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Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Tarihte burjuvazinin kendi egemenliğini, özel mülkiyetin korunması esasma dayalı bir hukuk 
devleti aracılığıyla kurması sürecinin ilk ve en saf örneklerinden biri, Amerikan Bağımsızlık 
Savaşı oldu. Toplumsal ya da siyasal düzen değişikliği ile sonuçlanan bundan önceki 
mücadelelerde karşı karşıya gelen taraflar, birbirlerinden sınıfsal farkların yanısıra dilsel, 
kültürel, dinî ve ulusal farklarda da ayrışmışlar, hatta çoğu zaman bu faktörler, yeni düzenin 
nihai olarak alacağı biçimi değilse de mücadelenin seyrini belirlemede daha önemU olmuş, 
maddi, sınıfsal kutupsallığm önüne geçen, kimi zaman bu temeli gizleyen bir rol 
oynamışlardı. Örneğin Hollanda Bağımsızlık Savaşlan’nda, tayin edici faktör, Hollanda 
burjuvazisinin ticari sermayeyi sınai sermayeye dönüştürme yolunda hatın sayılır bir yol 
katetmiş olmasının yarattığı artı-değerin, nasıl ve kimin tarafından kontrol edileceği olabilirdi 
ama savaşan taraflar için ulusal farklar, din ve ibadet özgürlüğü, krallann ilahi otoritesi gibi 
sorunlar çok daha merkezî bir önem taşıyordu. Ulusal faktörün bir rol oynamadığı bir İngiliz 
Devrimi bile, hiç değilse savaşan tarafların bir kısmının gözünde, öncelikle bir din savaşı, 
dünya üzerinde ilahi buyruklara uygun bir siyasal düzen kurma girişimiydi.

Kuşkusuz İngiliz Devrimi sırasında ve daha sonra geliştirilmiş olan siyasal ilkeler ve giderek 
yaygın kabul görmeye başlamış olan dinî hoşgörü Amerikan kolonilerinin toplumsal 
hayatlannın ve siyasal kurumlannın şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamıştı. Ama tam da 
bu yüzden Bağımsızlık Savaşı aynı tarihin ürünü olan, aynı değerleri benimsemiş, popüler 
kitle ayaklanmaları karşısında aynı endişeyi paylaşan insanlan karşı karşıya getirdi.

Burjuva devrimleri üzerinde Fransa-Büyûif Britanya- 
Amerika üçgeninin karşılıklı siyasal, ekonomik ve 
toplumsal etkileşiminin önemli bir yeri vardır Güney 
Amerika'ya yönelen İspanyol ve Portekiz 
kolonileştirmesinin ardından, denizlerdeki dengeyi 
kendi taraflarına çeviren Fransa ve İngiltere Kuzey 
Amerika'da oluşturduktan kolonilere hatın sayılır bir 
nüfusu yerleştirmeye başladılar. Fransa ve İngiltere 
yönetimleri, oldukça erken zamanlarda, Amerika 
kolonilerine sahip olmanın, bakir topraklan yerleşime 
ve üretime açmanın siyasal güç ve iktisadi refah 
açısından önemini kavramışlardı. Amerikan ve Kanada 
kolonileri sayesinde İngiltere ve Fransa 1770’li yıllara 
kadar ticari dengelerini sürekli olarak başarıyla 
korudular. Ancak İngiliz idari mekanizmasının ve deniz 
kuvvetlerinin gücü, yavaş yavaş ekonomik bunalım 
içindeki Fransa aleyhine dengeyi kendi tarafına 
çevirmeye başlamıştı. Bu nedenle, İngiltere'de 
"püriten" rejimin yıkılmasından beri "anavatanlarıyla  
bağlarını koparmış bulunan koloni halklarının 
bağımsızlıklarını sağlama gayretlerinde Fransız 
monarşisinin belli b ir çıkar görmesi doğaldı. Fransız 
aydınlan ve gezginleri "soylu vahşi”  mitosunun 
yükselmesinin gösterdiği gibi Amerika'nın bekaretini ve 
özgürlük havasını en çok özleyen kesimleri 
oluşturmaktaydılar. Amerikan Bağımsızlık Savaşı bu 
ivzden. Eski Dünya’da birbirlerine karşıt güçler olan 
İngiltere ve Fransa'yı Yeni Dünya topraklan üzerinde 
de karşı karşıya getirmekte gecikmedi. Kral XVI.
Louis'nin de onayladığı b ir politika uyarınca Fransızlar 
Amerikan bağımsızlıkçılarının yanında savaşmak üzere 
gönüllüler topladılar. Marquis de Lafayette gibi birçok 
Fransız soylusu bu ortak "özgürlük ve refah" 
davasını savunmak üzere Amerika'ya gittiler.
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‘New England'öaki Boston şehri, 1630'da 
Massachusetts Körfez Kumpanyası’n/n püriten 

Ingiiizieri tarafından kuruimuştu. Bir Uman şehri oian 
Boston şehrinin yaşamı çok geçmeden deniz 

ticaretine ve gemi yapımcılığına yöneidi. Püritenierin 
1648'de Ingiitere'de zafer kazanmaları üzerine bu 

gemicilik merkezi ile Büyük Britanya arasındaki ticari 
bağlar ve göçler hızlandı. Şehrin Amerikan Devrimi'ne 

kadarki yaşantısı oldukça sakin ve Massachusetts 
Körfez Kumpanyası yöneticilerinin yönetimi altında saf 

bir Püriten cemaat yaşamıydı. Ingiltere'de püriten 
egemenliğinin sonu geldikten sonra, kraliyet yönetimi 
Boston'ı valilik sistemine bağladıysa da şehir ahalisi 

ekonomik gücü ve deniz ticareti açısından 
vazgeçilmezliği sayesinde direnişini sürdürebiliyordu. 
Ingiliz hükümeti ve valilik Boston'ın deniz ticaretini 
denetim altına almak ve vergilendirmek istiyorlardı.

1765'te, “ Stamp A c t"  adlı bir gümrük yasasının 
dayatılmasıyla birlikte huzursuzluklar arttı ve sonra 
isyan başgösterdi. Valinin evinin yakılması üzerine 

harekete geçen İngiliz askerleri 1770'de halkın 
üzerine ateş açarak pekçok kişiyi öldürdüler. Devrim 
yıllarındaki çatışmalar ise 19 Nisan 1775'te başladı.

Aşağıda, 1770 katliamından bir sahne.

Kutsal Cemaatlerden Kapitalist Ulusa

New England’daki (Yeni İngiltere) ilk İngiliz yerleşimleri, daha ilk kurulduklarında, kısmen 
ütopyacı bir eğilimin ifadesi olarak kurulmuşlardı. Püritenler, Tann’nm buyruğuyla bireyin 
vicdanı arasında hiçbir aracı tanımadıklan ölçüde, bireyin vicdanı ve imgelemi üzerindeki 
gelenekten ya da toplumsal kurumlardan kaynaklanan bütün kısıtlann meşruiyetini, ilkece, 
reddetmiş oluyorlardı. Dahası Amerika, insan eli değmemiş, İnsanî hatalar ve gelenekler 
tarafından yozlaştırılmamış, bakir bir dünya olarak tasarlanıyordu. Kuzeyin en önemli kolonisi 
olan Massachussets’i kuran püritenierin lideri, bu bölgeyi bir boşluk, bir “vakum” ilan etmişti. 
Dolayısıyla bu koşullarda, Tann’nm buyruğunu kendi vicdanı ve bilinci doğrultusunda 
yorumlayan bireysel imgelemin tasanlannm önündeki engeller çok daha sınırlıymış, bütün 
ütopyacı eğilimlere içkin olan tarihe, ideal bir plan uyarınca başlamak mümkünmüş gibi 
görülebiliyordu.

Diğer yandan geleneksel otoritelerin reddi, bireysel vicdanın nihaî merci olarak kabul edilmesi, 
güçlü bir çeşitlenme ve bölünme eğiliminin de önünü açıyordu. Protestan ve Püriten 
hareketlerin zaten banndırdıklan bu çeşitlilik Yeni Dünya’ya olduğu gibi aktarılmakla kalmadı; 
merkezî devletin birömekleştirici etkilerinden uzaktaki bu koşullarda daha da antı. 1620’de 
okyanusu Mayflower gemisiyle geçerek New England’ın güneyinde Plymouth’a yerleşen yüz



küsur kişilik grubun tamamı Ingiltere’ye belli bir yöreden, Scrooby çevresinden gelen “küçük 
insanlar”dı. Pûritenizmin "cemaatçı" (congregationalist) eğiliminin bağımsız ya da Ayrılıkçı 
ekolüne mensuptular. Başka bir deyişle, diğer bütün cemaatçı püritenler gibi onlar da her 
türiü Kilise hiyerarşisini reddediyor, Kilise’nin meşruiyetini bütün Tanrı’nın bağışıyla kutsanmış 
olanlardan aldığına inanıyorlardı; ancak 1630’da Yeni İngiltere’nin merkezini oluşturacak olan 
Massachussets’teki koloniyi gerçekleştiren göç dalgasıyla gelecek olanlann aksine, resmî 
Anglikan Kilisesi’nden kopmuş olduklannı ilan etmişlerdi. Bu anlamda, Plymouth’a 
yerieşenlerin göçü bir kaçış, bir kurtuluş tepkisinin ifadesiydi. Oysa Massachussets’e 
yerieşenler, kendilerini hâlâ gerçek Kilise’nin bir parçası sayıyorlardı. İnanç ve ibadetin 
evrensel ve birömek olması gerektiği tezinden hareketle, kendilerini yeni ve evrensellik 
iddiasındaki bir toplumsal düzenin çekirdeği olarak görüyorlardı.

Aynşma ve bölünme yeni kıtada da sürdü. Massachussets ve Plymouth’un yegâne farkı 
teolojik değildi; iki yerleşim, sınıfsal kompozisyonlan bakımından da birbirlerinden farklıydılar. 
Aynı yöreden gelen küçük mülk sahipleri tarafından örgütlenmiş olan Mayflower göçünün 
aksine, Massachussets kolonisinin tarihi, onbir kişinin Kral’m bir fermanla Massachussets 
Körfezi’ndeki bütün yerleşim ve ticaret haklannı devrettiği bir şirket kurmasıyla başlamıştı.

Aynı ferman, “özgürler” (freemen) diye adlandırılan şirket kuruculanna yeni kolonide, 
İngiltere’nin yasalanna aykın yasalar yapmamak kaydıyla, diledikleri yönetim biçimim kurma 
hakkını vermişti. Yerleşim kurulduktan sonra, “özgürler” terimi bütün Kilise üyelerini 
kapsayacak şekilde genelleştirilmiş ve yasa yapma yetkisine sahip şirket yönetim kurulunu 
seçmek ve kurul içersinden vali ve vali yardımcısı atamak haklan bütün Kilise üyelerine 
tanınmıştı. Dolayısıyla, Massachussets kolonisinin kuruluşunda dinî, iktisadi ve siyasal işlevler 
tamamen içiçe geçmiş, aynı organlar tarafından karşılanır durumdaydı. Ancak dinin iktisadi 
hayat üzerindeki etkisi yalnızca yerleşimin kurumsal hayatının bir anonim şirket modelinden 
hareketle tasarlanmış olmasından değil, püriten teolojisinin içeriğinden de kaynaklanıyordu.

Bütün protestanlar gibi püritenler de insanın kurtuluşunun, bu dünyada yapıp ettikleriyle, 
eylemlerinin erdemiyle bir ilgisi olmadığına, kurtuluşun Tanrı’nın koşulsuz bağışı olarak 
edinildiğine inanıyorlardı. Ancak Kalvinci püritenler daha da öteye giderek, kurtuluşun insanın 
iradesinden tamamen bağımsız olduğuna, insan iradesinin ezelden beri koşulsuz bir şekilde 
belirlenmiş olduğuna, dahası İsa’nın çarmıha gerilmesinin bütün insanları değil, sınırlı sayıda 
seçkini günahlanndan anndırdığına inanıyorlardı. İnanmış bir püriteni kendisinin seçilmiş olup 
olmadığı konusunda son derecede çaresiz bir durumda bırakan bu koşullarda, servetin bir 
seçilmişlik işareri olarak yorumlanması mümkün oluyordu. Başka bir deyişle, püriten teolojisi 
Massachussets yerleşiminde dar bir oligarşinin hem Kilise görevlerini hem yönetimi tekelinde 
tutmasının ideolojik dayanağım oluşturdu.

Kuşkusuz teolojinin bu yorumu, tartışmasız bir şekilde evrensel kabul görmüyordu. Yeni 
İngiltere’nin ilk 10 yılındaki bütün bölünmeler teolojik tartışmalardan kaynaklandı. Örneğin 
Anne Hutchinson adlı bir kadının, eski dünyada da karşılığı olan Antinomian  (yasa karşıtı) 
görüşü vazetmeye başlaması, büyük bir yankı uyandırdı. Bu görüş, seçilmişliğin herhangi bir 
dünyevi maddi ifade ya da işareti olamayacağını, mümkün tek işaretin içsel bir aydınlanma, 
mistik bir yaşantı olabileceğini savunarak, herhangi bir dünyevi otoritenin dinî terimlerle 
meşrulaştırılmasmı olanaksızlaştınyordu. Anne Hutchinson, şikeli bir davada mahkûm edilerek 
sürüldü; taraftarlan çeşitli cezalara çarptırıldı; yurttaşlık haklanndan mahrum edildi.

Ancak Hutchinson’un sürülmesi, kolonideki merkezkaç eğilimleri frenlemeye yetmiyordu. 
1635’te otoritelerin izni olmadan herhangi birinin Massachussets’i terketmesini yasaklayan bir 
yasa kabul edildi. Buna rağmen ertesi yıl, Massachussets’te Kilise’nin hükümet işlerine 
müdahalesini eleştirfen 800 kişilik bir grubun aynlarak Connecticut eyaletini kurmasına izin 
verildi. 1638’de Connecticut kolonisinin anayasası olarak kabul edilen Amerika tarihinin ilk 
yazılı yasalan, şehir yönetiminin seçimine katılmak için Kilise’ye mensup olmak şartım 
kaldınyordu.

Dinî bir ütopya inşa etme girişimi, daha ilk yıllanndan başlayarak siyasetin özerkleşmesi 
sonucunu doğuruyordu. Bu paradoksal eğilim en çarpıcı ve “ileri” ürününü Rhode Island’m 
kurulmasıyla verdi. Rhode Island’m kuruluşunda etkih olan püriten teolog Roger Williams’in 
görüşleri bir bakıma Massachussets’teki dindaşlanndan daha da sekter ve “aristokratik”ti. Kilise 
üyeliğinin seçilmişliğinden, kutluluğundan en ufak bir kuşku duyulmasına imkân olmayan 
insanlarla sınırlandırılmasını istiyordu. Diğer yandan şehir hayatının, doğası gereği, böylesi 
“azizlef’in yanısıra, günahkârları, Tanrı’nın seçmediklerini de banndıracağınm farkındaydı. 
Dolayısıyla, saflığını koruyabilmesi için Kilise’nin politikaya bulaşmamasını, dinle devletin 
mutlak bir şekilde ayrışmasını öneriyordu. 1674’de kabul edilen ve Williams’m belirleyici 
etkisi altmda hazırlanmış Rhode Island anayasası dönemin en demokratik siyasal rejimini tarif
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Kolonileştirme öncesi keşfedilen bir bölgeye, “yerlilerin 
masumiyetine" gönderme yapmak üzere I. Elizabeth 
döneminde Virginia adı verilmişti. Alttaki gravür 
tjölgenin kolonileştlrilmesinden önceki döneminde 
yerlilerin “ beyazlarla" dostane ilişkilerini betimliyor. 
Yukardaki harita ise, Virginia'yı kolonileştirme 
öncesindeki haliyle gösteriyor. Virginia, Jamestown’dan 
başlayarak, geniş alanları ekime ve ticarete açmak 
gayesiyle harekete geçen “ Virginia Company"nin 
denetimi altına girmişti. Ulaşım şartlarının güçlüğü, 
açlık ve “ Hıristiyanlaştırılma”ya karşı direnen yerlilerin 
gittikçe artan düşmanlığı ve tüm bunların üstüne
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eklenen Ispanyol korsanlannın tehdidi (altta sağda) 
kolonicilerin hayat şartlarını zorlaştırıyordu. Koloninin 
gelişmesi 1624’te John Rolf e önderliğinde ilk tütün 
finnaiarmın kurulmasıyla hız kazandı. Altta soldaki 
resim, Virginia'da tütüncülüğün giderek en önemli 
geçim kaynağı haline dönüştüğünün en iyi 
kanıtlarından birisi: B ir Virginia tütünü reklamı. Bu 
yılda Büyük Britanya’nın Amerika kıtasındaki ilk 
kraliyet kolonisi olarak Virginia’yı tesis eden bir 
temsilciler meclisi toplandı. 1642'de Sir William 
Berkeley adlı kraliyet valisi Virginia’ya gönderildi.
Ancak 1652-60 arası Ingiliz Devriminin yansıması 
koloniye kadar ulaştı. Püriten koloni ahalisi dinsel 
inanç esaslarına dayanan bir yönetim kurdu. 1677’de 
ise, 1649'dan beri bölgeye gelen çok sayıda “ anti- 
püriten şövalye”  ile Nathaniel Bacon liderliğinde 
ayaklanan halk arasında çatışmalar başgösterdi. Sir 
Berkeley geri çağrıldı ve koloniyal rejim yeniden tesis 
edildi. Genel olarak, beyaz ve siyah "hizm etli”  
nüfusundan, püritenlerden, Ingiliz soylularından oluşan 
halk ile İngiliz kraliyet idaresi arasındaki 
"özyönetimci" düşüncenin ortaya çıkmasıyla çoğu 
zaman sessiz bir biçimde süren çatışma, 18. yüzyılda 
su yüzüne çıktı. Ingiliz hükümeti yumuşak bir idare 
sürdürmesine rağmen, koloni ahalisine İngiltere 
vatandaşlarına tanınan haklan tanımamakta diretiyordu. 
1740’iardan sonra Virginia, Avrupa’ya belli başlı tütün 
ihracatçılarının başında geliyordu. Piedmont, Blue 
Ridge ve Ohio bölgelerine doğru genişleyen 
kolonilerin nüfusu 120 bini buluyordu. Amerikan 
Devrimi sırasında liderlerin büyük bir kısmı, devrimin 
önderliğini alan Virginia'dan çıkmıştı. 1774’te yapılan 
ortak kongre çağrısı buradan yapılmıştı. İki büyük 
devrim lideri, Bağımsızlık Bildirgesinin yazarı Thomas 
Jefferson ve Kongre ordularının komutanlığına getirilen 
George Washington Virginialıydılar. Amerikan Devrimi 
sonrasında da Virginia Amerika Devieti’nin kültürel, 
entelektüel ve siyasal merkezi olma niteliğini 
sürdürdü. İlk beş başkan Virginialıydı. Virginia iç 
savaşa kadar tütün ve diğer tahıl ürünlerinde en 
büyük üretici eyaletti. 1778'de Afrika'dan köle 
tKaretinin devlet tarafından yasaklanmasına rağmen 
Virginia tarımsal üretimini köle emeğine dayandırmayı 
sürdürdü.

ediyordu. Seçmenlerde Kilise üyeliği aramayan bu anayasa, ilkel bir referandum biçiminin 
yanısıra, eyaletteki şehirlerin seçtikleri temsilcileri geri çağırabilmeleri için mekanizmalar 
içeriyordu.

Ancak kolonilerin bu bölünme eğiHmini frenleyen bir dış faktör vardı: Bir tehlike olarak 
algılanan yerU kızılderililer. 1636’da Massachussets ile Pequot yerlileri arasında bir savaş 
çıktığında, Yüzbaşı John Mason doğrudan savaşçılarla karşılaşmaya cesaret edememiş, bunun 
yerine, bir terör ortamı yaratmak üzere, güçlü bir rüzgânn estiği bir gece bir köyün iki 
girişini de tuttuktan sonra çadırlan ateşe vermişti. Püriten komutanın deyişiyle “Tann’nm 
inayeti köyde her zaman olduğundan daha fazla insanın olmasını sağlamıştı”; ve böylelikle 
500 ’den fazla kişi yanarak öldü. Ancak bu tür yöntemler doğrudan bir savaş olasılığını 
tamamen bertaraf etmiyordu. 1642’de genel bir yerli ayaklanması tehlikesine karşı dört koloni 
-Massachussets, Plymouth, New Haven, Connecticut- Yeni İngiltere Konfederasyonu  adlı bir 
birlik kurdu. Birlik, yönetsel yapılarda da, asgarî düzeyde de olsa belli bir benzerliğin 
sağlanmasını gerektiriyordu. 1640’larda, aynı derecede demokratik olmamakla birlikte, seçilmiş 
de olsa hükümet görevlilerinin yetkilerini sınırlandıran benzer yasalar, Massachussets de dahil 
olmak üzere Yeni İngiltere kolonilerinin çoğu tarafından kabul edilmişti. Ancak Rhode 
Island’ın yurttaşlanna tanıdığı vicdan özgürlüğünün bir kural haline gelmesi için yaklaşık 
yanm yüzyıhn ve yoğun bir baskı döneminin geçmesi gerekecekti. ('Vicdan özgürlüğünün daha 
erken bir tarihte meşruiyet kazandığı ikinci eyalet, püritenierin baskısından kaçan Katolikler 
tarafından kurulmuş olan Maryland’dı. Ancak Maryland’ın yönetimi diğer kolonilerin aksine 
demokratik değildi; valilik kalıtsal olarak devrediliyordu.)

Dosdar Demeği

Dostlar D em eği (ya da düşmanlan tarafından adlandınidıklan şekliyle Quakers- “vraklıyanlar”), 
İngiltere’de İç Savaş’ın çalkantılı günleri sırasında George Fox ve James Nayler tarafından 
kurulmuştu. Kuruluş gerekçeleri birçok püriten tarikatınkinden farklı değildi. Çevrelerinde 
gördükleri dinin biçimselliğine, bu dünyada varolabilmek için verilen tavizlere karşı 
çıkıyorlardı. Savunduklan görüşlerle Anne Hutchinson’un sürgün edilmesine yol açan görüşler 
arasında bazı benzerlikler vardı. Kendileri için kullandıklan terimlerden biri de “ışık 
çocuklan”ydı. Bütün insanlarda bir “ilahi ışık” olduğuna, İncil’in bu ilahi ışığın 
tezahürlerinden yalnızca biri olduğuna inanıyorlardı. Bu ışık çocuklannı diğer püriten 
tarikatlerden ayıran en önemli konulardan biri de buydu. Dostlar, vahyin Incil’le sona erdiğini 
kabul etmiyorlar; Tann’nm ilahi ışık aracılığıyla herkese mesajını iletmeye devam ettiğine 
inanıyorlardı. Dolayısıyla, Dostlar D em eği’nin  her üyesi, yalnızca bir mümin değil, aynı 
zamanda bir aziz ve potansiyel olarak bir peygamberdi de. .

Ancak İncil’in teolojik önemini bu şekilde azaltan Dostlar, dinî vecibelerin harfıyyen yerine 
getirilmesi konusunda çok titizdiler, İncil’in buyruklan ya da vicdanlan ile çelişen herhangi 
bir şeyi, her ne pahasına olursa olsun, yapmıyorlar, örneğin silah kullanmayı, askerhk 
hizmetini kesinlikle reddediyorlardı. Dolayısıyla, dünyevi ve siyasal düzene karşı muhalefetleri 
mutlak olmakla birlikte, pasifti. Örneğin, mahkemede şapkalannı çıkarmadıklan ya da yargıca 
“siz” yerine “sen” dedikleri için süresiz hapis yatmayı göze alan Dostlar hapisten kaçmak için 
en ufak bir girişimde bulunmaya bile yeltenmiyorlardı. Kuşkusuz Dostlarla diğer püritenler 
arasmdaki bütün farklar teolojik değildi. Massachussets’teki ilk yerleşimi kullanan “cemaatçı” 
püriten önderler, çok mülk sahibi olanlann, orta halli olanlann ve yoksul olanlann her 
zaman varolacağını söylemişlerdi. Dostların 1654’te yayınladığı bir layiha “efendi nasılsa 
hizmetkârın da öyle olacağı, birine nasıl davranılıyorsa, ötekine de öyle davranılacağı günün 
geleceğini” bildiriyordu.

İç savaşın sona ermesi ve Cromwell’in iktidannm kurulmasıyla, sistematik bir şekilde olmasa 
da İngiltere’de karşı aynmcıhk ve baskı uygulanmaya başlamasıyla, 1650’lerde Amerika 
kıyılanna varan D ostla fm  sayısı hızla artmaya başladı ve bu Yeni İngiltere tarihinin en yoğun 
ve zalim baskı döneminin başlamasına yol açtı. Baskı yalnızca Dostlara da yönelik değildi.
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Püriten Kilise’sinin yaşlılar heyeti Anne Hutchinson’u mahkûm etmekle yetinmişti. 1656’da 
Ann Hibbens cadılık suçundan asıldı. İngiltere’de insanlann cadı suçundan asılma ya da 
yakılmalanmiı hızlı bir düşme eğilimine girdiği 17. yüzyılın ikinci yansında, Yeni İngiltere’de 
cadı mahkûmiyetleri hızla arttı. Ann Hibens’ın asıldığı yıl, üç erkekle bir kadın “Quaker” da 
asılmıştı. Massachussets’ın cezalandırma tehdidiyle de, Rhode Island dışındaki bütün koloniler 
Dostlar D em eğine mensup olmayı suç sayan yasalar koydular. Cezalar arasında hapis, idam ve 
işkencenin yanısıra çocukların köle olarak satılmasını da içeriyordu. Cadı avı yüzyıl sonuna 
kadar sürdüyse de, kraliyetin de müdahalesiyle Dostlar D em eği’n e  karşı uygulanan baskı 
1670’lerde hafifledi. 1676’da Dostlar tarafından kurulan New Jersey’den sonra, 1681’de katolik 
kral II. James, aynı zamanda dostu olan bir amiralin oğluna, “Quaker"’ WiUiam Penn’e Yeni 
İngiltere’de bir koloni kurma hakkını verdi. Penn’in kendi adını taşıyan Pennsyivania’nın 
kuruluşu. Yeni İngiltere’nin kuruluşunda önemli bir yer tutmuş olan ütopyacı eğilimin son ve 
en saf ifadelerinden biri oldu. Penn, “kutsal deney” diye adlandırdığı eyaletinin başkenti olan 
Philadelphia, “yeşil bir kır kasabası” olsun ve “daima sağlıklı ve bütünlüklü” kalsın diye 
bütün evlerin bir bahçesi olmasını şart koşmuştu.

Kuşkusuz, “kutsal deney” o zamana kadar her türden siyasal kurumlaşmayı radikal bir şekilde 
reddetmiş olan Dostlar D em eği’n in  görüşlerinin radikal bir revizyona tâbî tutulmasını 
gerektiriyordu. Penn, Dostların pasifizmini bir polis örgütünün gerekliliği ve savunma 
savaşlarının kaçınılmazlığı ile bağdaştırmayı başarabildi. Diğer yandan Dostların pasifizmi onlan 
yerlilere karşı sürdürülen katliamlara katılmaktan alıkoydu. Pennsylvania, Rhode Island’la 
birlikte 17. yüzyıldaki yerli soykırımına katılmayan ve yerlilerle yapılan anlaşmalara sadık 
kalan iki koloniden biri oldu. William Penn, hayatının sonuna doğru eyalet konseyindeki 
Dostlarına “bu kadar hükümetimsi olmamaları” için yalvarmaya başlayacaktı. Çocuklanna ise 
“Hükümete bulaşmayın; başkalan dilediğini söylesin, yapsın, siz ondan bahsetmeyin bile... Size 
adalet dağıtmak hakkmda ya da iktidarda ya da hükümetteyken nasıl adil olunabileceği 
hakkmda çok az şey söyledim, çünkü bunlarla hiçbir zaman ilgilenmemenizi istiyorum” diye 
vasiyet edecekti. Kutsal deneyin başarısızlığa uğramasına yol açan, Dostların verdikleri siyasal 
tavizlerden çok, Penn’in büyük bir olasılıkla nüfuz edemediği iktisadi süreçlerdi. 1691’de 
İngiltere’de eyalet konseyine yazdığı bir mektupta yaklaşmakta olan savaşın sefaletinin bütün



Haritaların, pusulanın ve keşiflerin tarihi ortak bir 
gelişim gösterir. Bir gün, Bartoiemeo Diaz ve Vasco 
de Gama ile birlikte denize açılmış olan Portekizli 
kaptan, Pedro d ’Alemquer kralın huzurunda yalnızca 
bir karavei ile değil, herhangi b ir gemiyle Gine 
kıyılarına kadar gidip gelebileceğini söyleyerek övünür. 
Kral li. Jean onu sertçe azarlar; ardından kendisini 
bir köşeye çekerek, bu tutumunun nedeninin yabancı 
maceracıların Portekiz deneyiminden faydalanmalarını 
engellemek olduğunu söyler. Afrika kıyılarında 
keşfettikleri yörelerdeki ticaret tekelini ellerine 
tutabilmek için Henri ve ardıllan, buralara nasıl 
ulaşılacağı konusunda dışarıya bilgi sızdırmak bir 
yana, keşfettikleri yerierin varlığından bile hiç söz 
etmediler. Ve 1504’de, I. Manuel ülkesi için bir 
“biber tekeli" oluşturmak istediğinde, deniz 
yolculuklarıyla ilgili her türiü bilgiyi “ gizlilik kaydı" 
altına aldı. Cabrai’m Hindistan’dan dönüşünün 
ardından b ir İtalyan casus şu sözlerle yakınıyordu: 
"Yolculuğun herhangi bir haritasını edinmek mümkün 
değil; çünkü Kral böyle b ir şeyi b ir yabancıya veren 
herkesi ölüm cezasına mahkûm edecekmiş..." Bunlar 
aslında kolayca ve harfiyen uygulanan politikalar 
değildiler: çünkü Portekiz kraliyet donanmasında çok 
sayıda yabancı denizci de istihdam ediliyordu.
1481’de Portekizli Cortes kardeşler Kral II. Jean’a bir 
dilekçeyle başvurarak, "Afrika ve adalara ilişkin sırları 
elde etmeye çaiıştıklanndan dolayı" yabancıların, 
özellikle Cenovalı ve Floransalılann ülkeye 
yerleşmelerini yasaklamasını önerdiler. Ancak bu, bir 
kaç yıl kadar sonra genç Cenovalı Kristof Kolomb’un 
Gine kıyılarındaki Portekiz keşif gezilerine katılmasını 
engellememiştir. 16. yüzyıl ortalarına kadar Portekiz’in 
Asya ticareti üzerine bilgi sahibi olmak isteyen bir 
kimse, eski yazarlardan kalan bilgi kırıntılarıyla, 
dünyayı gezmiş görmüş pek az sayıda gezginin 
anılarıyla, görevden kaçmış bazı denizcilerin ve 
casusların anlatılarıyla yetinmek zorundaydı. Benzer bir 
politikayı uygulayan ispanyollar, resmî haritalarını 
anahtarlarından biri baş-kaptanda (bunlardan ilki 
Vespucci idi) diğeri baş-kozmografta bulunan çift kilitli 
bir kasada saklamaktaydılar. Haritaların bilerek 
bozulmasından ya da en son özgün bilgilerden 
yoksun kalmasından çekinen hükümet 1508’de bir 
"Ana-Harita" (padron real) çizdirmek üzere en iyi 
kaptan ve haritacıları b ir araya getiren bir komisyon 
kurdu. Bu gibi önlemler yine de her durumda yetersiz 
kalıyordu: V. Charies’ın baş-kaptanı olduğu günlerde, 
aslen Venedikli olan Sebastian Cabot "Boğaz’ın 
Sırn’’nı Venedik’e ve İngiltere’ye satmaya kalkışmıştı, 
ispanya ve Portekiz dışındaki Avrupa’da, Kolomb’un 
seyahatlerinden sonraki otuzbeş yıl içinde Yeni 
Dünya’ya yapılan seyahatler içinde en iyi bilineni 
Vespucci’nin keşifleri konusundaki metinlerdi.
Avrupa'da Vespucci’nin gezi notlan çoğu Latince, bir 
kısmı da Çekçe dahil, doğmakta olan yeni dillere 
çevrilerek altmıştan fazla baskı yaptı. Ama asıl ilginci, 
tüm bu süre içinde bu metnin Ispanya’da ve 
Portekiz’de tek b ir basımı bile yapılmadı. Ulusal gurur 
duygularını en iyi uyandıracak metinlerden biri 
olabilecek Francis Drake’in (1577-1580) dünya turu 
notlarının özgün elyazmaian bile esrarengiz bir 
biçimde kaybolmuştu. İngiltere’ye döndüklerinde Drake 
ve yeğeni gezi notlarını resimleyip kaleme alarak 
Kraliçe Eiizabeth’e sunmuşlardı. Belgeler kuşkusuz 
emin bir yere saklandılar, ama bir daha izini gören 
kimse olmadı. Örneğin, Kraliyet haritacısı Richard 
Hakluyt’un ünlü Ingiliz Ulusunun Yolculuk ve Keşifleri 
adlı 1589’da basılan kitabı bu yolculukla ilgili tek söz 
etmemektedir. Ancak, ünlü yolculuğa ilişkin bu sansür 
birkaç yıl sonra kalktı. Gizlilik politikası, yolculuk 
ekibinin istihdamı konusunda olduğu kadar sonu 
belirsiz uzun bir yolculuğa çıkanların morali üzerinde 
de sorunlar yaratıyordu. Şimdiye kadar keşfedilmemiş 
sularda keşif yapmak üzere adam arayan bir kaptan 
gönüllü bulmakta büyük zorluklarla karşılaşıyor, denize 
açıldıktan sonra ise en küçük b ir tehlike karşısında 
isyan başgöstermesinden korkuyordu. Ama tüm 
sansüre rağmen, bütün Avrupa ülkeleri çok geçmeden 
Yeni Dünya’nm haritalarına kavuştular ve bu, 
Amerika'nın kolonileştirilmesinin başlangıcı oldu.
Atlantik ve Amerika'yı gösteren b ir Fransız 
haritası.

Avrupa üzerine çökeceğini haber vermiş ve Dostlarına  “bu yüzden akılh ve sakin olun ve 
dünya piyasalannda bundan avantaj sağlayın” diye öğüt vermişti.

Dünya piyasalarının sağladığı avantajlar yüzyıl sonunda zaten yalnızca Pennsyivania’nm değil, 
bütün Yeni İngiltere’deki püriten cemaatlerin nisbeten eşitlikçi yapısını alt üst ediyordu. 
1687’de Boston’da vergi ödeyen 6 bin kişiden yalnız bini mülk sahibiydi. Mülk sahiplerinin 
yüzde 5’i ise toplam servetin yüzde 25 ’ini kontrol ediyordu ve uçurum hızla genişliyordu. 
1770’e vanidığmda, servetin yüzde 44 ’ünü kontrol eden mülk sahiplerinin sadece yüzde l ’iydi.

Bir kere, ilk yerleşenlerin yararlandıklan rantlar vardı. Daha 1685’te, Philadelphia’nm 
kurulmasından 4 yıl sonra şehirdeki parsellerin fiyatı dört kat artmıştı. Ama rantlardan çok 
daha önemlisi Penn’in sözünü ettiği “dünya piyasalannın sağladığı avantajlar”dı. Bu avantajlar 
ise Amerika sözkonusu olduğunda köle ticareti ile, daha doğrusu Avrupa, Afrika ve Amerika 
arasmda kurulmuş “şeytan üçgeni” ile yakından ilgiydi. Avrupa’da mamul mallarla yüklü 
gemiler bunlann karşılığında Afrika’da kölelerle yükleniyor, köleler Amerika’da satılıyor, 
Güney’de üretilen tütünle adalarda üretilen şeker Avrupa’ya geri götürülüyordu. Yeni 
İngiltere’nin gelişmekte olan püriten oligarşisi yalnızca bu ticarete doğrudan doğruya yatınm 
yapmakla kalmıyordu; şeker adalannm besini de büyük ölçüde buradan karşılanıyordu.

Oysa Dostlar D em eği köleliğe karşıydı. Ancak ticaretten kaynaklanan ilke ihlalleri, siyasal 
tavizlerden daha az görünürlük kazanıyordu. Amerikan tarihinin en eski köle karşıtı 
metinlerinden biri, 1688’de Pennsyivania’da Georgetown meclisinin birinde kaleme alınmıştı: 
“Nesil, soy ve renk farkı gözetmeksizin herkesin bize nasıl davranmasını istiyorsak öyle 
davranmamız gerektiğini bildiren bir söz vardır. Ya insan hırsızlığı yapıp çalanlar ve onlan 
satın alanlar, onlar da birbirlerinin aynı değil mi? (...) İnsanlan iradeleri hilafına çalıp buraya 
getirip satmaya karşıyız. (...) Bir kere bu köleler birleşir -özgürlükleri için savaşır- beyefendi 
ve hanımefendilerine, eskiden onlar kendilerine nasıl davranıyorduysa öyle davranırlarsa; bu 
beyefendiler ve hanımefendiler kılıçlannı ellerine alıp bu zavallı kölelere karşı savaş 
yapmayacaklar mı?... Bu zencilerin, sizin onlan köle tutma hakkınız olduğu kadar, özgürlükleri 
için savaşma hakkı yok mu?” Ancak Dostlar arasmda servetini, kölelerin de içinde yeraldığı 
bu denizaşın ticarete borçlu çok güçlü unsurlar vardı. Üstelik bu sırada yalnızca şehirlerdeki 
sınıfsal farklılıklar değil, başkentle taşra arasmdaki farklar da büyüyordu. Bir şehir olarak 
kurulmakla birlikte, 4 bin nüfusuyla kurulduğunda Philadelphia bir köyden farksızdı. 
Georgetown gibi kasabalar bu yapıyı korudu; Philadelphia’nm nüfusu 18. yüzyılın ilk yansında 
20 bini aşarken, yeni gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu eski Philadelphia’yı, Georgetown’u 
andıran kasabalarda ya da bağımsız çiftliklerde yerleşiyor ve küçük mülkiyet temeli üzerinde 
yükselen bu kırsal nüfus şehir nüfusundan daha hızlı artıyordu. 1720’de şehirlilerin toplam 
nüfusa oranı yüzde S’di; 1742’de bu oran yüzde 5.4’e düşmüştü. Dolayısıyla, dünya 
piyasalannın sağladığı avantajlardan yararlanan oligarşi, püriten geleneklerine sadık kalmaya 
devam eden bu kırsal nüfusun ortasında, hiçbir bakımdan tipik olmayan adacıklar gibi 
yükselen şehirlerde yaşıyordu.

Buna rağmen Pennsyivania’da gahp gelen muhafazakâr eğiUm oldu. 1745’te en yüksek dinî 
otoriteyi temsil eden bütün Dostların  yıllık toplantısında, “bize düşmanlanmızı sevmeyi ve 
bizden nefret edenlere bile iyilik yapmayı buyuran” İsa’yı izlemenin önemi vurgulanmaya 
başladı. Ve nihayet 1756’da bir yaptınma sahip olmamakla birlikte görüşleri tayin edici olarak 
kabul edilen Londra yıllık toplantısı, herhangi bir durumda silaha başvurmanın Dostlar 
Demeği'nin  temel görüşlerine aykın olduğunu hatırlatınca Pennsyivania’daki politikacılar 
seçimlere katılmamaya karar verdiler. Pennsylvania artık Dostların  yönetiminden çıkmış, Kutsal 
Deney sona ermişti.

Kuşkusuz, siyasetten çekilmek Dostlar içindeki oligarşinin varlığına son vermedi. Ama bir 
kolektivite olarak Dostlar D em eği’ni belirleyen sözkonusu oligarşinin siyasal hırsı ya da 
perspektifi değil tarikatin ideolojik geçmişi olmuştu. Önce şehir konseyi daha sonra şehir 
meclisinden çekilme propagandasını yapanlann başını çeken iki kişi, terzi ve kâtip John 
Woolman ve Philadelphia’lı öğretmen Anthony Benezet, aynı zamanda kölecilik karşıtı 
hareketin de başlıca sözcüleriydiler. 1758’de Philadelphia’daki Dostlar hiçbir köle sahibinin 
dinî herhangi bir görevi yerine getiremeyeceği karan aldılar; 1761’de Londra onlan 
desteklemeye karar verdi. John Woolman terziliğin yanısıra gezgin vaizlik de yapıyordu. Bu 
yıllardaki gezilerinde konuk edildiği evin köle çalışurdığım gördüğü takdirde, paranın kölelere 
verilmesi gerektiğini ihsas ederek, yemek ve yatacak paralannı ödüyordu. 1770’de Dostlar 
D em eği köle sahibi olmayı müminlere yasaklayan bir karar aldı, 1780’de Pennsylvania, köleleri 
özgürleştiren bir yasa çıkaran ilk koloni oldu.

Diğer kolonilerde püriten oligarşi siyasal iktidan Pennsyivania’da olduğu gibi bırakmadı. Bu 
kolonilerde aynı seçkinler zümresi servetlerinden, siyaseti tekellerinde bulundurmanın getirdiği 
iktidardan ve (ne kadar aşınmış olursa olsun) püriten teolojinin sağladığı ideolojik itibardan 
yararlanmaya devam ettiler. Ama burada da demokratik mekanizma ve geleneklerin ve ortak 
bir kültürün varlığı, sınıflar arasmda mutlak bir köpuşma ya da kutuplaşmayı önledi. Yoksul 
ve mülksüz beyazlar, püriten oligarşinin sömürüsünü, dolaylı ve kimi zaman şiddetli 
yöntemlerle de olsa, kısıtlayacak araçlan yaratmayı başarabildi.
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örneğin, daha 1636’da Maine’de bir işveren işçi ve bahkçılann isyan ettiğinden yakmıyordu. 
Beş yıl sonra yine aynı eyalette marangozlar işi yavaşlattı. Sözkonusu eylemler tamamen 
yankısız kalmıyordu. 1730’larda zorla donanmaya ahnmaya karşı çıkan Bostonlular vahnin 
evini kuşattılar, şerifi dövüp yardımcısını hapse kapattılar. Çağrılan milis müdahale etmeyi 
reddetti. 1745’te bir yerliden aldığını iddia ettiği toprakta yaşamakta olan Samuel Baldwin, 
kira ödemediği için tutuklanınca halk ayaklanarak Baldwin’i hapisten çıkardı. Böylesi 
pariamalar karşısında, kızılderili ve zencilerden oluşan büyük bir ucuz işgücü deposunun 
varlığı koloni yönetimine tavizler verme imkânı sağlıyordu. Örneğin, New York şehir konseyi 
1686’da beyaz işçilerin ücretlerini korumak kaygısıyla, köprüde hiçbir zenci ya da kölenin 
hamal olarak çalışamayacağına dair bir yasa çıkartmıştı.

Kuzey Güney Aynşması

Yeni İngiltere, Amerika’daki en eski ya da yegâne İngiliz yerleşimi değildi. Aksine, İngiUzler 
güneydeki Virginia’ya, Plymotuh’tan çok daha önce, 1607’de ayak basmışlardı. Ancak göçü 
örgütleyen Virginia Şirketi, Plumouth Şirketi ya da Massachussets Körfezi Şirketi gibi dinî 
kuruluşlardan çok farklı güdülerle, doğrudan doğruya kâr amacıyla kurulmuştu. Şirketi 
yaratmak için kapitalist bir pazar eknomisinin bütün mekanizmalanndan yararlanılmış, basılan 
ilanlar İngiltere’nin en küçük kasabalannda bile sokaklara meydanlara yapıştınimış, hatta 
1621’de yasaklanana kadar büyük piyangolar düzenlenmişti. Bu yollarla 1609’a vanldığında 
659 kişinin hisse senedi satın alarak şirkete ortak olması sağlanabilmişti.

1515’te İspanyollar tarafından kurulan Havana limanı, 
kolonileştirme döneminin anahtar bölgelerinden biriydi. 
Şehir, 1538'de Fransızların, Yedi-yıl Savaştan sırasında 
da İngilizlerin saldırısına uğradı. İspanyol gücünün 
çöküşü sırasında önemli b ir yeri otan 1762 işgali, 
İngitizierin Kuzey Amerika’daki egemenliklerini 
kesinleştirmelerine ve kıtada Fransızlarla yalnız 
katmalarına yol açtt. Havana’yı ete geçiren İngilizter, 
Florida’nm İspanyollar tarafından kendilerine 
terkedilmesi karşılığında şehirden çekilmeyi kabul 
ettiler. Ancak ingilizlerin kısa süren egemenliği 
adadaki toplumsal ve ticari düzeni birçok açıdan 
dönüştürdüğünden. Havana Ispanyol egemenliği altına 
yeniden girdiğinde uluslararası ticaret bakımından 
farklı b ir konum kazanmıştı. Çok geçmeden,
İngitizierin, Fransızların, İspanyolların ve daha birçok 
ülkeden denizcinin, tüccarın, korsanın ve din adamının 
“ serbest pazar’ ’ına dönüşen Havana, İspanyol 
egemenliğinden kurtuluşunu büyük ölçüde bu duruma 
borçluydu. Altta, 1762'de Havana limanını ete 
geçirmek üzere saldıran Ingiliz donanmasının 
kuşatmasının resmi görülüyor.
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D a g i i i i s i z i i K  s a v a ş ı

1534'de Kanada’nin Fransız Kaptan Cartier tarafından 
keşfi AvrupalIlar ile Amerika yerlilerinin ilk teması 

oldu. Kaptan ülkenin artık Fransız kralına alt 
olduğunu bildirdiğinde Kanada yerlilerinden irokwa ve 

Mohawklar bu İlhakın nedenlerini ve ne anlama 
geldiğini anlamayan birçok kabileden farklı b ir tutum 

içine girdiler. Adları “ toplamayı b ilen" anlamına gelen, 
yan göçebe irokwalar kendilerini “ büyük çadırın 

adamları" olarak adlandırıyor ve Huron ile Algonkin 
kabileleri üzerinde bazı “ emperyalist" emeller 

besliyorlardı. Beş kabileden oluşan irokwa 
konfederasyonunun nüfusunun 40 bin dolaylarında 
olduğu tahmin ediliyor. Amaçlan bütün kabile ve 

klanlan tek b ir anasoylu (matrimoniyal) yasa altında 
birleştirmekti. İngiliz ve Fransızların gelişiyle bu yönde 

karşılarında önemli b ir rakip bulan irokwalar 
Kanada’nin tümüyle kolonize edilmesine kadar tam 

200 yıl savaştılar. İngilizler ve Fransızlar Kuzey 
Amerika kolonileri uğruna savaşırlarken, yerlileri 

birbirlerine karşı ateşli silahlar ve İçki vererek 
kandırabileceklerini zannediyorlardı. Onların 

düşüncesine göre, avcılık şartlarını çok kolaylaştıracak 
olan bir tek tüfeğin verilmesi bile böyle bir İttifak 
antlaşmasının yapılması İçin yeterliydi. Bu arada, 

yerlilere alkol ve silah satışını “ kolonlleştirme 
politikası" açısından en iyi çözüm olarak düşünen 

hükümet otoritesiyle Amerika’ya misyonerlik için göç 
eden papazlar arasında sürekli çatışmalar çıkıyordu, 

irokwalarin 200 yıl boyunca bağımsızlıklarını 
kaybetmemelerinin en önemli nedenlerinden birisi, 
diplomasi alanındaki başarılarıydı. Fransız Kaptan 

Cartier, yerlilerin harp ve diplomasi sanatından hiç de 
uzak olmadıklarını ve “ her an bir hinlik 

düşüneceklerini" yazmaktaydı. Barış ve savaşın, silah 
ve pazarlığın alternatif siyaset yöntemleri olduğunu 

çok iyi bilen yerlilerin “ geleneksel ve barış 
zamanlarındaki beklemeye" gönderme yapan andı bu 

tavn en açık biçimde ortaya koymaktadır: 
"Kardeşlerimiz kemikleri hâlâ toprağın üzerinde: 

kanlanmış yatakları hâlâ temizlenmedi. Ruhlan bizi 
çağırıyor; onlan yatıştırmak gerek. Gidelim ve onlan 
katledenleri parçalayalım..." 1684’de Fransız vali La 

Barre, irokwalarla baş edebilmek için onların 
diplomasi ve siyaset adetlerine uymanın yolunu seçti. 

Önce saldırılarla karşılıklı rehin alınıyor, sonra oturulup 
pazarlık yapılıyordu. Herşey irokwa protokölüne uygun 

bir şekilde cereyan etmekteydi. Vali Frontenac, 
1673’de Colbert’e yazdığı bir mektupta “ Derilerinin 

rengi, elbiseleri farklı olmakla birlikte", törenlerde 
birlikte dans etmek zorunda kaldığı bu “ vahşiler’’in 

Venedik’in kurnaz politikacılarıyla boy 
ölçüşebileceklerini bildiriyordu. Pazarlığa, diplomatik 
temasa gelen irokwa elçilerinin yanında hemen her 

zaman, aslında gelecek için yetiştirilen “ elçi çırakları" 
oian ve genellikle dilenci kılığına sokulan gençler de 

bulunurdu. Bu gençler böylelikle siyasi retorik sanatını 
düşmanlara fark ettirmeden öğreniyorlardı. La Barre’ın 
anlatısına göre “ ağzı la f yapan" b ir elçi, “ bana kulak 

verin... Ben size ülkemin tümünün dileğini ve 
düşüncesini iletiyorum. Bütün bu bölgelerin, bütün 

uluslarıyla barış antlaşması yapmaya geliyorum; ondan 
sonra topraklar çok güzel olacak, nehirler artık dalgalı 

olmayacak, herkes korkusuzca yolculuk edebilecek”  
teklifinde bulunmuştu. Beyazların da katıldığı yerli 

rondolannda çoğu zaman siyasi b ir araç olarak 
kullanılan şarkılar söyleniyordu: “ Elveda savaş /  

Elveda balta /  Şimdiye kadar biz deliydik /  Ancak 
artık kardeş olacağız /  Evet gerçekten kardeş 

olacağız... Büyük barışın günü bugün /  Elveda savaş 
/  Elveda silahlar.”  Çok geçmeden irokwalarin saldırısı 

yeniden başlıyordu. Yanda sol üstte, 17. yüzyılda 
“savaş dansı”  yapan irokwalar, altta Fransızlarla 

pazarlık yapan kabile şefi Grangula, sağda 
Fransızlarla irokwalar arasındaki b ir savaş.
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Kuruluşu gibi Virginia’nın yönetim tarzı da New England’mkinden farklıydı. Gerçi ilk giden 
kafilenin yanma, adet olduğu üzere, içinde İngiltere’nin yasaianna aykın yasalar yapmamak 
kaydıyla koloniyi demokratik bir tarzda yönetmek üzere tayin edilen koloni konseyinin 
isimlerinin yazılı bulunduğu mühür bir kutu verilmişti ama kutunun neredeyse açılmasıyla 
başlayan çatışmalar öyle boyutlara varmıştı ki, iki yıl sonra koloniye “çıkan uygunsuzluktan 
ıslah edip düzeltmesine yetecek genişlikte ayncahk ve yetki”yle donatılmış bir vali atandı. 
Virginia, siyasal yönden olduğu kadar iktisadi yönden de İngiltere’ye New England’dan daha 
bağımlıydı. Daha koloninin ilk yıllannda, 1612’de arazi ve iklimin tütün ekimine elverişU 
olduğu keşfedilmişti. 1614’te İngiltere’ye ilk kez tütün ihraç edildi. 1617’ye vanidığmda ihracat 
18 tona ulaşmış, bütün kolonyal dönem boyunca Güney’in iktisadi hayatına damgasını 
vuracak kurumlaşmanın temelleri atılmıştı. Virgina Şirketi’nin yöneticileri Society o f  Particular 
Adventurers fo r  Traffique with Virginia (Virginia ile Ticaret için bazı Maceraperesrierin Demeği) 
adlı bir alt-şirket kurarak, koloninin başkenti Jamestown’da bir mağaza açtılar. Bu mağaza 
çiftçilerin tütünü ile birUkte, siparaişlerinin de bir listesini alıyor; tütünü İngiltere’de sattıktan 
sonra malın geliriyle çiftçilerin ihtiyaçlannı karşılıyordu. Kış mevsiminde ise çiftçiler, hasada 
karşı borçalanarak mağazadan alım yapabiliyorlardı.

Tüketici olarak çiftçilerin alımlar üzerindeki kontrollerini asgarîye indiren bu sistem, 
çoğunlukla İngiltere’de yaşayan tüccarlann muazzam servetler biriktirmesini sağlıyordu. Örneğin 
ba|ımsızlık öncesinde Lord Fairfax’m yeni dünyadaki topraklannm tamamı 2 milyon dönümü 
geçmişti. Virginia nüfusunun sınıfsal kompozisyonu da, daha başlangıçtan beri New 
England’mkinden farklıydı. Şirket’in ilk yıllardan başlayarak en büyük şikayeti, koloniye 
gönderecek yeterince “saygın” insan bulamamaktı. Daha başlangıçtan beri Şirket’in Virginia’ya 
cezbedebildikleri arasında toplumun “döküntü”leri çoğunluğu oluşturuyordu. İlk yıllarda 
gidenlerin karşılaştığı güçlükler, yansından çoğunun açlık ya da hastalıktan ölmesi, saygıdeğer 
yurttaşların ilgisini daha da azaltmıştı. 1617’de Middlesex hapisanesinden ilk suçlular kafilesi 
Virginia’ya yollandı. Ertesi yıl Şir'Ket, Londra belediyesini yüz yoksul çocuğu Virginia’ya 
yollamaya ikna etti. Bu bağış ertesi yıl tekrarlandı. Londra örneğini başka şehirler izlemekte 
gecikmedi.

Kuşkusuz, mahkûmlara, zorla yollanan çocuklara, yol parasını hizmet yükümlülüğüne girerek 
ödeyen yoksullara (indentured servants), mülk sahibi yurttaşlara tanınan haklar tanınmıyordu. 
1618’de kolonide o zamana kadar uygulanmış olan ortak mülkiyet düzeni kaldınidı ve 
koloniye ailesi ve hizmetkârlan ile göçecek herkese 20 dönüm toprak verileceği ilan edildi 
(ortak mülkiyet düzeninde herkes 1.5 dönüm toprağı işliyordu). Aynca aynı miktarda toprak 
bundan böyle hisse senedi alacak herkese de verilecekti. Böylelikle İngiltere’deki hissedarlar, 
kendi topraklanm işiyecek olan, hizmet yükümlülüğü altına girmiş yoksullann emeğinden 
yararlanma imkânına kavuşmuş oluyorlardı.

Irkçılığın ideolojik egemenliğine karşın, kölelikle bu yoksullann hizmet yükümlülüğü arasmdaki 
aynm pratikte çoğu zaman anlamsızlaşıyordu. Örneğin 28 Mart 1771 tarihli Virginia 
Gazetesi’n d e  şöyle bir ilan yer almıştı: “Erkek, kadın ve oğlan olmak üzere, aşağı yukan yüz 
hizmetkâr taşıyan Justitia gemisi, Leedstown’dan yeni geldi... Sanşlar Nisan’ın 2’sindeki Sah 
günü başlayacak.”

2695



1676’da Virginia ve hatta belki de Amerika tarihinin ilk büyük toplumsal ayaklanmasına 
öncülük edenler, bu yoksul beyazlar oldu. Daha 1663’te hizmetkârlar genel bir ayaklanmanın 
başını çekmek üzere bir gizli örgüt kurmuşlar, ancak içlerinden birinin ihban üzerine 
yakalanmışlardı. 1676’da ise Nathaniel Bacon önderliğindeki ayaklanma yüzyıhn Kızılderililerle 
girişilen en büyük savaşının sonuçlanmasının ardından patlak verdi. Savaş sırasında verilen 
kayıplann büyüklüğü, eyalet yönetimini yerlilerle ilk kez toptan soykınmdan farklı bir 
pohtikanm imkânlarını araştırmaya yöneltmişti. Bu ılımlı politika eyalet merkezindeki büyük 
tütün ekicileri tarafından desteklenirken, sınır boyunda yaşayan küçük toprak sahiplerinin 
toprak taleplerini karşılamıyordu. Eyalet yönetimi sözkonusu beyazlann taleplerine tamamen 
duyarsız değildi. 1676’da valilik tarafından istişari olarak hizmet görmek kaydıyla atanan 
Şehirliler Konseyi yeniden savaş ilan ettiyse de, işbirliği yapan ya da beyazlann müttefiki 
olan yerlileri savaşın dışında tutması çiftçilere yeterli gelmedi. Konsey’in üyelerinden biri olan 
29 yaşındaki Bacon’un kendi başına gayn resmî milisler örgütlemesi üzerine, vali tarafından 
asi ilan edildi ve ayaklanma başlamış oldu. Bacon’un yayınladığı ve yerlileri olduğu kadar 
büyük toprak sahiplerini de hedef alan ve valiyi koyduğu adil olmayan vergilerden, kunduz 
ticareti üzerinde bir tekelin sürmesine imkân vermesinden ötürü eleştiren “Halk Bildirgesi”, 
yalnızca küçük çiftçiler değil hizmet yükümlülüğü altındaki beyazlar ve zenci köleler arasında 
da geniş yankı buldu. İngiliz Devrimi’nin anısı hâlâ tazeyi; asiler “düzleme”den (levelling) 
bahsediyorlardı. Ayaklanmanın ulaştığı boyuriar İngiltere’den bin askerin gönderilmesini 
gerektirdi.

Ancak popüler niteliğine karşın, Bacon’un sonbaharda hastalıktan ölmesinden sonra ordusu 
dağıldı. Ordudan kalan 400 kişilik zenci ve beyazlardan oluşan grup da, bağışlanacaklan ve 
özgürlüklerinin iade edileceği vaadi üzerine teslim oldu. 23 tanesi asıldı; hizmetkârlar ve 
köleler sahiplerine iade edildi.

Ayaklanma, yoksul beyazlann protestolannı ifade etmek için başvurdukları tek biçim değildi. 
Kimi zaman hizmetkârlar ırkdaşlannın baskısından yerlilerin arasına kaçarak kurtulmayı 
yeğliyorlardı. Bir Fransız yazar şu gözlemi yapmıştı: “Toplumsal ilişkilerinde, bizim 
övünebileceğimiz herhangi bir şeyden çok daha bağlayıcı bir yön olmalı; çünkü binlerce 
Avrupah kızılderili oldu; ama kendi tercihiyle Avrupah olmayı seçen tek bir yerli örneği bile 
yok.”

Güney’de otokratik bir tarzda yönetilen ve geçimini tütün ticaretinden sağlayan tek eyalet 
Virginia değildi. 11. Charles, 1660’da İngiliz tahtına döndükten sonra taraftarlanna geniş toprak 
bağışlannda bulunmuştu. Bu bağışlardan Güney ve Kuzey Carolina kolonileri doğdu. Ünlü 
İngiliz filozofu ve siyasal düşünürü John Locke tarafından hazırlanan anayasaları, 40  adet 
feodal baron tarafından sürdürülen bir egemenlik biçimi öngörüyordu.

Kuzey Amerika’ya yerleşen yegâne Avrupahlar İngilizler değildi. HollandalIlar daha 1614’te 
Hudson nehrinin ağzmda bir kale ve ticaret merkezi kurmuşlardı. 1623’te ise Manhattan adası 
üzerinde Yeni Amsterdam adı altmda bir şehir kurdular. Ancak konumundan ötürü Yeni 
Amsterdam’daki HollandalIlar sürekli olarak hem kuzeydeki New England eyaletleri ile hem 
güneydeki Virginia ile toprak ve egemenlik konusunda ihtilafa düşüyorlardı. Bu ihtilaflar 
1664’te Yeni Amsterdam’ın İngilizler tarafından fethedilmesi ile nihai bir çözüme kavuştu.

Kuşkusuz 1664’ten sonra yalnız HollandalIlar değil. Almanlar, İskoçlar ve İrlandalılar da Yeni 
Dünya’ya gelmeye devam etti. Ama artık Kuzey Amerika’da İngiUzlerden başka yalnızca 
merkezi kuzeyde, bugünkü Kanada sınırlan içinde olan Fransızlar’m egemenliği kalmıştı.
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13 Mayıs 1783'te New York yakınlarında 
bir “ ordu merkezi"nde, General 
Washington'un önünde geçit resmi yapan Bağımsızlık 
Savaşı subaylarının arasında Fransa’ya dönmüş olan 
Lafayette bulunmuyordu ama, gelecekte Cincinnati 
Cemiyeti adını alan derneği kuracak olan PrusyalI 
general Baron von Steuben (solda), davanın 
Avrupa'nın davası olduğunu temsil edecek biçimde 
hazır bulunuyordu. Baron von Steuben’in Bağımsızlık 
Savaşı ordularına önemli katkıları olmuştu: 
“Aydınlanmış despot" II. Friedrich’in “ bilimsel" 
yöntemlerle donatılmış ordusunun savaş teknikleri 
uyarınca birliklerin düzenlenmesinin başında bulunmuş, 
Amerikan ordularının düzenli birlikler halinde 
örgütlenmesinde büyük emeği geçmişti. Baron von 
Steuben ve delegasyonu, Washington tarafından kabul 
edildiklerinde, “ Büyük Britanya’nın egemenliğinden 
Tanrı’nın inayetiyle kurtulmuş ve bağımsızlıklarını 
kazanmış Kuzey kolonilerinin" uğrunda mücadele 
vermiş Amerikan ordusu subaylarının, “ Roma’nın 
kahramanlarından Lucius Quintus Cincinnatus’un 
(ortada) karakterine besledikleri ortak hayranlık 
doğrultusunda", Cincinnati Cemiyeti'ra/7 üyeleri olarak 
“ adlandırılmak istediklerini" beyan ettiler. Von 
Steuben tarafından kaleme alınmış cemiyet tüzüğü 
“ onur" ve “ özgürlük" kavramlarının içiçe geçtiği 
Ortaçağ şövalyelik düzenlerini andıran bir metindi. 
Washington’un Kongre adına Cincinnati Cemiyeti'n/n 
tüzüğünü imzalarken kafasında büyük b ir ihtimalle, 
İngiltere karşısında Kongre ordularının kazandığı 
zaferin ardından. Büyük Britanya ile savaşın bitirildiği 
ortamda gelecek için neler yapılabileceği konusunda 
tedirginlik veren düşünceler vardı. Washington’a göre, 
bir başkomutanın, yani kendisinin hükmü altına 
konulmuş bulunan demokratik hakların yeniden 
tümüyle Kongre’ye verilmesi, savaş sırasında 
Kongrenin değişik kolonilerden gelen üyelerinin çoğu 
zaman “ birlikten yoksun" ve “ demokrasiyi tehlikeye 
sokan”  davranışlar içine girebilmeleri yüzünden yeni 
kurulacak Amerikan Devleti’nin birliğini tehdit 
edebilecek sonuçlara yol açabilirdi. Washington’un 
tüzüklerini kabul ettiği Cincinnatiier, Avrupah 
geleneklerini, soya bağh b ir “ subay soyluluğu" sınıfını 
çoğu zaman “ cumhuriyetçi" ilkelerle tehlikeh bir 
biçimde çelişebilecek b ir tarzda Amerika’ya 
sokmaktaydılar. Gerçekten, kuruluşundan bir süre 
sonra Cincinnati Cemiyeti Amerikan idaresi içinde 
Mount Vernon aracılığıyla önemli bir güç oluşturdu. 
Ancak derneğin Avrupa’daki kanadı gücünü zamanla 
arttırmıştı. Lafayette ve Segur’ün önderliğinde 
‘Fransa’nın Amerikan kolonilerinden biri olduğu" ve 
Fransız soylularının da “ Bağımsızlık Savaşının 
kahraman subayları" ile Amerika’da ve Fransa’da eşit 
muamele görmeleri" doğrultusunda bir hareket 
oluşturulmuş, XVI. Louis’ye bu karar imzalatılmıştı. 
Fransız Cincinnati Cemiyeti Kongresi 7 Ocak 1784’te 
Paris’te toplandı. Kuruculan arasında Fransız Mareşah 
Rochambeau, dernek başkanı seçilen Comte 
d ’Estaing, Comte de Saint-Simon ve Comte de Segur 
de bulunuyordu. Fransız soyiuian, Amerika Bağımsızlık 
Savaşı’na verdikleri emeklerinin karşılığını almak 
isterlerken, cumhuriyetçihk ilkelerini bu uğurda • 
tehlikeye sokuyorlardı. Amerika, “ soyluluğun altın 
çağının”  ütopya ülkesi haline getiriliyordu. Askerî ve 
aristokratik ilkeler üzerinde duran Cincinnati düzeninin 
yasası hem Amerika’da hem de Fransa’da eşitlikçilik 
ve cumhuriyetçilik taraftarlarının yoğun eleştirilerine 
hedef olmaktaydı. Mirabeau, Considerations sur 
i’Ordre de Cincinnatus (Cincinnati Teşkilatı Üzerine 
Düşünceler) adh broşüründe derneğin Amerika’ya ve 
cumhuriyete zarar vermesini sert b ir biçimde 
eleştiriyordu. Buna karşın dernek üyelerine asıl darbe, 
Fransız Devrimi sırasında geldi. Başkan D'Estaing 
birçok üyeyle birlikte 1792’de idam edildi. Soyluluk 
geleneğini Amerika’da yaşatmaya çalışan Cincinnatiier 
Karşı Devrim ve Restorasyon döneminde de Amerikan 
cumhuriyetçi davasının “ üyesi”  niteliğini taşımak 
istemeyen XViii. Louis’den pek yüz bulamadılar. 
Derneğin son “ gerçek”  üyesi Theodore de Lameth 
1854’te öldü. Buna karşın, yine soydan geçen üyelik 
sistemiyle dernek hâlâ yaşamaktadır.



Bağımsızlık Savaşı

Tarihte “ Boston Çay Partisi" diye anılan olay, 
yalnızca kolonilerin açıkça isyankâr bir tavır almakta 

olduklannın ilk işareti olması bakımından değil, 
bağımsızlık talebinin asıl sözcülerinin sınıfsal 

niteliklerine tuttuğu ışık bakımından da son derecede 
önernii bir olaydır 1770'ierin başında bütün kolonilerin 

İngiliz Parlamentosu ve Kralı’na karşı ortak tavır 
almasına yol açan dolaylı vergiler sorunu, yatışmış 

görünüyordu. Devlet bütçesine katkısı son derecede 
sınırlı (yaklaşık 300 sterlin kadar) olduğu halde, 

yâlnızca çay üzerindeki gümrük vergisi, ilke gereği, 
korunmuştu. Koloniler de, yine ilke gereği, bu çayı 

ithal etmiyor, kolonilerin yalnızca İngiliz gemileri 
aracılığıyla dış ticaret yapabileceği yolundaki, büyük 

ölçüde kadükleşmiş Donanma Yasaları’m ihlal ederek 
çaylarını Hollanda’dan alıyorlardı. 1773'te yeni Kral II. 

George’un da etkisiyle, gümrük vergisinin miktarının 
düşürülerek, İngiliz çayının Hollanda çayından daha 

ucuz olması sağlandı ve ilk parti ucuz çay 
sonbaharda kolonilere doğru hareket etli. Bağımsızlık 
savaşlarının önderleri de, ucuz çay kolonilere girdiği 

takdirde boykotun sürdürülemeyeceğinin farkındaydılar; 
ilk tepkileri gemilerin varacağı dört limandaki, gemileri 
boşaltmaya nezaret etmekle sorumlu bütün memurlan 
görevlerinden istifa etmeye davet etmek oldu. Boston 

dışındaki limanlarda bu çağrı olumlu karşılandı. Bunun 
üzerine Boston’un yanısıra Massachussets eyaletindeki 

dört kasabanın daha Yazışma Derrrekleri toplanarak, 
hiçbir durumda çayın karaya çıkartılmasına izin 

verilmemesi karan aldılar. 28 Kasım’da ilk geminin 
varması üzerine Samul Adams önderliğindeki 

dernekler ertesi gün Boston’da beşbin kişinin katıldığı 
bir toplantı düzenlediler. Bu toplantıda alınan kararlar 

uyarınca, rıhtım sürekli olarak silahlı 25 kişi tarafından 
korunmaya başladı. Gümrük memuriarmm çayı, sırf 

depolamak için doklara boşaltılması önerisi reddedildi. 
Daha sonra geminin kaptanı ile, yetkililerle bir 

anlaşmaya varılmadığı takdirde yükünü boşaltmadan 
İngiltere'ye dönmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. 
Ancak, herhangi bir gemi yükünü ilk 209 gün içinde 

boşaltmadığı takdirde, kolonideki kraliyet valisinin 
temsilcilerinin yükü gerekirse zorla boşaltmak 

konusunda yetki ve sorumluluktan vardı. Dahası, 
geminin Ilımandan çıkabilmek için de kraliyet 

valisinden izin alması gerekiyordu. 20 gün 
tamamlandığında vali bu izni vermedi. 16 Aralık 
sabahı rıhtımda 7 bin kişi bekliyordu. Hareketin 

önderlerinden birinin “ Kimbilir çay tuzlu suyla nasıl 
karışır?" sorusu büyük bir alkış tufanı ile karşılandı. 

Oysa plan çok daha önceden Boston Gazetesi'nin iç 
odalarında Samuel Adams ve arkadaşları tarafından 
hazırlandı. Akşam saat S’te hava karardıktan sonra 

mumlarla aydınlatılmış bir kilisede toplanan kalabalık, 
valiye yapılan son başvurunun yanıtını beklemeye 

başladı. Hava tamamen karardıktan bir sonra valinin 
red cevabı geldi. Adams ayağa kalkarak “ Bu 

toplantının ülkeyi kurtarmak için yapabileceği b ir şey 
artık kaimdi" dedi.Parolanın verilmesi üzerine Mohawk 

uerlileri kılığına girmiş 50 kadar adam, geminin 
demirlemiş olduğu doka giderek 42 sandıktaki çayı 

denize boşalttılar. Koloniler ilk kez yasalan ihlal 
etmişlerdi: böylelikle iç savaş başlamış oluyordu. 

Yanda sözkonusu olayın savaştan sonra resmedilmiş
bir görüntüsü.

İngilizlerinkinin aksine Fransızlar’ın kolonileri kendi kendilerini besleyebilen yerleşim kolonileri 
değildi. 18. yüzyılın ortasına vanldığında nüfusu 100 bin civarında olan Fransızlann başlıca 
faaliyeti, kunduz ve kürk ticaretiydi. Hem ticaretin gerekleri hem de göçmenlerin sayısının 
artmaması ve dolayısıyla toprağa ihtiyaç duymamalan, Fransızlann yerlilerle, genel olarak, daha 
dostane bir ilişki kurmalannı mümkün kılıyordu.

İngiliz kolonileri 18. yüzyılın ortasına kadar hem birbirleriyle hem de Fransızlarla asgarî 
ölçekte ilişki kurarak varlıklannı sürdürdüler. Ancak 18. yüzyılın ortasında kolonilerin nüfusu 
artık 3 milyon civarına ulaşmıştı; toprak yetmiyordu. Bu ise batıya doğru genişleme ve 
dolayısıyla hem Fransızlarla hem de yerlilerle çatışma anlamına gehyordu. 1754-63 yılları 
arasmda süren Avrupa’daki adıyla 7 Yıl Amerika’daki adıyla Fransız ve Kızılderili Savaşlan, 
kolonileri çeşitli bakımlardan bağımsızlığa hazırlayan en önemli etmenlerden biri oldu. Daha 
savaş başlamadan önce, 1754’te o zamana kadar faaliyetlerini koordine etme geleneklerine 
sahip olmayan koloni temsilcileri, Kral’m atadığı valiler taraftndan ortak bir kongreye çağnidı. 
Böylelikle kolonilerin birliği fikrinin temelleri animış oluyordu. Benjamin Franklin tju kongre 
dolayısıyla, gazetesinde 13 parçaya bölünmüş bir yılan resminin altmda “Ya Birleşme Ya 
Ölüm” sloganını bastı.

Temsil ve Vergi

Savaş kolonileri Amerika Birleşik Devletleri’ne hazırlanmasına, yalnızca birlik fikirlerinin 
tartışılması için elverişli bir ortam hazırlayarak ya da askerî yeteneklerini geliştirerek katkıda 
bulunmadı. Bağımsızlık Savaşı’mn patlak vermesine yol açacak ihtilafın tohumları da Fransız 
ve Kızılderili Savaşlan sırasında atıldı. Damga pulu vergilerinin ilk kez önerildiği 1756 
yılından, koloni sakinlerinin o zamana kadar saygılı davranmaya azamî özen gösterdikleri 
yasalan ilk kez ihlal ettikleri 1773 yılındaki “Boston Çay Partisi”ne kadar, İngiliz Kralı ve 
Parlamentosu ile Amerikan kolonileri arasmda son derecede genel ilkelerin, son derecede 
özgül ve teknik aynntılar üzerinden tartışıldığı bir süreç yaşandı.

1756’da Massachussets, New York, Virginia ve Maryland valileri bir damga pulu vergisi 
önerirken, içtenlikle inandıklan son derecede genel bir ilkeden hareket ediyorlardı: Koloniler, 
kendi topraklarında sürdürülmekte olan savaşın finansmanına katkıda bulunmalıydılar. Genel 
ilke Londra’da kabul görmekle birlikte, aradaki iletişim kopukluğuna karşın, daha bu 
dönemde, böylesi bir önlemin tepki doğuracağı sezilebiliyordu. 1756’da bir şey yapılmadı; 
ancak 1761’de savaşın masraflanm karşılayabilmek üzere, uzun zamandır kadükleşmiş olan ve 
kolonileri yalnızca İngiliz gemileri aracılığıyla ticarete zorlayan Donanma Yasaları yeniden 
uygulanmaya başladı. Bu amaç için başvurulan yöntem, herkesin evinin, kaçak mallar bulunup 
bulunmadığım tesbit etmek üzere, günün ya da gecenin herhangi bir saatinde aranmasına 
imkân veren genel bir kararnameydi.

Bu kararnamenin yol açtığı tepkiyi, gelecekteki bağımsızlık savaşlannın önderleri, İngiliz 
Devrimleri’nin ilkelerine başvurarak ifade ettiler: “Böylesi bir iktidan "Uygulamaya çalışmanın 
bedelini, İngiltere’nin krallarından biri kellesiyle, diğeri tahtıyla ödedi.” Sözkonusu önderlerin 
arasmda avukatlar, Benjamin Franklin gibi gazete yöneticileri ve tüccarlar hatırı sayılır bir yer



tutuyordu. Amerikan politikasma 200 yıl boyunca damgasını vuracak olan “lobi” kurumunu 
yaratan bu insanların ayırdedici özelliği, hatın sayılır servetlerine karşın kolonilerin egemen 
smıflanm İngiltere’dekilere bağlayan patronaj ilişkilerinden dışlanmış olmalarıydı. Diğer yandan 
bu seçkinlerle zanaatkar ve yoksul işçilerin aynı tavernalara devam etmesi, sözkonusu 
kesimler mensuplannm seçkinlerin örgütlediği itfaiye birliklerinde hizmet veriyor olması gibi 
faktörler, yerel hemşehrilik bağlannm sınıfsal karşıtlıklann önüne geçmesine katkıda 
bulunuyordu. Bu yerel ilişkiler, Bağımsızhk Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını mümkün kılacak 
ittifakın mayasını oluşturdu.

Kuşkusuz, bu ittifak birdenbire ve sorunsuz bir şekilde kurulmadı. İlk kez 1756’da sözkonusu 
edilen damga pulu vergisi 1765’te yürürlüğe kondu. Boston’da o yaz isyana önderlik eden, 
avukatlar ve gazete yöneticileri değil bir kunduracı oldu. Üstelik ayaklanan kitlenin hedefi 
yalnızca Thomas Hutchinson gibi “işbirlikçi” tüccarlar değil, genel olarak servetti. İngiliz 
memurlar yazdıklan raporlarda hareketi “zenginle yoksul arasmdaki farkı ortadan kaldırmayı 
hedefleyen bir düzleme (levelling) hareketi” olarak tarif ediyorlardı.

Ancak İngilizler’in kendi politikalan bu tûr sınıfsal hareketlerin ulusal ve bağımsızlıkçı bir 
karakter edinmesine katkıda bulunan faktörlerden biri oldu. 1754-1763 arasında savaşın 
giderlerini kolonilerin kendilerine karşılatmak perspektifi çok fazla başanh olmamıştı. Bu 
koşullarda yeni bir savaşın tekranndan ürken ve savaş sırasında yerlilerin Fransızlar’a vermiş 
olduğu desteği hesaba katan Londra yönetimi Ohio İrmağı batısındaki topraklan yerlilere 
bırakan bir anlaşma imzaladı. Oysa böylesi bir anlaşma, kendi yol açtıkları toplumsal 
çelişkiyi, hoşnutsuzlan Batı’ya ihraç ederek çözen egemen sınıflann olduğu kadar, içinde 
bulunduğu sömürü ve tahakküm ağından kurtulmanın tek yolunu Batı’da küçük bir parsel 
edinmede bulan beyaz mülksûzlerin de temel yönelimleri ile çelişki halindeydi.

1766-1771 arasmda North Carolina eyaleti, kendilerini “düzenleyiciler” (Regulators) diye 
adlandıran yoksul beyaz çiftçilerin ayaklanmalan ile çalkalandı. Hareket ancak Mayıs 1771’de 
birkaç topa sahip disiplinli bir ordunun operasyonu ile bastınlabildi; önderlerden altısı asıldı. 
Aynı yıl New York eyaletinde ayaklanan kiracı çiftçiler yöre şerifini tutukladı; ayaklanmayı 
bastırmak için serferber edilen milis, yerel seçkinlerin kaymak tabakasından oluşuyordu. Ancak 
temsilî kurumlann daha eski bir tarihe sahip olduğu New England eylaetlerinde, seçkinlerin 
sömürülenlerin taleplerini içeren bir siyasal perspektif formüle edebilmeleri daha kolay oldu. 
Daha 1764’te, damga pulu vergisi henüz bir öneriyken, Boston’da Samuel Adams önderliğinde 
toplanan bir Şehir Meclisi’nde Bağımsızlık Savaşı’nın kitleleri peşine sürükleyebilecek, bir 
halkın ancak kendi seçtiği temsilciler tarafından vergilendirilebileceği ilkesini ifade eden 
“Temsil yoksa vergi de yok” (No taxation without representation) sloganı formüle edilmişti bile.

“İnsanlığı İlgilendiren Olaylann Akışı İçinde...”

Hukuki belgelerde damga püllannın kullanılmaması, gönderilen damga pullannın yakılması gibi 
tepkiler sayesinde koloniler 1766’nm başında damga pulu vergisinin kaidınimasını sağladılar. 
Ancak bu Britanya’nın “temsilcisiz vergilendirme olmaz” ilkesini kabul ettiği anlamına 
gelmediğinden, süren hukukî ve politik savaşta kazanılan geçici bir mevziden ibaret oldu. 
1767’de İngiliz Parlamentosu bu kez gümrük vergilerine başvurmayı denedi. Bunun üzerine 
yine Massachussets’ten başlayarak bütün kolonilerde Yazışma D em ekleri ile Özgürlük Oğullan 
ve Özgürlük Kızlan  adlı örgütler kuruldu. Sözkonusu örgütlerin en önemli faaliyeti, gümrük 
vergisine tâbî mallann ithalatına ve kullanımına karşı geniş çaplı bir boykot düzenlemek 
oldu. Ancak yoksul kitlenin kontrolden çıkması tehlikesi, bütün önderlerin ortak 
kaygulanndan biri olmaya devam ediyordu. ABD’nin ikinci başkanı olarak görev yapacak olan 
John Adams, “Bu katran ve tüy cezalan, bu küstah ve kaba kalabalıkların kişisel dertleri 
çözmek ya da şahsi önyargı ve tutkulan tatmin etmek için ev basmalan derhal durdurulmalı” 
diyordu.

Sözkonusu gayn-resmî örgütlerin varlığı, İngiliz yönetimi için yeni bir sorun oluşturuyordu. 
Açıkça Parlamento’nun kararlanna karşı çıkmak üzere kurulduklan ölçüde, yönetim tarafından 
yasa-dışı olarak yorumlanıyor ve yasaklanmaya çalışılıyorlardı; ancak Amerikalı avukatlar ise 
herhangi bir yasaklamanın İngiliz yurttaşlannın geleneksel olan diledikleri zaman toplantı 
yapma özgürlüklerinin bir ihlali olacağını söylüyorlardı.

Ancak 1768’de yönetimin Boston’a 2 bin asker yollamasıyla ve üstelik askerlerin kışlada değil 
şehirde konuşlandırılması ile kısa sürede hukuki tartışmanın sınırlanna ulaşıldı. Süren boykot 
zaten şehirdeki işsizliğin artmasına yol açıyordu; askerler de kendi zaten düşük olan 
ücretlerini arttırmak için mevcut işler için yerli işçiler ile rekabet ediyorlardı, 1770 başında 
önce New York’ta denizciler kendi işlerini alan askerlere karşı ayaklandılar, 5 Mart’ta 
Boston’da bir iplik imalathanesinin önünde, yine John Adams’ın deyişiyle “serseri oğlanlardan, 
zencilerden, melezlerden, İrlandalı hırtlardan, yabanî katarancılardan oluşan bir kitle” ile 
askerler karşı karşıya geldi ve askerler ateş açtı ve altı kişi öldü. Ölenlerin cenazesine 16 bin 
kişilik Boston nüfusunun yaklaşık 10 bininin katılması üzerine. Parlamento son tavizini verdi 
ve askerler geri çekildi.

Ancak 1773’de Parlamento’nun İngiltere’den ithal edilen çayı, gümrük vergisini kaldırmadan 
kaçak olarak ithal edilen diğer çaylardan daha ucuz hale getirmesi üzerine Massachussets’teki

Amerikaların keşfi ve "Dünya dışı" bir yaşam 
biçimiyle karşılaşmak, Avrupa hümanizminin oldukça 
erken bir dönemde kendi toplumsal koşullarını 
düşünmesi doğrultusunda bir itki oluşturmuştu. 
1590’larda Jose de Acosta adlı bir İspanyol Cizvltinin 
Sevilla'da yayınladığı "Hystoria natural y  moral de las 
Indias" (Hintlilerin Doğal ve Ahlaki Hikayesi) adlı 
kitap, zengin etnolojik verilerle çevrelenmiş ekzotik bir 
anlatıyı Avrupa'ya taşıyor, Avrupa'ya getirilen ya da 
Afrika'dan toplanarak Amerika madenlerinde ve 
plantasyonlarında köle olarak çalıştırılmak üzere 
götürülen Afrika ve Amerika yerlilerinin arasında bir 
"soylu vahşi" imgesinin bulunuşu da, büyük ölçüde 
İngiliz ve Fransız koloniyalistlerinin b ir eseri olmuştu. 
Defoe'nun sonradan İngiliz "vü lger" iktisatçılarının bir 
kanıtlama aracı olarak kullandıklan Robinson Crusoe 
ve kölesi "C um a" kurgusunun ardında yatan püriten 
çerçeve, buna karşın her türlü "ekzotizmden" ve 
romantik “ soylu vahşi" imgeleminden yoksundu, iki 
büyük dönüşüm, 17. yüzyıl sonrasında "soylu vahşi"yi 
siyasal düşüncenin kurucu bir teması haline 
dönüştürmüştür. Bunlardan birisi salt Avrupa, hatta 
Fransa kökenli b ir gelişme olan "soyluluğun klasik 
biçiminin çözülmeye başlaması; İkincisi ise iktisadi 
düşüncenin doğuşuydu. Karteziyen (Descartes’çı) 
analitik düşüncenin toplumun, zenginliklerinin üzerinde 
yeni yeni düşünülmeye başlanan meta mübadelesinin 
temellerine yönelmesiyle her derde deva kanıtlama 
araçlarına ihtiyaç duyulmaya başlandı. R. P. 
Lafiteau’nun "Ivloeurs des sauvages americains 
comparĞes aux moeurs des premiers temps”  
(Amerikan vahşilerinin eski çağ adetleriyle 
karşılaştırmalı sunumu) adlı, zengin verilerle 
desteklenmiş eserinin yayınlanmasıyla "soylu vahşi



bagimsiziiK savaşı

keşfedildi." Kitap “ vahşilerin" soylu katına 
yükseltilmelerine öncülük değilse bile vesile 
oluşturacak niteliklere sahipti. Montesquieu'nün Les 
Lettres Persanes (İran Mektupları)’mda ve 
Rousseau’nun salt romantizm adına değil, toplumsal 
çözümlemesinin en doğal araçlarından biri olarak 
kullanacağı soylu vahşilik büyük ölçüde bu eserin ve 
benzerlerinin “ felsefi yansımalan’’ydılar. Kitabın büyük 
yeniliği, ne kültürel göreceliği alkışlaması, ne de 
Avrupa kültürünün ve toplumunun eleştirisini 
hedefiemesiydi; Lafiteau yalnızca Avrupa’nın 
Rönesans’tan beri kendi siyasal sistemini sorgularken 
karşılaşmak zorunda kaldığı bir “ kökeni", yani Antik 
Yunan dünyasının ahlaki ve kültürel sistemini 
yerlilerinkiyle karşılaştırmakta, hatta çakıştırmaktaydı. 
Herodotos ve Thukydides'in anlatılarında yer bulan 
"anasoyluluk" ve "doğaya yakınlık”  nosyonlarını 
“yeniden kavramak”  amacıyla Avrupa toplumlarının 
kendileri için öngördükleri tarihsel süreçten ilk temas 
anında dışlanmış bulunan Amerikan kültürlerini 
düşünsel alanına yeniden dahil ediyor, hatta eski 
Yunan yazarlarından bazılarının, "kencli kökenlerini”  
de “barbarlarda”  bulmuş olduklarına göndermeler 
yapıyordu. Çok geçmeden, "soylu vahşi" imgesinin 
yalnızca Rousseau’nun eserlerindeki başat önemine 
değil, halk arasında da yaygınlıkla benimsenen bir 
inanışa yol açtığını görüyoruz. Soylu vahşilik, bir 
yandan özgürlük ve doğaya yakınlık gibi Aydınlanma 
imgelerinin smırlannın çizilmesinde, öte yandan artık 
olaylara dayalı olarak kalmayan ve 19. yüzyıldaki 
evrimcilikle hegemonyasını kuran tarihselcilik 
geleneğini bir başlangıç noktası olarak değilse bile en 
azından b ir düşünsel araç olarak belirlemişti.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nm başta gelen önderlerinden Benjamin Franklin, bir devlet adamı olduğu kadar bir 
bilim adamı olarak da ün yapmıştı. Yukarıdaki resim onun özellikle elektrik üzerindeki çalışmalarını ön plana 
çıkarıyor. Ancak tipik b ir Sanayi Devrimi mucidi otan Benjamin Franklin’in yegâne icadı paratoner değildi. Kendi 
gündelik ihtiyaçitnm karşılamak üzer» açık ocak ve şöminelere kıyasla daha fazla ısı verecek bir soba ve 
modern gözlüklerin atasını icad etmişti. Gündelik ihtiyaçlarına ve hayatına yaklaşımında benimsediği analitik 
tavırla olduğu kadar, toplumsal hayata ve işe yaklaşımıyla da Benjamin Franklin modern burjuvazinin çok yönlü 
bir temsilcisi niteliğindeydi. Max Weber, kapitalizmin gelişmesi ile protestan ahlakı arasında bir ilişki kuran üniü 
hipotezini formüle ederken, Benjamin Frankll’in ölümünden sonra yayınlanan Otobiyografi's/nden geniş ölçüde 
yararlanmıştır. Servetini gençliğinde Pennsylvania eyaletinin para basma işini üstlenerek elde eden Franklin’in 
yayınladığı Pennsylvania Gazette kolonilerde yayınlanan en iyi gazete olarak ün kazandı. Daha sonra posta 
müdürlüğü ile bakayan resmî görevleri sırasında b ir itfaiye bölüğünün ve b ir sigorta şirketinin kurulmasına 
önayak oldu. Bağımeızlık Savaşları’na katkısı ise büyük ölçüde diplomatik oldu. 1757’de kolonilerin görüşlerini 
aksettirmek üzere Londra’ya yollandı. 1775'te silahlı mücadelenin başlamasından b ir-ay  öncesine kadar burada 
fiilen b ir büyükelçi olarak görev yaptı. Hemen ertesi yıl da Benjamin Franklin bu kez kolonilerle Fransa 
arasmdaki ittifak anlaşmasını sağlamak üzere Paris’e yollandı ve 1785’e, Bağımsızlık Savaşı’nın sona ermesinden 
iki yıK sohrasma kadar orada kaldı.

Yazışma D em ekleri nihai adımı atarak koloninin başkenti ve limanı Bostönia gelen çayı denize 
döktü. Böylelikle muhalefet, büyük ölçüde sembolik olan bir eylemle de olsa, o âna kadar 
gözetmiş olduğu yasal sınırlan aşmış oluyordu. Yönetim geniş çaplı bir sıkıyönetim ilan 
edince, bütün kolonilerdeki Yazışma D em ekleri 1774’te İngiliz parlamentosu tarafından 
tanınmayan bir “Kıta Kongresi” toplanmasını örgûdediler. Diğer yandan 1774-75 kışı boyunca 
New England’da milisler talim yapmayı sürdürdü ve 1775 yazında Massachussets’te milislerle 
“kırmızı ceketli” İngiliz ordusu çatışınca, diğer eyaletlerden gönüllü milisler çatışmaya 
katılmakta gecikmedi. Bağımsızlık Savaşı kıta ölçeğinde başlamıştı.

Bu koşullarda Kıta Kongresi’nin karşısındaki en önemli sorun disiplinsiz milislerin düzenli bir 
ordu halinde örgütlenmesiydi. Başkomutanlık görevi Amerika’nın en zengin adamı olarak 
tanınan ve Fransız Kızılderili Savaşlan’ndaki başanlan ile ün yapmış George Washington’a 
verildi. Diğer yandap bir Bağımsızlık Bildirgesi kaleme almak üzere başkanlığım Thomas 
Jefferson’un yaptığı bir komite seçildi. 4 Temmuz 1776’da Kongre tarafından kabul edilen 
Bildirge aynı ay içersinde Boston’da Şehir Meclisi’nin balkonundan halka okundu: “Aşağıdaki 
gerçekler, bizim için doğruluklan kanıt gerektirmeyecek kadar açıktır: Bütün insanlar eşit 
yaratılmışlardır; Yaradan’lan tarafından bağışlanmış, belli bazı vazgeçilmez haklara sahiptirler; 
hayat, özgürlük ve mutluluk arayışı haklan da bunların arasındadır; bu haklan güvence altına 
almak için insanlar kendi aralannda yönetimler kurarlar; bu yönetimler gerçek güçlerini 
yönetilenlerin nzasından alır.” Bu ilkeleri içeren Bildirge’nin okunmasından dört gün sonra 
Boston Yazışma D em eği şehir halkını askere alınmak üzere şehir meydanında toplanmaya 
çağırdı. Toplantıda askerlik yükümlülüğünün evrensel olmadığı, zenginlerin para karşılığında 
kendi yerlerine askerlik yapacak birini tutabilecekleri anlaşılınca, bütün Bağımsızlık Savaşı’na 
eşlik edecek olan asker ayaklanmalanndan ilki patlak verdi. Ayaklanan halk “Zorbalık, kimden 
gelirse gelsin zorbalıktır” diye bağınyordu.
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Sağduyu 'dan İnsan  
H aklan 'n d an  Seçme P a rça la r

TOM PAINE

Tom Paine’in Common Sense (Sağduyu) adlı 
kitabından, “ İnsan Haklan”  konusuna ilişkin bir 

bölüm.

İKSAN HAKLARI

İnsan haklan konusunda geçmişteki örnekiere göre 
akıl yürütenlerin yaptıkları yanlışlık, yeterince eski za
manlara gitmemelerindendir. Yolun hepsini yürümüyor
lar. Yüz ya da bin yıllık ara aşamalardan birinde duruyor 
ve o zamanda yapılmış olan şeyi tutup bugün için uygu
laması gereken bir kural diye ortaya sürüyorlar. Oysa, 
bu hiç de yetkili bir kural değildir. Geçmişte daha gerile
re gidecek olursak, bunun tam karşıtı bir kanı ve uygula
manın egemen olduğunu görürüz; eğer geçmiş bir yetki 
kaynağı olacaksa, biribirleriyle zincirleme çelişen böyle 
binlerce yetki kaynağı ortaya konabilir; fakat geçmişe 
doğru gitmekte devam edersek, sonunda gerçeğe ulaşı
rız; insanın Yaradanın elinden çıktığı zamana geliriz.
O zaman insan neydi? Insan’dı. Yüksek ve biricik adı, 
Insan'dı ve ona bundan daha yüksek bir unvan verile
mez. Fakat unvanlardan daha İleride söz edeceğiz.

Şimdi, insanın ve onun haklarının kökenlndeyiz. O 
günden bugüne dünyanın yönetliiş biçimine gelince', 
bizi ilgilendiren yalnızca; dünya tarihinin gösterdiği yan
lışlardan ya da düzelme hareketlerinden gereğince ya
rarlanabilmektir. Şimdi biz nasıl modem isek, yüz ya 
da bin yıl önce yaşamış olanlar da o zaman modern 
idiler. Onlann da eskileri ve bu eskilerin de daha eskileri 
vardı. Eğer yalnızca geçmiş adı yaşamın işlerini yönete
cekse, nasıl bir yüz ya da bin yıl önce yaşamış olanlan 
örnek diye alıyorsak, bundan yüz ya da bin yıl sonra 
yaşacak olanlar da bizi örnek diye alabilirier. Sorun 
şudur kİ, geçmişin parçalan her şeyi parçalamakla, hiç
bir şeyi ortaya koymamış oluyorlar. Tarih boyunca yet
kiye karşı yetki çıkararak insan hakiannın ta ilk yaradı
lıştaki tannsal kökene kadar geliyoruz. Burada araştır- 
malanmız bir dinlenecek yer, aklımız da barınacak bir 
ev buluyor. Eğer yaradılıştan yüz yıl sonra insan haklan 
üstüne bir tartışma çıkmışsa, onlar da bu yetki kaynağı
na başvurmuş olacaklardır; bizim de şimdi aynı yetki 
kaynağına başvurmamız gerekiyor.

Dinin herhangi bir ayıncı ilkesine dokunmak istemiyo
rum ama Isa'nın şeceresinin Âdem’e kadar uzandığı 
da kaydedilmeğe değer. O halde niçin insanın haklan 
da insanın ilk yaradılış zamanına kadar götürülmesin? 
Cevabını ben vereyim. Bunun nedeni, türedi hükümetle
rin araya girerek küstahça insanı insanlıktan çıkarmaya 
uğraşmalan olmuştur.

Eğer, bir insan kuşağı dünyanın nasıl yönetileceğini 
ebedt olarak buyurmak hakkını taşımışsa, bu kuşak an
cak dünyaya ilk gelen kuşak olabilir; eğer onlar bunu 
yapmamışlarsa, ondan sonra gelen kuşaklar bunu yap
mak için hiçbir yetki gösteremeyecekleri gibi, kendileri 
de hiçbir yetki kuramazlar. Eşit insan haklarının ışıklı 
ve tannsal İlkesi (çünkü bu ilkenin kökeni, insanı Yara- 
dandan geliyor), yalnızca yaşayan bireylere değil, biribi- 
rlni izleyen insan kuşaklanna ilişkindir. Her kuşak ken
dinden önce gelmiş kuşaklaria eşit haklara sahiptir; 
bu, her bireyin kendi çağdaşlanyla eşit haklar taşıyarak 
doğduğu yolundaki aynı kuralın gereğidir.

Dünyanın ister okumuş İster okumamış dönemlerin
den kalma olsun, her yaradılış tarihi ve her geleneksel

«» ÎM je P İ.M  ENKK

Üstte: Amerikan Bağimsızlık Bildirgesinin b ir eiyazım 
nüshası. Altta: İngilizlerin Amerikalılara uyguladıkian 

mezalime karşı b ir reçete. Fransız karikatürü.

söylenti -birtakım aynntılarda kanı ve İnançlar blriblrie- 
rinden aynisalar da- bir noktanın saptanmasında, yani 
insanın birliğinde oybirilği ediyorlar; bununla, İnsanla
nn hepsinin bir düzeyde olduklannı ve dolayısıyla son
raki kuşaklar doğum yolu yerine yaradılma yoluyla mey
dana gelmişçesine ve doğum şekil yaradılma şeklini 
İleriye doğru sürdüren bir yol imiş gibi bütün insanlann 
eşit olarak ve eşit doğal haklarta doğduklannı söylenmek 
istiyorum; sonuç olarak, dünyaya gelen her çocuk variı- 
ğını Tann'dan alıyor sayılmalıdır. Dünya onun bakımın
dan ilk insan için ne kadar yeni idiyse o kadar yenidir, 
onun dünyadaki doğal hakkı da aynı türdendir.

Şurası da kaydedilmeye değer ki, dünyada bilinen 
bütün dinler, İnsana ilişkin olarak, insan birliği, yani 
bütün İnsanlann aynı düzeyde olduklan temeli üstüne 
kurulmuştur. Cennette, cehennemde ya da insanın öbür 
dünyada hangi halde bulunacağı varsayılıyorsa o halde 
olsun, insanlar arasında yalnızca İyiler ve kötüler diye 
bir aynm vardır. Hayır, yalnız bu kadar değil. Hükümet
lerin yasalan bile, cezalandırma derecelerini kişilere de
ğil, suçlara göre sıralandırarak bu ilkeye kaymak zorun
da kalmışlardır.

Bu, bütün gerçeklerin en büyüklerinden ve geliştiril
mesi en faydalı olanlanndan biridir. İnsanı bu ışık altın
da ele almakla ve ona, kendisine bu gözle bakmayı 
öğretmekle, bu gerçek onu gerek Yaradanına ve gerek
se kendisinin de bir parçası bulunduğu yaradılışa karşı 
olan bütün ödevleriyle karşı karşıya getirir; insan ancak 
kökenini ya da modaya daha uygun bir söyleyişle, do
ğum ve ailesini unutuncadır ki, ahlâkı bozulur. Bugün 
Avrupa'nın her yanındaki hükümetlerin en büyük kötü
lüklerinden biri de, insanın insan olarak Yaradanı ile 
arasına büyük bir uzaklık konup geriye atılması; bu 
yapay uçurumun da, birbiri ardınca sıralanmış bir takım 
engelierie ya da İnsanın geçmek zorunda olduğu geçit 
kapılanyla doldurulmuş olmasıdır. Öriıek olarak. Bay 
Burke’un insan ile Yaradanı arasına diktiği engellerin 
dizisini buraya aktarayım. Bay Burke, bir tellâl edasıyla 
şöyle diyor; “ Tann’dan korkanz -krallara huşu ile- 
pariamentoiara sevgi ile-yöneticiiere ödev duygusuyia- 
rahiplere tazim, soylulara da saygı ile bakarız." Bay 
Burke, “ şövalyelik” ! buraya katmayı unutmuş, bir de 
St. Piyer'I (Petrus).

İnsanın ödevi, bilet alıp bir sürü geçit kapılarının birin
den ötekine geçmek değildir. Onun ödevi, şu iki açık 
ve basit noktadan İbarettir: Tann'ya karşı ödevi ki, bunu 
her insanın hissetmesi gerekir; komşusuna ilişkin ola
rak da, kendisine karşı yapılmasını istediği biçimde dav
ranmak. Eğer, siyasal erkin (iktidarın) kendilerine veril
diği kimseler iyi iş görürierse saygıya lâyık oiuriar; yok
sa, herkes tarafından aşağılanıriar; kendilerine hiçbir 
yetki verilmediği halde almış olanlara gelince, aklı ba
şında dünya bu gibileri hakkında hiçbir şey bilemez.

Buraya kadar, hep insanın doğal haklanndan (o da 
kısmen) söz ettik. Şimdi İnsanın toplumsal haklannı 
gözden geçireceğiz ve bunlann nasıl biribirinden çıktığı
nı göstereceğiz. İnsan topluma -eskisinden daha kötü 
bir hale gelmek ve eskisinden daha az haklara sahip 
olmak için değil, bu haklan daha iyi güven altına almak 
için girmiştir. Onun doğal haklan, bütün toplumsal hak- 
lannın temelini meydana getirir. Bu aynmı, daha açık 
olarak İzleyebilmek için, doğal ve toplumsal haklann 
çeşitli niteliklerini bellriemek gerekecek. •

V irg in ia  İnsan H a k la n  
B ild iH si

12 Haziran 1776'da yayınlanan Virginia İnsan 
Haklan bildirisi.

işbu bildiri, Virginia halkının eksiksiz ve özgürce bir 
araya gelen temsilcileri tarafından ilân edilen bir haklar 
bildirisidir. Bu haklar Virginia halkı ve Virginia halkının 
gelecek nesilleri İçin, yönetimlerinin temeli ve hukukî 
dayanağı olacaklardır.

M. 1) Tüm insanlar doğuştan eşit derecede özgür 
ve bağımsızdıriar. Doğar doğmaz edindikleri belli bazı 
haklan vardır; siyasal bir topluluk kurduktan zaman, 
hiçbir andtaşmayla gelecek nesilleri bu haklardan yok
sun bırakamaz, onlan bu haklardan vazgeçmeleri İçin 
zorlayamazlar; yaşama ve özgüriük haklanyla, mülk edin
me ve sahip olma, muttutuk ve güvenilk arama ve kazan
ma olanağı da bunlann arasındadır.
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M. 2) Tüm güç halkta toplanır ve halktan gelir; yetkili 

kişiler halkın vekilleridirler; halk için çalışırlar; halka 
karşı her zaman sorumludurlar.

M. 3) Yönetim halkın, ulusun ya da kamuoyunun ortak 
yaran, savunması ve güvenliği için kurulmuştur, bu 
amaçla kurulmalıdır; çeşitli yönetimler ve yönetim bi
çimleri içinde en iyisi, en fazla mutluluğu ve güvenliği 
sağlayabilen ve iktidarın kötüye kullanılması tehlikesine 
karşı en etkin önlemleri alabilen yönetimdir; herhangi 
bir yönetim bu göreve lâyık olmadığını gösterir ya da 
bu görevi hiçe sayarsa, toplumun çoğunluğunun, kamu 
yaranna en uygun gördükleri bir biçimde, Iju yönetimde 
ıslahata gitmek, yapısını değiştirmek ya da ilga etmek 
hakkı doğar; bu hak vazgeçilemez, devredilemez ve 
iptal edilemez bir haktır.

M. 4) Herkese açık kamu görevinde bulunan hiçbir 
kişi ya da kişiler topluluğu, kamu yaranna ters düşecek, 
özel ve ayn kazançlar ya da ayrıcalıklar sağlayamaz; 
bu görevler devredilemeyecekleri gibi, memurların, mil
letvekillerinin ve yargıçlann makamları da babadan o ğ u -, 
ia geçmemelidir.

M. 5) Dı^vletln yasama ve yürütme güçleri, yargılama 
gücünden ayn ve bağımsız olmalıdır; bu İlk iki gücün 
üyeleri, halkın sıkıntılarını hlssedebilmell, bu sıkıntılara 
ortak olabilmeli ve belli aralıklarla, kendi seçim bölgele
rine, özel yaşamlarına geri dönmelidirler ki, iktidarsızlık 
çekmesinler; kadrolardaki açıklar, önceden kararlaştırı
lan, sürekli ve düzenli seçimlerle doldurulmalıdır; bu 
seçimlerde eski görevlilerin tamamı ya da bir kısmı, 
yasaya uygunluğuna bakılarak yeniden seçilebilir.

M. 6) Meclislerde halkın temsilcisi olarak çalışacak 
kişilerin seçimi sert>esttir; Topluma bağlılık ve sürekli 
genel ilgi beslediğine dair yeterli delili olan herkesin 
oy hakkı vardır; kamu yaran için, kendinin ya da seçtiği 
temsilcilerin rızası olmadan, kimse ne vergi ödemeye 
zorlanabilir, ne de mülkü elinden alınabilir; aynı biçimde 
kimse, kamu yarannı gözönünde bulundurarak kabul 
etmediği yasalara uymakla yükümlü değildir.

M. 7) Herhangi bir yetkinin, herhangi bir makam taralı
dan kullanılması, yasalann icrası ya da sürüncemede 
bırakılmalan, halk temsilcilerinin onayı olmadıkça, hal
kın haklarına bir tecavüzdür; bu yüzden asla yapılmama
lıdır.

M. 8) Tüm ciddi yolsuzluk ve cürüm hallerinde, herkes 
kendisi hakkında yapılan suçlamanın gerekçesini ve ni
teliğini sormak, suçlamayı yapanlarla, tanıklarla yüzleş
mek, kendi lehine olan delillert göstermek, kendi çevre
sinden seçilmiş, oybirliğiyle karar vermedikçe suçlu sa
yılmayacağı, tarafsız bir jüri önünde, hızla yargılanmak 
hakkına sahiptir. Hiç kimse kendi aleyhine delil göster
meye zorlanamaz. Ülkenin bu konuda bir yasası ya da 
kendisine eşit kişilerin bir karan olmadıkça kimsenin 
özgürlüğü elinden alınamaz.

M. 9) Hiç kimseden aşın kefalet akçesi istenemez; 
yüksek para cezalan ya da zulüm sayılabilecek, olağan
dışı cezalar verilemez.

M. 10) Bir memura ya da özel görevliye, işlenen suç 
hakkında açık bir delil olmadan kuşkulu yerleri araması 
ya da tarif edilmemiş, suçu açıkça anlatılıp, delillert 
gösterilmemiş kişi ya da kişileri yakalaması için verilen 
arama ve tutuklama müzekkereleri haksız ve despotik- 
tin bu tür müzekkerelerin verilmemesi gerekir.

M. 11) Mülkiyetle IlglU ya da kişiler arasındaki özel 
davalarda, eski. Jüriyle yargılama yöntemine dokunul- 
mamalı ve bu yöntem diğer yargılama yöntemlerine yeğ- 
lenmelldir.

M. 12) özgürtüğün en güçlü kalelerinden birisi de 
baüin özgüriüğüdür; despotik yönetimler dışında, asla 
»mriandınlamaz.

üstte; Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı bir özgürlük 
mücadelesi olarak gören Edmund Burke. Altta: 

Protestan Quaker davasının efsanevi önderi Benjamin 
Franklin.

M. 13) Vatandaşlar arasından seçilen, silâh eğitimi 
görmüş kişilerden kumlu, düzenli bir milis gücü özgür 
bir ülkenin en uygun, en doğai ve en emin güvenlik 
aracıdır; barış zamanında sürekli ordular bulundurmak, 
ülkenin iç özgüriüğü için tehlikeli sayılmalı ve bundan 
kaçınılmalıdır; ordu her durumda, sivil gücün emri altın
da buiunmah ve sivil güç tarafından yönetilmelidir.

M. 14) Halkın bölünmez bir yönetim kurmaya hakkı 
vardır, bu yüzden bu sınırtar içinde Virginia yönetimin
den ayn, bağımsız bir yönetim kurulamaz ya da oluştu- 
rulamaz.

M. 15) Ancak adalete, ılımlılığa, tutumluluğa, alçakgö
nüllülüğe ve erdeme sıkı sıkıya bağlı kalarak, her fırsatta 
temel ilkeleri anarak, bir halk özgür bir yönetime ve 
özgüriüğün nimetlerine sahip olabilir.

M. 16) Yaradan'a borçtu olduğumuz görevimiz, dini
miz ve bunu yerine getirme tarzımız, şiddet ve baskıyla 
değil, ancak İrade ve inançla belirlenebilir; bu yüzden 
herkes, dininin gereklerini, vicdanının buyruklanna gö
re yerine getirmek hakkına sahiptir; birbirine karşı, Hı

ristiyan sabnnı, sevgisini ve merhametini göstermek 
herkesin görevidir. •

B M esik  D ev leH er'in  
B ağım sızlık  B ild iris i

14 Temmuz 1776'da yayınlanan, Amerika’nın 
birleşik 13 devletinin oybirliğiyle kabul ettikleri 

bildiri.

İnsanlığı ilgilendiren olaylann akışı içinde, bir ulus, 
kendini bir başka ulusa bağlayan siyasal bağlan kopar
mak ve doğa yasalannın ve Tann’nm, ona dünya devlet
leri arasında bağışladığı bağımsız ve eşit yeri almak 
gereğini duyduğu zaman, insanlığın yargısına duyduğu
o yerinde saygı, o ulusu bu ayrılmaya zorlayan nedenle
ri açıklamakla yükümlü kılar.

Aşağıdaki gerçekler bizim için gayet açıktır; Tüm in
sanlar eşit yaratılmışlardır; Yaradan’ları tarafından ba
ğışlanmış, belli bazı vazgeçilemez haklara sahiptirler; 
yaşam, özgürlük ve rnutluluğa erişme hakları da bunla
nn arasındadır; bu hakları güvence altına almak amacıy
la, İnsanlar kendi aralannda yönetimler kurarlar; bu yö
netimler gerçek güçlerini, yönetilenlerin onamasından 
alırlar; herhangi bir yönetim biçimi, bu hedeflere ulaş
mada köstekleyici olmaya başladığında, bu yönetimi 
değiştirmek ya da düşürmek, yeni bir yönetim kurmak 
ve bu yeni yönetimin yetkilerini ve dayandığı temelleri, 
güvenlik ve mutluiukiannı sağlayacağına en çok inan
dıktan bir biçimde düzenlemek ve kurmak, halkın hakkı
dır; aslında sağgörü, uzun bir geçmişi olan yönetimlerin 
sudan ve geçici nedenlerie değiştirilmemeslnl buyurur; 
bu yüzden İnsanlann, durumlannı düzeltmek amacıyla, 
alışılagelen yönetim biçimlerini değiştirmek yerine, da
yanmak mümkün olduğu denli, kötülüklere katlanmayı 
yeğlediklerini deneyimler göstermiştir; ancak sürekli aynı 
amaca yönelik, uzun bir yolsuzluklar ve zorbalıklar silsi
lesi, ulusu, mutlak bir despotizme sürüklemek niyetini 
açığa vurursa, o zaman böyle bir yönetimi yıkmak ve 
gelecekteki güvenlikleri için yeni koruyucular seçmek,
o ulusun hakkı ve görevidir.

İşte bu kolonilerin sabıria katlandıklan durum bu ol
muştur ve şu an, onlan bugüne değin varolan yönetim 
biçimini değiştirmeye zoriayan gerekliliği, her zaman
kinden fazla hissetmektedirler. Büyük Britanya Kralı'nın 
yönetim devresi, ardı arkası kesilmeyen haksızlıkların 
ve sürekli baskılann çağı olmuştur. Tüm bunlann amacı, 
bu devletler üzerinde mutlak bir tiranlık kurmaktır. Bunu 
kanıtlayabilmek için, tüm gerçeklerin tarafs-z dünyaya 
ilân edilmesi gerekmektedir;

İngiltere Kralı, kamu refahı için gayet yarartı ve gerekti 
olan yasalan onaylamayı reddetmiştir.

Valilerine, ivedilikle ve geciktirmeden ele alınması ge
reken yasalan çıkarmatanm menetmiştir. Kendisi de tm 
yasalann yürüriüğe girmemesi için elinden geleni yap
mış, onayını sürekli ertelemiş; ve bu nedenle uzun bir 
süre sürüncemede kalan yasaları da bir daha ele alma
mıştır.

Yasama gücünde temsil edilme haklanndan vazgeç
medikleri sürece, büyük halk kitlelerinin yaranna olan 
pek çok yasayı çıkarmayı reddetmiştir. Oysa bu hak 
paha biçilemez bir haktır ve nedense sadece tiranlann 
hoşuna gitmemektedir.

Yasamayla görevli kuruttan, kamu belgeterinin ve ma
kam evraklannın bulunduğu yerlerden oldukça uzakta,



624
alışılmadık ve uygunsuz yerlerde toplantıya çağırmıştır. 
Onlara eziyet çektirerek, kendi uygulamalarına boyun 
eğmelerini sağlamak amacıyla yapmıştır bunu.

Milletvekili yarkurullarını, yılmaz bir kararlılıkla halkın 
haklanna el uzatılmasına karşı çıktıkları için, birçok kez 
dağıtmıştır.

Bu yarkurulları dağıttıktan sonra da, uzun bir zaman 
yeni temsilcilerin seçilmesini engellemiştir. Bu yüzden 
halkın kendisi yasama gücüne sahip çıkmış, bu gücü 
bundan böyle kendi eliyle kullanmayı uygun bulmuştur. 
Ancak bu geçiş döneminde devlet, dışarıdan gelebile
cek bir saldınnın ya da İçerdeki kargaşalıkların doğura
cağı tehlikelere karşı savunmasız kalmıştır.

Ingiltere Kralı, bu devletlerin kök salmalarını önlemek 
için elinden geleni yapmıştır; bu amaçla yabancıların 
vatandaşlığa kabul edilmesiyle ilgili yasanın İcra edilme
sine engel olmuş, yabancıların buraya göçünü kolaylaş
tıracak daha başka yasalar çıkarmayı reddetmiştir; yeni 
toprak edinme koşullarını da ağırlaştırmıştır.

Yargıçlık yetkisinin verilmesiyle ilgili yasalan onayla
mayarak, kazat İçtihadı etkisiz haie getirmiştir.

Yargıçlann görev sürelerini, maaşlarının tutarını ve 
ödeme biçimini sadece kendi keyfine göre belirlemiştir.

Halkımıza eziyet olsun ve halkın cevherleri tükensin 
diye, sayısız yeni makam açmış, buralara büyük memur 
yığınlan yollamıştır.

Banş zamanında, yasama meclisinin onayı olmaksı
zın, toprakianmız üzerinde sürekli bir ordu bulundur
muştur.

Askeriyeyi sivil güçten bağımsız ve üstün kılmaya 
kalkışmıştır.

Anayasamıza ters düşen, yasalarımızla bağdaşmayan 
bir kazaî içtihat biçimini bize kabul ettirmek için başka- 
lanyia İşbirliği yapmıştır; ve bu tepeden inme kaza! içti
hadın uygulamalannı onamıştır. Tüm bu uygulamaların 
nedenleri şunlardır;...

[Bizim topraklarımızda güçlü, sliih lı birlikleri üslen
dirmek;

Bu devletler halkına karşı askerlerin işlefyecekleri ola
sı cinayetler karşısında, sözde yargılamalarla herhangi 
bir cezalandırmadan kaçınmak;

Dünyanın her yeriyle yaptığımız ticareti kösteklemek;

Bize rızamız olmadan vergi yüklemek;

Hukukî bir durumda. Jürili bir mahkeme önünde, usul 
ve nizama uygun bir yargılamadan geçme hakkımızı 
elimizden almak;

BİZİ İşlemediğimiz cürümlerden dolayı yargılayıp, baş
ka bir kıtaya sürebilmek;

Sınır komşumuz U r ülkede, özgür Ingiliz hukuk siste
mini kaldırmak, keyff bir yönetim kurmak ve bu yöneti
min yetkilerini genişletmek, dolayısıyla kendini haklı 
çıkaracak bir örneğe sahip olmak ve bu kolonilerde 
de aynı, mutlak egemenliğin kurulması İçin, bu yönetimi 
uygun bir araç olarak kullanmak;

Verilmiş haklanmızı yok saymak, en önemli yasaları
mızı yürürlükten kaldırmak ve yönetim biçimimizi teme
linden değiştirmek;

Yasama gücümüzü dağıtmak ve kendisinin, üzerimiz
de sınırsız bir yasama gücüne sahip tek yetkili kişi 
olduğu İMn etmek;...]

Üstte: Irokwalara alt bir Itöyûr) temsiii resmi. Altta: 
George Washington adına çıi^animış bir madalyon.

İngiltere Kralı, kendi himayesi altında olmadığımızı 
bildirmek ve bize karşı savaş açmak suretiyle, bu top
raklar üzerinde egemenlik isteminde bulunmuştur.

Denizlerimizi talan etmiş, kıyılarımıza asker yığmış, 
kentlerimizi yakıp yıkmış ve hemşerilerimizi öklürmüştür.

Benzerine barbarlık zamanlarında bile rastlanmayan, 
hele uygar bir ulusun başkanına hiç mi hiç yakışmayan, 
gaddarlık ve sadakatsizlikle başlattığı, ölüm, Askerfleş- 
me ve Tiranlık adlı eserini tamamlayabilmek İçin, yakın
larda yabancı, paralı askerlerden kurulu büyük bir ordu 
kurmuştur.

Ya cellâtların ellerine düşmemek için ya da onlarla 
dostça geçinebilmek için olsa gerek, açık denizde yaka
lanan yurttaşlarımızı kendi ülkelerine karşı savaşmaya 
zorlamıştır.

Aramızda ayaklanmalar çıkarmış ve sınır bölgelerinde 
oturan, savaş yöntemleri bilindiği gibi, yaş, cinsiyet 

. ya da hal gözetmeksizin herkesi kesip biçmek olan, 
merhametsiz Kızılderili vahşileri bize karşı kışkırtmayı 
denemiştir.

Bu baskının her evresinde yapılan haksızlıkların dü
zeltilmesini en hâkirane bir biçimde talep ettik: Durma
dan yinelediğimiz ricalarımızın karşılığı, durmadan yine
lenen haksızlıklar oldu. Ancak bir tirandan beklenebile
cek davranışlarla karakterini belli eden bir Monark, öz
gür bir halkı yönetme İşine uygun olamaz.

Britanyaiı kardeşlerimize karşı da saygıda kusur etmiş 
değiliz. Zaman zaman onlan, yasakoyuculann üzerimiz
de haksız bir yönetim kurma girişimleri konusunda uyar
dık. Buraya hangi koşullar altında göç edip, yerleştiği
mizi anımsattık onlara. Doğal adalet ve âlicenaplık duy
gularına seslenerek aramızdaki ırk bağları dolayısıyla, 
bu zorbaiıklan kınamalarını rica ettik. Çünkü bu zorba
lıkların, aramızdaki bağlantıları ve ilişkilerimizi bozması 
kaçınılmaz bir şeydi. Ama onlar da adaletin ve kan bağı
mızın feryatlanna kulaklannı tıkadılar. Bunun için artık, 
onlardan aynimamız gerektiği sonucuna boyun eğmek 
ve onlan da, İnsanlığın geri kalan kısmı gibi, savaşta 
düşman, banşta dost kabul etmek zorundayız.

Bu yüzden. Genel Kongre halinde toplanan biz ABD 
temslictleri, görüşlerlmizn doğruluğuna dünyanın en yü
ce Yargıcı’nı tanık tutarak, bu kolonilerin halkından aldı
ğımız yetkiyle, onlann adına. Birleşik kolonilerin özgür 
ve bağımsız devletler olduklannı ve bunun hukuken 
böyle korunacağını; t>üyük Britanya Krallığı’na karşı her 
türiü yükümlülükten kurtulmuş olduklannı; bu koloniler
le Büyük Britanya Devleti arasındaki her türlü siyasal 
İlişkilerin sona erdirildiğini ve bunun böyle kalacağını; 
özgür ve bağımsız devletler olarak, savaş açmak, banş 
ilân etmek, andlaşmalar yapmak, ticareti düzenlemek 
ve diğer tüm l>ağımsız devletlerin yapatrileceğl her şeyi 
yapmak hakkına sahip olduklannı resmen açıklar ve 
İlân ederiz. Ve bu biMIrinln korunması için, Tann’nın 
İnayetine tam bir güvenle, yaşamlanmız, servetlerimiz 
ve en kutsal variiğımız olan onurumuz üzerine and İçeriz.

İştMi açıklama Kongre'nln İMiyruğu üzerine, bir belge 
olarak hazırlanmış olup, aşağıdaki üyeler tarafından im
zalanmıştır:

John Hancock (New Hampshire), {.Bartlett; W.Whipp
le; M.Thomton (Massachusetts Bay), S. Adams; J. Adams; 
R.T.Paine; E.Geny (Rhode Island), S.Hopklns; W.EIIery 
(Connecticut), R.Sherman; S.Auntlngton; W.WIIIIams;
O.Woteott (New Yortt), W.FIoyd; P.LMngston; F.Lewls; 
L.Morris (New Jersey), R.Stockton; J.WIther Spoon; 
F.Hopklnson; J.Hart; A.Clark (Pennsylvania), R.Morris; 
B.Rush; B.Franklln; J.Morton; G.CIymer; J.Smlth; Geor
ge Taylor; J.Wilson; G.Ross pelaware), Caesar Rod
ney; G.Read; T.M'Kean (Maryland), S.Chase; W.Paca; 
Thomas Stone; C.Carroll of Carroliton. •
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Ilk  B aşb akan lık  A nd ı 
konuşm ası

THOMAS JEFFERSON

Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı, Thomas Jefferson’ın (1743-1826)

4 Mart 1801'de yaptığı İlk başbakanlık andı 
konuşması.

Arkadaşlar ve Yurttaşlar,

Ülkemizin başyönetlcillği görevini üstüme almaya çağ- 
nlmış olmakla, bana gösterdikleri teveccühten ötürü 
minnet ve şükranlanmızt açıklamak için, burada toplan
mış olan yurttaşlarımın huzurunda yararianmak ve bu 
ödevin benim yeteneklerimi aştığının bitiricinde olduğu
mu, ona, bir yerde verilen işin büyüklüğü, bir yandan 
da kendi güçsüzlüğümün haklı olarak esinlediği endişe 
ve ürküntü duygularıyla yaklaştığımı söylemek istiyo
rum. Geniş ve verimli bir toprak üzerine yayılmış, yükse
len bir ulus, emeklerinin zengin ürünleri bütün denizler
de taşmıyor, gücün dilinden anlayan ama hakkı unutan 
uluslaria ticarete girişmiş, fani gözlerin seçmediği he
deflere doğru hızla yürüyor -bu aşkın amaçları uzun 
uzun düşündüğüm ve bu sevgili ülkenin şu güne bağla
dığı şeref, mutluluk ve umutlan gördüğüm zaman, üst
lendiğim işin büyük boyutları karşısında küçüldüğümü 
hissediyorum. Gerçekten, burada gördüğüm birçokları
nın varlığı, anayasamızın kurduğu öteki yüksek görev
lerde bilgelik, erdem ve gayret kaynakları bulacağımı 
bana hatırlatmasaydı, tam bir umutsuzluğa kapılırdım. 
Onun İçin, baylar, huzursuz bir dünyadaki çatışan öğe
ler arasında, hep içinde olduğumuz şu teknenin düme
nini güvenle kullanmamızı mümkün kılabilecek destek 
ve yolgöstericilik için egemen yasama görevlerini yük
lenmiş olan sîzlere ve sizinle Işbiriiğl yapanlara cesaret
le bakıyorum.

Geçirdiğimiz fikir yarışması süresince, tartışma ve 
uğraşmaların canlılığı, özgür düşünmeye ve düşündük
lerini konuşmaya, yazmaya alışmamış yabancıları bazan 
yanıltabilecek bir durum aldı; fakat, bu artık, ulusun 
sesiyle karara bağlandığına ve anayasanın kurallarına 
uygun olarak açıklandığına göre, herkes doğal olarak 
kamunun iradesi altında kendisini düzenleyecek ve or
tak yarar için genel çabada birleşecektir. Herkes şu 
kutsal ilkeyi de aklında tutacaktır; çoğunluğun İradesi 
her durumda egemen olmakla biriikte, bu İradenin haklı 
olmak İçin akla uygun olması gerekir ve azınlığın da, 
eşit yasalarca korunmak gereken eşit hakları vardır, 
bunları çiğnemek baskıcılık olur, öyleyse yurttaşlarım, 
tek bir yürek ve tek bir zihin halinde birleşelim. Toplum
sal ilişkilerimize, özgürlüğün, hatta yaşamın bunlarsız 
kasvetli şeylerden başka bir şey olmayacağı o uyum 
ve sevgiyi geri getirelim. Ve unutmayalım ki, siyasal 
hoşgörüsüzlüğü düşlersek, insanlığın uzun bir süreden 
beri onun yüzünden kan döktüğü, acısını çektiği dinsel 
hoşgörüsüzlüğü toprağımızdan kovmakla pek az şey 
kazanmış oluruz; çünkü siyasal hoşgörüsüzlük de, din
sel hoşgörüsüzlük kadar despotik, tehlikeli, acı ve sar
sıntıları arasmda, çoktan kaybolmuş özgürlüğünü kan 
ve ölüm yoluyla arayan insanın kızgın ızdırap titreyişleri 
arasında, kabaran dalgalann hırsının bu uzak ve barışçı 
kıyıya bile erişmesi, bazılarının bunu daha çok bazılan- 
nın daha az duyup korkmaları ve bütün bunlann güven
lik yolları konusunda görüşleri bölmesi şaşılacak bir 
şey değildir. Fakat, her görüş ayrılığı bir ilke aynlığı 
sayılamaz. Aynı İlkelere bağlı kardeşlere, çeşitli adlar 
taktık. Biz hepimiz Cumhuriyetçiyiz, Federaiistiz. Eğer 
aramızda. Bu Birliği dağıtmak ya da onun cumhuriyetçi 
biçimini değiştirmek isteyenler varsa aklın onunla sa
vaşmak için serbest bırakıldığı yerde, görüş yanlışlığı
nın hoşgörüiebiieceğini anlatan güvenlik anıtları olarak 
dokunulmadan kalsınlar. Gerçekten, bazı dürüst kişile
rin, cumhuriyetçi bir yönetimin güçlü olamayacağından, 
yeterince güçlü olamayacağından korktuklarını biliyo
rum. Fakat dürüst bir yurtsever, başarılı deneyin en 
yüksek yerinde, bizi bu zamana kadar özgür ve sağlam

Üstte: Amerikan Bağımsızlık Bildirgesl'nm başlıca 
yazarlarından, Birleşik Devletler'in üçüncü başkanı. 
Demokratik Parti’n/n kurucusu Thomas Jefferson’ın 

büstü. Altta: Birleşik Devletler’in anayasanın taslağının 
hazırlanmasında çok önemli rol oynayan Avukat 

Alexander Hamilton.

tutmuş bir yönetim biçimini, dünyanın yüksek umudu 
olan bu yönetimin kendisini koruyacak güçten yoksun 
olabileceği yolunda kuramsal ve boş bir korkuyla terke- 
deblllr mi? Sanmıyorum, tersine, onun yeryüzündeki 
en güçlü yönetim olduğuna inanıyorum. Herkesin yasa
lar çağırınca, yasanın bayrağının altında kalacağı ve 
kamu düzenine yönelen saldınşlara, kendi kişisel çıkan 
gibi karşı koyacağı tek yönetimin o olduğuna inanıyo
rum. Bazen, kendi kendini yönetmesi İçin İnsana güve- 
nilmeyeceğl söylenir. Öyleyse, ona başkalarını yönet
mesi için güvenilebilir mi? Yoksa, onu yönetecek kral 
kılığına girmiş meslekler mi bulduk? Bırakın, bu soruya 
tarih cevap versin.

öyleyse, cesaret ve güvenle, federal ve cumhuriyetçi 
ilkelerimize blrilğlmize ve temsilî hükümetimize bağlılı
ğımızı sürdürelim. Dünyanın dörtte birinin yıkıcı zarann- 
dan, doğal olarak ve engin bir okyanusla ayrılmış olmak 
bahtlılığmdayız; başkalarının aşağılamalarına katlana- 
mayacak kadar yüksek ruhluyuz; yüzlerce ve binlerce 
kuşak çocuklarımıza yetecek yeri olan, seçkin bir ülkeyi 
elimizde tutuyoruz; kendi yetilerimizi kullanmaya, çalış
mamızın ürünlerine, yurttaşlarımızın, doğuştan değil, 
bizim hareketlerimizden ve onlann değeriendirmelerin- 
den gelen şeref ve güveni için sahip olduğumuz eşit 
haklardan tam anlamıyla faydalanıyoruz; çeşitli biçim
lerde anlatıldığı, uygulandığı halde, hepsinin içinde dü
rüstlük, doğruluk, ölçülülük, şükran ve insan sevgisi 
bulunan iyi bir dinle aydınlanıyoruz; bütün bu nimetler
den sonra, mutluluk ve refah içinde yaşayan bir halk 
olmak İçin t>aşka ne gerek? Bir şey daha, yurttaşlanm 
- insanlann birbirlerine zarar vermelerine engel olacak, 
başka bakımlardan onlan kendi çalışma ve gelişmelerini 
düzenlemekte serbest bırakacak ve emekçinin ağzından 
kazandığı ekmeği almayacak, akıllı ve idareli bir yöne
tim. Bu nitelikler, iyi hükümetin özüdür ve mutluluklan- 
mızın çemberini tamamlamak İçin gereklidir.

Yurttaşlanm, sizin için sevgili ve değerii olan her 
şeyi kapsayan görevlerin yürütülmesine başlamak üze
reyken, size, neleri hükümetimizin temeli ve dolayısıyla 
onun yönetimine biçim verecek ilkeler saydığımı anlat
mayı uygun buluyorum. Bu İlkeleri, bütün özelliklerini 
sıralamadan, mümkün olan en dar sınıriar içinde özetle
yeceğim. Hangi devlete ya da dinsel ve siyasal İnançla 
bağlı olursa olsun, bütün insanlara eşit ve kesin adalet; 
hiçbiriyle bağlaşmaya (ittifaka) girmeden bütün uluslar
la banş, ticâret ve dürüst dostluk; yurtiçi sorunlanmız 
İçin en yeterii yönetimler ve cumhuriyetçiliğe karşı eği
limler için de en güvenil slperier olarak, federe devlet 
yönetimlerinin bütün haklannda desteklenmesi; vatan
da banşımızın ve dışarıda güvenliğimizin asıl dayanağı 
olarak genel yönetimin (hükümetin) bütün anayasa gü
cüyle korunması; halkın seçim hakiannın kıskançlıkla 
savunulması; banşçı çarelerin bulunmadığı yerlerde, dev
rim kılıcının budadığı yolsuzluklara karşı yumuşak ve 
güvenli bir düzeltici; cumhuriyetçiliğin canalıcı ilkesi 
olan çoğunluğun isteğine kesin boyun eğme, despotlu
ğun babası ve temel ilkesi olan zorlamadan kaçınma, 
barışta ve muvazzaflar yerini alana kadar savaşın İlk 
anlannda en iyi dayanağımız olan sağlam disiplinli bir 
milis gücü; mülkî yönetimin askeri otoriteye üstünlüğü; 
emeğe az yük olmak İçin kamu giderlerinde tutumluluk; 
borçlanmızın dürüstçe ödenmesi ve halk güveninin kut
sal tutulması; tanmın ve onun yardımcısı olarak ticare
tin teşvik edilmesi; haberlerin yayınlanması ve bütün 
yolsuzluklann halk mantığının kürsüsü önünde açıklan
ması; din özgüriüğü; basın özgürlüğü; habeas corpus'- 
un koruması altında, kişi özgürlüğü; - bu İlkeler bir 
devrim ve değişme çağında bize yol göstermiş ve adım- 
lanmıza kılavuzluk etmiş olan parlak yıldızlardır. Bilgele
rimizin aklı ve kahramanlarımızın kanı, bunlann sağlan
masına yönelmiştir. Bunlar siyasal inancımızın temel 
İlkeleri, uygar eğitimimizin esası ve güvenip İşbaşına 
getirdiklerimizin çalışmalannı denemenin mihenk taşı 
olmalıdır; yanılma ve tehlike anlannda onlardan uzak
laşmışsak, eski adımlarımıza dönmekte, barışa, özgür
lüğe ve güvenliğe götüren o tek yolu yine tutmakta 
acele edelim. •



Marx Öncesi

Fransız Devrimi

Çeşitli imgeleriyle Fransız Devrimi, gerçekleştiği tarihten sonra yaşayan bütün devrimciler için 
etkisini kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz olarak kendi faaliyetleri üzerinde hissettiren 
bir örnek, karşı çıkılan ya da öykünülmeye çalışılan bir model olmuştur. Kuşkusuz 1789 ve 
izleyen yılların kendileri için bir esin kaynağı olduğu yegâne grup devrimciler de değildir. 
lAvrupa ve hatta genel olarak burjuvazinin tarihindeki her kriz ânı ya da her önemli 
dönüşüm, dönüp bir kere daha, unutulmuş idealleri yeniden diriltmek ya da tarihte yapılmış 
hatalardan kaçınmak, ibret almak için Devrim’in yeniden yorumlanmasına bir vesile teşkil 
etmiştir. Bu yü- den Fransız Devrimi’nin terminolojisi kimi zaman teorik genellemelerin, kimi 
zamansa politi» hedeflerin hatta romantik esinlerin sonucu olarak, birbirinden çok farklı 
durumlara uygulanagelmiştir. Bunun en önemli gerekçelerinden biri, Fransız Devrimi’nin hem 
bir burjuva devriminin hem de buıjuva düzeninin bütün dinamik ve çelişkilerinin nisbeten 
kalıcı yönlerinin büyük bir çıplaklık ve saydamlık içinde sergilendiği tarihsel anlardan biri 
olması olsa gerek. Daha önceki burjuva devrimlerinde, Hollanda ve Amerika Bağımsızlık 
Savaşları’nda, İnngiliz Devrimi’nde olduğu gibi Fransız Devrimi’nde de burjuvazi için başlıca 
somnlardan biri kendi politik hedefleri uğruna seferber ettiği popüler kitlelerin hareketliliğinin 
nasıl belli sınırlar içinde tutulacağı, kontrol edileceği, kısacası politik devrimin gideren 
derinleşen bir toplumsal devrime dönüşmesinin nasıl engelleneceğiydi. Ancak Fransız Devrimi 
sırasında sans culotte’lar çok kısa bir süre için de olsa, siyasal aygıt üzerinde sözgelimi İngiliz 
Devrimi'nin “düzleyici”lerinin kazanmış olduklarından çok daha büyük bir kontrol kazandılar. 
Belki de kısmen bu yüzden, Fransız Devrimi o zamana kadar aynı siyasal/toplumsal 
programın unsurları olagelmiş demokratik bir politika ve liberal bir iktisat talepleri arasındaki- 
çelişkinin ilk kez bu kadar açıkça yaşanmasına bir zemin oluşturdu ve bir anlamda hâlâ 
yaşanmakta olan bir tarihi başlattı.
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Son olarak Fransız Devrimi’ni daha önceki burjuva devrimlerinden ayırdeden, onu bir 
anlamda “asıl” burjuva devrimi kılan özelliği, dünyatarihsel boyutudur. Hemekadar sözgelimi 
İngiliz Devrimi’nin yaşandığı yıllarda da Avrupa’da bir genel krizden sözediliyorduysa da, bu 
kriz koşullarında ortaya çıkan hareketliliklerin siyasal programlan, benimsedikleri idealler 
arasında bir türdeşlik yoktu. Oysa Fransız Devrimi kendisini başlangıçta değilse de, kısa bir 
sûre içersinde evrensel olarak ilan etti.

Bütün devrimler gibi Fransız Devrimi de itendisini 
sembolik düzeyde de ifade etmek konusunda büyük 
bir coşku ve hırs gösterdi. Yandaki resim asalet 
payelerinin yokoluşunu temsil etmektedir. Asalet 
payelerinin gerçek düzeyde, giyotin tarafından 
yokedilmesi bile sembolik bir unsurdan yoksun değildi. 
Giyotinle infaz aynı zamanda bir gösteriydi; bir tiyatro 
gibi sahneleniyordu, infaz, kesin olarak önceden 
belirlenmiş bir mizansen uyannca yürütülürdü; bir 
sahnesi, aktörleri ve seyircileri vardı. Zamanın pek 
çok yazan idamların yapıldığı Revolution Meydanı’m 
bir tiyatro sahnesine benzetmişlerdi. Bu yazıların en 
güzel örneklerinden biri Danton’un idamı üzerine 
1791’de Marius â Minttıurnes’/, 1792'deyse LucreceV 
sahneleyen dram yazan Antoine Vincent Arnault 
tarafından verilmiştir: “ Danton, dostlarının kanıyla 
baştan ayağa yıkanmış bir halde sahneye en son 
çıktı. Gün batıyordu. Bir kütle halinde göğe yükselen 
bir siiüetin, bu dehşet verici heykelin ayaklan altında, 
Dante’nin gölgesi gibi, güneş tarafından yan yarıya 
aydınlanan, ve mezara giriyormuş gibi olduğu kadar 
mezarından fırlıyormuş gibi de görünen bu tribünün 
ayakları üzerinde yükselişini gördüm. Devrimin bu 
sporcusunun vekan kadar zarif hiç bir şey 
bilmiyorum. Gözlerinin bağlanmasını reddeden, ve 
kopmak üzereyken hâlâ yasalarını dikte eden bu 
kafanın ifadesi kadar yüce bir şey gördüğümü 
hatırlamıyorum. Korku verici b ir pantomima! Zaman 
bunu kafamdan silemeyecektir...”  Ancak retorik 
düzeydeki bütün bu radikalizme karşın Devrim, 
popüler düzeydeki sınır tanımaz ve ütopyacı 
eşitlikçiliği içerebilmek, kontrol edebilmek ve nihaî 
olarak bastırabilmek için eski düzenin sembollerinden 
yararlanmaktan kaçınmayacaktı. Bir zamanların Güneş 
Kral'ının yerini Ulus (La Nation), Yasa (La Loi) ve 
Kral (Le Roi) üçlüsünün aldığı yukarıdaki çizim bu tür 
sembollerden biri. Çemberin en dış çeperinde 
birbirinin zıddı iki tür kötülük olarak anarşi/haydutluk 
çiftiyle, despotizm/aristokrasi çifti yeralıyor. Birincisinin 
kötülükleri arasında iç savaş, katliam ve yağma, 
İkincisinin kötülükleri arasında ise Bastille ve kişilerin 
sorgusuz sualsiz tutuklanmalanna imkân veren tevkif 
tezkereleri sayılmış. Çizimde cumhuriyetçiler ve 
kralcılar, daha az kötü olmakla birlikte “ anayasa 
atmosferi’’nin dışında kalan b ir çeper oluşturuyor.
Çizim henüz demokrasi iie monarşinin birbirlerini 
tamamlayıcı ilkeler olarak görülebildiği Devrim'in birinci 
evresinin atmosferini yansıtıyor.
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So! üstteki çizimin aksine yukarıdaki resim devrimin 
son evresine ait. Bütün burjuva devrimlerinde olduğu 

gibi, Fransız Devrimi'nde de ideolojik düzeydeki en 
ileri, en eşitlikçi ve özgürlükçü talepler ancak 

devrimin sonunda, emekçi halklann mülk sahiplerinin 
vesayetinden kurtulduğu ve dolayısıyla bastırılmak 

zorunda kaldığı alacakaranlıkta dile getirilebildi. 
Resimde bir güneş şeklinde '"temsil edilen jll.  Yıl 

(1795) Anayasası yalnızca Jakobenlerin savunduğu 
1793 anayasasına göre değil, 1789'a göre de kesin 

bir gerilemeydi. Örneğin yeni Haklar Bildirgesi, 
1789'ın Haklar Bildirgesi'nin birinci maddesini 

(“ insanlar hür ve hakça eşit olarak doğarlar, öyle 
yaşarlar") dışarda bırakmıştı. Diğer yandan artık 
anayasa bir Haklar Bildirgesi’nin yanısıra b ir de 

Görevler Bildirgesi içeriyordu. Resimde kargılanarak 
öldürülen kişi ise sans culotte’/ann baskısıyla 

Jakobenler tarafından çıkarılan, insan ve yurttaş 
haklarının yanısıra toplumsal haklardan da sözeden 

1793 Anayasası’nın son savunucularından, "son 
burjuva, ilk proleter devrimci" Gracchus Babeuf’ün 

Eşitler Komplosu’nu temsil ediyor (bkz. hAodern 
Sosyalizmin Doğuşu). Eşitlerin öldürülmesiyle III. Yıl 

Anayasası’nın güneşinin doğması önündeki son engel 
de ortadan kalkmış oluyordu.

Fransa’da Mutlakiyetçiliğin Kuruluşu
Kuramsal ifadesini ve savunusunu Jean Bodin ve Hobbes’un Leviflthan’mda bulan 
mutlakiyetçilik, Fransa’da XIII. Louis devrinde egemenliğini kabul ettirdi. Yeni mutlakiyetçilik 
için merkezî tema, “herkesin herkesle mücadelesinin” hüküm sürdüğü bir ortamda, toplumsal 
bir sözleşmeyle toplumsal iradenin belli bir kısmmı üst organa, monarka devretmekti. 
Soylulann, “kılıç kuşanma hakkı” olanlann kendi aralarındaki mücadelenin en göze batan 
niteliğine, “kurtlar sofrası”na gönderme yapan bu tema, kralın soylulara boyun eğdirerek 
mutlak egerllEnliğini hazırlayışında ve sağlamlaştırmasında temel bir ideolojik görev 
üstleniyordu. Mutlakiyetçi monarşinin tarihsel önemi, gelirini büyük ölçüde topraktan sağlayan 
kır aristokrasisinin yargısal ve siyasal otoritesini geniş ölçüde kısıtlamasından geliyordu. 17. 
yüzyılda soyluluk birlikten yoksun, krala karşı siyasi bir dayanışma içine girebilecek bir güç 
haline gelebilmekten çok uzaktı. Ancak bu, soylulann siyasal güçlerini kaybetmelerinin başka 
alanlarda telafi edilmediği anlamına gelmiyordu. Her şeyden önce 18. yüzyıl girişinde oldukça 
önemli bir mali aristokrasi doğmuştu. Ancak sözkonusu aristokrasinin varlığı dayanışma içine 
girememesinin başhca koşullanndan biri olan ikili bir sürece işaret ediyordu: Bir yandan 
varoluşları soy ve kan bağlannm değerli kılınmasına bağlı olan “noblesse d’epee”nin (kılıç 
soyluluğu) hantallığı, finans ve iktisadi yatınm alanının çetrefilli dünyasına girebilmesini ve 
yeni devrin yeni araçlanndan yararlanma şansını engelliyordu. Öte yandan belli bir toplumsal 
hareketlilik, bir soylunun aristokratik hiyerarşi içinde yükselmesinden çok daha kolay bir 
biçimde, burjuvazinin üst katmanlan, merkezi monarşiden “görev satın almak” yoluyla 
bürokratik nitehkli yeni bir soyluluk kategorisi haline dönüşebiliyorlardı; “terfi” otoritesinin 
boyunduruğu altına giren ve mali oligarşinin çarklannı oluşturmaya başlayan bu yeni bourgeois 
gentilhommes'lar (Soylu burjuva), “cüppe soyluluğunun” değerler sistemini “Monarşik Devlet ve 
ulus” kavramları çevresinde yeniden üretiyorlardı.
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Kilise, A iie ve Cinseiiiit

Hıristiyanlık eri<en tarihinde en sert saldırılarını Roma 
aile yaşantısına, onu çerçeveleyen pagan nitelikli inanç
lara, yoksul kesimlerin zor yaşam şartları karşısında 
doğal olarak geliştirdikleri çocuk öldürme gibi uygula
malara yöneltmişti. Ancak bu pagan davranış biçimleri
ne yöneltilen eleştirilerin ardında ne tür kaygılar bulun
duğu sorusunun cevabı, Hıristiyan inancının “ insancıllık'' 
uğruna harekete geçip geçmediği tartışmasını doğura
caktır. Bu tartışmanın cevabını aramak için, oldukça 
aydınlatıcı birkaç erken dönem Hıristiyan edebiyatı met
nine başvurabiliriz.

Bunlardan ilki, Michel Foucault'nun sorgulamasına 
konu olan Agustinos'un De Clvitate De/'sinde (Tanrı 
Kenti) mitosvari bir yan-felsefi telakki biçiminde beliri
yor: Agustinos, cinsel davranışı, iik günah öncesi ve 
sonrası arasında farklı ilkelere ve doğalara sahipmiş 
gibi düşünmektedir. Adem ve Havva'nın henüz “ cen
netten kovulmadan" bazı “ cinsel davranışlarda" ve 
“ilişkilerde" bulundukları düşüncesini kabul eden Agus
tinos, bu cinsel etkinliğin niteliğini olağan cinsellikten 
tümüyle ayırır: Adem, cinsel organlarına ve duyularına, 
aynen bedeninin “ zevk ve hazlara kapılmak yoluyla 
işlemeyed” diğer organları -sözgelimi el ve ayakiar- 
kadar hakimdir. Cinsel dürtüler ve hazlar onun bedenine 
yabancı, dıştan müdahale eden “ günah tutkuları" ola
rak henüz ortalıkta görünmez. Ancak “ bilgi ağacının 
meyvesi tadıldıktan" sonra yeryüzüne kovulan ve orada 
“aileyi" oluşturan Adem ve Havva, artık cinselliklerini 
tüm insanların sahip olduklan biçimde, “ sürekli bir 
günah" olarak yaşamaya başlarlar. Cinsel organlar artık 
eller ve ayaklar gibi benliğin emirlerine itaat etmez, 
cinsel ilişkinin doruğu, bir hazlar patlaması şeklinde 
beliren bir hastalıkmışçasına, kasılmalar, spazmlar biçi
minde gerçekleşmeye başlar. Cinsellik, artık yalnızca 
günahın tatlı yüzlü, onun hastalıklı ve yıkıcı bir iğvasın- 
dan başka bir şey değildir. Agustinos'un metni, en kısa 
ve mitolojik yöntemlerle Hıristiyanlığın aileye ilişkin dü
şüncesini ortaya koyar: Antik toplumun, Grek ve Roma 
ailesinin diğer davranış ve ilişki kuralları karşısında pek 
de ayrıcalıklı bir önem taşımayan “ cinselliği", Hıristi
yanlık tarafından yavaş yavaş ailenin düşünülmesinin 
ve inanca davet edilmesinin sorunlaştırıldığı temel ek
sen haline gelmiştir. Hıristiyan aydınlarının bu konudaki 
tutumları farklıdır; bazılan cinsel tutkulardan ve günah
kâr bazlardan sözetmeyi, onları zihinlerde sürekli olarak 
işlemeyi arınmanın temel bir aracı olarak “ günah 
çıkarma" pratiğinin merkezine yerieştirme taraftanyken, 
diğer bazılan, yalnızca sözetmenin bile bu lanetli etkinli
ği hatırlatacağı, insanlan ona doğru yönlendireceği kay- 
gısındadır. Ancak üzerinde birieşiien tek bir şey vardır: 
Cinselliğin büyük bir sorun olduğu, bu yüzden “ asgari 
olarak" inananiann ırkının sürmesi için gerekil olduğun
dan, tekeşii evlilik içine “ hapsedllmesi"nin zorunluluğu.

Ele alacağımız ikinci metin; Antik dünyanın, Hıristi
yanlığı kendi görüşlerinin süzgecinden dikkatle geçire
rek kabui ettiği anlaşılan son temsilcilerinden Juiianus 
ile yine Agustinos arasındaki tartışma ve yazışmalardan 
oluşuyor. Mahkum edilişinden sonra bile Peiage 
"sapkınlığının" görüşlerini yaymaya çalışan Juiianus, 
aileyi ve Hıristiyan inanç sistemini hâlâ bir “ adalet" 
duygusu çerçevesinde görmekteyken, Agustinos, bilin
diği gibi, “örnek Hıristiyan Odysseia"sını oluşturan öz- 
yaşammda “ hakikatin" çok daha derin olduğunu bulgu
ladığına inanmaktadır. Tartışmanın temei ekseni, “ iik 
günah” düşüncesinden. Antik duyariilığın üzerinde dur
duğu “adalet” nosyonuna kadar uzanmaktadır. Julia- 
nus’ün Agustinos'a yazdığı bir mektuptan yapılacak uzun 
bir alıntı, Hıristiyanlığın neyi yıkarak neyi kurmaya doğ
ru yöneldiğini aydınlatabilir belki: "Bana, insan doğası
nın bir parçası olarak günahkârlığın varolduğu konusun

daki düşüncene niye katılmadığımı soruyorsun... İşte 
cevap veriyorum: Bu olası değildir, yanlıştır ve hakça 
olmaktan çok uzaktır. Buna İnanmak, insanlann sanki 
Şeytan tarafından yaratılmış otduğu gibi tehttkalt bir 
yoruma yoi açar. Bu düşünce insanlan anaiarının rah
mindeyken bite günahkâr olarak görür, özgür iradeyi 
ve saygınlığı ortadan kaidtnr."

Agustinos'un “ iik günah" konusunda ve onun Adcm'te 
Havva'nın itifkisinden t>aştayarak aile aracılığıyla tüm 
insanlara aktanimasına getirdiği kamt, başta ete aldığı
mız ürem» orgam mltoto{tslncl«n getirilmiştir. Adem’le 
Havva, günah işledikten sonra korkuya ve dehşete kapı- 
tıriar... Kovukluktan sonra yaptıktan Mk İş ise. Kutsat. 
Kitabın beitrtttğl gibi, cinsel orgMitannı “ incir yaprağıyla” 
örtmektir. Agustinos İlk günah İte cinsel etkinlik arasın
daki özdeşliği bu noktada bulduğuna inanır: “ Ecce un
de!” Hah İşte! “ İlk günahın yeri tam orasıdırl ilk günahın 
geçtiği yer üreme organtanndan başka bir yer değildir” . 
Pagan ailesine karşı yöneltilen, sonradan misyonerlerin 
kataite toptuluklanna dayatmaya çatıştıktan tekeşll evit- 
tik ilişkisini savunan karşı çıkroenın ardında yatan dü
şünce çerçevesi, budur. Bu buhışun Hıristiyanlığın ese
ri olduğunu söylemek istemiyorum.

Tekeşll evlltiğin ve sadakatin övülmesi p ^ a n  kültü
ründe de geçeriidir, hatta ekonomik ilişkilerin, çocuğun 
mirasçı otaıak meşruluğunun dayandığı temel bir İlke 
olarak titiziikle korunmaktadır. Cicero bir metninde İn
sanın mutsuz yaşamının soydan geien, eski bir tik güna
hın eseri olabiteceği üzerine hatıriatmalar yapmaktadır. 
Ancak pagan kültürler toplumsal örgütlenmeterini, aile
vi ve sivil davranış kuratlannı bu ilk günahın ağır yükü 
ve borcunu ödemek üzere biçimlendirmeye asta Hıristi
yan keşişleri kadar büyük bir istekle ve çilecilikle eğitim 
duymamışlardı.

5. yüzyıldan itibaren Agustinos ve Kitise’nin “ cinset- 
tik öğretisi” , “ manastır bekâriiğının" da katkısıyla etkili 
bir toplumsal müdahale aracına dönüşmüş görünmekte
dir. Yahudi sünnetinin yerini atan Vaftiz “ günahın ürü- 
nü’’nü yaşamının ilk anlannda kuşatmakta, çarmıhtaki- 
ne olan öncesiz-sonrasız kişisel ve ahtaki bağlılığını 
teyit etmekteydi. Elbette ailenin ve cinset itişkinin önü
ne geçilemezdi: Yapılması gereken onun getireceği ah
taki yıkımı Kllise’nin en sıkı denetlediği toplumsal alanı 
oluşturan tekeşii ailenin içinde kuşatarak etkisizleştir
mek, gözlerden saklamalctı.

Bekâriık ilkesi yüzünden nüfus artışını tehlikeye dü
şüren Doğu manastırları, Bizans imparatorlarının tepki

sini çekmekte, sürekli müdahalelerine h ^ e f  olmaktay
dı. Yavaş yavaş aile ve soy bağtanna dayalı topluluklar 
İte Kilise arasında karmaşık bir savaşımtar zinciri örül
meye başladı. Tekeşii aile sistemi bu mücadelede Kiti
se’nin en büyük silahıydı. Her şeyden önce, aiie yaşamı
nın özelleştirilmesini ve cinsel günahın çevresini kuşa
tarak “ gömmesini" sağlama bağlayacak sistem buydu. 
Ancak daha da önemlisi, pagan aile düzenini ayakta 
tutan soy ve hısımlık bağlannı çözüyor, aiie yaşamını 
bağiayan arkaik değerler dizgesini tuzla buz ediyordu. 
Evliliğin tescil edilmesinin, giderek kurutmasının dinsel 
kurumiann teketine girmesi de bu sürecin bir parçası 
olarak değeriendiritmetidir. Yine de pek çok tarikat, bu 
arada 2. yüzyılda kurutan “ hadım edici” Vatestusçular 
ve sonradan Bogomllter cinset istek karşıtlığının ve be- 
kâriığın aşırı örneklerini oluşturuyoriardı.

ORTAÇAĞ AŞKI VE ŞÖVALYELİK

Ortaçağların kendine özgü hukuksal ve ahtaki bağlılık 
biçimleri, aile ve soybağı ilişkilerini Kiltse'nln kendi ege-

mentiğini oluşturmak doğrultusunda kullandığı, zaman 
ve mekâna göre farklılıklar gösteren strate|iterine karşı 
korumuştu. Ortaçağ romantik aşkının yerini ise Abaetar- 
duş ite Hitoise’in çözümsüz birlikteliklerinin hikayesin
de, ya da halk hikayeterinin ana tipterinden biri otan 
sadık ve aşık şövatye imgesinde bulmak en azından 
edebi bir eğlenti konusudur. Ancak Ortaçağ aile rejimi
nin araştırılması 6insei sorunun Kilise'nin istediği bi
çimlerde sorunlaştınimadığını, köylü işletmesinin ve ken
dine yeteriik normlarının Iştertiğ! çerçevesinde kısıtian- 
dığını göstermektedir. Burada en azından “şövatye aşkı" 
antatıtannın romantizminin ötesinde Kilise'nin ideolojik 
cephaneliğinden etkilenmeye köylü altesi İçinde otup 
biten, ve hiçbir zaman özelleşmemiş, kapalı kapılar ardı
na kapatılmamış yaşantılara göre daha açık oiduğunu 
düşünmek gerekir.

Şövalye hikayelerinde “ sadakat", “ dindariık" gibi ni
telikler, kahramanın aranan özeitikierinin başında gelir
ken, Phitippe Ariâs ite Georges Duby'nin araştırmaian- 
nm Jcanıtiadığı gibi, köyiü ailesi ve soylu ailesi Kilise'nin 
tekt>aşlı İdeolojisinin yıkmaya çabaladıktan, direngen 
bir yapı göstermekteydiler. Kilise, tinsel egemeniiğini 
dünyevi atanda, ancak ahlak ve zihniyet yapıiannı dene
tim altına atma yotuyta kurabileceğinin bilincindeydi. 
Georges Duby'ye göre, 11. yüzyıldan itibaren, soylulu
ğun “ tavizteri''ni elde ederek, kralları evlendirme ve 
taç giydirme hakiannın çevresinde örülmüş ağır aksak 
ritüelleri denetimi altına alarak Kilise önemli bir zafer 
kazanmış, ancak sonradan, bu kez kendisi bir dizi ardı
şık tavizler vererek aiie üzerindeki egemenliğini burjuva 
aile sistemine devretmiştir; en azından Phitippe Ariğs'in 
gösterdiği gibi, soytutuk gibi kendisini ağır bir soyağacı- 
nın yüklediği onurlar ve ödevler sistemine bağlamak 
zorunda olmayan, çocuk merkezli bir aile yönündeki 
evrim, Kilise'nin belli bir mızıkçılıkla karşılamış otduğu 
durumlarda bite onun zoraki kabutünü almıştır.

Evtitik sorununun bir diğer “ pariayışı" da, Kiiise’nin 
ve halk inancının karşıtıktı otaraj^son derece “ biçimset" 
bir tavra sürüktendikieri 15. yüzyıla rastlamaktadır. So
nuçta İngiltere’nin papalıktan tümüyle kopmasını getire
cek otan bir düşünce çizgisi içinde Kitise’nin “ boşanma 
yasağı” ilk kez eleştirilmeye başlamış, aile kurumunun. 
“ evtitik" cenderesinde temettendiritmesi henüz yeteri 
kadar geliştirilmemiş öiduğundan dinsel otorite tarafın
dan evil çifte sunutan tek şey bir biçimsel ve anlaşılmaz 
davranışlar listesi olmakla kalmıştı.

NİŞANLILIK VE EVLİLİK

NIşanktık Kitise’nin kaldıramayacağı pagan nitelikli 
bir kurumdu: Eşlerin rızasını almadan iki aile arasında 
bir hısımiık ilişkisi kurmaktaydı. Bu adetin Kilise’nin 
tepkisini çekmesinin en önemli nedeni. Kilise tarafından 
onaylanan evtitiğin akdedilmesinden önce, “ toplumun 
yok edilmesi gereken” pagan adetleri uyannca aileler 
arasında özel bir hukuksal, karşılıktı yaptırım ve borç 
ilişkisi içine giritebitmesiydi. Hiçbir şey evlilikte ve be- 
kâriıkta insanların ruhlannı egemenliği altına atmaya 
çabalayan Kiiise’nin düşüncesi karşısında bu kadar yıkı
cı ve onursuziaştırıcı değitdi. Kilisenin buna karşı genel 
olarak tepkisi, bu kurumu içselleştirmek, ve Hıristiyan 
düşüncesinin “ denetimi aitında” zoruntu kıimak oldu. 
Artık çocuklannı nişanlayan aiteter Kitise karşısında da 
bu evittiği muttaka Kilisenin öğretisine uygun bir biçim
de gerçekteştirmek üzere taahhüt attına girmetiyditer.

Kitisenin “ nişanlılık” kurumunu denetim altına alma 
isteğinin bir diğer nedeni de bu sözleşmenin çiftlere, 
“ kutsanmış" evlilikten önce belli bir cinset itişki serbes- 
tisi tanımasıydı. “ Bükemediği eli öpen” kitise sonuçta 
bu kurumu da garanti altına atma yotuna gitti: Nişaniıiık 
evtitiğe giden bir iik adım oiarak Kitise'nin “ onaytadığı” .
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hatta mutlak olarak gerekil bir kurumdu. Ancak Kilise 
bununla kurnazca bir oyun oynamatctaydı. Eski Roma 
Hukukunun “aile evliliği” kurumunun bir ürünü olan 
nişanlılık, zamanla Kilise tarafından gittikçe evlilik tari
hine yakınlaştırıldı. Bunun için “doğuştan nişanlamalar” 
saldırıya uğradı. Bir süre sonra, pek çok toplulukta ni
şanlılık ile evlilik tarihi arasında pek bir mesafe kalmadı
ğını, ikisinin içiçe geçtiğini görüyoruz. Nişanlılık bu sa
yede Kilise tarafından özgün anlamıyla ortadan kalkma
ya itilmiştir. Diğer bir deyişle artık içi boş, gereksiz 
ve folklorik bir rltüeiden İbarettir.

PROTESTANLIK, AİLE VE BURJUVAZİ

Medicina libidinis, Protestan çileciliğinin seks ahlakı
nı oluşturur. Belki de psikanalizden önce ilk kez, top
lumsal yaşamın tümünü, “ Tanrısal doğa yasası” nın da
yattığı “ aiie” formundan çıkarmaya çalışan Lutherci 
ve Kalvinlst Protestanlık, “ cinsel yaşamın” günahkâr 
biçimlerini ortadan kaldırmaya çalışan bir normalleştiri
ci İşlev İçinde sunmaktadır. Katolik kilisesinin soy bağ
larını denetleme, aile aracılığıyla toplumda kendi Iktida- 
nnı ve “ tinsel çobanlığını" oluşturma kaygısının yerini, 
Protestan çileciğiyle birlikte, “ bekârlığın” azımsanma- 
sı, ve “ailenin kutsallaştırılması” alır. Luther’e göre, 
İlk Günahtan türeyen “ hazların” mekanı ve “ tedavi or- 
tamı”nı oluşturan, ilk dinsel eğitimin ve Kateşizm öğre
tisinin verildiği aiie bütün toplumlarda varolduğuna gö
re "en İlkel dinsel düşüncenin” gerekil kıldığı, vazgeçe
mediği bir kurumdur. Aileye çifte bir roi yüklenir: “ Top
luma yararlı” bireylerin yetiştirileceği biricik mekan ol
mak, bunun yanında “ kefareti ödenecek” olan günah
kârlığın giderileceği bir nedamet yeri. Bir ön-burjuva 
ideolojisi olarak Protestanlık bu açıdan bir “ özel yaşam” 
doktrini de sunar bize.

Tekeşli evlilik dışı ilişkilerin mahkum edilmesinde Pro
testanlık Katoliklikten asla aşağı kalmaz. Ancak 
“boşanma” konusundaki tutum farklılığı, büyük ölçüde 
İlgi merkezinin “ ailenin bekasına” kaymasından doğ
maktadır: Aile yürüyemiyorsa son tahlilde zaten günah
kârlıkla damgalanmış olan bir ilişkiyi sürdürmek kötü 
sonuçlara yol açabilir. Bu bakımdan Protestanlık, aile 
İlişkilerinin tıpiaştırılmasının, psikolojikleştirilmesinin ve 
çocuğa atfedilen özel önemin öncüllerinden biri olarak 
ortaya çıkar. Ailenin 4emel toplumsal birim olduğunun 
Kilisenin de katkısıyla anlaşılması, aileyi bir anda 
"yönetilecek'^' bir nesne hşline getirir. Bu gelişimi belir
leyen gelişimi demografiye ilişkin geniş bir semantik 
ağın bazı nosyonlarının doğuşundan çıkarabiliriz; Nü
fus, doğum ölüm dengesi vb. Avrupa’nın “ nüfusun den
gelenmesini yalnızca savaş ve salgınlara bırakmayan” 
ilk “doğum kontrolü” eğilimi 18. yüzyıl sonlannda göz
lenmektedir. Yoksulluğun özel ve vazgeçilmez bir 
“denetleyici” ve “ sonuç” olduğu biliniyor, ancak bu 
doğrultuda doğan önemli bir yazının en azından t>elii 
bir dönem için, Avrupa yönetici sınıflarının, monarşile
rin ve dinsel iktidarı temsil eden çevrelerinin “ el 
kitaplarını” da oluşturduğunu biliyoruz.

18. yüzyıl Fransa’sındaki “ demografik” değişmenin 
tarihsel ve istatistik figürleri, bölük pörçük bilmeceler 
halinde de olsa bugün elde bulunmaktadır ve nüfus 
sorunu çevresinde Aydınlanma sonrası gelişen tartış
manın siyasal ve iktisadi' yönlerini oldukça yoğun bir 
bilinçlenme içinde tartışan, çeşitli görüşlerden yazarla- 
nn sayısı saymakla bitmez. Nüfus, Jonathan Swift'in 
alaycı “çocukları pişirip yeme” önerilerinde, Elizabeth 
dönemi sonrası İngiltere'sindeki “ Poor Laws” un odak 
noktasında, Leibniz’in “ istatistik hesaplamalar aracılı
ğıyla toplum yönetimi” arayışındaki siyasal felsefesin
de, o çağın siyasal aritmetikçiierinde ve politologların- 
da, ancak en etkili biçimde “ raison d'6tat” ve 
“Polizelwissenschaft” doktrincilerinde görülebilir. Aile

rejiminin çok geçmeden nüfus probleminin odağına yer
leşmesi kaçınılmazdı. Böylece, Kiiise'nin tekelinde tut
maya çalıştığı aile, öte taraftan da kemirilmekte, bilim
sel yönetim biçimleri oluşturma doğrultusunda müca
dele veren mutlakiyetçi rejimlerin de hedefi haline gel
mektedir.

Burjuva modeli aiie 17. ve 18. yüzyıllarda sürekli bir 
kaygı nesnesi haline gelmişti. Plerre Chaunu'nün araş
tırmalarının gösterdiği gibi “ kırdaki geleneksel aile” 
içinde ölüm oranının azalmasına karşın kentler öldürücü 
bir yoksulluğun, çöplüğe dönmüş bir mekânın ve sağlık
sız bir ortamın kolayca gözlenebileceği yerler olarak 
kalmaya devam etmekteydiler. Baehrel, demografi ve 
hastalık üzerine araştırmalarının sonucunu, kentlerdeki 
sınıf mücadelelerini en iyi “ veba salgınlarının” ardın
dan başlayarak İncelememiz gerektiğine bağlar. Burju
va ailesinin de benimsediği sütannelik kurumu da, en 
azından veba kadar toplumsal sınıflaşmayı gözler önüne 
sermekteydi: Şanslı burjuva kesimler “ pahalı” sütanne
ler bulabilirken, yine kentlerin nüfusunu oluşturan “gayri 
meşru” çocukların barındıkları öksüzevlerl ve Kilise ha
yır kurumlan böyle bir şansa sahip olmadıklanndan, 
kentlerdeki çocuk ölümü oranını yükseltmekten başka 
pek bir işe yaramıyorlardı. M. Garden, Lyon bölgesinde
ki “ sütanne piyasası” nın bir çocuk katliamı makinesine 
dönüştüğünü gözler önüne sermektedir: Bu kez sorun, 
“ sütanne ücretleri''nin yüksek olduğu uzak bir bölgeye 
gitmek için annelerin çocuklannı terkettiklerl, çöplüğe 
bıraktıkları ya da elleriyle öldürdükleri vakalann 18. yüz
yılda hatırı sayılır bir ölçüde artmasıyla ortaya konul
maktadır. Buradan anlaşılacağı gibi, burjuva aile rejimi
nin sahneye koyduğu sütannelik kurumunun kırsal alanı 
ve “ geleneksel” aile sistemini etkilememiş olduğu pek 
söylenemez. Emzirme süresince hamile kalmanın pek 
çok din tarafından hoş karşılanmadığı, bu konunun Tal- 
mud'da bile yer almasından belli oluyor. 16. yüzyıl kazü- 
istlerinden Ledesma da aynı konuyu Hıristiyanlık için 
keskin bir dille aktarmaktadır. Ancak Kilise hiçbir zaman 
emzirme süresi içinde cinsel ilişkide bulunmayı yasakla
mamıştır. Bu durum Kilisenin “ sütbebeği İçin ölüm 
tehlikesi” yarattığına inandığının belli bir oranda açık 
olmasına rağmen, Kiiise'nin bu düşünceyi halka ulaştır
makta ya aceleci davranmadığına ya da iietememiş ol
duğuna delalet etmektedir. Ancak bu durum, Kiiise’nin 
toplum, aile yaşamı ve çocuk büyütme teknikleri ile 
ilgisini kaybettiği anlamına gelmez.

Kilise kayıtları, Fransa’nın pek çok bölgesinde olduk
ça ayrıntılı bir biçimde işlenmiş “ meşru ve gayri meşru” 
çocuk doğumuna ilişkin istatistik! kaynaklarla doludur. 
D’Angevllie bunlara dayanarak Fransa'nın bazı bölgele
rinin “ ahlak haritası” nı çıkarmıştı. Buna karşın, 18. yüz
yıl aile yaşamının özellikle jansenistierin etkisi altında 
bulunduğu söylenebilir. Bu özellikle Paris gibi büyük 
kentler için doğrudur ve Bourguiâre’in gösterdiği gibi 
iibertin yaşam ancak kısıtlı bir aristokratik çerçevede 
sınırlı kalmakladır. Paris halkının büyük bir kesimi, bu 
dönemde “ inançlı yaşamı” bir tarafa bırakmış değildi. 
“ Çareme” konusundaki tutumlar bunun en açık belirti
leridir. Evlilik öncesi gebelik ve gayrimeşru çocuklar, 
varlıklarını sürdürmelerine rağmen, halk İnanışının kar
şısında asla kendilerini meşrulaştıramamış iki sorun ola
rak kalmaktaydılar.

Luther ve Kalvinist Protestanlığın evliliğe yeni bir an
layış getirmesi, büyük bir ölçüde “ aile kurma” amaçlı 
evliliğin yavaş yavaş, soya yeni bağlar ve devamyoiiarı 
sunma amaçlı evliliğin yerini almaya başlamasıdır. Aile 
bir anlamda “ tinsel bir yatınm” , bir “ lşletme”dlr. Bour- 
guiĞre'in özetlediği 16. yüzyıldan 18. yüzyıla gelinceye 
kadar evlilik yaşının yükselmesi eğilimi de belki bu “ an- 
layış''m dışavurumianndan biriydi: Artık soya yeni kişi
ler katmayı amaçlayan bir evlilik modelinin yerini, ağır 
bir değişim süreci İçinde yeni bir aile “ hücresi” oluştur
mayı amaçlayan bir evlilik modeli almaya başlıyordu. 
Protestanlığın aile etrafında ördüğü düşünce sistemi

nin, “ kapitalistçe etik” in “ işletme mantığı” temeline 
ne kadar yakın olduğu düşünülürse, bu dönüşüme belli 
bir oranda dayanmakta olduğu düşünülebilir. Evliliğin 
geciktirilmesi, “ servete kavuşacak” çocuklann bunun 
karşılığında ödemek zorunda olduklan bir bedeldi. An
cak bu bedel aile için daha da büyük olmuş görünüyor: 
Kiiise'nin alanı burjuva ailesinin “ normalleştirici işlev'- 
’ine terketmesi, bireyin kişisel ve güvenilir dayanışma 
odağı olarak sığınabileceği en önemli mekân olan aile
nin siyasal kurumlann müdahalelerine en az İktisadi 
özgürlükler ve sapkınlıklar kadar açık olmasına yol aç
mıştır.

Toplumsal düzenin ve kapitalist sistemin esas olarak 
19. yüzyılda ailenin çevresinde ördüğü işlev ağlan, 18. 
yüzyılın düşünsel kaygılarının odağında yer alıyordu. 
Aile ile egemenlik sistemlerinin güçlendirilmesi arasın
da kurulan yeni İlişkilerin -en azından özel mülkiyet 
bakımından- farkında olan Rousseau’nun dehası, çö
züm olarak ancak Emlle’in “ doğaya dönüş” mitosunu 
sunabilmişti. Ailenin “ fiili” ilgası olarak anlaşılabilecek
18. yüzyıl “ İibertin” yaşamının yaygınlık gösterdiği alan 
ise yalnızca “ küçük sapkın adaları” oluşturmaktaydı. 
Sanılanın aksine, istatistikler ve D'Angeville’in “ahlak 
haritası” -bunun hayali benzerlerini İnançlı Kilise üyele
rinin de kendileri için hazırlamış olabilecekleri 
düşünülebilir-18. yüzyıl köylü ve burjuva ailesinin Hıris
tiyan gözüyle “ ahlaki düşküniük” ten oldukça uzak ol
duğunu gösteriyor. Bu durum, siyasal ve kurumsal ikti
darın, en azından yerel biçimlerinin, aile üzerinde yeni 
metodlar uyannca denetim kurmaya çalışmalannm bir 
sonucu olarak görülebilir. Devrim kurumlannın ise aileyi 
siyasal bir yatınm haline getirme yolunda önemli bir 
adım attıkları söylenebilir. Modern ve “ laik” eğitim ku- 
rumlannın, Cizvit düzeninin ilgasıyla güçlerini kaybeden 
Kilise okullan zararına “ okuilaştırma” girişimleri, aile
nin “ eğitsel” işlevini başka bir alana devretmekten çok, 
ebeveynlere, kendi alanlarında çocuklarını nasıl eğitme
leri gerektiği konusunda yeni zorunluluklar dayattığı 
açıktır.

Devrim Fransa’sı, okullann ve islahevlerinin yanında 
aiie İşletmelerinin de sayısının hatırı sayılır ölçüde arttı
ğı, İngiliz endüstriyel devriminin getirdiği aşın çocuk 
çalıştırma gibi sarsıcı bir kapitalist gelişimin bir benzeri
nin pek görülemediği bir ülkeydi. Öte yandan, Kiiise'nin 
“ günah çıkarma” kurumu sayesinde aile üzerinde kur
duğu binbeşyüz yıllık denetim, salt siyasal laiklik tara
fından değil, aileye yönelik yeni, bilimsel bir gözün, 
kamuoyunun ve psikolojik, psikiyatrik bilimlerin ikame 
edilmesi yoluyla fethedilebilirdi. Devrimle paralel olarak 
gücünü duyuran bu kurumlar ile. Devrimden sonra da 
büyük ölçüde köylü kalan Fransa’nın kırsal aile yaşamı
na yaklaşabilmek henüz -en azından yüzyılın sonlanna 
kadar- olanaksızdı. Mecburi okuilaştırma ve cinsel ya
şam alanında Kllise’yi yeniden yetkili kılma yöntemleri 
Devrim sırasında ve sonrasında -bu yalnızca Fransa 
için geçerli değil- bu boşluğu doldurmanın, biri gittikçe 
etkisini arttıran, öteki ise azaltan iki aracıydı. Ortaçağ
dan itibaren, Cizvit kolejlerinden geçerek gittikçe kar
maşıklaşan disiplin tekniklerinin “ çocuk yetiştirme” ko
nusunda ne yoğun bir kuramsal ve pratik birikim oluş
turdukları konusunda Ph. Ari6s'ln ve Michel Foucauit’- 
nun çalışmaları yeterli bilgiyi verebilir. Ancak unutulma-, 
ması gereken bir olgu, ailenin güçlendirilmesi yönünde 
Kilise, Anelen Regime, ve Aydınlanma ahlakçılan tara
fından atılmış adımiann benzerlerinin Devrim kurumlan 
tarafından da tekrarlandığıdır. Belki de aile kurumunun 
İktidar kurumlan düşünülürken hesaba katılması, radi
kal bir eleştiriye konu olabilmesi için 19. yüzyılın İkinci 
yansında yeşeren sosyalizm-feminizm-anarşizm üçlü
sünün beiirişini beklemek, ancak ailenin ve cinselliğin 
yeniden birlikte sorunlaştınldığı normalleştirici pslkana- 
litlk düşünce tarafından yeniden restore edilmesini gör
mek gerekecektir.

ULUS BAKER
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Bu doğrultuda, XIV. Louis döneminden başlayarak Fransa kırında feodalitenin klasik biçimi 
çözülmeye başladı. Köylülük belli bir küçük işletme ekonomisini Fransa coğrafyasının sayıları 
gittikçe artan bölgelerinde kendi lehine döndürmeye başlayabilmişti. Tarım istatistikleri XVIII. 
yüzyıl Fransa’sında senyöriyel rantın iltizam, ortaklık ve yarıcılıktan elde edilen gelir 
miktarının oldukça altma düştüğünü gösteriyor. Bu açıdan Devrime doğru giden Fransa’da 
noblesse d ’epee artık en azından “işletme bağımsızlığını” kazanmış bulunan köylülükten - 
Vendee ve Languedoc’un bazı bölgeleri dışında- eski feodal bağımlılık ilişkilerini ayakta 
tutmalarını dileyebilecek bir konumdan çıkmıştı.

Buna eklenmesi gereken bir başka gerçek de büyük bir çoğunluğunu köylülüğün oluşturduğu 
Fransa nüfusunun 16. yüzyıldan itibaren, Sanayi Devrimi İngilteresi’nden başka Avrupa’nın 
hiçbir ülkesinde görülemeyecek bir süratle büyümesiydi. Gerçi Amerika’ya göç edenlerin, ya 
da 1540’lardan itibaren topraklarını terkedip göçetmeye zorlanan Protestan Huguenot’lann 
yokluğu nüfusun kırsal alanlardaki dağılımını etkilemiş, gerek heterojen demografik koşulların 
oluşmasında, gerekse Devrim sonrasına kadar sarkan genel bir demografik artış eğiliminde 
behren farklılaşmanın üzerinde önemli bir rol oynamıştı. 17. ve 18. yüzyılda önemli sayıda 
Fransız işçi, zanaatçı, hatta rençber, feodal sistemin de çözülmüş olması sayesinde dış 
ülkelere, özellikle Ispanya’ya çalışmak üzere göç edebilmişti. Jean Herauld adh bir Gourville 
soylusunun 1699’da yazdığına göre Ispanya’ya yerleşmiş 200 bin Fransız göçmeni vardı. Bu 
durum, pek çok tarihçiye göre halkın “aşırı bir nüfus artışına” doğal, ancak feodal bağımlılık 
ilişkilerinin çözülmesini varsayan bir tepkisi olarak kabul edil'ebihr. Feodalitenin çözülme 
sürecine tekabül eden mutlak monarşi, kralın hükümranlığını temsil eden Devlet’in, bendeleri 
üzerindeki mutlak ve bölünemez egemenliği anlamma geliyordu, XIV. Louis çağının Kiliseye 
mensup hatiplerinden biri, Jacques Bossuet, mutlak krallık düşüncesini tek bir cümleyle şöyle 
özetliyordu: ‘V n ray, une fay, une loy" (Tek kral, tek inanç, tek yasa). Bossuet böylelikle 
kralhk yönetiminin salt “keyfi” olamayacağını, Tanrı’nın bir temsilcisi olan Kralın, onun 
inayetine bağlı olduğunu savunuyordu. Aslında bu ilke, dönemin temel siyasal biçim 
arayışlarının yönüyle de tam anlamıyla çakışmaktaydı: Tek bir yönetici güç altında toplanmış, 
başka dinleri ve inançlan dışlayan, yasama gücünün ve hukukun birleştirildiği, yerel 
özgüllüklerin onadan kaldınldıklan, nüfusun homojenleştirildiği bir ulus-devlet söz konusuydu. 
Böyle bir durumda, Krallık dinsel, toplumsal ve siyasal alanda tek ve biricik otoriteyi temsil 
ediyor. Kral ise Tann’dan aldığı bu yetkiyi ne halka ne de Kilise’ye devredebiliyordu.

Soyluluğun Tepkisi: La Fronde

1648-1653 arasmda soylu sınıfların mutlakiyetçi kral otoritesine karşı son isyanı başgösterdi.
Soyluluk payelerinin artık yalnızca kan bağıyla değil mülk satın alma ya da para biriktirme
yoluyla geçebileceği bir toplumsal ortam noblesse d ep e e ’nin  dayanabileceği bir durum değildi. 
“La Fronde” isyanı, kraliyet kararnameleri - üzerinde en son yargı gücüne sahip olan Paris 
Parlamentosu tarafından da destekleniyordu. Sonuçta yenilgiye uğrayan soyluluk siyasal 
güçlerinden tümüyle yoksun bırakıldı.

Ancak eski feodal ayrıcalıklı konumlarım yeniden bulabilmek için gerçekleştirdikleri isyan, 
merkezi yönetimin konjonktürel bir güçsüzlük anma denk gelmiş, kraliyetin dayandığı yeni 
toplumsal mantığın -merkantilizm, finans ve gümrük birliği, meclislerin temsiliyetinin

İspanyol Hanedanlık Savaşlarının Fransız mâliyesine 
bindirdiği 2  milyar "liv re ” lik borçla başa çıkabilme 
umudu “ büyücü" ekonomist John Law'a bağlanmıştı. 
Edinburg’lu John Law, yaşamı Amsterdam ve Venedik 
dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük “ borsa"larında, 
Piyasalarında geçmiş, renkli fakat hiç b ir yerde dikiş 
tutturamamış biriydi. Savoie Dük'ü, Avusturya 
imparatoru ve İngiltere kralı bu parlak iktisat 
uzmanının düşüncelerine pek kulak vermemişler, 
yalnız ekonomi ve finans sorunlarını nasıl çözeceğini 
bilemeyen Fransız sarayı ona kucak açmıştı. Law'a 
göre b ir ulusun zenginliği ve refahı, hâzinedeki altın 
ve gümüş miktarıyla değil, tarımsal ye sınai üretim 
gücü ve değişim etkinliklerinin toplamıyla ölçülmeliydi: 
Bu yüzden dolaşımdaki para miktarının her zaman 
ulusun üretiminden ve ticaretinden ayn tutulmaması, 
ona oranlanması gerekmekteydi. Fransa'nın elinde 
sömürülecek birçok kaynak vardı: Amerika, Antiller, 
M/ss/ss/p/, Senegal ve Louisiana...Metal para 
dolaştırmak yerine kağıtların değerli kılınması 
“ havadan para toplamak" için en iyi yöntemdi. Parayı 
çoğaltmak için altın ve gümüşe ihtiyaç yoktu, yalnızca 
kağıt parçalan yeterliydi. Yalnız bu saymaca değeri 
yaratabilmek için kralın otoritesinin bu kağıt parçalan 
içine nüfuz etmesi, ve kendisini onlar aracılığıyla 
insanlara duyurması zorunluydu. Ekonomik özgürlük 
yanlısı fizyokratların bile aşın bulacağı bu öneriyi 
hayata geçirmek üzere Law önce özel bir banka 
kurdu: Fransa’yı kurtarmak yolunda “ ilk adımı" olan 
bu banka 1718’de “ Kraliyet Bankası" namıyla vaftiz 
edildi. Temel amaç Devletin gücünü ve zenginliğini 
ticareti, tarımı ve sanayiyi geliştirecek yatırımlar 
yoluyla değerli madenler kullanmak yerine kağıttan 
değerli kılmaktı. Bu arada reklamcı dehasını da 
çalıştırmış, “ soylu vahşilerin”  tütünlerini yoğun bir 
spekülasyon imgelemi içinde pazarlamak için Paris’in 
dört b ir köşesini, çarşı pazar ve cafĞ’leri ilanlarla 
donatmıştı. Ancak kağıtlara değer yüklemini ulaştıran 
sert idari merkezi önlemler. Kraliyet borçlanmasının 
gittikçe artmasına, ve bununla başedebilmek için 
Law’un büyük b ir emisyon önlemine başvurmasına yol 
açmıştı. Senetlere büyük bir saldın başladı. Law, 
kendi amaçlarını aşan bu paraya hücumun yaratacağı 
tehlikeleri sezmişti, isteği üzerine Naip beşyüz livre’i 
aşan miktarda sikke bulundurmayı yasakladı. Ancak 
kararnameler, kredinin temelini teşkil eden “ güven”  
ölçütleri üzerinde ne kadar sert olurlarsa olsunlar 
etkisiz kalıyorlardı. La Force dükü Grands,
Augustins’deki şatosunda yüklü miktarlarda kömür, 
kahve, vanilya, mum ve şeker depolamıştı. Paris 
bakkallan birliği bunu öğrendi ve hükümete şikayet 
etti. Dükü bir kaçakçı olarak damgalayan karikatürler 
yayınlandı; sırtında büyük bir çuvalla resmedilmiş 
kaçakçı-soylunun altına “Admirez la Force!”  (Güce 
bakın güce!) yazılmıştı. Law mezbahacılara fiyatlarını 
biraz düşürme teklifinde bulundu, ama canlı hayvan 
fiyatlannı gösteren kesimciler bunu reddettiler. Law 
bunun üzerine kişisel bir deney yaptı; iki öküz satın 
alıp tarttırdı ve etin 6 sou ettiğini tesbit etti. Sonra 
eti 9 sou üzerinden vergilendirdi. Bunun yeterli bir 
kâr bırakacağını ummaktaydı. Ama bu kez de 
kasaplar banka tahvillerini reddettiler. Law kendisini 
bir cehennem kısırdöngüsü içinde buluvermişti, üstelik
o çağda açık seçik b ir enflasyon kuramı da yoktu. 
Yüksek fiyatlar yüksek ücretleri gerekli kılıyor, bunlar 
tahvillere hucuma yol açıyor, buna cevap vataıek için 
basılan tahviller değer kaybediyor, fiyatlar Ma buna 
mukabil olarak gittikçe astronomik ölçülere varıyordu. 
Çoğu zaman birbirleriyle çelişeın kararnameleri 
piyasaya süren Law, gittikçe artan bir hoşnutsuzluk 
dalgası içine gırtlağına kadar batmıştı.'Zavallı kent 
küçük burjuvazisi sabah erkenden bankaların önünde 
kuyruğa giriyor, sıra kapma kavgaları sırasında kan 
dökülüyordu. Palais Royal kapılarının önünden bir 
günde sıkışarak bdğulmuş beş. ceset kaldırılmıştı. Naip 
ve Law her gün tehdit mektuptan almaktaydılar. 
Sonuçta borsa kapatıldı. Olaylar doğrudan sokağa 
sıçradı. Law’in boş arabası devrilerek yakıldı.
Arabacısı linç edildi. Kızı taş yağmuruna tutularak 
yaralandı. Artık sokağa bile çıkamayan Law, felaketin 
sonunda ülkeden kaçtı, kendisine Mme de Prie 
tarafından verilen arabayla gizlice Brüksel’e kaçtı, 
yerleşti. Naip, kendi hayatından korkarak Law'i, 
“ Systeme” in niimannı terketmişti...
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1624’de Mansart tarafından inşaatına başlanan dev ve gösterişli Versailles (üstte) Sarayı mutlakiyetçi 
devletin sembolü haline gelmişti. Krallığın mutlak otoritesinin bu simgesinin iç dekorasyonu Lebrun 
tarafından yapılmış, son derece lüks, israftan kaçınmayan ama olağan konfordan son derece yoksun bir 
tarzda dizayn edilmişti. Çevresini, mimarlığını Le Nötre’un yaptığı geometrik şekillere sahip yeşil bir 
çimenlik ve bahçe düzenlemesi çevirmişti. Süslü çeşme, fıskiye ve havuzların açılan doğrudan doğruya 
sarayın göbeğine, kralın yatak odasına bakmaktaydı. Fransızların bu saray ve bahçesi, Fransızca 
konusunda olduğu gibi o çağın Avrupa modasını oluşturmuştu. Moda Fransa’ydı: saray adetleri ve 
"etiquette”  (davranış kuralları), opera ve bale temsilleri. Allonge-whig ve cullottes gibi giyim modalan... 
Günün ideal tipi nazik centilmen cavalier gaiant’fa cisimleşiyordu. İspanyol çağının yerini Fransız Çağı 
almıştı. Ancak Fransız Çağı aynı zamanda, uluslararası hukukun üzerine damgasını vuran yeni bir 
düşüncenin "Devlet Aklı’nın”  da çağıydı. Fransız kültürel egemenliği, Avrupa’nın İspanya Hanedanlık 
Savaşlan yüzünden sarsıntıya uğramış "barışını”  restore etme özlemlerinin canlandığı b ir dönemde 
biçilmiş kaftandı. Yeni savaş ve mücadelelere gebe olan İngiliz-Fransız çatışması, devlet aklının 
gereklerine uygun olarak, hükümetler arasındaki b ir dizi sözleşme ve antlaşmayla dengede tutulmaya 
çalışılıyordu. Ancak "Güneş Kral”  diye anılan XIV. Louis (yanda) dönemi herşeyden önce bir "iç  
politika”  dönüşümüne sahne oluyordu. Colbertizmin ardından Güneş Krai’ın “ kendisine Tann tarafından 
bağışlanmış”  olan Fransa'nın siyasi hayatının iplerini eline alması, İngiltere’nin aslında çok eski 
zamanlardan t>eri çözmüş olduğu b ir soruna kendince bulduğu çözümle birlikte geliyordu: Feodaliteden 
miras kalan her türlü temsillyet kurumunu ve sistemini lağvetmek. Parlementoların, şehirli meslek ve 
lonca örgütlenmelerinin ve beledi kurumlann gücü mutlakiyet rejim i tarafından hatın sayılır ölçüde 
kırılmış, kapalı kapılar ardında. Bastille ve Versailles odalarından yönetilen devlet ile toplumun çeşitli 
katmanlan arasında herhangi b ir iletişim olanağı kalmamıştı.
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Aydınlanmamanın  
Diyalektiği

Her çağı ya da tarihsel dönemi çeşitü ‘çağ adianyia' 
betimiemei(, bu dönemierin anlaşılması ve önemli dö
nüm nol<talannm açığa çıi(arılması için zorunlu olduğu 
kadar, aldatıcıdır da: Bir İtere, çağ isimleri çoğunlukla 
sonradan, bir başka çağın kafaları tarafından yakıştırıi- 
dığı için, genel bir yönelimi dile getirmekten öte bir 
anlam taşımaz, hatta bazen - ‘Ortaçağ’ örneğinde oldu
ğu gibi- özel bir anlam ifade etmez... Bir de, tarihsel 
süreçteki sıçramaian, önemli dönüm noktaiannı ‘açılıp 
kapanan çağlar’ ile dile getirmenin maddi ve manevi 
sürekiiliği zedelemesi gibi bir tehlike vardır her zaman.

Fransız devrimini önceleyeh ve Aydınlanma, ya da 
Akli Çağı olarak bilinen dönem için de aynı şey söz 
konusu: 18. yüzyıl, kendisinden önce ve sonra gelen 
ideolojik/dinsei çoşku dönemlerine karşıt, Kant’ın deyi 
şiyle “ İnsanın kendi yüzünden girdiği bir engin olama 
yış durumundan kurtulup usunu kullanmaya başladığı’ 
bir dönemdir; Ansiklopedistlerin sistemli çalışmaları 
Voltaire'in bağnazlığa ve Kiliseye sert saldırıları ve New 
ton'un evren tasanmmı popülerleştirmesi, hlume’un dİ 
nin kökenleri üzerine görüşleri, hep bu dönemde ortaya 
çıkmış, Rousseau Topium Sözieşmesi’m ortaya atarak 
“ insanın özgür doğduğunu, ama her yerde zincirler altı
na alındığını” bu dönemde dile getirmiş, Kant’ın evren- 
sei barışına, Concordet'nin ilerleme fikrine, Diderot ve 
d’Alembert’In bilgiyi yayma doğrultusundaki çabaları
na... bu dönem tanık olmuştur. Yine, bilimi hâlâ felsefe 
çerçevesinde ele alan ve aslında ne bilim ne de felsefe 
alanında yeni ve özgün fazlaca bir şey ortaya koyablien 
Aydınlanma geleneği, Fransa’da bütün Avrupa'yı ve 
ABD’yi etkileyebilmiş ve asıl gücünü bu yaygınlığından 
almıştı.

Ne var kİ, Age of Reason, gizemciliğe karşı açılan 
savaşa ve usçuluğa sahne olduğu kadar; Saint-Germain, 
Cagllostro, Mesmer, Lavater... gibi şariatanlann, büyü
cülerin, uyduruk bilimlerin sahte peygamberlerinin de 
zaferlerine ve bozgunlanna tanık oldu. Aynı zamanda, 
Avusturya ve Macaristan’da vampir efsanelerinin olağa
nüstü bir şekilde artışına ve otoritelerini kanıtlamış biiim 
derneklerinin karşıtlan olarak düşünülebilecek çok sayı
daki gizil Irrasyonalist topluluklara da...

Aydınlanma çağı, 17. yüzyılın büyük matematiksel 
düzeninin artık etkisini yitirdiği, mattıesis universaiis’in, 
yerini göreceli daha deneysel alanlara bıraktığı bir dö
nemdi; öte yandan, nasıl 17. yüzyıla ait o büyük mate
matiksel doğa kitabının bir anda kül olup havaya savrul
duğunu ileri süremezsek, mikro ve makro dünyaların 
özdeşliğini varsayan Hermetizmden artakalan izlerin 300 
yıl içinde yok olup gittiğini. Aydınlanma çağında Para- 
celsus’un tümden unutulduğunu da iddia edemeyiz. Es
ki düşünce geleneklerinin kenarda kıyıda olsa da varlık
larını sürdürmelerini sağlayan “ kafalardaki süreklilik” 
sayesinde, ve daha önemlisi, eski dünya tasanmmı maddi 
koşullarının yaranna ayakta tutmaya çalışarak yeni sını
fa, bu yeni sınıfın getirdiği dünya görüşüne direnen 
toplumsal katmanlann varlığı yüzünden...

Batı dünyasında gizli bilimlerin (occult sciences) kö
keni, Araplar tarafından Ortaçağ Avrupa'sına tanıtılan 
Hermetika’ya dayandınlır. Yunanlılann Hermes Triome- 
gistos (üç kere yüce Hermes) adını verdikleri, Mısır’da 
bir bilgelik ve yazı tanrısı olan Tot tarafından yazıldığı 
sanılan metinler. Antik kentin çözülüşünden sonra orta
ya çıkan İnanç boşluğunu doldurarak Roma-Hıristiyan 
dünyasını biçimlendiren öğelerden biri haiine gelmişti. 
Hermes’e atfedilen çok sayıdaki metin, özellikle 15. yüz
yıldan itibaren astrolojiye, simyaya ve tıbba kaynaklık 
etmiş, Kilisenin açtığı savaşa rağmen büyü dünyası üze

rindeki etkinliğini sürdürmüştü. Bu arada, hermetik ge
leneğin çok sayıda metin ve yoruma dayandınidığını 
ve Antikitenin malı olmaktan tümüyle çıkarak zamanla 
Avrupa’ya özgü bir görünüme büründüğünü söylemek 
gerekir. Ortaçağ düşüncesinin taşıyıcısı haline gelen 
bu geleneğin, 17. yüzyılın parlak bilimsel başarılanna 
rağmen nasıl varlığını sürdürebildiği ise, şöyle açıklana
bilir belki de:

Yeniçağın bilimi, yıldızların nasıl hareket ettiğini, göv
delerin ve cisimlerin nasıl yere düştüğünü... soruyor 
ve bu soruları doyurucu bir şeklide yanıtlıyordu ama, 
önerdiği bu karmaşık düzenin nedenleri, matematiksel
leştirilmiş doğa ya da Tann karşısındaki insanın durumu 
üzerine, değil açık seçik bir şeyler söylemek, herhangi 
bir açıklama bile getirmiyordu! Ortaçağda birbiri üstüne 
geçmiş kürelerdeki değişikliklerin Tanrının iradesiyle 
gerçekleştiği tasarlanabilirdi: Günümüz biliminin bu ko
nudaki tavrını daha o zamandan temellendiren Gaiiiei, 
Descartes, Boyle, Nevırton, Leibniz... gibi bilim adamla- 
nnın sunduğu dünyalardaki bu ‘eksiklik’ tabii ki yıkılıp 
gitmiş Ortaçağ skolastiğini geri getirmeye yetecek gibi 
değildi; ne onu ne de Hermetik felsefenin azalan gücü
nü... Ancak bu gelenek, cılız da olsa gizemli bir sürgün 
vermeye devam etti; temel ilkelerinden biri, zihin ile 
madde arasında bir ara öz, bir orta varlık bulunduğuna 
ilişkin inanç olan simya, ortalıktaki boşluğu doldurmaya 
devam etti. En azından modern kimyanın doğuşuna ka
dar... 20. yüzyıla dek sarsılmadan yerli yerinde duracak 
olan, ‘saat gibi’ işleyen evren tasarımının babası New
ton bile, kuramının dünyanın bütününü açıklamakta ye
tersiz kaldığını hissetmemiş miydi? Hissetmeseydi, yıl- 
lannı simyaya vererek yüzlerce .sayfalık -yayınlanmayan- 
çalışrnaiarını bu konuya adar mıydı?

Modern kimyanın doğuşu, iklbln yıllık köklü bir geçmi
şe sahip simyanın sonunu anında getiremezdi; rasyonel 
kimyanın hemen hemen Aydınlanma dönemi sırasında 
en büyük başarılarını ortaya koymasıyla birlikte, simya
nın kimyaya dönüştüğü söylenirse de, bu tümüyle doğ
ru değildir. 1527’de, Galen ile Ibni Sina’nın tıp kitaplan- 
nı herkesin gözü önünde yakarak geçmişe meydan oku
yan Paraselsus (Antikitenin ünlü doktoru Celsus’a üs
tünlüğünü göstermek için kendisine bu adı takmıştı) 
simyacılığı kadar tıp adamlığı ile dikkate değerse ve 
16. yüzyıl ölçüleri içinde gerçekten de bir ‘bilim adamı' 
olarak görülebilirse de, simyanın simgesel ve gizemli 
evreninin kimyayı doğrudan doğruya öncelediğini kanıt
lamaz bu. Canlıcı (animistik) bir kimya görüşüne sahip 
olan Paracelsus’un ruhlar öğretisi yüzyıllar boyu etkisi
ni sürdürmüştür ama, Paracelsus tipik bir simyacı oia
rak görülmez... Simyacının çabası, metallerle, kimyasal 
eriyiklerle çalışsa da, deneysel bir etkinlik, ya da birta
kım hile ve yutturmacalar bütünü değildi; aslında son 
hedeflerinin birtakım metalleri altına dönüştürmek oldu
ğunu da söylemek mümkün değildir. Çürüyeni çürüme- 
yene, yoksulluğu refaha, ölümlü olanı ölümsüze çevir
menin yolunu arıyorlar, bunu da çok kapsamlı bir 
‘kuramsal’ çerçevede, birtakım simgeler bütününe gön
derme yaparak sağlamaya çalışıyorlardı. ‘ ‘Madde İle sü
reç, öğe ile eylem arasında hiçbir ayrımın olmadığı bir 
dönemde, simyasal öğeler aynı zamanda İnsan kişiliği
nin çeşitli yanlarıyla özdeşleştiriliyordu” diyor Bronows- 
ki.

Bilgiye ve akla inancın pekiştiği Aydınlanma sırasın
da, Tanrıdan insana uzanan nedensel bir zincir kuran. 
Hermetik geleneğin esamesi bile okunmuyordu, simya 
çoktan şarlatanlık işi ilan edilmişti ama; Ortaçağın dün
yasının bu kez de, rasyonel bilim kılığında sunulduğu 
örneklere sık sık rastlanıyordu. Örneğin, Johann Kasper 
Lavater'in fizyognomonisi: Popülerliğin bilimsel başarı 
garantisi olduğu 18. ve 19. yüzyıllarda büyük bir popü
lerliğe erişen bu popüler bilim, kurucusu tarafından “ in
sanın içini dışına bağlayan, görünmeyenin üzerindeki 
görünebilir yüzeyi açığa çıkarmaya çalışan ilişkinin bili
mi ve bilgisi” diye tanımlanıyordu: “ Fizyognomoninin

görevi, güçlerimizin ve doğal biçimlerimizin duyusal gös
tergelerini anlamaktır.” Zaten, terimin kendisi, Eski Yu- 
nança gnose (bilmek) ve nomos (yasa) sözcüklerini de 
içerdiğinden, yüksek dozda bilimsellik kokuyor: ‘Yüz 
hatlarından bilgi çıkarmanın yasaları’. Ansiklopedi’de 
bambaşka bir tanım yer alıyor, Diderot ve d’Alemlıert'in 
kaleminden: “ Bu sözde-sanat, İnsanların ruhsal özellik
lerini, huylarını ve karakterlerini yüz hatlarından anladı
ğını İddia eder.”

Bu iki tanım, o âiraiarda bugünkünden çok daha iç 
içe yaşayan ve çatışan iki temel mantığı ortaya çıkan- 
yor: Birincisi, bilgi’nin büyü dünyasına alt; bedenlerin 
gerisinde ruhlar arar durur; açık göstergelere bakmasını 
bilene görünebilecek anlamları ötekiyse, gözlemleri o 
sırada elde bulunan huy-karakter vb. bilimsel kavramla
ra ussal bir biçimde bağlar: gözleme dayanır. Lavater, 
işte bu iki farklı dünyayı bir şekilde biraraya getirmesini 
başarmış görünüyor. Aydınlanmanın göbeğinde, Orta
çağın ve Rönesansın dünyasını rasyonellikle, deneysel
likle ve gözlemle süsleyerek.

Doğadaki herşeyin muazzam bir puzzle'ın parçası ol
duğu (convenlentia), canlı, cansız doğanın dışsal ben
zerlikler içerdiği (analogy), ruhsal özelliklerin de fizik 
dünyada bire bir karşılıklannı bulduğu (sympathies) bir 
dünya: Ve en sonunda, evrensel düzeni, bütünleşmeyi 
kendinde barındıran bir eylem ya da nesne; tılsımlı bir 
bağ... Tanrı eliyle yaratılan evrensel süreçlerin bir versi
yonunun yaratılması; insan ruhunun yıldızları taklit et
mesi (emuiatio).

Lavater’in, rasyonel yanını Aydınlanma duyumiulu- 
ğundan alan fizyognomoni ilkelerinde temel bir postula 
vardı, rasyonel-irrasyonel çerçeveyi birleştiren: O da 
Tanrı’nın varlığını kanıtlamak: yaratıcının birliği ve yet
kinliği, doğanın uyumunu garanti altına almalıdır; kim
senin suratı rastlantıyla o şekle girmiş olamaz, çünkü 
Tanrı’nın yaptığı hiçbir şey anlamdan yoksun değildir, 
hiçbir şey tesadüfi olamaz.

“ Tek bir bilgelik, tek bir güç herşeyi oluşturur, biçim
ler, tek bir yasadan, tek bir istençten hareketle bütün 
varyasyonları yaratır. Her şey düzene ve yasaya boyun 
eğer. Onun dışında hiçbir şey yoktur.” Öyleyse insan 
fizyolojilerinin sonsuz çeşitliliği altında, hepsinin boyun 
eğdiği doğal bir yasa olmalıdır. Ve bütün fiziksel farklı
lıklar bu yasa uyarınca açıklanabilir! Böylece, sözgelimi 
yüzlerinde hayvanların yüz hatianna bir benzeriik taşı
yan insanlar o hayvan türünün doğal olarak taşıdığı 
özellikleri taşıma eğilimindedir. (Tannsal alfabenin birli
ğini savunan bu görüş için, suratı bir sığırın suratını 
andıran insanın yine de sığırdan çok büyük farkı vardı 
elbette).

1775'te yayınlanan, 1789 sonrasında Almancadan 
Fransızcaya çevrilen Lavater’in kitabı, Fransız topiu- 
munda büyük yankı bulmuş, yeni sosyetenin, yeni top
lumun yerleşmeye başladığı dönemdeyse fizyognomoni 
iyice popülerleşmiş, Kant’ın Lavater’e saldırmasına ye
tecek; Hegel'in, en önemli yapıtında, kendi felsefesini 
açarken fi^ognomonlyi eleştirmeye itecek kadar büyük 
bir yaygınlık kazanabllmişti... Bu 'yeni bilim’e olan İlgi
nin, özellikle entelektüel çevrelerde, soylular ve güçle
nen yeni burjuvalar arasında artması, Balzac ile George 
Sand’ın fizyognomoni üzerine aldıkları notlar, ilk ünlü 
karikatürist Grandville'ln Lavater’e ilgisi, sahibinin ölüp 
gitmesiyle bilimsel görünümü yıkılmış olsa da, fizyog
nomoninin, özellikle bir 'sosyete' çevresinde çok tutul
duğunu, moda olduğunu gösteriyor.

Fransız Devrimi’nin getirdiği hiyerarşi Ijoşiuğu, sınıf
sal bir boşluktu da aynı zamanda: Eski sınıfların ve 
sınıflamalann ortadan kalktığı, bütün insanların ‘eşit 
olduğu' bir dönemde, yeni birtakım toplumsal sınıflama 
ve kategoriler gerekmez mi? Bu arayış ütopyalarda, 
öteki ideolojik ve bilimsel arayışlarda da kendini göster-
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miştl. Irkçılığın ve milliyetçiliğin özellikle bu dönemin 
bir ürünü olduğu iıatırianmalı: Alnın açısını zeka ölçütü 
olarak alan Lavater, kurbağadan başlıyordu İşe; sonra 
zenciler, Çinliler... ve AvrupalIlar geliyordu ve üstü ör
tük olarak ırklara gönderme yapıyordu bütün bu sırala
malar...

Lavater, tek değildi; Alman hekim Franz Anton Mes- 
mer, Paracelsus’tan esinlenerek, gezegenlerin görün
meyen bir sıvı aracılığıyla insan sağlığını etkilediğine 
inanıyordu. 1775'te bu İnancını, İnsanın “ evrensel 
güçlerini" hayvansal magnetlzm sayesinde başkalarına 
aktarabileceğini öne sürmüş, Viyana’dan büyücülük suç
laması yüzünden kaçmak zorunda kalmış, Paris'te de 
hakkında açılan soruşturmada kuramını savunamamıştı. 
Bu nedenle gerileyen Mesmerci hareketin mirası, hip
noz uygulaması oldu. Serüvenci, şarlatan ve sihirbaz 
Alessandra Cagllostro da; uzun ömür iksiri satıp, ruh 
çağırmasına, başının sahtekarlıktan ötürü sık sık derde 
girmesine rağmen, Fransız Devrimi’nin hemen öncesin
de Paris'teki seçkin çevrelerde büyük bir şöhret yapma
yı başarabilmişti. Bu bilimlerin hep ‘seçkin' çevrelerde 
rağbet görmesi, bu çevrelerin düşünsel açıdan olgunlu
ğuna bağianamaz sadece: Aristokrasi ve kendini onun ye
rine hazırlayan yüksek burjuvazi, bu dünyada, Aydınlan- 
ma'nın sunabileceğinden çok daha uhrevt nitelikler ara
mak, varlığını ve ayncaiıkiarını bir ölçüde onlara dayan
dırmak durumundaydı. Aynı şekilde, Balzac’ın burjuva 
yaşamına yönelttiği, çarpıcı gözlemlere dayanan sert 
eleştiriler de, gizli bilimlere duyduğu ve romanlarına

XIV, Louis'nin (yukarıda) saltanatının henüz 
sofulaşmadığı ilk döneminde Academie Française ve 
Acadâmie des Inscriptions kurulmuş, kral sanatların 
ve düşüncelerin babası, koruyucusu olarak 
alkışlanmıştı.

yansıttığı ilgi kadar, onun eski aristokratik düzene duy
duğu özlemin bir ifadesiydi.

Frenolojinin etkisi İse çok daha derin olmuş. Gali 
ve Spurzheln’in, düşünsel yetilerin gelişmesiyle beyin 
girinti ve çıkıntıian arasında ilişki kuran ve kafatası biçi
mini inceleyerek zihinsel yetilerle kişilik özelliklerini sap
tamayı amaçlayan kuramı, 1800’lü yılların başından iti
baren “ deneysel" bir bilim haline gelmiş, etkisini 20. 
yüzyıla dek sürdürmüştü. Beynin zihnin organı oldu
ğundan yola çıkan Frenolojiye göre, İnsanın zihinsel 
yetenekleri belirli sayıda bağımsız yetiler olarak incele
nebilir. Görünüşte gizemli hiçbir yanı olmayan bu ku
ramda, yetiler doğuştandır ve her biri beynin yüzeyinde 
beiii bir bölgede yer alır. iHer bölgenin büyüklüğü, o 
bölgedeki zihinsel yetinin önemini göstermekte, kafata
sının dış yüzeyi ile onun altında kalan beynin yüzeyi 
arasındaki yakın paralellik sayesinde, çeşitli organların 
büyüklükleri dışandan anlaşılabilmektedir. Matrak oian 
şuydu: Tümüyle deneysel olan bu sistemde, beyindeki 
kavgacılık, yıkıcılık, saygı, vicdan, şakacılık, sevme... 
gibi bölgelerin -daha doğrusu organların- yeri tamamen 
rastgeie seçiliyordu. Gali İlk çaiışmalanndan bazılannı 
hapishanelerde ve akıl hastanelerinde gerçekleştirmiş, 
‘suça yatkın’ diye nitelediği kişilik özelliklerini ortaya 
çıkarmayı planlamıştı. Bu özelliklerin aşırı ölçüde dışa- 
vuruiduğu davranıştan gözleyerek cinayet ve hırsızlık 
gibi suçlara yol açan organiann haritasını çıkarmaya 
uğraştı. Benzer araştırmalara daha sonra kriminoloji de 
başvuracaktı...

Bu arada, Francis Barrett'in The Magus’u (1801), İn
giltere'de büyünün geri dönüşünü sağlamış, öğretici 
ve yön verici bir kılavuz haline gelerek karanlık ve gi
zemli bilimlerin öğretildiği gizil kapaklı topluluklarda 
moda olmuştu...

Fransa'da ünlü olan ve büyünün romantik geri dönü
şünü müjdeleyen Eliphas Levl ise, -12. yüzyıldan beri 
yaygınlığını sürdüren batini Yahudi mistisizmi- Kabala'- 
dan etkilenmişti. Levi, pratik bir büyücü olduğu kadar, 
kuramcıydı da. Bütün gizli bilimlerin kaynağı olarak üç 
temel yasayı görüyordu: Birincisi, mikro kozmos olarak 
tanımlanan insan ile makro kozmos arasında bire bir 
ilişkiler kuran 'tekabül yasası’; İkinci olarak, insan ruhu
nun herşeyi ama herşeyi yapabileceğine -yeter ki iyi 
yönlendirilsin- dair İnancı ve Astral ışık... Levi’nin Para- 
celsus'tan aldığı -Mesmer'den almış olması akla daha 
yatkındır- bu terim, bütün evreni dolduran, bir biçimi 
olmayan ve görülemeyen bir ‘şey’i varsayar; ancak in
san iradesi, insan ruhudur ama ona bir biçim verebile
cek olan...

Görüldüğü gibi, Eliphas Levi’nin büyü dünyası ile, 
Lavater'In biliminin dayandığı dünya birbirlerinden hiç 
de uzakta değillerdi. Aydınlanma çağında bu tür ‘yeni- 
llk'lerin ortaya çıkışını ve bir ölçüde popülerlik kazan- 
malannı anlamak güç değildir; eninde sonunda, Lava- 
ter'in ya da Levi'nin mirası, birer sosyete eğlencesi 
görünümüne bürünüyordu. Asıl ilginç olan, 17. yüzyılda 
bile, evrensel doğabilimin teolojik sorulara yanıtlar ve- 
remeyişlnden duyulan rahatsızlık, Hermetik geleneğin 
giderek azalan etkisinde çok büyük bir sıçrama sağlaya
mamışken, 19. yüzyılda simyanın yeniden moda oluşu
dur; Lavater, Gali gibi sözde bilim peygamberlerinin 
yüzyıl boyunca ünlerini sürdürebilmeleri de öyle...

19. yüzyıldaki simya, artık ne doğayı açıklama ya 
da anlamlandırma çabası olarak, görülebilirdi, ne de 
pratik sonuçlara yönelik bir etkinlik olarak. Simyanın 
geriye kalan en temel özelliği, mistisizmiydi; bu dönem 
simyacıları (artık ‘simya üzerine yazanlar' demek gere
kir), simyanın kimyasal yanlarını reddediyor, kuramları 
için aşağılayıcı ve kabui edilmiş buluyorlardı... Bu eği
lim 1850'lerde Ingiltere'de Thomas South'un kızıyla bir
likte yazdığı A Suggestive Enquiry into the Hermetic 
Mystery adli kitabıyla doruk noktasına vardı... Arkaik

bir üslupla yazılmış kitap simyayı Antikitenin gizleriyle 
karşılaştırarak zihinsel bir süreç görünümüne büründü
rüyordu.

19. yüzyıldan bu konu çerçevesinde söz ettiğimizde, 
önemli bir farkı vurgulamamız gerekir. Napoleon savaş
ları sayesinde Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılabilen 
Aydınlanma hareketi, daha 1820'lerd6 ciddi bir bunalı
ma girmişti. Ancient Regime’in yıkılmasında önemli bir 
rol üstlenen Fransız filozoflan, devrimden sonra, özel
likle Napoleon döneminde devletçe desteklendiler ama, 
Fransız Devrimi'nin akıl çağını kurumsallaştırmadaki ba
şarısızlığına, evrim, tarih ve ilerleme gibi perspektiflerin 
ortaya çıkışı da eklenince. Aydınlanma sona eriverdi. 
Belki de, gelişen sınai kapitalizmin felsefi ve bilimsel 
bir geleneğin desteğine ihtiyacı yoktu artık. Bilimin fel
sefeden, teknolojinin de bilimden aynimasıyla birlikte, 
artık egemenliği eline almış burjuvazinin ‘aydınlanmaya' 
gereksinimi kalmamıştı...

Bu dönemi belki en iyi yansıtacak olan, yenl-Gotik 
mimari tarz iie, edebi romantizmdir. Castle of Otranto 
iie Gotik edebiyatın da öncülüğünü yapan İngiliz yazar 
Horace Walpole’un kendine yaptırdığı ev (Stanberry İHIM), 
yeni-Gotik mimarinin ilk örneğiydi. Göz alıcılığı kadar 
kulianışsızlığı ve İşlevsellikten uzak oluşuyla dikkati çe
ken bu ev ve çok da fazla serpilip gelişemeyen bu 
mimari tarzın öteki ürünleri; romantizmin ilk dönemi 
olarak görülebilecek Gotik edebiyatın bir izdüşümünden 
başka bir şey değildir: Edebi ve mimari tatlarla çeşnilen
dirilmiş bir Ortaçağ taklitçiliğinin, daha doğrusu canlan- 
dırmacılığının ifade edilmesi... Walpoie’un evi gibi, iş
levsellik ve inandıncılıktan yoksun olan bu romanlar, 
endüstriyel devrimin getirdiği şokların eseri olarak gö
rülebilir; üstelik aralarında Dracuia, Frankestein gibi ta
nıdık tiplemeler de bulunmaktadır.

Elbette, 19. yüzyılda başat düşünce tarzının roman
tizm, yehi-Gotik akım ya da mistislzrn olduğunu kimse 
söyleyemez. Ancak, bu tür eğilimlerin bir önceki yüzyıla 
göre kendilerini biraz daha fazla duyurabilmeleri, bir 
hesaplaşmanm bittiğine işaret eder: Aydınlanma gele
neği, dinsel olana, Kiliseye, şarlatanlığa ve uhrevi olan 
herşeye karşı savaş açmıştı, Fransız Devrimi'nin çalkan
tılı yıllanndan sonra artık i)öyle bir savaşın gereği kal
mamıştı. Üstelik, felsefe sınırları içinde ‘amatör bilim 
adamlan' eliyle yürütülen Aydınlanma hareketinin ye
rinde, artık başka bilgi türlerine ve bilme biçimlerine 
hayat hakkı tanımamak gibi bir uğraşı bile kendine dert 
edinmeyen, -Voltalre'ln tutumunun tersine- herhangi bir 
çatışma olmadığında dinseiiiğe ya da uhrevi hayata sal
dırma gereği duymayan, olgunlaşmış bir bilim vardı artık.

Tıpkı bugünkü gibi, o zaman da, bilimsel söylemin 
sorunlaştırmadığı konulara, dünyanın teleolojikliğine ve 
temel İnanç meselelerine ilişkin sorular, yanıtlarını ege
men anlayış içinde bulamâdıklannda, y*a da insanların 
yaşadığı maddi ortam bu anlayışın yanıtlarıyla yetinme
lerini olanaksız kıldığında; köşe bucakta birtakım garip 
bilimler, gizemli düşünceler filizleniyor; kimi zaman ka
dim zamanlardan kalan bir inanç bütünü döneme adapte 
ediliyordu... Bütün bunlann hangisinin bilimsel olup han
gisinin olmadığı ise, her zaman kolaylıkla yanıtlanacak 
bir soru değil.

Çünkü, bu tür inançlan ya da uyduruk bilimleri, bilim
sel/düşünsel sapkınlıklar olarak görmek; bilimin ve tek
nolojinin maddi temellerini görmezden gelerek, her iki
sini de ‘nötr' bir alana hapsederek ‘nesnellik kuleleri’ 
inşa etmek anlamına gelir: Düşünsel/bilimsel bir gelene
ğin sunabileceği bütünsel bir kavrayış olanağı açısın
dan, ikinci bir ‘akıl çağı’na ihtiyacımız olduğu söylenebi
lir. Ama yukarıdaki bağlamda, akıl çağı, bilimin öteki 
bilme türlerini yok sayarak mutlaklığını ilan ettiği günü
müzün dünyasında, fazlasıyla tehlikeli olmaz mıydı?

MUSTAFA ARSLANTUNALI
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indirgenmesi ve Kralın toplum içindeki yerel mücadelelerin gittikçe daha uzağma çekilerek 
herşeyi “çevreden kuşatması”; yani kral yargısının üstün bir önem kazanması- galip gelmesi 
sonucunda, en üst düzeydeki soyluların dize gelerek Krala biat etmesiyle sona ermişti. Sonuç, 
klasik soyluluğun siyasal ayncalıklannı, geriye kalan hafif bir “geçmişe dönüş” umuduyla 
birlikte merkezi otoriteye devretmeleriydi.

“Güneş Kral” ve Monarşi Fransa’sı

Aydınlanma’nm ilk dönemlerini oluşturan XIV. Louis 
çağmm aydm tabakasi henüz courtesan (saray çevresi 
aristokrasisi) aristokrasiden, dinsel ve ahlakçı temalara 
bağlılıktan annmamıştı. Ortaçağtarm en popüler ve 
halka yakın sanatı olan komedya, tAoiiĞre’de (aşağıda) 
burjuva değerlerinin derin b ir horgörüsüne, eleştirisine 
dayandırılmaktaydı. Yukarıda 17. yüzyıldan bir 
komedya sahnesi.

“Güneş Kral” adıyla tanınan XIV. Louis tahta ve iktidara henüz 22 yaşındayken, 1661’de 
sahip oldu. Siyasal açıdan temel amaçlan, Avrupa hegemonyasını tümüyle ele geçirmek. Batı 
ve Kuzey’de (Ren bölgesi) Devlet’in sınırlarını yeniden düzenlemekti. Louis, “Ren İttifakı”ndan 
azami olarak faydalanmayı ve Habsburg İmparatorluğu’nu her taraftan kuşatmak amacıyla 
“komşusunun komşularıyla”, yani İsveç, Polonya, Macaristan, hatta “Avrupa’nın zincirli köpeği” 
adını verdiği Osmanh Devleti’yle karşılıklı destek onamı oluşturmayı başardı. Uyguladığı 
diplomasi, mali desteklere ve yardım kredilerine dayanmaktaydı. XIV. Louis kendi iktidarının 
kuramını bizzat kendi yapıyordu: Kral’m bedeni, düşüncesi ve eylemi Tann’nın iradesinin, 
zorunlu olarak herkesin “koşulsuz” boyun eğeceği bir cisimleşmesiydi. “Ulus bedenini 
Fransa’da değil. Kralın görünür bedeninde” bulmaktaydı. Bu elbette belli bir noktaya kadar 
iktidann ideolojik bir varsayımından ibaretti: Papaz Bossuet “Ey Krallar! Tanrı gibisiniz” diye 
haykırırken despotik bir devletin gerçek kuramını yapmaktan uzaktı. En azından İngiltere 
ömeği, Pariamento’nun kraliyet otoritesini ve gücünü sınırlandırdığı, somut bireyler ile Devlet 
arasındaki ilişkinin çeşitli aracı kurumlar vasıtasıyla yeniden biçimlendiği, ancak o dönemde 
patlak veren devrimle hiç te kargaşadan uzak olmadığı bir ortama işaret ediyordu. Oysa 
Fransa mutlakiyetçiliği gerçek toplumsal örgütlenmelerin oluşturduğu ana aşamaların varlıklarını 
sürdürmelerine rağmen kuramında bunları göz ardı ediyordu. Fransa da, burjuvazinin 
toplumsal düzeydeki iktidarını temsil eden yarı korporatist ticari birlik ve loncalara, özel 
borsalara sahipti; ancak ne Paris Parlamentosu ne de Etats Generaux, mutlakiyetçi rejim 
altında bu ara kurumlan temsil etme yeteneğine sahipti. Fransa’nın parlamenter yapılan 
temsilî olmaktan çok danışmanlık gücüyle yönlendirilmişlerdi. Görevleri krallığın veya 
hükümetin talimariarını temsil ettikleri kitlelere iletmekten ibaretti.
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ou rransız uevrımı

Yukarıdaki karikatürün altındaki yazıdaki diyalogda 
sans culotte "Kupaları ekarte ettim; yalnızca 

maçaların i^ldı. Elim tamam." diyor. Burada kupaların 
ruhban ve soyluları, maçaların ise halkı temsil ettiği 

anlaşılıyor. Krai'ın cevabı ise "O  halde oyunu siz 
oynayabilirsiniz." Bu karikatür Devrimin aristokrasi ve 

ruhbanların neredeyse tamamen etkisizleştiriidiği, 
ancak Kral'dan ümidin henüz kesilmemiş olduğu 

Varennes gecesi öncesi evresinin anlayışını yansıtıyor.

Fransa’da Mudak Rejimin Saglamlaştınlması

1661-1715 arasmda Fransa’nm tek egemeni olan “Güneş Kral” XIV. Louis, tarihe mhtlakiyetçi 
krallığın simgesi olarak geçmesini, feodal ayncalıklann siyasi alandaki yansımalarına indirdiği 
darbelere de borçluydu. Hükümet işleri, kararnameler aracılığıyla yönetiliyor; kararlar Kralın 
mutlak denetimi altındaki bir kabine tarafından yerine getiriliyordu. Bölgesel bakanlıklann 
temsil edildiği bu küçük ve özel nitelikh kabine gizli olarak toplanıyordu. Yasal süreçlere 
Krallık otoritesi tarafından özel tevkifat emirleri (lettres de cachet), gizli polis ve siyasi 
tutuklamalar aracılığıyla sürekli olarak müdahale ediliyordu. Bastille bu çağda siyasal 
tutukluiann kapatıldığı ve gizli olarak tutulduklan yer olarak ün kazandı. Ancak asıl önemli 
gelişme, kan soyluluğuna dayalı siyasal güç sahibi aristokratlann. Kralın akrabalannın ve 
gururlan devletin iktidanna boyun eğmelerini engelleyecek prenslerin Conseil d'En Haut’dan 
(Yukardaki Konsey) dışlanmalan, idari aygıtın bir memuriyetler okuluna çevrilmesiydi. Savaş 
aygın, deniz gücü, ve asıl önemlisi maliye sistemi M aison du Roi’nın (Kral Evi) mutlak 
denetimi aluna girmişti. Dönemin polis kayıtlan devlet sekreterliklerinin toplumun her alanına 
müdahale konusunda nasıl büyük yetkilerle donanlmış olduğunu göstermektedir. O ana kadar 
soylulann keyiflerince kullanabilecekleri bir hak olan vergi toplama, bendelerine yargısal 
müdahalede bulunma gibi haklannm sınırlandıniması, mutlakiyetçi iktidar tarafından yalnızca 
olumsuz yapnnmlarla değil, şehir ve kır nüfusunun hayat ve faaliyet alanlanna doğrudan 
müdahale etme tekniklerinin geliştirilmesiyle de gerçekleştirilmişti. Bu teknikler “soyut” bir 
otorite ilkesi durumunda olan Krahn otoritesinin somutlaştığı yerel odaklarda, mahkemelerde, 
ordu istihdamında, vergi toplama cihazında, yollann denetiminde, polis ve jandarma 
örgütlerinde ve manüfaktürlerde yürürlüğe kondular. Bu idari cihazlar yine de Kralın, 
soylulann henüz kaybolmayan gücüyle anlaşmasını gerektiriyordu. Örneğin, Kralın Ordusu hâlâ 
aristokratlardan oluşuyordu; siyasal ayncalıklannı hann sayılır ölçüde kaybetmiş olmasına 
rağmen, makta, taşra aristokrasisi, vergi toplama hakkını elde tutmaya devam ediyordu. 
Vergiler, Kralhk ile soylular arasındaki sürtüşmeden hiç etkilenmeden, özellikle köylünün 
belini bükecek bir şekilde varlıklannı sürdürdüler. Savaş bakanı Louvois 1688’den sonra yine 
köylünün belini büken kurumlann en önemlisi olan sürekli ordunun mevcudunu 170,000’e 
çıkardı. O sırada Fransa’nın tüm nüfusunun 18 milyon olduğu düşünülürse bu görülmemiş 
bir rakamdı. Üniforma sistemini getirerek, teçhizatı güçlendirip çeşitlendirdi. Çakmaklı tüfek 
düzenli olarak kullanılan bir silah haline geldi. Birlikleri piyadeler, süvariler ve topçular 
olarak işlevsel sınıflara ayırdı, savaş ve talim düzenlerini, tekniklerini geliştirerek uyguladı. 
Aristokrat sınıftan gelen subaylar doğrudan kral tarafından atanıyor, ücretlerini ondan 
alıyorlardı. Ünlü mareşaller Turenne, Conde ve Luxembourg tarafından yönetilen Fransız 
ordusu dönemin en geniş ve en güçlü silahlı kuvveti haline geldi. Vauban, kale mimarisine 
önemli bir yenilik getirerek yıldız biçimli burçlan kattı; böylece “ölüm açısı” daraltılmış, 
kuşatma teknikleri değiştirilmek zorunda bıralalmışn. Eyaletlerde kraliyet valiliklerinin, 
şehirlerde ise kraliyet başkanlanmn (magistrats) güçleri yoğunlaştırildı. Ama kırsal alanlarda 
aristokrat kökenli toprak beyleri idari ve polisiye kuvvetleri ellerinde tutmaya devam ediyordu.

KiUse ve Devlet

Mudakiyetçi monarşinin mücadelesi önceUkle aristokrasiye karşıydı. Kilise ise, topraklan 
sahiplenen ve dokunulamaz bir güç olarak varlığını sürdürüyordu. Hatta Reform ve Karşı 
Reform sırasında mutlakiyetçiliğe doğru evrim geçiren Fransa krallığının “danışmanlık”

Bastille'in alınıp 
yöneticisinin 
tutuklanmasını gösteren 
popüler resim. Bastille 
300 kişilik b ir askerî 
'birlik tarafından alınmıştı. 
Alındığı sırada 30 ila 80 
arasında mahkûm 
barındırdığı tahmin 
ediliyor.
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18. Yüzyılda Avrupa  
Edebiyatı

Aydınlanma Çağı'nda toplumda aydınm yeri özel bir 
önem l<azandı. Özellikle 18. yüzyılda “ aydın" olmak 
ve etkinlikleri sürdürmek başlıbaşına meslek haline gel
di. Yayımcılığın para getiren bir İş olarak gelişmesi, 
yazarların telif haklarını koruyan yasaların çıkarılması, 
dini kitapların ve piyasa romanlarının yanısıra süreli 
yayınların da ilgi görmeye başlaması, aydınları, kendile
rini himaye edecek soylulara bağımlı olmaktan kurtarıp 
kalemleriyle hayatlarını kazanabilecek duruma getirdi. 
Gerçi 18. yüzyılda henüz bu, onlann yazıianyla müref
feh bir bir hayat sürdürebilecekleri anlamına gelmiyor
du ama Avrupa tarihinde ilk kez aydınlar bilimsel ve 
edebi etkinliklerini asli meslekleri olarak görebiliyorlar
dı. Addison, Steele, Pope, Dr. Johnson, Diderot ve Ro- 
usseau’nun asil İşleri yazarlıktı ve hayatlarını bu yolla 
kazanıyorlardı.

Aydınların ayn bir meslek grubu oluşturmalannın ne
denlerinden biri kuşkusuz orta sınıfın yükselmesine bağlı 
olarak bilgi ve yeteneğe verilen değerin de artmasıydı. 
Bunun yanısıra aydınlar giderek daha geniş bir okuyucu 
kitlesine hitap ettiklerini farkediyorlardı. Çünkü 18. yüz
yıl bütün geleneksel kurumiann hızlı bir değişme süreci
ne girdiği, geleneksel inançlann sorgulandığı, her soru
nun yanıtının bilimde arandığı, eski değerlerin ağırlıkla- 
nnı yitirdiği, yeni değer ölçülerinin ortaya çıktığı bir 
yüzyıldı. Toplumun en önemli iki kesitinde, soylular 
ve orta sınıf arasında her konuda yoğun bir tartışma 
sürüyordu. Bu tartışmanın önemli alanlanndan birini 
eski ve yeni kurumiann değerlendirilmesi oluşturuyor
du ve buna ilişkin sorulann nasıl yanıtlandığı soylulann 
ve orta sınıfın toplumdaki yerinin nasıl belirleneceğiyle 
doğrudan ilintiliydi. Soylular krallann orta sınıfla girdiği 
yeni ekonomik dayanışma politikalanna kuşkuyla bakı
yor ve orta sınıf üyelerinin önemli yerlere gelmemeleri 
için kralı etkilemeye çalışıyorlardı. Orta sınıf da, hem 
soylulara, hem de soylu olduğu için krala güvensizlik 
besliyordu. İşte bu kuşku, rekabet ve güvensizlik orta- 
mmın yarattığı sorun ve soruların çözülmesi ve yanıtlan
masında, aydınlara çok söz düşüyordu. Kuşku ve gü
vensizlik bu kadarla da kalmıyordu. Bireyin haklanndan 
kralların meşruiyetine, dünyevi otoriteden dini otoriteye 
kadar her soru tartışma konusuydu. Eli kalem tutan, 
ağzı iyi laf yapan aydmlann böyle bir ortamda dikkatle 
dinlenmeleri, izlenmeleri ve hitap edebilecekleri geniş 
kitleler bulmalan doğaldır.

Özetle, 18. yüzyılda aydının toplumdaki yerinin bir 
tür toplumsal gereksinimle belirlendiğini söyleyebiliriz. 
Bu yüzyılda aydınlar da toplumdaki yeni önemli konum- 
lannm bilincindeydiler. Toplumun bir parçası olarak yu
karıda sözünü ettiğimiz soru ve sorunlar elbette onları 
da yakından ilgilendiriyordu. Dahası, kendilerini toplu
mu aydınlatmakla görevli görüyorlardı. “ Aydmlatma"- 
nın yanısıra, yaşadıklan dünyayı yorumlamakla da yü
kümlü olduklannı düşüyorlardı. Çoğu aydın bu kadarla 
da yetinmiyor, yaşadıktan toplumu incelemek, açıkla
mak, yorumlamaktan da öteye giderek onu değiştirmeyi 
de ödev biliyordu. Bütün bu özellikleriyle, 18. yüzyıl 
aydını, kendini toplumun itici gücü sayan modern aydın- 
seçkln türünün ilk örneğini oluşturur.

Toplumun geçirdiği süreç ve bu süreçte aydının ken
dine yüklediği görev 18. yüzyıl edebiyatının en gelişmiş 
türünün hiciv olması sonucunu doğurdu. 18. yüzyılda 
hiciv türünün en büyük ustalan Swift, Pope ve Voltalre’- 
dir. Aydınlanma düşüncesinin temei ilkelerini benimse
miş bu üç yazar, yaşadıkları dünyanın birçok kurum 
ve inancıyla akılcılıktan ne denli uzak olduğunu da gör
meden edememiş ve toplumlarında çağdışı ve akıl dışı

bulduklan tüm kurum ve inançlan hicvetmişlerdir. En 
karamsarları, kuşkusuz Jonathan Swift’tir.

Swift hiciv türündeki ilk yapıtı olan A Tale of A Tub’ı 
1699’da yazdı, fakat ancak 1704’de yayımladı. Üç bö
lümden oluşan A Tale of A Tub’da Swift mezhep kavga- 
lanna ve klâsik yazarların mı yoksa çağdaş yazarların 
mı daha büyük olduğuna ilişkin tartışmanın saçmalığına 
hücum etti. 1713’de Swift Arbuthnot, Parnell, Pope ve 
Gay’le Scriblerus kulübünü kurdu. Kulüp ismini hayali 
bir şahsiyetten alıyordu. Kulübün kuruculanna göre Mar- 
tinus Scriblerus yüzeysel bilgiçliğin simgesi olacaktı. 
Yetenekli, fakat her şeyi biraz, ama hiçbir şeyi iyi bilme
yen çağın yarı aydınını simgeleyecektl. Martlnus Scrib
lerus hayali bir yolculuğa çıkanlacak ve oradan anılannı 
yazacaktı. Gerçekteyse, Scriblerus kulübünün üyeleri, 
ortaklaşa yazacakları Memoirs of Martlnus Scriblerus 
adlı yolculuk anılan türünde bir kitapta kendi toplumla- 
rında gözlemledikleri aksaklıkları hicvedeceklerdi. Guiii- 
ver's Traveis'm  fikrini Swift'in bu projeden aldığı sanıl
maktaysa da yolculuk öyküleri yoluyla toplumu hlvce- 
den bir gelenek 17. yüzyılda Avrupa'da, özellikle de 
Fransız edebiyatında yaygındı. Gulliver’in yolculuğu Lil- 
liputlar, Brot>dlngnaglar, Houyhnhnmier ve Yahoolann 
yaşadığı dört ayrı ülkede geçer. Cüce olmalarına karşın 
Lilliputlar çok gelişmiş, fakat zamanla yozlaşmış bir 
uygarlığın sahibidirler. Uygarlıklarının yozlaşmasına izin 
verdikleri için cücedirler sanki. Brobdingnaglar ise Lilli- 
putlar’ın tersine devlerdir, fakat onların devliklerini Swift 
İnsanlann İtici fiziksel özelliklerini bir büyüteç altında 
göstermek için kullanır. Fiziksel güzellik diye bildiğimiz 
şey, insan devleştirilince yiter gider, görünen yalnızca 
derinin büyük çukurlara dönüşmüş gözenekleri, çok da
ha yoğunlaştığı için dayanılamayacak bir ter kokusu, 
kısaca insanın fiziksel özelliklerinin iticiliğidir. Houyh
nhnmier akılcı ve mükemmel bir topium düzeni kurmuş
lardır gerçi, ama onlar da insan değil attırlar ve kurduk
ları düzenin mekanikliğinde de salt akılcılığın insancıl
lıktan yoksun olabileceği İması yatar. Yahoolar şeklen 
insana benzemekle birlikte insanın en ilkel ve vahşi 
bir simgesidirler, bu simgenin uyandırdığı karamsarlık 
ve ümitsizlik birçok okuru Swift’in İnsana büyük bir 
kuşku ve inançsızlıkla baktığını düşünmeye İtmiştir. Ki
mi eleştirmenler Swift’in amacının yalnızca mizah oldu
ğunu öne sürerler. Böyfe olsa bile, Swift'in hicivlerini 
mizahın “ kara” türüne yakıştırmak doğru olur. Alexan
der Pope'un hiciv türünde en ünlü iki yapıtı The Rape 
of the Lock ve Dunciad’dır. Mükemmel bir artistik bü
tünlüğe sahip olan ve Pope’un şiirinin ustalığını sergile
yen The Rape of the Lock'ta Pope epik biçimini kullana
rak yüksek sosyetenin yaşamını kapsayan incir çekirde
ğini doldurmayacak kadar önemsiz sorunlarla alay eder. 
Dunciad ahmaklık üzerinedir ve aydınlan hedef alır. Her 
ne kadar ilk bakışta bu aydınlar Pope’un özel düşmanlık 
beslediği kişiler gibi görünürse de son çözümlemede 
Dunciad’m bu kişisel düzeyi aştığı ve çağının ahlaki 
ve düşünsel zayıflıklarının acımasız bir sergilenişi oldu
ğu düşünülebilir.

1758'de yayımlanan Candide, ya da İyimserlik adlı 
yapıtında Voltaire aydınlanma düşüncesinin yüzeysel 
ve yüzeysel olduğu için de sorumsuzlukla yorumlanışını 
hicvetti. Voltaire'in asil hedefi Leibnitz’in metafizik iyim
serlik felsefesini basitleştirerek popularize eden Christi
an Wolf’du. iyimserlik felsefesi basitleştirildiğinde şöy
le bir mantık ortaya çıkıyordu: Evrenin düzeni mükem
mel olduğuna göre, tanık olduğumuz tüm kötülük ve 
aksaklıklar aslında bu mükemmel düzenin bir parçasıdır 
ve insanoğlunun henüz anlayamadığı ve açıklayamadığı 
bu kötülükler sonuçta o mükemmel düzenin işlemesine 
katkıda bulunur.. Bu tür bir mantık, varolan her şeyi 
sorgulamadan kabul etmeyi ve ne olursa olsun düzenin 
savunuculuğunu yapmayı gerektiriyordu. Voltaire Can- 
dide’de yarattığı Pangloss tipinde bu tür mantığı savu
nan bilim adamlan ve filozoflarla alay etti; dogmatik 
ve yüzeysel bir akılcılığın gerçekte akılcılığın sömürüsü 
olduğunu sergiledi. Bilinçsiz bir iyimserlikten kaynakla

nan düzen savunuculuğunun, yalnızca aptalca değil, 
aynı zamanda birçok kötülükleri de sürdürecek, hatta 
doğuracak bir tutum olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Bu
nu yaparken aydınlanma düşüncesini tümüyle karşısına 
almadığını belirtmek için kitabına bir Ütopya eklemeyi 
ihmal etmedi. Candide'ln kısa bir süre kaldığı Eldorado'- 
da akıl, bilgi ve hoşgörü üzerinde temellendirilmiş top
lumsal kurumiann ve insan ilişkilerinin mükemmel bir 
işleyişini anlattı. Fakat kendi toplumunun henüz böyle 
ideal bir toplum düzeyine yaklaşmaktan çok uzak oldu
ğunu belirtmek istercesine öyküsünü bu ütopik sonla 
bitirmeyip, Candide’i yoluna devam ettirerek, mutluluk 
arayışının ancak Pangiossyen dogmalardan kurtulup, 
bilinçlenmeyle başlayabileceğini gösterdi. Kitabının ko
nusu, yani içeriğiyle, aydınlanma düşüncesinin yüzey
sel yorumlarıyla alay ederken, biçimiyle de zamanında 
çok okunan ve hiçbir gerçekçi özelliği olmayan romans
lar ve macera romanlannı hicvetti. Amacına uygun ola
rak Voltaire Candide'i ütopyen bir son yerine olabildi
ğince gerçekçi bir sonla bitirmeyi yeğledi. Kitabın so
nunda Candide Pangloss’un felsefesinin iflas edişine 
birçok kez tanık olduktan ve ona olan inancını iyice 
yitirdikten sonra İstanbul’a gelir ve hayatına yön vere
cek ilkeyi basit bir Türk köylüsünden öğrenir: Bu ilke, 
çalışmaktır.

Aydınlanma düşünürleri Avrupa’nın yozlaşmış say- 
' dıkları kurumlannı (Kilise-Krallık-Askerlik) eleştirirken 

Buda ve Konfüçyüs dinlerinde yeni bir hayat görüşünün 
temel ilkelerini aradılar, bir yandan da sırf bu kurumiann 
değişebileceğini göstermek için gelenek ve görenekle
rin göreliliğini vurguladılar. Bu yeni bakış açısı o günler
de çok popüler olan Doğu masalan edebiyatına yeni 
ve cidi bir boyut getirdi. Örneğin sosyoloji, siyaset ve 
dinde bilimsel yansızlık iddiasıyla Volney’in Mısır’a ve 
Suriye'ye yaptığı yolculuğun gözlemleri yayımlandı. Vo
yage en Egypte et en Syrie (1782-1784) adlı bu kitabının 
önsözünde Voiney olayian anlatır ve incelerken gerçeğe 
sadık kaldığını, okuyucuyu cezbetmek bakımından avan
tajlarını bildiği halde her türlü uydurmacadan kaçındığı
nı, yolculuk yazılannın da artık masal ve roman türüne 
değil tarih bilimine ait olması gerektiğine inandığını söy
ler. Her şeyden önce bir tarih belgesi ortaya koymak 
amacıyla Suriye ve Mısır'ın o günkü durumunu, halkının 
sosyolojik özelliklerini, yönetimini, yasaiannı, ticaret ha
yatını anlatır. Daha da önemlisi, “ seyyahlann 
abartmalan” başlığını taşıyan bir bölüm de kaleme alır. 
Bu bölümde. Doğu ülkelerine yolculuk yapanlann, me
raklı okurlan düşünerek, i^ter istemez abartmaya giriş
tiklerini, bunun hiçbir yolculuk anısı yazarının yeneme
diği bir zayıf yan olduğunu söyler. Bu tutum sonucunda 
anlatılan ülkenin de bir ucubeler diyarı olduğunu öne 
sürer. Kendisinin bu yanjışa düşmekten kaçınacağını 
ve anılarında iki somut soruya yanıt arayacağını belirtir. 
Doğu’ya yönelik yeni ilgi bağlamında önemli ve anlamlı 
olan birinci soru, uygarlık tarihini İnceleyerek bugünkü 
davranış ve düşünce biçimlerinin uygarlıklann tarihsel 
kökenlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlama
ya yöneliktir. Böylelikle İnsan davranışının kökenlerine 
inmek belki de mümkün olabilecektir. Burada Aydınlan
ma düşüncesinin saplantılarından birinin, insan davra
nışının asgari özelliklerini saptama çabasının, şarkiyat
çılığa da uzandığını görüyoruz. Voiney’in diğer amacı, 
Suriye ve Mısır’ın o günkü durumunun sosyolojik bir 
çözümlemesini yapmaktır. İlk uygarlıklar Doğu’da orta
ya çıktığına göre belki bu milletlerin bugünkü toplumsal 
yaşamlarında bu uygarlıkların izlerine rastlanabilir ve 
bu izler belki de Batı toplumunun davranış biçimlerini 
anlamakta ipuçları oluşturabilir. Volney’in bu kitabıyla 
18. yüzyılın Doğu’ya bakışındaki olumlu arayışı yansıttı
ğını söyleyebiliriz. Bu arayışa göre Batı uygarlığının 
Doğu uygarlığından öğreneseği çok şey vardır ve Do
ğu’yu anlamak için artık fantaslik Doğu masallan oku
maktan vazgeçip daha ciddi İncelemelere yönelinmelidir.

18. yüzyılda Fransa’da olduğu gibi İngiltere’de de 
Doğu’yu daha yansız bir merakla tanıma eğilimlerinin



belirdiğini görürüz. William Jones’un Doğu idasiklerini 
çevirme ve çevirtme çabası, Lady Mary Montagu’nün 
İstanbul mektupları bu yeni eğilimin örneklerindendir. 
Geigelelim gerek Volney gerekse Wiiiiam Jones türün
den çabalara karşın Doğu’ya duyulan iigi edebiyatta 
fantastik, gerçekdışı, egzotik Doğu öyküleri yazma ve 
okuma modasını fazla dizginleyememiştir. Bu öykülerin 
18. yüzyılda yazılmış en bilineni, kimi eleştirmenler tara
fından bir başyapıt da sayılan Beckford’ın History of 
the Caliph Vathek’itiİT. Önce Fransa'da Fransızca bası
lıp, 1786’da Henley’in çevirisiyle Londra'da yayımlanan 
Vathek, Doğu mitinin 18. yüzyıldaki en ilginç ifadesidir. 
Vat/ıe/c'in yazarı William Beckford çağdaşlarının 1001 
Gece Masalları'na ilgisini paylaşan bir yazardı. Doğu'ya 
İliç gitmeden yazdığı bu eserinde 1001 Gece Masattan'- 
nın öykülerinden olduğu kadar Doğu yolculuğu anıların
dan da yararlandı. Harun Reşid’in torunu olarak tanıttığı 
Watiiek’ln öyküsünü yazarken Fontiıiii'deki aile şatosu
na kapanan Beckford bu şatoyu iıayaiinde bir Doğu 
beldesine dönüştürerek okuduğu masalların da esiniyle 
yoğun görsel betimlemelerde dolu zengin ve renkli bir 
Doğu yarattı. “ Her şeyi yüceltmem, abartmam, Doğu- 
laştırmam gerekti," der önsözünde, “Zümrüdü Anka 
kuşunun kanadında uçuyordum; cinler, periler, büyüler 
arasında sanki bu dünyadan değildim."

Yeniliklerle dolu olan 18. yüzyılın edebiyata getirdiği 
en büyük yenilik kuşkusuz romanın doğuşudur. 18. yüz-, 
yıla kadar romana yaklaşık türler, soyluların idealize 
edilmiş değer yargılarına dayanan kaiıramanlık ve aşk 
öyküleri, yani romanslarla işsiz güçsüz serserilerin, ço
ğu kez yasa dışı yaşamlarını anlatan pikaresklerdi. İkinci 
tür, yani pikaresk, 18. yüzyılda orta sınıfın para kazan
ma tutkusuna ve sıradan kişilerin yaşam öykülerine du
yulan merakın artmasına koşut olarak yaygınlaştı. Fran
sa’da Le Sage’ın Gtt Blas’ı, İngiltere'de Saraiı Fielding’- 
in Davit Simple, Smoiett’in Rodericif Random, Peregri
ne PicMe, ve Humphrey Clinker'\ pikaresk türünün en 
tipik örneklerindendir. Eğer düzyazıda romanın öncülü
ğünü yapmış bir tür aranacaksa, bu, romanstan çok 
pikaresktir. Çünkü pikaresk romanın temelini oluşturan 
yeni gerçekçiliğe, yani Aydınlanma çağının ampirist fel
sefesiyle, 18. yüzyılın bireyci ekonomik dünya görüşü
nün sentezine dayanır.

yöneten etkenler, aşk ya da kıskançlık gibi en gelenek
sel temalarla ilintili olabildiği gibi, 18. yüzyıla dek fıiç 
vurgulanmamış yönelişler, ya da özlemler olabilir; örne
ğin Daniel Defoe’nun romanlarındaki zengin olma ve 
sınıf atlama tutkuları gibi. Daniel Defoe’nun romanları, 
bu yüzyılda felsefi bireyciliğin ekonomik bireycilikle na
sıl bütünleştiğini ve toplumun yeni değerlerinin romana 
nasıl yansıdığını göstermeleri bakımından ilginçtir.

Romanın sıradan kişilerin günlük yaşamlarını konu 
edinmesi için, yansıttığı toplumun sıradan kişilere ve 
onların günlük sorunlarına önem veriyor olması gerekir
di. Nitekim 18. yüzyılda tam böyle oldu. Orta sınıfın 
her geçen gün güç ve önem kazanmasıyla romanın 
çıkışından önceki türlerin önemsiz saydığı kişiler, örne
ğin bir Robinson Crusoe, bir Moll Flanders, bir Pamela 
ve bu kişilerin başarıları ve başarısızlıkları önem kazan
dı. Artık önemli oian bireylerin nereden geldiği, yani 
soylu olup olmadıkları değil, nereye eriştikleri, yani, 
zengin olup olmadıklarıydı. Kapitalist liberal ekonomi 
her kesimden bireye yükselme fırsatları vadederken, 
Protestan ahlak da bu yükselme çabasında bireyin kişi
sel ve bağımsız seçimlerinin önemini vurguluyordu. Pro
testan ahlaka göre, çalışkan ve dürüst bir kişinin, eğer 
doğuştan Tann’nm sevgili kuluysa, başarılı olması ve 
yükselmemesi için hiçbir neden yoktu; Protestan kapi
talist toplumda kişi, hem bu dünyada hem de öbür 
dünyadaki selameti açısından, başârılı olmaya mecburdu.

Robinson Crusoe, dini ve dünyevi başarı tanımlamala
rının kesişim noktasında oluşan 18. yüzyıl başarı mito
sunun romanıdır. Robinson tam anlamıyla yeni bireycili
ğin simgesidir; girişimcidir, servet sahibi olmak için 
denizlere açılır. Bütün ilişkilerini karşılıklı yararlılık ilke
sine göre düzenler, onun için geçerli olan söz değil, 
senettir. Yirmi dokuz yılını geçirdiği ada ideal bir koloni
dir, Robinson da mükemmel bir sömürgeci. Ve adadaki 
uğraşı boşunca Robinson Crusoe Tann’yı da aklından 
çıkarmaz, başarılarını Tann'nm ona yanında olduğunu 
bilmek üzere gönderdiği işaretler olarak yorumlar; başa- 
nsızlıkları ise Tann'nm gazabına alamettir ve her sefe
rinde Robinson’u vicdanıyla hesaplaşmaya yöneltir. So
nunda Robinson yeni orta sınıfın düşünü gerçekleştirir; 
kazazede olarak düştüğü adadan zengin bir tüccar ola
rak kurtulur.

18. yüzyılın Irdeleyici, çözümleyici, akılcı düşüncesi
ne diğer bir tepki de Gotik romandır. Doğaüstü olaylar, 
gizlenmesi gereken korkunç suçlar, acımasız kötü adam
lar ve bunlann eline düşen masum genç kızlann öyküle
ri üzerine kurulu Gotik roman her çağda olduğu gibi, 
18. yüzyılda da okurun olağanüstü serüvenlere duydu
ğu meraka hitap ediyordu. Horace Walpole, Ann Radc- 
llffe ve Clara Reeve Ingiltere’de Gotik romanın ustaların
dan sayılır.

18. yüzyılın sanat ve edebiyat kuramının temelinde 
“ Doğa’yı örnek alma” ilkes,i yatıyordu. 18. yüzyıl sanat
çı ve düşünürleri “ Doğa” sözcüğüyle Newton’un işleyi
şindeki kurallan anlamakta büyük bir çığır açtığı evreni 
ve bunun bir parçası saydıkları ve Locke ve Hobbes 
sayesinde gizemini çözmeye yaklaştıkları İnsan doğası
nı anlıyorlardı. 18. yüzyılın “ doğal” kavramında doğayı 
yöneten yasalarla insan davranışlarını yöneten yasalar 
aynıydı. Bu yasaların keşfedilmesi ve anlaşılması için 
Tann’nm insana verdiği akıl da doğanın bir parçasıydı 
ve dolayısıyla “doğal” kavramına giriyordu. Eğer evren 
ve insan “ doğal" yasalara göre varlığını sürdürüyorsa, 
bunu yansıtmakla yükümlü edebiyat ve sanat da “doğal" 
olmalıydı. Edebiyat “ doğal" olmalı, yani akıl, düzen, 
uyum ve denge öğeleri üzerine kurulmalıydı. Çünkü 
evren, toplum ve insan bu tür yasalarla var oluşunu 
sürdürüyordu. Büyük klasik eserler de yazarları bu ev
rensel kurallara uygun yazdıkları için klasikleşmişler, 
yani kalıcı olmuşlardı. O halde edebiyatta “doğal” olanı 
bulmak için bir yandan insan “ doğası” incelenirken 
diğer yandan da klasikler titizlikle irdelenmeli ve öğre
nilmeliydi. Alexander Pope'un “ Essay on Criticism” 
adlı eleştiri kılavuzu İle Nicolas Bolleau’nun Art po^tiqu- 
e'l 18. yüzyıl neo-klasik edebiyat anlayışının en özlü 
ifadesidir.

18. yüzyılın edebiyat anlayışının gerek kuramda ge
rekse uygulamada başyapıtı Goethe’nin Fausf'udur. Her 
ne kadar Geothe 1760'da yazmaya başladığı bu dev 
yapıtının yazımını hayatı boyunca sürdürmüş ve Faust'
un ikinci kısmının bitimi 1830'u bulmuşsa da, biz Fa- 
ust'u 18. yüzyılın bütün özelliklerini epikleştiren ve 19. 
yüzyıla köprü kuran bir yapıt olarak tanımlayabiliriz.

Romanın doğuşundaki en büyük etken Aydınlanma 
çağının bilimde açtığı yeni ufuklarla epistemolojik bir 
dönüşümü gerçekleştirmiş olmasıdır. Newton, Hobbes, 
Locke ve Descartes’tan önce gerçek olarak kabul edilen 
evrensellerdi; bilim nesnel dünyaya değil soyut sınıfla
malara yaslanıyordu. Modern gerçekçilik, gerçeğin bire
yin gözlemlerine dayanarak keşfedilmesi gerektiği ilke
sinin geçerlilik kazanmasıyla başlar. Bundan böyle de, 
bir yandan birey, öte yandan bireyin duyularıyla algıla
dığı nesnel dünya modern gerçekçiliğin temelini oluştu
rur. Bunun edebiyata yansıması, soyut ve evrensel ger
çeklerden uzaklaşarak^ tek tek bireylerin yaşamlanna 
ve davranışlanna yer verecek yeni bir anlatı türü arayışı 
biçiminde olmuştur. Bu yeni anlatı türünün ne biçime, 
ne de içeriğe ilişkin kurallan olamazdı, çünkü her birey 
özeldi ve her bireyin anlatılmaya değer özel bir yaşam 
öyküsü olduğu düşünülüyordu. Böylece edebiyat tari
hinde İlk kez, biçimsel kuralları iyiden iyiye belirlenmiş 
epik, tragedya, pastoral, romans gibi türlerin yanısıra, 
gerek içerik gerekse biçimi olay örgüsünün oluşturdu
ğu, alabildiğine özgür yeni bir anlatı türü doğdu; bu 
romandı.

Bireyin kazandığı yeni önem bağlamında bireysel dav
ranışlar ve bu davranışların nedenleri de romanın başlı
ca vurgusunu oluşturdu. Roman kişileri, epik ve romans 
kişilerinde olduğu gibi, iyiyi, kötüyü, kahramanı, korka
ğı simgeleyen alegorik varlıklar değildir; mutlaka soylu 
olmaları da gerekmez. Toplumun hangi kesiminden ge
lirlerse gelsinler, kendilerine özgü nedenlerle kendileri
ne özgü davranış biçimleri sergilerler. Davranışlannı

18. yüzyıl romanı bir yandan Defoe ve Flelding'in 
yapıtlarında olduğu gibi toplumsal gelişimi ve yeni orta 
sınıf değerlerini yansıtırken, diğer yandan da bunları 
hicvetmekten geri durmadı. Efendisiyle evlenerek sınıf 
atlayan “erdemli” Pamela'nın öyküsünü Fielding “ Sha- 
mela”yla hicvettiği ve Pamela'nın ilk hecesi “ pam” i 
“ sham” ile değiştirerek Pamela’nın sözde erdemli dav
ranışındaki yapmacıklığı sergiledi. Çünkü Fielding’e gö
re, yalnızca evlilik amacıyla korunan bekirelik, kendini 
satmanın toplumca onaylanmış biçiminden başka bir 
şey değUdi. Aynı şekilde, toplumun onayladığı başan 
öykülerine bir tepki olarak, 18. yüzyılda, maddi kayıpla
ra uğrasa da manevi yönden kazanan yeni bir roman 
tipi idealize edildi. Bu tip bir bakıma 18. yüzyılın don 
Kişot’uydu. Bir yandan akılcılığın, öte yandan çıkarcılı
ğın bastırdığı romantizmin bir simgesiydi. Goethe’nin 
gençlik romanlanndan olan Genç Werther’in Acılan adlı 
romandaki Werther, sürekli melankolisi, derin duygu
sallığı ve bu özellikleri yüzünden hep kaytıetmeye mah
kum oluşuyla yeni bir kahraman haline geldi. Werther’- 
den etkilenip de intihara kalkışan genç aşıkların sayısı 
korkulacak kadar artınca romanın ikinci baskısına Goet
he, Werther'in ağzından “ Erkek olun ve beni örnek 
almayın” diye bir giriş notu eklemek zorunda kaldı. 
18. yüzyıl boyunca, topluma uyum sağlamayıp yenik 
düşen duygusal kahramanların romanlan, topluma uyum 
sağlayıp başarıya ulaşan kahramanların romanları kadar 
tutuldu. Bunların içinde en çok bilinenleri Henry Mac- 
kenzie’nin Man of Feeling, Prevost'un Manon Lescaut, 
Marivaux'un La Vie de Marianne, Rousseau'nun La Nou- 
vella Heloise adlı romanlarıdır.

Goethe Faust'ta klasik Faust mitine yeni bir yorum 
getirdi. Christopher Marlowe'un Faust'una dek, Tann’- 
nın bildiği her şeyi öğrenmeye çalışan Faust, bu amaçla 
şeytanla ittifaka girmiş ve bu ittifakın cezası olarak ru
hunu kaybetmiş, cehenneme gitmişti. Goethe'nln Fa- 
usf’unda da öykü aynı ittifak üzerine kurulur. Faust, 
bildikleriyle yetinmeyen, kitaplardan öğrendiklerinin ya
şamın sırnnı çözmeye yetmediğine İnanan bir bilim ada
mıdır. Şeytan ona yaşamın sırnnı ve tadını öğretecek, 
bunun karşılığında da ruhuna sahip olacaktır. Yalnız 
Faust'un bir şartı vardır. Hayatından memnun olduğunu 
kabul ettiği gün, yeni amaçlar ve uğraşlar peşinde koş- 
rtıaktan vazgeçip yaşadığı anın sonsuza dek uzamasını 
dilediği gün, ruhunu şeytana vermeye hazır olacaktır. 
Şeytanla girdiği ortakhkta Faust birçok yanlış yapar, 
günah işler; fakat sürekli olarak yanlışlanndan ders alır 
ve daha iyiyi, daha güzeli ve daha yararlıyı gerçekleştir
mek için çabalar. İşte bu çaba Tann’nm gözünde o 
denli makbuldür ki, sonunda Faust, işlediği bütün gü
nahlara rağmen Tann tarafından affedilir ve cennete 
gider. Çünkü 18. yüzyılda artık yasak bilgi diye bir şey 
yoktur. Aydınlanma Çağı’nm aydını bütün gücünü daha 
çok öğrenmeye harcamalıdır. Goethe’nln Faust'unda 
şeytanın anlayamadığı Aydınlanma Çağı'nın temel ilke
leridir; onun içindir ki Faust’la bahse tutuşurken Orta 
Çağ anlayışı ve değerlerine güvenir. Oysa çağ değişmiş 
ve artık bilim Tann’nm ve Kiiise’nin değil, bireyin malı 
olmuştur. Faust’ta şeytanın yanılgısı çağını anlayama- 
makdir, yenilgisi de bunun sonucudur.

JALE PARLA
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■mertebelerinin, Kralın “saray aristokrasisi”nin yerini almaya başlayan Kilise hatipleri, kardinaller 
ve' Cizvitler tara&ndan doldurulmaya başlamasıyla Kilise devlet aygıtında yeni bir rol edindi. 
Ama bu yeni rol içinde de Kilise, katı hiyerarşik geleneğini korudu. Hatta üst ruhban 
kesimlerinin soyluluğa, alt kesimlerin, köy papazlarının ve fakir Cizvitlerin de Üçüncü 
Zümre’ye malûlen kaulmalan yolunda bir eğilimden de söz edilebilir. Ancak bu eğilim 
ruhbanların ortadan kalkması anlamma gelmiyordu elbette; Devrim öncesi Fransa’sında Kilise 
içinde gelişen iç mücadeleler, ve bu kurumun yalnızca köylülerin değil, önemli bir ölçüde 
soylulann da yoğun tepkisini ve kıskançlığını çekmiş olması Kilise hiyerarşisinin kendini 
yenMen ûretebHdiğinin kapıtlanndan biridir.

Mutlakiyetçi Devletin Açmazları

Düzenli ordu teşkilatı soylulara üniforma giydirmekle işe başlamışa; ancak çok geçmeden 
kırsal îılandaiı,-asker toplama zorunluluğu ve buna eklenen disiplin ihtiyacı başgösterdi. Ancien
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Solda halkla içiçe geçmiş devrimci b ir önder haika 
meclis kararianndan birini, belki Yurttaş ve İnsan 
Haklan Bildirgesini okuyor. Anayasallık ve "yazıtı”  bir 
anayasa düşüncesi. Devrimin ve daha sonraki Fransa 
tarihinin en büyük saplantılarından biriydi. “ İnsan 
Haklan Bildirisi", 12 Temmuz 1790’da ruhban sınıfı 
"çalışmaya davet eden" laik b ir Kilise yasaması 
“anayasa!" metinlerin çevresinde örülmüş siyasal 
mücadelelerin eseriydiler. Eylül 1791'de Kral 
tarafından resmen onaylanan “ ılımlı”  anayasa, yine 
bir siyasal mücadele ortamı doğurdu ve mücadelenin 
genel çerçevesini çizdi: Jakobenler ve Girondins’lerin 
savaş alanını oluşturacak olan AssembIĞe Legislative 
(Yasama Meclisi)... Anayasa, siyasi ayncalıklan 
lağvediyor, ancak mülkiyet rejimine dokunmuyordu. 
Dolayısıyla destek, b ir yandan sağ kanadı temsil eden 
Girondin’lerden yanaydı, öte yandan topraklarına el 
konulmamış aristokrat göçmenlerin dönebileceği 
umutsuzluğunu da yaratıyordu. Komplolardan çok 
bizzat komplo teorileri savaşmaya başladılar.
Vergniaud ve Brissot tarafından temsil edilen La 
Gironde, 1792’de “ feuillants” iarı, yani kendine bağlı 
kabine üyelerini azletmeye zoriadıklan Kral’dan kendi 
öpgfdikleri bakanlan kabineye atamasını istediler.
•Bunun zorunlu olarak kabul edilmesi siyasi gücün 
Jirondenlerin eline geçmesi demekti. 20 Haziran 
1792’de “büyük günlerin adamı", teşvikçi Santerre'in 
önderiiğinde Kralın kaldığı Tuileries sarayını basan 
halk ayaklanması, kralın son dayanaklarını oluşturan 
anayasal veto haklarına yönelik b ir saldırının 
başlangıcıydı.

Regime altındaki toplumsal mücadelelerin en önemlilerinden biri olan bu “disiplin savaşlan”, 
asker celpleri köylüleri her zaman topraktaki hayatlanndan daha iyi bir hayata götürmüyordu. 
Yedi yıl savaşlannın büyük sorunlanndan biri olan ve Vendee isyanı sırasında Devrimci 
hükümetlerin belini büken askerliğe gitmenin reddedilmesi eğilimi, köylülük için zamanla 
geleneksel bir davranış biçimini oluşturmaya başladı. Fransa, savaş zamanlannda hükümetin ve 
jandarmalann iz kovalamak üzere bol vakit ve para harcadıklan bir “asker kaçaklan” ülkesine 
dönüştü. İktisadi düzlemde ise döneme egemen olan merkantilist anlayış uyannca denizcilik 
ve kolonilerle ticaret şirketleri geliştirildi; koruyucu önlemler benimsenerek tanmsal ürünler 
için değişmez fiyatlar ve sıkı bir narh sistemi tayin edildi; nüfus dengesini korumak amacıyla 
evlilik desteklendi, göçler yasaklandı. “Merkantilizm, ticareti ve zanaatlan geliştirerek 
buıjuvazinin koşullanm iyileştirmesine karşın köylülük, üretimi arttırmaya teşvik edilmemiş, 
hatta devlet aygıtının finanse edilmesinde kullanılacak kaynaklann tek yaratıcısı olarak belini 
büken vergilerle karşı karşıya bırakılmıştı. Merkantilizm çağı”nda, uzun dönemde kapitalist 
sermaye birikimini koşullandıracak olan ticari özgürlükler ile devletin yoğun müdahalesi içiçe 
geçmişti. Ticari sermaye birikimini koşullandıran global önlemlerin (gümrük denetimi ve 
birliği) yanında toplum içinde somut faaliyetlerini yürüten tüccarlann - korunması yönünde, her 
düzeyde destekleyici önlemler alındı. Huguenot Savaşlannın sonucunda dışlanmış bulunan 
Protestanlar 1685’te Nantes Kararnamesinin yürürlükten kaldınimasıyla ülkeden kovulduklan 
tarihe kadar, Amerika’nın püriten kolonileriyle ayncalıklı ticari ilişkilerini koruyabildikleri 
ölçüde, Fransa’mn belirli bölgelerinde iktisadi ve mali yaşamı, bankacılık ve “fabricant” 
(kapitalist tüccar) işlevlerini ellerine geçirmişlerdi. Bu yüzden, Frâelon’un “mutlakiyetçi” 
yönetimi ve iktisadi sistemini eleştirmeye başlamasına yol açan bu olayla Huguenot’lann 
ülkeyi terketmeye mecbur bırakılmalan merkantilist sisteminin bunalımını, hatta fiili çöküşünü 
getiren olaylardan biri oldu. Mali güçleri ve “çalışkanlıklan” nedeniyle finans dengesini ayakta 
tutabilecekleri düşünülen Yahudilerin kraliyet koruması altmda bazı ayncalıklarla donatılmalan 
da merkantilizmin bunalımının üstesinden gelemedi. Nüfus artışı, kırsal alanda soylulann 
yanında köylülerin de toprak sahibi olmaya başlamalan gibi etkenler de, artık eskisi gibi 
mutlakiyetçi monarşinin idari ve iktisadi cihazlannm güçlendirilmesine katkıda 
bulunmuyorlardı.

Katolik Kilise ise, tüm mal varlıklan ve ayncalıklanyla kraliyet yönetiminin koruması altmda 
bulunmaktaydı. Papalık kararlannın verdiği sansür yetkisi, “Gallicum” maddeleriyle Bossuet

NapoiĞon’un çehreleri. Devrimin alanını Mısır’a kadar götürmüş olan Bonaparte döndüğünde, 
Directoire hükümeti ağır b ir bunalım içindeydi. Eski jakobenler "kokuşmuşlar” a karşı eleştirilerini 
arttırmışlar, özellikle dış politika alanında direktörieri köşeye sıkıştırmışlardı. Brissot döneminin tarihi 
b ir kez daha tekrarianmak yolundaydı; iç sorunların ağıriiğını "Devrim i Avrupa’ya yaymak", 
despotları alaşağı etmek bahanesiyle dış sorunlara taşımak vb. oluşturuyordu. Oysa Directoire 
yöneticilerin bunda da başarılı olduğu söylenemezdi. 30 f^rairial 1799’da Directoire yöneticileri 
değiştirild i Jakobeniik yeniden dirilme yolundaydı. Zoralım ve vergilendirme kanunlan çıkanlarak 
“ Terör”  döneminin koşullan taklit edilmeye çalışıldıysa da, tarihin “ tekerrürü”  Bonapartâ’ın 18 
Brumaire dart>esiyie kesintiye uğratıldı. Devrim ve Napoiâon ordularının başarılan değişen Avrupa 
siyasi coğrafyası üzerindeki ülke ve hükümetleri yeni b ir "Aydınlanmış despotizm”  İhtiyacıyla karşı 
karşıya bıraktı. Daha 1809'da Mettemich Avusturyası bu yola girmişti. Ancak en önemli değişme, 
Cermen-Ftoma imparatorluğunun yıkıldığı Almanya’da oldu. NapolĞon'un eseri njian yasalar fp  “ Code 
Napoleon" bağımlı ülke ve eyaletlerde harfiyen uygûhmaya kondu. Prusya’da da Stein ve 
Hardentıerg gibi Devlet Aklı öğretilerine yakından ttağiı siyaset adamları askeri ve mali reformlar 
doğrultusunda çaba göstermeye t>aşladılar. Berlin Üniversitesi, NapotĞon'un ve modernlik 
düşüncelerinin temelini attığı öğretilerin merkezi haline geldi.
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tarafından güvenceye alınmış ve Paris Ulusal Konseyi tarafından 1682’de onaylanmıştı. Katolik 
inancın birleştirici bütünlüğünü korumak üzere Protestanlar sistemli “dragonades’la r aracılığıyla 
askeri sindirme harekatlarına maruz bırakılıyorlardı. 1685’teki kararnameyle yanm milyon 
Huguenot ülkeyi terketmeye zorlandı. Protestan Huguenot’lara “Aydınlanmanın Taşrası”
Hollanda ve Brandenburg kucak açtı. 1715’te Güneş Kralın ölümüyle beş yaşındaki XV. Louis 
tahta geçti. Naip ise Philippe d’Orleans’tı. Savaşın mirası devlet borçlan sorununun çözülmesi 
için John Law tarafindan önerilen mali önlemler büyük bir skandalla ve burjuva isyanıyla 
sonuçlandı. İngiltere’nin “endüstriyel gelişmesi”nden uzak, tarımsal üretime dayalı ekonominin 
hantal yapısına sahip olan Fransa, kapitalist üretimin ve dolaşımın koşullanm yaratamıyor, 
köylülüğün ve mutlakiyetçi rejimin düşmanı aristokrasinin sessiz veya açık engellemeleri 
karşısında meta mübadelesinin hakimiyeti karşısında direniyordu. Kamu mâliyesinin çöktüğü 
1720 enflasyonunun ardından Kardinal Fleury belli bir siyasal dengeyi oluşturabildi. Ancak 
Kiliseyle aristokrasinin direnci karşısında maliye nazın Machault tarafindan uygulamaya 
konulan mali reformlar yine başansızhkla sonuçlandı. Yüzyılın ortalanndan itibaren, ekonomi 
politikçiler, filozoflar ve siyaset adamları bunalım ve kısır döngüden bir türlü kurtulamayan 
mutlak monarşi rejiminin hatalarını daha büyük bir güçle, ve daha çok taraftar toplayarak 
eleştirmeye başladılar. 1754’te yine “devlet akh”nın öngördüğü ilkeler uyannca tarihin ilk 
büyük koloniyal savaşı, İngiltere ile Fransa arasında Kuzey Amerikan kolonilerinde patlak 
verdi (bkz. Amerikan Bağımsızlık Savaşı). Püriten İngilizlerden oluşan 400 binden fazla 
kişinin, güçlü bir idari aygıt altında toplanmış Fransız kolonilerinin çevresinde veya içinde 
yerleşmeleri çatışmaları hızlandırmış, sonuçta Ohio bölgesinde koloni orduları arasmda savaş 
başlamıştı. Fransızların ilk dönemlerdeki başanlan Whig hükümetinin düşüşüne, William Pitt 
inderliğinde bir “ulusal bilinç” uyanışının doğmasına yol açtı. Sonuçta İngilizler tüm 
:ephelerde, hatta Hindistan’da bile Fransızlara üstün geldiler; 1763 Paris Andaşmasıyla Fransa 
n zengin kolonilerinden Kanada, Louisiana ve Senegal’i İngiltere’ye bıraktı. Fransa’nın 

toerika’da önemli bir darbe yiyen gücü. Kıta Avrupası’nda da önemli bir tehdit karşısındaydı. 
Bu tehlike, bir bakıma kendi aydınlannın ve düşünürlerinin etkisini ve damgasını taşıyan 
‘Aydınlanmış Despotizm”in özellikle II. Friedrich Prusya’sında, İsveç’te ve Çariçe Katerina 
Rusyası’nda oldukça sağlam temellere bağh bir biçimde gelişmeye başlamasıydı.

Avusturya’da da Marie-Therese (1740-80) dönemi “Aydınlanmış Despotluğun” egemenliğini 
getirmişti. İmparatorluğun içindeki etnik ve ulusal çatışmaların ötesinde, özellikle Bohemya ve 
Avusturya bölgeleri sağlam bir bürokratik aygıtın denetimi altına sokulmuştu. 17. yüzyıl _ 
ortalannda önemli bir askeri-siyasal güç haline gelen Christina İsveç’i “Aydınlanmış 
Despotizmin” güç kazandığı diğer ülkelerdi. Oysa bu sırada Fransız mudakiyetçi devleti, her 
taraftan askeri ve siyasal rakipler tarafindan kuşatılmış, sağlam bir bütçe ve vergi denetimi 
sisteminden yoksunluğu yüzünden harcamalarını kontrol edemez bir hale düşmüş durumdaydı. 
Dönemin Fenelon gibi yazarlardan “şikayet defterleri”ne kadar uzanan eleştirmenleri 
ileştiriierini her şeyden önce kralın çevresinde yaşarriaya başlayan yüksek soylu erkânının 
aşın lüks harcamalarına ve gösterişli israfa yöneltiyorlardı.

Kapitalizm ve Aydınlanma

Tüccar sermayesinin ve ticari birikimin gittikçe hız kazandırdığı meta mübadelesi, feodalizm 
için olduğu kadar bir geçiş toplumu olan ancien regime için de sürekli bir sınama oluşturdu. 
Kendine yeterlilik normlan yerine kârı ve artığa yönelik çalışma etiğini geçirerek, Kiiise’nin

Kamu Selamet Komitesi 12 kişiden oluşmuştu. Robespierre, Saint-Just, Lazarre Carnot, Bertrand Barere,
Jeanbon Saint-Andre, Biilaud-Varenne, Georges Couthon (sağda), Robert Lindet, Pierre-Louis Prieur, Claude- 
Antoine Prieur, Herauit de Secheifşs (solda) ve Coilot d ’Herbois (ortada). Yakarıdaki üçlü b ir çok bakımdan 
Komite'nin atipik üyeleriydiler, i-lârâult de Sechelies Komite’nin yegâne soyiu üyesiydi ve arkadaşları tarafından 
Danton'la birlikte idama mahkûm edildi. Collot d'Herbois ise Komite’nin en yoksul. Devrim öncesinde en az 
saygın işe sahip kişisiydi. Bir süre aktörlük yapmış, daha sonra Cenevre ve Lyons’da tiyatro yönetmişti. 
Thermidor'dan sonra kaçarken yakalandığı ateşli hastalık sonucu öldü. Coüthon ise Komite üyelerinin çoğu gibi 
avukattı. Devrim sırasında menenjitten ötürü tamamen sakat kalmıştı. Kendisi hastalığını gençliğindeki cinsel 
taşkınlıklara bağlıyordu. Couthon da Robespierre ve Saint-Just’le biriikte idam edildi. Menenjitten ötürü deforme 
edilmiş vücudunu giyotinin düz tahtasına yatırabilmek celladın 15 dakikasını aldı.
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Aydınlanma, Pozitivizm ve 
ModerniiİK

insan hakları ve halkın egemenliği ilkesini ilan ederek 
baskının bütün biçimlerine karşı yurttaşların özgürlük 
ve eşitliği ilkesini benimsemek bakımından Fransız Dev
rimi'nin başlıca esin kaynağı olan Aydınlanma felsefesi,
o günden beri modren siyasal düşüncenin merkezinde 
kalmıştır.

Yazarlar arasındaki kaçınılmaz düşünce ayrılıklarına 
saygı gösterilse ve ülkeler (örneğin İngiltere, Fransa 
veya Almanya) arasındaki olası farklılıklar gözönünde 
tutulsa bile Ernest Cassirer'nin de dediği gibi, bu felse
fenin yadsınamaz bir birliği olduğu söylenebilir. Bu, 
her şeyden önce bir siyasal mücadele birliğidir. Diderot 
ve Voltalre'ln biraz da oportünizmin etkisiyle, kendileri
ni “aydın despotizmi" ülküsüne kaptırmış olduklan doğru 
olmakla birlikte, bu mücadelenin anlamı, en belirgin 
ifadesini, düşünce özürlüğü yandaşlığını hayatı ile öde
yecek olan, son ansiklopedistlerden Condorcet’nin cum
huriyetçi görüşlerinde bulacaktır.

Bu, insan aklının özerkliğine yönelik, düşüncelerin 
Icöleliğine, her türlü üstünlük ve keyfiliğe dayalı siyasi 
araçlara karşı bir mücadele birliğidir.

Bu birlik, ana ilkeler ve bütün toplumlann özünü oluş
turduğu varsayılan toplumsal sözleşme mekanizması 
konusundaki ciddi aynlıklara karşı, teoride farklı birçok 
düşünceyi biraraya getiren ortak bir tematikle ifade edilir.

Bu düşüncelerin ilkine göre, Rousseau ne derse de
sin, bilim, eşi benzeri olmayan bir gücün entelektüel 
özgürleşme aracıdır. “ Aydınlanma çağı" başta “ bilim 
çağı” olarak düşünülmüştü. Kant'ın bu felsefenin teme
lini özetleyen biraz gecikmiş ünlü tanımına göre, “Ay
dınlanma bilginlerin yapageldikleri gibi, her şeyden ön
ce ‘kendini düşünme’ küstahlığıdır.”

İkinci düşünceye göre bilim, tekniğe “ uygulanma" 
özelliği ile tüm insanlığı mutluluğa götürmeye hizmet 
eden maddi ilerlemenin taşıyıcısıdır. Ansiklopedistler, 
en umut verici keşifleri ötekilerden ayırdetmeyi her za
man başaramamış olsalar da, ekonominin temellerini 
dönüştürmek üzere mesleklerin sırlarını açığa vurmanın 
ötesinde, d’Alembert’in Discours Prâliminaire’ıie (Ön 
Konuşmalar) yücelttiği bilim ve “ sanat" arasındaki ya
kınlaşmayı teşvik ederek iyi niyetlerini ortaya koymuş
lardı.

Üçüncü düşünceye göre, bizzat insanlann toplum ha
linde örgütlenmelerinin kendisi, bilimin katkılanna açık
tır. Condorcet, Bernoulli ve P.S.Laplace’ın olasılık üze
rine çalışmalarının alanını genişleterek olasılık hesaplan 
temelinde bir “ toplumsal matematik” kurmayı önermiştir.

Bu düşüncelerden ilki, önayak olduğu halk eğitimi 
tasanlannda uzun süre bütün eleştirel etkinliğini koru
muş ve üçüncü Cumhuriyet sırasında Fransa'da yürütü
len laiklik mücadelesinde tekrar gündeme gelmiş olsa 
da, kısa zamanda diğer iki düşünce tarafından gölgede 
bırakılmıştır.

Daha sonra, “ rasyonalizm” in içeriğindeki denge kay- 
l>oldu, pozitivizme ve pozitivizmde günümüze kadar fel
sefi tartışmalara yol açan bilimci değişikliklerine dönüş
müştür. Bilim neredeyse sadece toplumsal erekleri açı
sından ele alınmıştı. Auguste Comte bilimin özünü “ön- 
görü”ye İndirgemişti. Bu öngörü eyleme kılavuzluk yap
ması gereken bir ön hazırlıktan başka bir şey değildi. 
Aydınlanma filozoflarının ve onlann devrimci takipçileri
nin anarşik olarak nitelendirilen “ metafizik” ierlnekarşı," 
ilerlemeyi toplum düzeninin gelişmesi olarak ileri süren



Cours de phllosophie posltlve’in (Pozitif Feisefe Dersle
ri) sloganı şuydu: “ Bilim öngörüden, öngörü eylemden 
doğar.”

Comte'un Condorcet'nin düşüncelerini t>enimsemesl- 
nin nedeni, kendisinin sistematik olarak özetlediği “ in
san akhnm ilerlemesi” nin sonucu olan bir toplum bilimi 
tasansını, Condorcet'nin daha önceden oluşturmuş ol
masıdır.

Herbert Marcuse, One DImentional Man'de (Tek Bo
yutlu İnsan) “ pozitivizmin zaferl” nin sona erdiğini ilan 
ederken Viyana çevresinin mantıksal pozitivizmini kas- 
dediyordu. Aslında bu düşünce, sadece bazı akademik 
çevrelerde zafer kazanmıştı. Öte yandan Comte’un pozi- 
vltizm yorumu, yazar öldükten sonra yoğun ve güçlü 
etkileri olan bir zafer kazanmıştı.

Gelelim Comte'un ustası Saint-Simon'un “şeylerin ida- 
resi”nin, insanların yönetiminin yerini aldığı bilimsel 
politika formülüne. Bu formülde, bugün Batı'da egemen 
olan siyaset teorisi ve yönetimsel uygulamanın esin 
kaynağı görülecektir. Kafaları “etkinlik” hedefleyen top
lumsal bilimlerle doldurulmuş olan politikacılar, her yer
de yüceltilen bir “ insan haklan” ahlakı hayali İçinde, 
ruhlannın bütünlüğünü aramak pahasına da olsa, Fran
sız devriminin aşınlıklannı, en az Comte kadar lanetlerler.

Salnt-Simon'un formülü, sosyalizm perspektifini bu 
formülde çıkarak oluşturabileceğini düşünen Engels ta
rafından tekrar ele alınmıştır. Bu “ goşist” eğilimler ve 
yurttaşların ceremesini çekmek zorunda kaldıklan bü
rokratik karşı saldırılar pahasına da olsa. Doğu ülkeleri
nin toplumsal gerçeğine çok uygun düşmüştü.

Neredeyse evrensel olan bu ideolojik sistemin anah- 
tannın empoze ettiği bilim anlayışında bulunacağı kuş
kusuzdur. Heidegger’den esinlenen ve Frankfurt Oku

lu’nun yaygınlaştırdığı teknik-billm (tekno-bllim) kavra
mı aslında bilimin “ uygulamalarına” pozltlvist bağımlılı
ğının yeni bir dile çevrilmesinden başka bir şey değildir. 
Bu kavram icat ve teknik yeniliklere indirgenemeyecek 
olan bilimsel gelişmenin gerçek işleyişini bilerek çıkma
za sokar. Bilimsel ilerlemede ısrar eden ve Diderot veya 
Condorcet gibi düşünürlerin çok hassas olduklan ente
lektüel maceradan, artık sözedllmez olur. Aynı kavram 
politik düşünce için pek elverişli bir boşluk bırakmamış
tı: bu kavramın, aynntılara girmeden açıklamakla yü
kümlü olduğu şey, toplumsal sistemin evrimidir. Bu 
evrim bir yazgı görünümünü alır. Uzun süren bir teorik 
yansımanın ve acı dolu bir tarihsel doğumun meyvesi 
olan yurttaş figürü toplumsal mekanizmanın basit bir 
kullanıcısı olarak tanımlanır.

Artık “ modernlik tartışması” olarak adlandınlabilen 
şey birkaç yıldır bu temelde gelişmektedir.

Bazıları, modernliğin programını çok iyi gerçekleştir
diğini ileri sürerler. Aklın gücüne duyulan gözükapalı 
güven sayesinde, kontrolünü çaresizce kaybedeceği
miz bir toplumsal m^ga-machine kurmuş olacaktır. Kül
tür yakıp yıkma yolunda olacaktı: yaşayan bellek adeta 
veri bankalarında taşlaştırılmış gibi ortadan kaldmlmış 
olacaktı: düşünce yenilgiye uğramış olacaktı: atomlaş- 
mış ve geçici bir tapınmaya hasrolmuş bir toplumda 
yalnızlık bireyi pusuda bekleyecekti. Kısacası, bu dü
şüncede olanlar, gelecekte bize kıyamet vaadediyorlar.

Buna karşılık, bazıları için modernlik tasansı tüm de
ğerini koruyordu. Modernliğin bazı korkunç kusurlan 
(Auschwitz, Gulag, Hiroşima...) olduysa, bunun nedeni 
ruhunun baştan çıkarılmasıydı. Genel bir iletişim teorisi 
(Habermas) çerçevesinde yeniden değerlendirilecek olan 
aklın eleştirel erdemlerine geri dönüş, aktüel dünyanın 
felaketlerine karşı koymamızı sağlayacaktır. Bitmemiş 
bir tasarı olan modernlik, şeylerin üstünde güven veren

bir yeteneğin ve insanlar arasında sürekli bir konsensü
sün biricik ciddi vaadi olarak kalıyor.

Bunlann dışında kalanlar ise, ne anti-modernist ne 
de modernisttirler: kendilerini post-modern olarak ilan 
ediyorlar. Her İki kesimden de alıntı yapıyorlar. İlk gru
bun karamsar teşhisine katılıyorlar ancak toptan kötüm
ser olan tahminlerini reddediyorlar. Bu durumu felaket
ten ziyade bir şans olarak değerlendiriyorlar. İşte niha
yet özgür, hertürlü birlik yanlısı sistematik rasyonallte 
formundan kurtulmuş birileri. İkinci grubun da istediği 
gibi, yeni bir modernlik tasansı tanımlayabiliriz, ancak 
kendimizi her türlü nostaljik dogmatizmden kurtarmak 
koşuluyla. Kısacası bize yeni bir dönemin habercisi olu
yorlar.

Onu mahkum da etseler, yüceltseler de, kendi kendini 
tahrip etmesine sevinseler de, tarihi olaylara bulaştıkla- 
n halde tüm kahramanlar, modernlikte bir çağ birliği 
ilkesi olduğu görüşünde birleşiyorlar. Bu, toplumsal ve 
kültürel yaşamın tüm alanlarını yönetecek olan gerçek 
bir manevi ilkedir. Ve, yaptığı rasyonalizasyon nedeniy
le “ dünyanın büyüsünün bozulması” na üzülen Max We- 
ber’in izinde, bu ilkeyi, kelimenin tam anlamıyla “teknik- 
bilim” in (tekno-bllim) üçlü ve amansız yükselişi ile öz
deşleştirirler.

Belki de idari olmayan bir siyaset düşüncesine yol 
açan ve bilimsel gelişmeye, özde entelektüel riski barın
dıran insani bir boyut katan, pozltlvist olmayan bir ras
yonalizm yorumuna geri dönüş yaparak, sözde “düş 
kınklığına uğramış” dünyamızı sarsan dini fondamanta- 
lizm ve entegrlzm baskılarına karşı önlem almadaki şaş
kınlık verici bir yetersizlik ile yetinmek zorunda kalınan 
çıkmazdan kurtulmanın vakti gelmiştir. Bu bir anlamda 
aydınlanmacılann mücadelesinin tekrar ele alınması ola
caktır.

DOMINIQUE LECOURT

Aydınlanma düşüncesinin "mekanik maddeci”  diye adlandırılmasında en büyük 
otan düşünürlerden ikisi, Etienne Bonnot de Condillac (solda) ve Marquis de 
Condorcet (sağda). Condillac, 1754’te yayınladığı Traite des. sensations’da 
(Duyumlar üzerine Deneme) Locke’un ampirizmini daha da üç bir noktaya 
götürmüş, bütün zihinsel faaliyetlerin dönüşmüş duyumlardan ibaret olduğunu 
iddia etmişti. Condiliac’tan 28 yaş daha genç olan Condorcet ise 
epistemolojiden çok matematik, olasılık teorisi ve politika üzerine eser vermiştir.

Devrimi başlangıçta desteklemekle birlikte Terör sırasında Kamu Selamet 
Komitesi’nin tepkisini çekmiş ve saklanmak zorunda kalmıştı. En ünlü eseri 
olan Esquisse d ’un tableau historique des progrâs de l’esprlt humain’/ (İnsan 
Zihninin Tarihsel Gelişme Tablosu İçin b ir Taslak) bu sırada yazdı. Bu eser 
Aydınlanma düşüncesine içkin olan ilerlemeciliğin en net İfadelerinden biridir. 
Condorcet 1794’te yakalandı ve hapsedildikten kısa b ir sûre sonra, hapisanede 
belki de zehirden ötürü öldü.
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bin yılhk “doğal ekonomi” tasanmmı altüst eden Püriten reform hareketlerinin yaygmlaşması 
uzun dönemde bu smamalarm en önemli ifadelerinden biriydi. İspanyol saray “bulyonizm”inin 
ve “kameralizmin” feodal düzen ile kolonilerden akan büyük miktarda ve çeşitlenmiş ürünler 
arasında “değerli madenlere” ayncahkh bir yer vererek oluşturmaya çabaladığı “uzlaşma” -metal 
değerinin sermayeye dönüştürülmesi karşısına çıkarılan engeller yüzünden- çökmüş, Colbert 
dönemi merkantilizmi ise şehirlerde yoğunlaşan ticari sermayenin birikimi karşısında köylü 
işletmelerini koruma altına alarak aynı deneyi farklı yöntemlerle yinelemişti. Uzlaşmanın 
olanak dahilinden çıktığı döneni de buydu: Ancien Regime’in maU bunalımlarının gittikçe 
daha sık aralıklarla patlak vermeye başladığı ve sonuçta Fransız devrimiyle noktalanan süreç, 
feodal düzenin çözülmesinin büyük ölçüde tamamlanmış olduğu yerlerde -Hollanda, İngiltere- 
büyük bir süratle, kırsal ekonominin güçlü, meta mübadelesinin zayıf olduğu ülke ve 
bölgelerde ise -kıta Avrupası, Fransa ve Almanya- ağır olarak yoluna devam etti. Fransa’da 
mutlakiyetçi rejim, İngiltere’den farklı olarak “koruyucu” bir Kralhk gücü ideolojisine 
dayanıyordu. Kralın temsil ettiği sembolik yetki odaklanna yöneltilen saldınlann karşılandığı 
en ağır cezalar (fiziksel işkenceyi hiçbir zaman dışlamamakla birhkte) kolonilere sürgündü. 
Sürgün dönemlerinde Huguenot’lann kaderi de buydu. Aslında güçlü bir Krallık ülküsünün 
varsaydığı yapı ve kurumlar Aydınlanma düşüncesinin bağlandığı “ahlaki ideallere” de belli 
noktalar dışında ters düşmüyordu. Daha onsekizinci yüzyılda Seine havzasında inşa ettirilen 
ve çevrelerinde “işçi kentleri” oluşturulmaya çalışılan dev fabrikalar. Aydınlanma düşünürleri 
tarafından, en az şehir merkezlerine dikilen hapishane-kaleler ve hastaneler kadar övgüyle 
karşılanıyorlardı. Fransa krallığının gösterişliliği büyük ölçüde böyle bir “aşınlıklar ülkesi” 
olmasından kaynaklanıyordu.

Diğer yandan Fransa, merkantilizme yönelik eleştiriler içinde gelişmiş bulunan ekonomik 
liberalizmin de “deney ülkesi” durumuna gelmişti. Bu “deneyciler” içinde en çok ün kazanmış 
olanlarsa fizyokrariardı. İngiltere, sanayi devriminin eşiğindeyken “ekonomi politikçilerin” -Petty,

Bütün Avrupa'ya meydan okuyarak, XIV. Louis'yi 
giyotine gönderen Konvansiyon, Cumhuriyete karşı 
tepkileri son kertesine çıkartmıştı. Avusturya'yla zaten 
savaşta olan Fransa Prusya, Ingiltere, Ftusya, Ispanya 
ve Hollanda ile de savaşa tutuşmak üzereydi. Vatan 
tehlikedeydi ve bu uğursuz ittifaka karşı kendisini 
korumak için 20-24 Şubat arasında Konvansiyon 300 
bin kişinin silah altına alınmasını kararlaştırdı.
Vendee'nin 4 bin 197, Maine-et-Loire'm 6 bin 202 ve 
Loire-lnferieure'ün 7 bin 327 asker vermesi 
gerekiyordu. Yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin 
yaşadığı b ir bölgeden istenilen asker sayısının pek az 
olmasına karşın, Vendeâliler "Allahsız Fransa" için 
asker vermeyi ve savaşmayı reddettiler. Askere 
alınmayı reddeden şehirlilerden sonra binlerce köylü 
de gösteriler yaparak askere götürülmelerine karşı 
çıktılar. İlk çatışmalar Cholet'de başgösterdi. Ulusal 
Muhafızın asayişi sağlama çabalan içinde üç kişi 
öldürüldü ve ardından kalabalıklar "Yaşasın Kral! 
Yaşasın Papazlar!" haykırışlarıyla ayaklanmayı 
başlattılar. Saint-Florent-le-Viel'de köylüler oraklar ve



yabalarla silahlanarak Ulusal Muhafızları öldürmeye ve 
üç renkli bayrağı parçalamaya başladılar ve belediye 
binasını ele geçirerek, "Şimdi efendilik sırası b izim !" 
diye haykırdılar. Çatışmaların ortasında Vendee!iler 14 
Mart 1793'te Challan&'daki yöneticilere hitaben 
yazdıklan bir mektupta taleplerini kısaca şöyle 
t>elirtmişlerdi: “ Size ellerimizde silahlar, gözlerimiz 
yaşlı şu satırlan yazıyoruz: ‘Savaş istemiyoruz ama 
yapabileceğimiz başka hiçbir şey de yok. Burada 
çevre kasabalardan gelenlerle birlikte 19 bin kişiyiz. 
Her dakika yenileri de bize katılıyor. Herkes zafere 
kadar savaşmaya ve ölmeye kararlı. Gene de, 
Machecoul'da ve başka birçok şehirde karşılaştığımız 
felaketleri görmezden gelemeyiz... Sizinle aşağıdaki 
şartlarımızı kabul ederseniz barış yapmak istiyoruz. 
Taleplerimiz şunlar: 1. Katolik ve öteki mezheplerden 
Hıristiyanlann ibadetlerini sürdürebilmeleri; 2. Askere 
almaya son verilmesi; 3. Devrimden kaçanların ve 
şüphelilerin çocuklarının tutuklanmalanna son 
verilmesi..." Aşağıda 
Vendee Savaşı'ndan bir görüntü.

Law, Cantillon- ya da düşünürlerin -Locke, J. Bentham- soyut düşüncelerini uygulama fırsatın 
umabilecekleri bir ortam sunmaktan uzaktı. Nitekim Fransa’nın, sunduğu mutlakiyetçi idari 
aygıt her türlü “somutlaştırma” ve “deney yapma” olanağının bulunabileceği bir alandı. 
İngiltere, Hollanda ve Kuzey Almanya’da İ L  yüzyıldan beri gelişen borsa ve banka 
sistemlerinin Fransa’da Devlet tarafından kurulmuş olmalan ve mali aygıtın işlevsel bir parçası 
olarak sisteme eklemlenmiş bir halde tutulması bunun bir ürünüydü. Ancak Fransız mali 
sistemi Colbert’in deneyinin çöküşünden itibaren bir türlü merkezi bir bütçe etrafında 
örgütlenemedi. Monarşik gücün harcamalannın ve gelirlerinin açıkseçik bir dökümü, vergi 
toplama cihazının “bölgesel taşra soyluluğu”nun denetim bölgelerinin herbirinde farkh yasalarla 
donatılmış olması nedeniyle hiçbir zaman yapılamadı. Maliye Konseyinin elinde bulunan taille 
vergisi (askeri hizmet yükümlülüğü dışındakilerden alınan feodal vergi) “Tiers Etat”nın şehirli 
kesimlerinin -Paris, Rouen, Versailles, Orleans gibi- ve topraklı aristokrasinin gelirlerinin 
önemli bir kısmını dışta bırakıyor, müzmin bir tanm bunalımına yol açacak şekilde kırsal 
kesimin sırtına yükleniyordu. Vergi reformlan, 1695’te taille’a ikame edilmek istenen capitation 
(kelle) vergisinin ve 1710’da konulmaya çalışılan “ondalık vergisinin” beklenen başanyı 
gösterememesinin ortaya koyduğu gibi, etkili olmaktan uzaktı. Dolaysız vergiler, özellikle 
Devrim’e kadar Fransa’nm kırsal alanını sarsmış olan, köylülerin yoğun tepkisini çeken, hatta 
yer yer isyanlara vesile olan gabelle (tuz vergisi), feodal rejimin bütünselliği ve işleyiş biçimi 
varsayıldığında “otomatik” bir mekanizmaya sahip olan taille’m açığını kapatmak üzere 
konulmuştu. G abelle’in  yol açtığı toplumsal kargaşalık, genellikle kırsal kesimde başgösteren 
isyanlara ek olarak önemli bir yük daha getirmişti: Yoğun bir biçimde ülkeyi saran tuz 
kaçakçılığı ve vurgunculukla başedebilmek için yine devlet tarafından oluşturulması ve finanse 
edilmesi gereken jandarma örgütü... 1639’da Normandiya’da başgösteren nu pieds (çıplak 
ayaklılar) ayaklanmasından beri gerek dolaylı, gerek dolaysız vergiler tarafından kırsal nüfusun 
taciz edilmesi krallık tarafından pek rahatlıkla uygulanabilecek bir metot olmaktan çıkmıştı. 
Vergi sistemi bir tarafa bırakılırsa, monarşi Fransasının ticari dengelerinin de pek iç açıcı bir
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Fransız Devrim i Örneği 
Çerçevesinde, 
Burjuvazinin Burjuva  
Devrimierindleİ€İ Roiü

Bugünkü dilimizde, kendi oianaklarımızia geliştireme
diğimiz ve ithal ettiğimiz birçok kavramı kullanmak du
rumundayız. Bu kavramlar anavatanlarından ve oluştuk
ları ortamlardan çıkıp, bizim ortamımıza girdiklerinde 
genellikle bir içerik boşalmasına uğramakta ve bu boş
luk genelde, o kavramın tarihinde hiç de yer almayan 
yerel unsurlarla doldurulmaya çalışılmaktadır. Durum 
böyle olunca, kavramın yerelleşmiş içeriğine alışan in
sanlarımız, kelimenin esas vatanına yapılan gönderme
lerde anlam güçlükleriyle karşılaşabilmektedir. Bu cins 
anlam ve içerik kaymalarından fazlasıyla nasibini alan 
kavramiann başında, toplumsal sınıf ve tabakalara iliş
kin olanlan gelmektedir. Kavramların anavatanlarında, 
belli bir tarihin ürünü olarak ve zaman içindeki semantik 
ve yapısal değişmelerle birlikte bir anlam ailesi biçimin
de oluştuğu son derece katı bir gerçektir. Bu gerçeğin 
ihmal edilmesi halinde. Batı oluşumlannı, Türkiye terim
leri içinde yorumlama hatasına düşme tehlikesi vardır.

Bu cins tehlikeye en fazla maruz kalan, Batı'dan ithal 
kavramların başında burjuva ve burjuvazi gelmektedir. 
Metinlerde ilk kez 11. yüzyılda ve Fransa’da görülmeye 
başlanılan bu kavramlar, başlangıçlarında, kentlilerin 
ayrıcalıklı unsurlarını ifade etmenin yanı sıra, köyiü ile 
soylu arasında ara bir tabakaya atıfta bulunmaktaydı. 
Ama kavramın atıf yaptığı esas nokta, ifade ettiği unsu
run kentiillği ve geçimini feodal soylulara veya devlete 
bağlı olmaksızın, kendi yarattığı olanaklar çerçevesinde 
elde etmesiydi. Bu açıdan bakıldığında, burjuva ve bur
juvazi kelimeleri, en dayanıklı anlamlan olan, özerklik 
ve bağımsızlık özelliklerine gönderme yapmalarını, bu
güne kadar korumuşlardır. Tekrarlama pahasına, Batı’- 
da, burjuvazi özerk, kentli ve geçim olanaklarını kendi 
yaratan bir sınıfın adı olmaktadır. Her kelimenin bir tari
hi olduğu gibi, burjuvazi kelimesi de 1 1 . yüzyıldan 18. 
yüzyıla kadar belli bir anlam genişlemesine uğradığı 
bir gelişme seyri izlemiştir. Bu süreç İçinde kavram, 
birbirlerinden çok farklı toplumsal statü ve konumlarda 
bulunan, aralarında büyük servet ve güç farkları olan 
koskoca bir tabakalar yelpazesini kapsar haie gelmiştir.

Öte yandan, burjuva kelimesi 1 1 . yüzyılda ortaya çık
mış olmakla birlikte, yaygınlaşması 17. yüzyılın sonun
da olacak ve kelime ancak Fransız devriminden sonra 
muteber bir anlama kavuşacaktır. Ama, Fransız devrimi
nin arifesinde, burjuvazi hiç de bütünleşmiş bir sınıf 
görüntüsünde olmayıp, amaç ve çıkarları birbirinden 
farklılaşan, belli başlı üç tabakadan oluşmaktadır. En 
altta zenaatkârlar ve küçük işyeri sahipleri ile küçük 
loncalara mensup insanlar yer almaktadır. Onlann üs
tünde, serbest denilen meslek mensupları (örneğin ta
bipler, sanatçılar, avukatlar vb.) bulunmaktadır. Ve bur
juvazinin en üst kabakasını ise, büyük tüccarlar ve sa
nayiciler oluşturmaktadır. Fakat burada vurgulanması 
gereken nokta, bu üst tabaka mensuplannın esas amaç- 
lannın soyluluğa geçmek olduğudur (tıpkı köylülüğün 
de asas amacının burjuvaziye geçmek olduğu gibi). Bun
lar ya devlet görevlerini, ya da senyöriükieri satın ala
rak, soylu ünvanian elde etmenin peşindedirler. Bu yol
la soylulaşan burjuvalara, Fransa’da noblesse de robe 
(kıyafet soyluluğu), İngiltere’de ise gentry (küçük soylu
luk) adı verilmektedir.

Bu tabakalann devrim karşısındaki tavırları, burjuva
zinin burjuva devrimlndeki rolünü ortaya koyacak nite
liktedir. Ancak, burjuvazinin Devrim’deki rolünü belirle
me aşamasında, köylülüğün konumunun da ortaya ko
nulması gerekmektedir. Çünkü Devrim arifesinde Fran
sız köylülüğü ile, kentlerin küçük burjuvaları arasında, 
ilan edilmemiş bir ittifak bulunmaktadır. Fransa’da ve

diğer Batı Avrupa ülkelerinde (İngiltere bir ölçüde bunu 
aşmıştır), ulusal gelirin ezici çoğunluğunu tarım sağla
maktadır. Ama tanmdaki verimler henüz düşüktür ve 
çok fazla çalışılmasına rağmen, insan sayısıyla üretim 
miktarı arasındaki narin dengeyi değiştirmek mümkün 
olamamaktadır. Sonuçta, hem fiili olarak, hem de insan
ların zihinlerinde ve hissedişlerinde geçimlik bir ekono
mi, bir hayatta kalma ekonomisi söz konusu olmaktadır. 
Bu durumda ekonomik ilerleme ve maddi refaha yönelik 
iyimserlik, devrimci bir düşünce olacaktır. Fizyokratla- 
nn tanm konusunda yazdıklarını okumak, burjuva veya 
soylu kökenli, ama artık kapitalist denilebilecek büyük 
çiftçilerin verimliliği artırmak ve tarımı ıslah etmek için 
nasıl bir çaba içinde olduklannı anlamak için yeterli 
olacaktır. Ama, ilginç bir çelişki oiarak, küçük çiftçiler 
tanmsal devrime karşıdırlar. Küçük köylülük Fransa kral
lığının işlenebilir topraklannm hemen hemen yarısının 
mülkiyetini eline geçirmiş durumdadır ve ortalama işlet
me büyüklüğü, İngiliz tipi bir tanmsal İyileşmeye izin 
vermeyecek ölçüde küçük kalmaktadır. Bu durumda 
Fransız köylüleri, “ feodal haklar’’ denilen ve artık kişile
ri değil de, topraklan bağlayan, senyörlere karşı olan 
yükümlülüklerinden kurtulma amacıyla, siyasal açıdan 
devrimci cephede yer alma görüntüsü sergilerken, ta
nmsal alandaki gelişmelere karşı çıkarak, reel bir karşı- 
devrimcillk göstermektedirler.

Bilinçsiz, ama açık bir şekilde anti-kapitalist olan köy
lü muhalefeti, kentlerde kendine bir müttefik i>uimakta- 
dır. 18. yüzyılda başta Paris olmak üzere, Fransız kent
leri büyümekte ve zenginleşmektedirler. Çünkü soylula
rın elde ettikleri toprak rantı, kentlerde gösterişli binalar 
halinde bir yatınm alanı bulmaktadır. Ama bundan da 
önemlisi, sermayesini toprağa yatırmış olan büyük bur
juva unsuriann rant gelirleriyle, sömürge ticaretinden 
ve lonca üretimi dışında kalan endüstriyel faaliyetlerden 
elde edilen sermaye hasılaları, kentsel endüstrilere yatı
rılmaktadır ve böylece Eski Rejimin bir başka köhne 
tabakasının daha altı oyulmaktadır. Kökleri Orta Çağın 
başlarına dayanan lonca örgütlenmesinin koruyucu ça
tısı altında biraraya gelmiş olan dükkâncılar, zenaatkâr
lar, yani çok sayıda minik patronun oluşturduğu, burju
vazinin en alt kesimi, küçük burjuvazi. Ama bunlar da 
kapitalizmin gelişmesinden hoşnut değillerdir. Lonca 
esas itibariyle bir tekeldir ve hem hammadde, hem de 
mamul piyasalannda etki etmekte, aynca pazarın geniş
liği konusunda katı kurallara sahip bulunmaktadır. Üste
lik, Fransız merkantilizminin tepeden inmeci karakterin
den ötürü, “ devlet eliyle sanayileşme” siyasetini kararlı 
bir şekilde sürdürmüş olan Colbert’in mirası olarak, 
devlet taleplerinin loncalar tarafından karşılanması uy
gulaması halen yaygınlığını sürdürmektedir. Oysa kapi
talizm, belirsiz bir pazarda oluşan fiyata göre davranan 
üreticilerin sistemidir. Fiyatların devlet tarafından belir
lenmesine alışık ve rekabete hiç gelemeyen lonca men
suplarının kapitalizmden bir şey beklemeleri mümkün 
değildir. Bu arada kapitalist burjuvazi de durumdan mem
nun değildir ve devletin rekabetsiz piyasayı destekleye
rek, uluslararası düzlemde sert bir rekabete girişmiş 
olan büyük tüccar ve sanayicileri ihmal ettiğini düşün
mektedir. Küçük burjuvazi ise, gene aynı devletin büyük 
sermayeye olanak tanıyarak, kendi çıkariannı tehlikeye 
düşürdüğünü düşünmektedir. Böylece burjuvazinin en 
alt ve en üst tabakası devrimden bir şeyler bekleme 
noktasına ulaşmışlardır, ama bunlann devlete ve oluşa
cak yeni siyasete bakışları tamamen zıt yönlüdür.

Ekonomik ve toplumsal düzlemdeki bu gelişmelerin 
yanı sıra, 18. yüzyıla Fransa’sı “ kanaaf'in gücünü de 
keşfetmiştir. O dönem Fransız kenti her şeyden önce 
bir fikir laboratuvarı, bir ortak duygular yaratma ortamı 
ve adeta siyasal bir arenadır. Kent denilince, tüm halk 
değil de, yayıncıların etrafında toplanan, reformcu dü
şüncelere sahip, okumuş insanları anlamak gerekmek
tedir. Yani burjuvazinin “ entelektüel” denilen ara taba
kasını. 18. yüzyıl Fransız kentsel ortamı entelektüelleri 
ve serbest meslek mensuplarını eski zincirlerinden ko

partarak, ürettiklerinin geliriyle geçinebilecek bir konu
ma getirmiştir. Yani bir yazar, bir sanatçı varolmak için 
artık kralın veya bir prensin, veyahut da bir parababası- 
nın korumasına muhtaç değildir. İlk kez 18. yüzyılda 
ve Fransa’da ortaya çıkan bu durum, o zamanlar “les 
philosophes" denilen, liberal burjuvaiann iktidardan ba
ğımsızlaşmalarına yol açmıştır. Daha açık olmak gere
kirse, 18. yüzyıl Fransa’sı entelektüeli de yaratmıştır. 
Ve Devrim’in aktif hazırlayıcıları bunlar, yani burjuvazi
nin orta kesimi olacaktır. Entelektüelin oluşumunu, özü 
itibariyle bir Fransız düşünce haraketi olan Aydınlanma 
oluşumu bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Ay
dınlanma felsefesi doğanın belirleyici olduğu noktasın
da dengeye gelmiştir. "Doğa” kelimesi bu kapsamlı 
entelektüel hareketin anahtar kelimesi olmuştur. Doğa 
bazen evrensel düzeni ifade eden bir anlamda ele alın
mıştır. Düşünürler “ insan doğası” ve “doğal yasalar’- 
’dan sözettiklerlnde, bu değişmez “ doğa” kavramına 
atıfta bulunmakta ve insanın bu düzeni yakalama zorun- 
luğunu iierisürmektedirler. Demek ki “ doğa" aynı za
manda “ rasyonel" veya “ olması gereken’’de demektir. 
Bütün bunlara bağlı olarak, Aydınlanma’nın iki inancı 
daha ortaya çıkmaktadır; İlerleme ve iyimserlik. Eski 
Düzen doğal düzenin çok gerisindedir, ondan uzaklaş
mak ilerleme olacaktır, çünkü ilerleme haklann ve refa
hın aristokrasiden orta sınıfa yaygınlaştırılması anlamı
na gelmektedir. Böylece, esası itibariyle bir burjuva 
ideolojisi olan Aydınlanma felsefesi temel olarak verim
sizliğe ve eşitsizliğe karşı olmanın yanısıra, rekabetçi 
ve eşitlikçi bir düzenden yana oiarak ortaya çıkmakta
dır. Ama vurgulanmadan geçilmemesi gereken hususlar 
olarak. Devrim arifesinde, liberal burjuva çevrelerde, 
rekabetin kapitalizmin önündeki engellerin yok edilme
si, eşitliğin de, ayrıcalıklann kaldırılması olarak anlaşıl
dığıdır. Tabii bütün bunların yalnızca kapitalist burjuva
zi için talep edildiklerini de akıldan çıkartmamak gerek
mektedir.

Aydınlanma hareketinin oluşturduğu zihinsel iklim ak
lın, ilerlemenin, yarann ve özgürlüğün despotizm ile, 
yani refahı eşitsiz olarak dağıtan, liyakate değil de ayrı
calıklara pirim veren bir yönetim sistemi ile çatışmalı 
terimler halinde ifade edilmelerini sağlayacaktır. Devrim 
öncesi Fransız burjuvazisinin üç tabakasının Eski Rejim 
ve Yeni Düzen hakkmdaki görüşlerini böylece kısaca 
gördükten sonra, burjuva devrimlerinde burjuvazinin 
rolüne daha yakından bakmak mümkün olacaktır. Ancak 
burada karşımıza gene anahtar bir terim olan “ burjuva 
devrimi" kavramı çıkmaktadır. 18. yüzyılın sonunda Ba- 
tı'da dört tane büyük devrim gerçekleşmiştir. Bunlardan 
ilki Hollanda, İkincisi İngiliz ve hemen hemen eşanlı 
olan üçüncüsü Amerikan ile dördüncüsü Fransız dev- 
rimieridir. Genel kabul gören nitelemeler İçinde, bunlara 
“ burjuva devrimleri" demek âdet olmuştur. Ancak, Fran
sız devrimi platformunda, olaya biraz daha yakından 
bakıldığında, “ burjuva devrimi’’nin, aslında birer dev
rimler manzumesi olan bu kapsamlı hareketlerin yalnız
ca bir kanadını meydana getirdiği görülmektedir.

Çağdaş Fransız tarihçilerinin artık tartışmalı olmaktan 
çıkardıkları olgusal bir gerçek oiarak, Fransız devrimi 
dört ayrı, ama eşanlı devrimden meydana gelmektedir. 
Bunlardan ilki soyluların devrimidir. Çoğu zaman sanıl
dığının aksine, 1789’a gelindiğinde, soylular da Eski 
Rejim’den herhangi bir şey bekleyemez durumdaydılar. 
Onlar da “ düzen değişikliği” istemekteydiler. Nitekim 
Etats G6nâraux’nun 1787’de toplantıya çağniması, on
ların dayatması sonucu olmuştur. Çünkü Fransız burju
vazisinin üst kesimi, kapitalist tanmsal ve endüstriyel 
ile ticari girişimler alanında çok ^ 1  almıştır ve Eski 
Rejim’in kısıtianndan yaka silkmektedir. İkinci devrim 
köylülerinkidir. Kendi gitmiş, hukuku duran feodal sis
tem, 14. yüzyıldan itibaren iyice yok olan kişisel tabiyet 
ilişkilerinin yerine, topraklan esaret altına alan “ feodal 
haklar” ı ikâme etmiştir. Bu cins topraklan İşleyen köy
lülerin gözünde feodalite bu “ haklardan" ibarettir. Köy
lü devrimi bu hakları kaldırmaya yönelik olmuş, ama
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ekonomik açıdan büründüğü antl-kapitalist tavrıyla da, 
Fransız devriminin ana yönünün tersinde yer almıştır. 
Fransız küçük köylülüğü antl-kapltalisttlr, çünkü fiyatın 
pazarda oluşmasını değil de, eskiden olduğu gibi, narh 
sistemiyle devlet tarafından belirlenmesini çıkarlarına 
daha uygun bulmaktadır.

Üçüncü devrim, bazı kentlerde belli bir ağırlık kazan
mış olan ve sans culottes denilen, proleter ve lumpen 
unsurlann devrimidir. Ancak bu hareket, 1789'un süreci 
içinde, diğer sınıfların yaptıkları ittifak tarafından ezile
cek, ama hiçbir zaman yok olmayarak, II. Dünya Savaşı’- 
ndaki Risistance hareketine kadar varlığını sürdürecek
tir. Nihayet, dördüncü ve sonuncu devrim, Fransız dev
rimin! hemen herkesin onun aynasından seyrettiği, “ bur
juva devrimi”dlr. Fakat burada da tam bir uyum söz 
konusu değildir. Burjuvazinin varolduğunu söylediğimiz 
(iç ana tabakasının devrim karşısındaki tavırları, çok 
açık bir şekilde, birbirlerinden farklı olmuştur. Bu du
rumda Fransız devriminin esas rengini veren tabaka 
“entelektüeller” adını verebileceğimiz, orta burjuvazi 
olmaktadır. Burjuvazinin üst kesimi, entelektüel kanadın 
oluşturduğu Aydınlanma kavramlarından hiçbirini ikti
dara getirmemiş, onlan yeryüzüne, peşinde koşulacak 
soyut idealler olarak yaymıştır. Burjuvazinin İktidarı ger
çek anlamda ele geçiren üst tabakasının asıl yaptığı. 
Eski Rejim'in tüm mirasını kendi zimmetine geçirmek 
olmuştur. Bu nedenle, Fransız devriminin öz çocuğu 
Napolion Bonaparte’ın imparatorluğu, XVI. Louis’nin 
krallığından çok daha despot ve merkezî olmuştur.

18. yüzyıl Fransız burjuvazisinin entelektüel tabakası, 
“oian devrim”le “ olması gereken devrim” arasında fark 
yaratılmasından ve tüm dünyanın “ olan devrim” l “ ol
ması gereken devrlm” in aynasında görmesinden birinci 
derecede sorumludur. Bu entelektüeller, Fransız burju
vazisinin geçmişine, rolünü ve çıkarlarına uygun bir 
siyaset ve toplum felsefesi geliştirmişlerdir. Ancak bu 
felsefe, hem Aydınlanma hareketinin, hem de kralın 
kendi mutlakıyetini oluşturmak üzere etkisiz kıldığı soy
luluğun bıraktığı boşluğu doldurarak, siyasal elit haline 
gelen Fransız muhalif geleneğinin etkisiyle öyle bir ge
nişliğe ulaşmıştır ki, Eski Rejim’in “ akla” dayalı olan 
bu eleştirisi, evrensel nitelik kazanarak, hem Fransa’
nın, hem de Fransız devriminin boyutlarını aşmıştır. 
Çünkü Fransız entelektüellerinin herhangi bir iktidar bağ
lantıları yoktur ve alabildiğine idealize edebilme özgür
lüğünü kendilerine tanımaktadırlar. Fransız devriminin 
tüm modern devrimlerin prototipi haline gelmesinin ve 
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde ifade edilen ide
allerin, dünyanın hemen tüm muhalifleri tarafından şu 
veya bu ölçüde ulaşılacak program unsurları olarak ka
bul edilmesinin kökünde, Büyük Devrim’in gerçekleştir
diklerinden çok, önerdikleriyle tanınması yatmaktadır. 
Bütün bu söylenilenler çerçevesinde, burjuvazinin bur
juva devrimlerinde tek yönlü bir rollerinin olduğunu 
söylemek mümkün olmaktan çıkmaktadır. Burjuvazinin 
bir kesimi devrim sonrasında iktidara gelirken, daha 
doğrusu, devrim öncesinde zaten paylaşmakta olduğu 
iktidarı artık tamamen kendi zimmetine geçirirken, bir 
kesimi de bu devrimden büyük zararlara uğrayarak yok 
olma noktasına gelmektedir. Devrimin manevi mimari 
ise, burjuvazinin orta tabakası olmaktadır. Ancak bu 
tabakanın devrim projesiyle, büyük burjuvazinin sahip
lendiği iktidarın gerçekleştirdikleri arasında büyük zıt
lıklar bulunmaktadır. Bu zıtlıkları gidermek olanaksızdır, 
çünkü çıkarların yönleri farklıdır. O zaman reel politika 
iie siyaset teorisi arasında büyük uyumsuzluklar meyda
na gelmektedir. “ Burjuva devrimlerinde” burjuvaların 
rolünü tam belirleyebilmek için, siyaset teorisinin bir 
temenniler küresi oluşturduğunu, gerçekleştirilen siya
setlerle pek bir bağlantısının bulunmadığını akılda tut
mak gerekmektedir. Fransız devrim pratiğinin dersleri, 
tarihte devrimlerin hemen hiçbir zaman tek bir sınıfa 
maiediimeyecek kadar kapsamlı ve karmaşık toplumsal 
olaylar olduklarını vurgulamaktadırlar.

MEHMET ALİ KILIÇBAY

Yukarıdaki çizimler, 1768’de imparatoriçe Maria Theresa’nın buyruğuyla hazırlanmış ceza yasası, Constitutio 
criminaiis Theresiana'dan alınmıştır. Üstte solda strappado diye bilinen cihaz. Mahkûm bileklerinin arasında 

geçen ipten tafvana asılacak. Üstte sağda mahkûmun üzerinde gerildiği b ir merdiven. Bir yandan da büyük 
şekildeki L bölgesine mum alevi uygulanacakmış. Uygulamanın ayrıntıları daha iyi anlaşılsın diye, iki ek çizim 

verilmiş. Altta sağda ise, mahkûmların parmaklarını sıkıştırmak için geliştirilmiş b ir aygıt. Soldaki şekil bu aygıtın
kullanılışını gösteriyor.

düzelme göstermediği, özellikle İngiliz tüccarlannm “vatanseverlik” duyguları eşliğinde 18. 
yüzyıl başlannda “Fransız şarabına karşılık yün vermeyiz” sloganıyla ayaklandıklan dönemin 
istatistiklerinden belliydi. Kırk yıl kadar sonra Aydınlanmacı düşünür David Hume’ün 
alaylanna konu olacak bu “vatanseverlik mantıksızlığı” iki ülkenin ticari ilişkilerinin çökmesine 
neden olmuştu. Ancak bundan en kötü yara alan elbette Beaujolais ve Champagne şarap 
üreticileri -köylüler ve soylular- oldu. Bunun gibi daha birçok örnek, Fransız iktisadi 
sisteminin, ve yeni gelişen kapitalizminin her alandan müdahaleye açık olmasına karşın, 
sağlam kurumlar üzerine dayanmadığını göstermektedir. Fransız monarşisinin, soylusunun, 
burjuvazisinin ve köylülüğünün “sürekli bunalım” olarak adlandırılabilecek bu durumunun 
Aydınlanma düşüncesinin özlemleri ile yakın bir bağlantısı vardı. Law gibi ekonomi 
politikçiler düşledikleri düzeni ancak Fransa gibi Krahn mutlak bir güce sahipmiş gibi 
göründüğü bir ülkede uygulamaya koyabilirlerdi. Adam Smith’in “sihirli el”i Aydınlanma 
düşüncesinin bu versiyonunun henüz çok uzağında yer alıyor, Quesnay’m “Tableau 
Economique”i, fizyokratların her türlü zenginliğin kaynağı olarak tanmsal emeği kabul eden 
düşünceleri Fransa’nın o dönemdeki ekonomik ve siyasal yapısını temel olarak alıyorlardı. 
Daha erken bir dönemden beri felsefi alanda mayalanan “siyasal” düşünceler Bodin veya 
Bossuet gibi bir meşrulaştırma gayretiyle hareket etmeseler bile, monarşik sistemin övgüsünü 
yapmaktan geri durmuyorlardı. İki siyasal düşünce versiyonu Aydınlanma’nın siyasi kimliğini 
belirlemekteydi: “Aydınlanmış despot” ve “liberal özgürlük”. Hobbes ve Locke’un İngilteresi bu 
uç noktalara ihtiyaç duymamasıyla farklılık gösteriyordu. Birincisi, istihdam edilmemiş bir artık 
nüfusun “anarşisi”yle mücadelede monarşinin önemini belirlerken, İkincisinde, amk liberal ve 
iktisadi “dengeleme” kurumlan niteliğini kazanmış kapitalist işletmelerde ve manüfaktürlerde 
“normalleştirilen”, işe koşulan uysal bir nüfusun varlığının verdiği bir rahatlık, bir uysallık 
hakimdi. Belki de yanlış olarak Montesquieu’ye maledilen “güçler ayrılığı” ilkesi İngiltere’de 
gerçek yapılar ve kurumlar içinde yürürlükteydi. Bunlar monarşi, soyluluk, burjuvazi ve 
köylülükle şehir proletaryası arasındaki karşıtlık bağlannı yumuşatabilecek kurumlardı ve 
İngiliz geleneksel hukukundan hiç te uzak değillerdi. Kanşıkhk ve devrim dönemlerinde bile 
Parlamento, jüri kurumu, habeas corpus’u taahhüt altına alan kurumsal yapılar gibi düzenekler
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İngiltere’nin “yumuşak geçiş”inde önemli pay sahibiydiler. Oysa Fransa’da Aydmlanma eleştirel 
düşünce ile zorunlu bir bağlılık içinde beliriyordu. İngiltere’deki Locke, Hume ve Bentham 
gibi “filozof’lara, Almanya’daki Jacobi, Kant, Fichte gibi Aydınlanmacı düşünürlere sahip 
olmayan Fransa, yine de konuştuklan her alanda eleştirel bir düşünce üretmek zorunda olan 
bir aydın zümresini yaratmıştı. Fenelon’dan Ansiklopediciler’e kadar varan bir gelenek ne 
zaman dinden sözetse Kilise’nin yoğun bir eleştirisine varan, ne zaman hukuki sistemden 
dem vursa akıl adına “arkaikleşmiş”, insanlık dışı bir sistemi şikayet eden -zaten başka birşey 
yapamayacak- bir şüpheci akıl yaratmıştı. Boyle’dan başlayarak Voltaire, Diderot ve Rousseau’ya 
kadar bu şüphecilik, belli bir olumluluk ve akıl tapısı kılığında varlığını sürdürdü.; Devrim’in 
düşünsel arka planını oluşturdu. Aydmlanma düşünürleri hiçbir toplumsal katman ya da sınıf 
adına değil, salt akıl adına -yani kendi akıllan adına- konuşmak iddiasındaydılar. Fransız 
“siecle de lumieres”i (Aydınlıklar çağı) ile Devrimin jakoben kadrolan arasındaki en dolaysız 
ilişki de buradan doğuyordu. Kralhk, üstelik soyluluğa da önemli bir darbe indirdikten sonra 
“saf bir iktidar” tekelini elinde tutmak adına kendini toplumdan uzaklaştınnca, boşalan özgül 
bir siyasi alan Aydınlanma’nın düşünürleri tarafından doldurulmuştu.

Aydınlanma düşünürlerinin ekonomi alanındaki görüşleri akılcı bir biçimde örgütlenmiş 
buıjuva işletme modeline dayanıyordu. Adam Smith’in The W ealth o f  Nations (Uluslann 
Zenginliği) adh yapıtında övdüğü “manüfaktür” modeli üzerine inşa edilmiş genişleyen 
işbölümüne dayah işletme yapısı, fizyokratlann ve Ansiklopedistlerin insan çalışmasını ve 
emeğini akılcı bir biçimde örgütleme eğilimleriyle uyum halindeydi. Diğer yandan, burjuva 
özgürlükleri monarşi döneminde hatın sayılır ölçüde gelişmiş, Kralın ve merkezi otoritenin 
darbeleri altında yola getirilmiş aristokratik sınıflann zaranna evrensel bir özgürlük anlayışının 
vazgeçilmez kurumlan olarak yüceltilmişlerdi.

Jakoben bilinç sans culotteVar/n hem seferber 
edilmesinden hem taleplerinin sınırlanmasında en etkili 
olan faktör olmuştu. Devrim bayramlan, Convention 
görüşmeleri sırasındaki coşturucu söylevler, bir yandan 
"soğukkanlı" b ir siyasal eylemciliğin uzantısıyken, öte 
yandan, Aydınlanma düşüncesinin Ancien RĞgime 
içinde yarattığı kurumiann ve geleneklerin yeniden 
üretilmesini kapsıyorlardı. Aydınlanma düşüncesi, en 
huzursuz düşünürü olan Rousseau'nun .dışında 
toplumsal çatışmaların b ir uyuma 
kavuşturulabilecekleri, hatta aynı çağın Ingiliz siyasal 
düşüncesini belirlemiş olan "özel çıkarların arasındaki 
çatışmanın" genel uyumu doğuracağı konusundaki 
öğretinin yabancısıydı. Bu geleneğin pek uzağında 
olmayan, ancak Devrim içindeki yoğunlaşan 
çatışmanın tam göbeğinde bulunan Jakobenlerin 
"devrim şenliğ i"ne popülist b ir gönüllülükle katılmalan 
olanaksızdı. Öte yandan devrime "aşağıdan" katılan 
kitleler için kurtuluşun hedefi yalnızca siyasal değil 
toplumsaldı da. Resimde görülen köylüler her kötü 
hasadın ardından ix>ş gösteren kıtlık sırasında kurulan 
kazanlarda çorba satanlardan "herkese istediği kadar 
veremeyiz" sözünü istiyorlardı.



Fransız Devrimi'nin yolaçtığı dinamiklerle birlikte Doğu 
ile Batı ilişkilerinin ve genel olarak sömürgeciliğin 

tarihinde yeni b ir evre açılmış oldu. "Devrim ihracı" 
Girendin iktidaria birlikte Devrimin programının başlıca 
unsurlarından biri -haline geldi. Ancak, daha Napoleon 

öncesindeki devrim savaşlarında bile devrimci 
İdeallerle Fransız devletinin çıkarian arasındaki çelişki 
hissedilmeye başlamıştı. Yine de, devrim ordulan ya 

da daha sonra Napoleon’un askeri ve bürokratik 
ordulan işgal ettikleri topraklarda yeni b ir düzeni inşa 
etmeye koyulduklarında, Avrupa sözkonusu olduğunda, 

entelektüel ve ideal düzeyde de olsa, toplumda bir 
karşılığı olan bir programı uygulamaya koymuş 

oluyorlardı. Oysa Napoleon’un Mısır seferi aracılığıyla 
iki toplum arasında kurulan ilişkinin niteliği farklıydı. 

Hemekadar, Doğu ile Batı yüzyıllardır ortak bir ticaret 
ağı içersinde bütünleşmişlerdlyse de, ancak Fransız 

Devrlmi’nden sonra Batı’nın siyasal ve toplumsal 
tarihinin ürünü olan kurumlar Doğu’nun toplumsal 
oluşumlarına eklemlenmeye başlayacaktı. Yukarıda 

Napoleon’un Mısır seferinden bir görüntü.

Aydınlanma ve Devrim

Devrim sürecinin ana kavramları olan “özgürlük”, “eşitlik” gibi sloganlaşmış fikirlerin kökenleri 
1789-1815 arası aldıkları “kurumlaşma” ve “somutlanışların” öncesinde Aydınlanma 
düşüncesinin içinde yer alan bir düşünsel çerçeveye, hatta Ancien Regime içinde yeşeren belli 
bazı kurumsal dayanaklara sahiptiler. Burjuva aydınlar, Ancien Regime’in son dönemlerinde 
faaliyet alanlarını genişletmiş, siyasi alana kadar yaymışlardı.

Bu bağlamda “özgürlük”, değişik sınıflar, katmanlar ve hatta insanlar için farklı anlamlar 
taşıyordu. Fizyokratların ve ekonomi politikçilerin önerdiği özgürlük, serbest meta mübadelesi 
merkezinde yoğunlaşıyor, köylülüğün özgürlüğü ise monarşi rejiminin bürokratik ve yargı 
alanında merkeziyetçiliği güçlendirmesiyle, özellikle soyluların “yargı ayncahklan”ndan 
bağımsızlaşmalarına dayanıyordu. Toplumsal farklılaşma sürecinin daha büyük bir önem 
kazandığı şehirlerde ve özellikle “başkent” olarak siyasal toplumun merkezini oluşturan 
Paris’teki zanaatçılann, küçük burjuva aydınların, sans culottes’lan n  ve  ruhban sınıfının çeşitli 
katmanlarının herbirinin farklı özgürlük biçimleri, talepleri ve anlayışlan vardı.

Voltaire’de ve Ansiklopedicilerde, ideolog ve “philosophe”larda özgürlük ve eşitlik 
kavramlannın kazandığı birbirinden çoğu zaman farklı çok çeşitli tanımların belki tek ortak 
noktası, soyluluğun ve Kiiise’nin, bağnazlığın ve ruhban sınıfının kötüye kullandığı iktidarın 
ve tahakkümün eleştirisine yönelmeleriydi. Krala karşı çıkma genellikle Etats Generaux’nun 
işiydi. Bu “yan resmi” karşı çıkışlardan en önemlisi, Dolayh Vergiler ihtarnamelerinin 
ardından birçok parlementerin kral tarafından sürgüne gönderilmesi üzerine 1771’de 
Malesherbes tarafından kaleme alınan, ve kral rejiminin keyfiliğini sert bir dille eleştiren 
metindi. Philosophe’h n n  kraliyete bakışı ise çok daha farklıydı. Kendisini ve iktidannı 
Aydınlanmacılann öğretileri doğrultusunda şekillendirmeyi, hiç değilse bir süre için denemiş 
olan Prusya Kralı II. Friedrich ’hocası’ Voltaire’e bir mektubunda “Filozoflar bize neyin olması 
gerektiğini öğretiyorlar; krallar da bunu uygulamak için varlar zaten...” diye yazıyordu.
Devletin bürokratik ve nötr bir aygıt olduğu inancı, mutlak monarşi rejimlerinin inşa sürecine
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Jakobenizm

Jakobenizm en genel tanımıyla radikal bir burjuva 
devrimi hareketi, ortak bir iç veya dış düşmana karşı 
ortak çıkarları olan sınıfların veya tabakaların her birinin 
kendi durumunu iyileştirmek üzere yaptıkları İttifakın 
adı. Bu İttifakın ilk kez iktidar olma stratejisi "devrimci 
şiddet” kullanarak bir diktatörlük kurmak, fakat nihai 
amacı demokrasiyi veya cumhuriyeti, veya “sosyalizmi” 
yerleştirmek. Jakobenizm bazılannca, kitlelere güven
meyen, kitle bağları zayıf, kendi programını halka kabul 
ettirmeye çalışan, iktidar olmak için komplocu yöntem
leri kullanarak diktatörlük kurmayı amaçlayan, kendi 
dışındakilere şiddet uygulayan anti-demokratik bir azın
lığın iktidarını savunan bir siyasal iktidar mücadelesi 
biçimi ve Jakobenizm bu haliyle Marksizm tarafından 
da benimsenen bir görüş. Jakobenizm ile Marksizmi 
neredeyse özdeşleştiren bu yorumun doğru olmadığını 
açıklayabilmek için Jakoben hareketin nasıl ortaya çıktı
ğına ve Marksist kuram geliştirilirken nasıl değerlendi
rildiğine bir göz atmak yeterli.

Jakobenizmi bir siyasal görüş olarak ortaya çıkaran 
olaylar 1789 Fransız Devrimi sırasında başladı. 1789 
Fransız Devrimi iki tür Jakobenizme kaynaklık etti: De
mokrat Jakobenizm ve sol Jakobenizm.

Demokrat Jakobenizm yükselen, ama yükselişi tehli
keye düşen burjuvazinin küçük burjuvazinin desteğini 
kazanması ile ortaya çıkar. Fransız Devrimi’nde feoda
lizme karşı mücadelede ilk siyasal hakimiyet anayasacı- 
lara, onlardan büyük ve orta ticaret burjuvazisi Jlron- 
denlere, onlardan da Jakobenlere yükselen bir devrim 
içinde geçer. Her siyasal eğilim devrimi kendisinin götü
rebildiği yere kadar götürür, sonra kendi arkasında yer 
alan daha cesur bir müttefikine bırakır, veya bırakmak 
durumunda kalır. Fransız Devrimi 1789’da Cumhuriyetçi 
Jakobenlerin diktatörlüğünün kurulmasıyla 1793’de do- ' 
ruğuna ulaşır, 1794’den itibaren gerilemeye başlar. Bu 
gerilemeye karşı sol Jakobeniik sosyalizmin öncülerin
den Babeuf’ün “Eşitler komplosu" oiarak güçlenir, fa
kat sonra hızla yenilgiye uğrar. Burjuvazi feodalizme 
karşı mücadelesini 1799’da NapoiĞon Bonaparte’a tes
lim eder, o da cumhuriyeti ilga eder. Sol Jakobenizm 
1830’larda tekrar bu kez Biankizm biçiminde canlanır. 
1871 Paris Komünü'ndeki iktidarda Proudhoncular ya
nında demokrat Jakobenler ve Blankistler çoğunluğu 
oluşturur. Marx ve Engels’in sosyalist düşünceyi Jako- 
benlzmden anndırmak amacıyla Fransız sosyalizminin 
öncülerinden Babeuf ve Bianqui’yi izleyen gelenek ile 
tartışması daha 1840’larda başlar ve bu tartışma günü
müze kadar yankısını bulur.

Fransız Devrimi sürerken ortaya çıkan ve Jakobenler 
adı verilen bu siyasal grup burjuvazinin en radikal tem
silcilerini biraraya getirdi. Jirondenier denen büyük ve 
orta ticaret burjuvazisi feodalizme karşı yenilginin eşiği
ne gelmişti. Halkın Paris’de Bastille Hapishanesi’nI bas
ması ve kırsal alanda da ayaklanmaların başlamasıyla 
Jirondenier iktidardan düştü, Jakobenler iktidarı ele ge
çirdi ve 1789’da M.Robespierre'in adıyla beraber anılan 
Jakoben diktatörlüğü kuruldu. Jakobenler esas olarak 
üç sınıfın, küçük ve orta toprak burjuvazisi ile Paris’in 
yoksul halkının ve işçilerin, o sırada Fransa’yı işgal 
etmiş yabancı aristokratlara karşı, yani feodalizme karşı 
kurulmuş bir müttefikler grubu idi ve amacı da karşı 
devrimin zafer kazanmasını engellemekti. Bu ittifaka 
ve Jakoben harekete damgasını basan grup ise feodal
lerin el konmuş topraklarını satın alan ve karşı devrim 
başanlı olursa bu topraklan yitirmekten korkan küçük 
ve orta toprak sahipleriydi.

Jakoben hareket devrimci bir terör İle karşı devrimin 
ezilmesini, devrim tehlikeye girdiğinde geçici olarak dik

tatörlük kurulmasını, fakat nihai olarak “ halk egemenli- ( 
ği” ne dayanan cumhuriyetin kurulmasını, fakir sınıflar 
ile burjuvazi arasında uzlaşma ve denge ile ulusal birli
ğin kurulmasını, diktatörlüğü kuranlann bu dengede ha
kem rolü oynamasını, merkezi devletin güçlendirilmesi
ni savundular.

Robespierre’in kurduğu diktatörlük feodalizme karşı 
devrimci şiddet kullanırken yoksul halkı da bastırmaya 
uğraştı ve iktidarı bütün katmanlarla değil, merkeziyetçi 
bürokratik bir devlet ve diktatörlük aracılığıyla kullandı. 
Jakobenler burjuvazinin en radikal kanadını oluşturdu 
ve burjuva devriminin en uç noktalarına kadar götürme
ye çalıştı. Fakat Robespierre devrim burjuva devrim i' 
sınılarını aşma tehdidi taşıyınca onu dizginlemeye giriş
ti. Robespierre bü siyasetiyle başansızlığa uğradı ve 
devrildi.

Sol Jakobenizm gene ilk Fransız Devrimi döneminde 
Termidor’dan sonra Jakobenlerin halk devrimcileriyle 
ittifaka girmesiyle gelişti. Bu kez önderlik halk devrimci- 
ierindeydi ve cumhuriyetçi Jakobenlerle halk devrimci
leri birbirine yaklaşmıştı. Bu yaklaşma “ Babeuf 
Komplosu” veya “ Eşitler Komplosu” oiarak anılan dev
rimci diktatörlük veya şiddet yoluyla “ sosyalizm” in İkti
dar olması anlayışını doğurdu.

Sol Jakoben ittifak, ağırlıkla küçük burjuva ideolojisi
nin etkisinde kalmış olmasına karşın, bu kez, toplumda 
henüz bir çoğunluk sağlamaktan uzak olan ve yaşam 
koşulları giderek kötüleşen işçi sınıfına dayandı. Bu 
ittifakın iktidarı ele geçirmesi iyi eğitilmiş ve örgütlen
miş küçük bir grubun diktatörlük kurması yolu ile ola
caktı. İyi örgütlenmiş küçük bir grup gizli bir komite 
oluşturacak, kararları merkezi olarak alacak ve gizli ör
gütlenmenin alt kademelerine ulaştıracaktı. Özellikle Pa
ris'in kenar mahallelerinde başlayan ajitasyon ve ayak
lanmalarla devlet kurumlan ele geçirilecekti. Bunun için 
bir askerî örgütlenme kanadı da varolacaktı. İktidar ele 
geçirildikten sonra merkezi bürokratik devlet aygıtı köy
lülük ve taşra üzerinde hakimiyet kurmanın aracı ola
caktı. Babeuf ve taraftarları kendilerine “ Eşitler” diyor
du ve hareket P.Buonarrati tarafından Babeuf’ün Eşitlik 
İçin Komplosu (1836) kitabıyla popülerleştirildi.

Babeuf’ün ve Buonaratti’nin komplocu sol Jakobe
nizm geleneği daha sonra L.A. Blanqui (1805-1881) tara

fından devralındı ve Biankizm adıyla anılan siyasal dok
trine dönüştürüldü. Biankizm de Jakobenizmin işçi sını
fı çıkarlanna uydurulmuş sol bir yorumuydu. Amacı gö
rece küçük, merkezi ve hiyerarşik olarak örgütlenmiş 
bir eiitin burjuva devlet gücünü ele geçirmesi ve devrim
ci bir diktatörlük kurması İdi. Bu diktatörlüğü kurmak 
istemelerinin nedeni, özellikle geniş köylü kitlelerinin 
kendi fikirlerini't>enimsememesl nedeniyle çoğunluğun 
desteğini alamayacaklarını düşünmeleriydi. Sınıflı top- 
iumlann ve dinin çok uzun süre etkisinde kalmış çoğun
luklar kendi çıkariannı görmekten aciz kalmışlardı. Bu 
nedenle de, merkezden, yani Paris’den yönetilen bir 
diktatörlüğün uzun süre yeniden eğitiminden geçmeden 
onlara genel oy hakkı tanıması doğru olmazdı.

Öte yandan Babeufün aksine Blankistler devrimci 
diktatörlüğü kısa dönemli ve konjonktürel bir yönetim 
oiarak düşünüyorlardı. Nihai olarak devrim başanya ulaş
tığında devlet de yok olacaktı.

Babeuf ve Blanqui Sosyalist düşüncenin öncülerinde- 
dir. “ Sosyalizm” terimi Babeuf geleneğinden, özellikle 
de Buonarrati'nin kitabından etkilenmiş sol devrimci 
Jakoben gizli örgütler ile Parisli işçi klüpleri üyeleri 
arasında kullanılmaya başlanmıştı. Fakat burada sosya
lizm bugünkü anlamında kullanılmıyordu, “sosyal sorun” 
ile ilgili oiarak, yani siyasal liberalizm, özgürlük soru
nundan farklı olarak, burjuvalaşan ve sanayileşen top
lumda halk kitlelerinin durumundaki sorunlar ile İlgili 
oiarak kullanılıyordu. Mülk ve mülkiyet ile ilgili olarak 
küçük bağımsız üreticilik ideolojisi ağır basıyordu; ge
nellikle sosyal sorunlarda reform ile ilgili fikirleri ve 
önerileri kapsıyordu. Bütün söylemi muğlak bir demok
ratik radikalizm içeriyordu. Sosyalizm bireyciliğin zıddı 
olarak kullanılıyordu. Terimin bu içeriğine uygun olarak 
“ proletarya” terimi de modern anlamıyla değil, aristok
rasi ve büyük burjuvazi dışında kalan ve emeğiyle de 
yaşamını kazanan herkesi kapsayacak şekilde kullanılı
yordu, yani popülist bir tanımı vardı... Babeuf, daha 
sonra da Blankistler, işçileri, devrimci bir tehdit unsuru, 
statükoyu bozan ve devrimci komplonun iktidara el koy
ması için gerekli koşulların yaratılmasına yardım eden 
bir grup olarak görüyorlardı.

Babeuf ve Blanqui devrim ile ulaşılacak toplumun 
nasıl bir toplum olacağı ile ilgili bir görüşe sahip değildi. 
Blanqui'ye göre önce devrim-yapılmaiı, sonra yeni top-

Yukarıdaki resim Jakoben teriminin, tarihi boyunca kazanmış olduğu çeşitli ve kimi zaman çelişkili anlamlardan 
birinin ifadesi. Fransız Devrimi, sonuç olarak, Fransa'nın kendi sömürgelerindeki siyahlara özgürlük 
bahşetmediyse de, 1793'ten sonra adı İnsan Haklan Bildirgesi ile neredeyse özdeş hale gelen Jakobeniik ırk 
ayrımcılığına karşı mücadelenin de öncüsü olarak algılanmaya başlanmıştır
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lumun nasıl kurulacağı düşünülmeliydi. Bu yaklaşımla
rıyla sol Jakobenler teoriye ve ideolojiye karşı genel 
bir tavır İçindeydiler, esas olarak iktidarı ele geçirmek 
için taktik ve stratejik önermelerde bulunuyorlardı.

Blanquizm’In etkisi 1871 Paris Komünü’ne kadar gitti. 
Komünde, Proudhon’cuların yanında, sol Jakobenler 
Jakoben demokratlarla beraber çoğunluğu oluşturdular.

Marx ve Engels Blanqul’ye cesur bir devrimci önder 
olarak hayranlık duydular. 1850’de ve Paris Komünü 
sonrasında kısa bir süre İçin Blanqui taraftarları ile işbir
liği yaptılar. Hatta Marx Komün'den önce Blanqul’nin 
Birinci Enternasyonal’e katılmasını İstediyse de bunu 
başaramadı. Fakat öte yandan Marx ve Engels daha 
1850’de “devrimci gelişme sürecini yapay olarak hız
landırmaya çalışan bu devrim simyacılarr’nın komplocu 
yaklaşımını reddettiler. Blanqul’nin tersine. Manifesto’- 
da proleter hareketi “ büyük çoğunluğun bilinçli bağım
sız hareketi" olarak nitelendirdiler. Daha son.-^'arı Bern
stein ve başkaları, Marx ve Engels’in Mart 1850’dekl 
“Komünist Lige Hitap’’ının güçlü bir Blanklst etki taşıdı
ğını iddia ettiler. Halbuki burada onlar Almanya’da sü
ren devrimin bir sonraki aşamasının küçük burjuva de
mokratları İktidara getirmek olacağını, işçilerin kendi 
iktidannı alabilmeleri İçin ise uzun bir devrimci gelişme
den geçmesi gerekeceğini İfade ediyorlardı.

Blanqui'nin “ proletarya diktatörlüğü" terimini yarattı
ğı ve Marx'in da bu terimi ondan aldığı iddiası İse tümüy
le temelsizdir. Blanqui bu terimi hiç kullanmadı. Engels 
Blanqui’nin “devrimci diktatörlük" kavramı İle “ prole
tarya dikkatörlüğü" kuramı arasındaki farkı uzun uzun 
açıklamaya girişti. Engels’e göre, Blanqui’nin devrim 
kavramı aslında küçük bir devrimci azınlığın darbesi 
anlamına geliyordu, diktatörlük kavramı da bütün bir 
devrimci sınıfın diktatörlüğüne değil, darbeyi yapan ve 
kendileri de az sayıda kişinin diktatörlüğü altında sıkı 
şekilde örgütlenmiş bir grubun diktatörlüğüme özgüydü. 
Bu grup başarılı olduktan sonra da, bir diktatörlüğün 
doğması işin doğası gereğiydi.

Menşevikler, özellikle de Plekhanov, Lenin’i ve bolşe- 
vizmi 1917 Ekim Devrlmi’nden önce ve sonra Biankizm 
ile suçladılar. Daha yakın zamanlarda da bazı yazarlar 
(örneğin J.W.Fishman), Lenin’in eylem rehberinin, 19. 
yüzyılda Rus popülisti Thacter'in Rusya’ya uyarladığı 
Jakoben Blankizm'den örnek alındığını iddia etmişler
dir. Fakat Lenin Niffan 1917’de Blankizmi küçük bir azın
lığın desteğinde iktidarı ele geçirmeyi amaç edindiği 
için reddetmişti. Lenin’e göre, proletarya diktatörlüğü 
ayrıcalıklı bir azınlığın sürekli ordu ve bürokratik merke
zi yöntemler kullanarak devleti yönetmesi değil, bir sınıf 
olarak proletaryanın ezici çoğunluğunun demokratik yö
netimidir; devrimin başarısı da komploya değil halkın 
devrimci girişimine, azınlığa veya partiye değil öncü 
sınıfa dayanmasına bağlıdır. Kısacası, devrim bir azınlık 
darbesi değil halkın devrimi olmalıdır. Bolşevikler mu
halifleri tarafından Jakobenlikie suçlanmış olsalar da, 
Bolşevik devrimi işçilerin, köylülerin ve askerlerin Sov- 
yetier yoluyla kitlesel katılımıyla Blanklst modelden ay
rılır.

Sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki burjuva devrim
lerinde küçük burjuvazi, yoksul köylü ve proletarya, 
burjuvazinin, toprak ağalarının, emperyalistlerin ve 
kompradorların uzlaşması sonucu olarak bu sınıflara 
karşı ittifak kurdular. Bu hareketler sırasında Jakoben 
geleneğin canlandırıldığı söylenebilir. Bu tür mücadele
ler başarı kazanınca sağa kayma, başarılı olamayınca 
da radikalleşme ve Jakoben geleneği aşarak proleter 
devrimciliğe dönüşme potansiyeli taşıdılar. Azgelişmiş 
ülkeler bağlamında Kemalizm, Nasırizm, Vargaizm gibi 
küçük burjuva radikal hareketler Jakoben olarak nite
lendirildiler.

TÜLAY ARIN

eşlik etmiş, sonuçta “aydınlanmış” despotun kimliğinde mutlak ifadesini bulmuştu. Devlet ile 
aklın emrettiği düzen arasındaki özdeşleştirme, “kendisini kötüye kullandırmayacak” sağlam bir 
mekanizma olarak bürokratik aygıtlann inşası. Devrimin içinden geçerek Napoleon dönemine 
kadar siyasetin yeni sorunu olacaktı. 18. yüzyıl Avrupası “düşman” devletlere bölünmüş olsa 
da, bu ilkeler doğrultusunda belli bir “uluslararası hukuk” ve karşılıklı eşitlik ve caydıncılık 
ilişkileri örüntüsü kurmaktan da geri kalmadı. İngiltere ve Fransa birbirleriyle savaşlarını 
uzaklara, Amerika ve Hindistan’a taşırlarken Avrupa’da barış içindeydiler. Prusya kralının 
“banş” ve “Devlet Aklı”na ilgisinin kökeninde, ünlü Berhn Akademisi’nin Fransız Aydınlanma 
düşünürlerinin mutlak egemenlikleri altındaki eğitimcileri, Cizvit mezhebi’nin 1774’de 
lağvedilmesinin ardından Prusya’ya göç eden Fransız kilise hatipleri ve liberal ekonomistlerin 
etkisi altında biçimlenmiş bir düşünceler karmaşası yatıyordu.

18. yüzyıl Fransa’sı ise benzer bir “aydın despot” imgesinden yoksundu. XIV. Louis’nin ölümü 
sonrası, hiçbir zaman bir “Güneş Kral” bulamadan onun gölgesinde yaşamaya devam etti. Bu 
dönemin getirdiği önemli bir olay, düşüncelerin, felsefenin hatta bilimlerin siyasallaşması, daha 
doğrusu kendilerini vazgeçemeyecekleri bir toplumsal eleştiri zorunluluğu karşısında 
bulmalanydı. Aydınlanma’nın siyasal düşüncesinin güçlü felsefi öncülleri vardı: Descartes, 
düşüncesinin kuşkucu ve analitik kavrayış alanında getirdiği devrim. Port Royal 
jansenistlerinin, özellikle Pascal’m dinsel saflaşmaya davetinin ardından patlak veren Kilise içi 
mücadelelerin yol açtığı kargaşalı ortam, Spinoza’nm akılcı panteizmi bu öncüllerin en 
önemlileri arasındadır. Kurumlardaki reform açısından bakıldığında Aydınlanma Avrupa’nın tüm 
ülkelerini değişik oranlarda kaplıyordu. Ancak siyasallaşma açısından öneminin en behrgin 
olduğu ülke Fransa’ydı, Yalnız felsefi ve toplumsal düşünce değil. La Fontaine’den 
Beaumarchais’ye kadar dönemin edebiyatında da yoğun bir siyasallaşma yaşanıyordu. 
Tocqueville daha sonra Fransızlann o andaki durumunu hem kendi kaderini çizmekten aciz, 
hem de dünyanın en “okumuş” ulusu şeklinde niteleyecekti. Ancak, Aydınlanmaya düşünsel 
alanda en büyük etki İngiltere’den geliyordu. 1688 Devrimi, 1640’dakine oranla püriten bir 
coşkudan çok, Locke’un felsefi yansımasını ve doktrinini oluşturacağı uzlaşmacı bir toplumsal 
sözleşme anlayışına dayanıyordu ve Locke’daki ilk faydacı görüşler, daha sonra Hume’ün 
kuşkuculuğu, Fransız aydınlanna, Fransızca yazan Leibniz ve Descartes’dan daha yakındılar. 
Devletler arası rekabet düzeyinde birbirlerine can düşmanı olan Fransa ve İngiltere aydınlan 
arasında güçlü bir yakınlaşma doğdu. İki ülkenin aydınlan arasmda fikir alışverişi 18. yüzyıl 
ortalannda büyük ölçüde arttı: Voltaire, “Brutus” tragedyasını yazmak için Locke ve 
Newton’dan bilgi almak üzere bir İngiltere seyahati yapmış, 1786 gibi geç bir dönemde 
yayınlanan Essai sur les moeurs (Örfler Üzerine Deneme) adh “karşı-Hıristiyan bir tarih 
anlayışı” geliştirdiği yapıtında en az Montesquieu’nün De l’Esprit des Lois (Yasalann Ruhu 
Üzerine) adlı yapıtı kadar, yalnız İngiliz düşünürlerinin görüşlerinden değil, bizzat İngfliz 
toplum düzeninin kendisinden de etkilendiğini ortaya koymuştu.

Fikir Kulüpleri

Fransız Devriminin en önemli anlanna damgalannı vurmuş olan Jacobin ve Cordeliers 
kulüplerinin öncüleri tüm 18. yüzyılı güçlü bir aydın geleneği oluşturacak şekilde sanp 
sarmalamışlardı. İlk örneklerinden birini 1731’de kapatılan Club de VEntresol’un  oluşturduğu bu

Devrimin fizil<sel gücünü 
oluşturan Paris sans culotte 
ayaklanmalarında, Versaiiies ve 
Tuiiiiers saralarının basılması 
olaylarında, kazma, kürek ve 
mutfak avadanlıkları ile 
silahlanmış kadınlar devrimci 
şenliğin önderleri 
konumundaydılar. Convention 
dönemindeki kıtlıklardan birisinde 
Seine boyundaki ticaret gemilerini 
basıp içindeki sabunlara el 
koyarak, Robespierre’in "meşru 
hak" olarak nitelediği bir şiddet 
gösterisine girişenler de yine 
kadınlardı.
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yan yasal, yarı gizli örgütlerin işlevleri, üyeler arasında yasak kitaplar dolaştırmak ve gizli 
oturumlarda Kilise’nin ve kamu düzenini koruma adına hareket eden Kraliyet güvenlik 
kuvvetlerinin izin veremeyeceği tartışmaları ele almaktan ibaretti. Ancak yoğun sansür baskısı 
altmda bu iki işlev o kadar büyük bir önem taşımaktaydı ki, hiçbir şekilde siyasal bir eylem 
amacı taşımayan kulüplerin salt düşünce dolaşımı alanında üstlendiği görev tüm Aydmlanma 
düşüncesini, hatta Devrim sırasındaki aydınların davranış kalıplarını belirledi.

Kulüplerde her sınıftan insan görülebiliyordu. Vie de M ahomet (Muhammed’in Hayatı) adh 
heretizmle suçlanan 'bir kitap kaleme almış olan Comte de Boulainvilliers’in yanmda, 
“Ortodoksluk karşıtı” duygularla hareketlenmiş yoksul papazlar, mason localarının ternsilcileri, 
İngiltere’den sürülen Bolingbroke, Ramsay gibi kişiler birarada görünebiliyorlardı. Fikir 
kulüplerinin göreli rahatlama döneminde birçok alana yaygınlaşma gibi bir eğilimleri vardı: 
1748’de Montesquieu Bordeaux’da bir “Doğa Bilimleri Akademisi” kurmuş, çevresinde bilimsel 
araşnrmacılardan “philanthropic” (insanseverlik) derneklerinin üyelerine kadar geniş bir 
kamuoyu oluşmuştu: D’Alembert gibi matematikçiler, Buffon gibi doğa bilimcileri ve tabii tek 
başına bir “din savaşı” yürüten Voltaire,

Yoksulluk

Yoksulluğun teorisi 17, yüzyılda yapılmaya başladı: Hükümetin en önemli işlevlerinden biri 
“yoksullukla mücadele etmekti”. Savaşın kitlelere getirdiği ağır yıkımdan sonra ülkenin 
restorasyonu arayışları konusunda düşünür Leibniz, feodal sistemin “meşru” vergilerine ek 
alarak nüfusa bindirilecek yükün daha büyük bir yıkıma yol açacağı doğrultusunda uyanlarda 
bulunuyordu, İngiltere’de John Witt tarahndan 1688 devrimi döneminde yine bu düşünce 
doğrultusunda “sigorta birlikleri” oluşturulmuş, devlet harcamalarının yoksullukla mücadele 
doğrultusunda “olumlu” bir tarzda yönlendirilmesi doğrultusunda ekonomi politikçilerin 
hilimine” başvurma önerilfnişti. Yoksulluğun hastalık ve yıkım, bazı durumlarda da isyan 
getirdiğine inanan siyasal iktidarlar da boyuna onu “asgari düzeyde de olsa” giderebilecek 
yöntemlerin arayışı içindeydiler. Devlet Aklı ve Ekonomi Politik düşünceleri bu arayışlann ve 
öu yönde geliştirilen tekniklerin ürünüydüler. Ancak bu düşünceler, sosyalizmin bazı kökenleri 
orada aransa bile kitlelerin yoksulluğu karşısında olumlu düşüncelerden yola çıkmıyorlardı: 
Daniel Defoe, Jeremy Bentham, Malthus ve Bastiat gibi “yoksulluk üstüne” düşünmüş 
aydınların büyük bir kısmı, yoksulların “kendi hatalanyla” düşmüş olduklan bir duruma işaret 
ediyorlardı. Yeni gelişen burjuvazinin yoksulluk teorisi Leibniz taraftndan “bireyin başına 
jüyük bir felaket geldiğinde bu onu sapkınlığa ve ahlak düşkünlüğüne götürür” şeklinde ifade 
edilmişti, Proto-komünist bazı görüşler savunmakla birlikte Morelli ve Mably de bu “ahlaki” 
varsayımdan hareket etmişlerdi. Ancak zenginlikler gibi yoksulluklar da kent ve kır arasında, 
coğrafi mekânlar ve şehirler arasında “eşit bir biçimde” dağıtılmış değillerdi. Hatta iki farklı 
yoksulluk türüne bile işaret edilebilir: Devrim sırasında köylü yoksulluğu ile sans culottes 
yoksulluğu arasındaki fark tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştı, 1789’da devrim yanmda senyörlere 
<arşı silaha sarılarak “büyük korku”yu yaşatan “devrim”i ile, Robespierre’in “Terör”ünün 
İziksel destekçisi Paris sans culottes'lan, sabun isyanlarına katılan kadınlar ve Tuileries’yi 
yağmalayan yoksul şehirli halkın “devrimi” bu yüzden farklıydı. Köylü yoksulluğu, devrimden 
çok önce Quesnay’in gözlemlediği gibi vergi yasalarının reformu yoluyla hafifletilir, tehlike 
Ortamı oluşturması engellenebilirdi. Oysa kent yoksulunun eski düzen içindeki kökenleri 
farklıydı. Şehirler uzun bir süreden beri birçok vergiden muaftılar. Oysa şehrin büyük bir 
yoksulluk mekanı olduğu bizzat hükümetlerin ve burjuvazinin gayet iyi bildiği bir olguydu. 
Daha 1656’da bir kralhk kararnamesiyle Paris’te kurulan “Höpital General”, La Salpetriere ve 
Bicetre gibi “hayırevleri”, ortak bir model uyannca oluşturulmuş birçok örneğiyle birlikte tek 
Dİr idari yetke altmda birleştirilerek. Kralın Paris’li yoksullara “bağışladığı” hapishaneler 
oldular: Hastane, Cüzzamevi, Miskinhane ve Aşevi arasmda hiçbir aynm yapılmamıştı: “her iki 
cinsten, her yaştan, ve her bölgeden, çalışabilirlik veya malüliyet koşullan ne olursa olsun” 
Dütün yoksullar için,,.

Bu yoksulların, işsizlerin, hastaların biraraya getirilerek ayrımsızca kapatıldıkları bu kurumiann 
idaresi Kral tarahndan “ömürboyu” atanmış intendant'iara (müfettiş) verilmişti. Ancak merkezi 
otoritenin yanmda, burjuvazinin de gelişmesine katkıda bulunduğu kurumlardı bunlar: Paris 
Parlamentosu içindeki Üçüncü Zümre temsilcilerinin işsiz kitleler karşısında kendi mal ve can 
güvenliğini tehlikede gördüğüne dair pek çok “şikayet” dilekçesi vardı. Diğer yandan köylü 
nüfusu da kırıp geçmekten geri durmayan, kötü hasatlara bağlı açlık kırımları besin 
kaynakları konusunda kıra bağlı olan şehirleri de etkiliyordu: 18, yüzyıl boyunca tam 16 
büyük genel açlık salgını başgösterdi. Burjuvazi, şehirli proletaryanın yoksulluğunun yükünü 
çekmeden “ücretli emek” istihdamını kendi ilkeleri uyarınca belirlemek istiyordu: Sözgelimi 
Dijon şehrinde belediyenin yayınladığı bir kararname ile varlıklı ailelerin yoksullara “özel 
bağışlar" yapmalan yasaklandı. Tours Başpiskoposunun Kiliseye bağlı bir vakıf kurumunu 
kurduğu 1676 yılında Kral ülkenin bütün beledi merkezlerinde Höpital General’ler kurulması 
doğrultusunda bir kararname yayınladı. Amaç, bir yandan polis, öte yandan “özel yardım”larla 
ayakta durmayı başaran yoksul alt kültürlerini kuşatarak, disiplin altma alınacakları bu 
kurumlara sürmekti. Bu alanda burjuvazinin rahatlığını ve iş barışını sağlama konusunda 
katkıda bulunacak bir aygıt olarak oluşturulan polisin önemli bir rolü vardı. Eski 
dönemlerden kalma soruşturma ve inceleme komiserleri Chatelet yasasına (1521) kadar bu 
isimle işlevlerini sürdürmüşlerdi; ancak mutlakiyetçi rejimin ve şehirli burjuvazinin sessiz
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Terör döneminde (1792-94) doruk noktasına ulaşan ve 
sans culotte'/ar tarafından desteklenen devrimci şiddet 
ve özellikle de Kamu Selamet Komitesi’nin 
Cumhuriyet’in iç ve dış düşmanlarına karşı savunmak 
üzere başvurduktan sert yaptırımlar -zoralımlar, vergi 
yasaları, fiyat kontrolleri- ijçüncü Zümre’nin artık 
kendisini burjuvazi olarak ayrıştırmakta olan üst 
kesimlerinin tepkisini çekiyordu. Dr. h^isaubin’in 
aşağıda yeralan çizimi, bu tepkinin abartılmış ve 
karikatürize edilmiş ifadelerinden biriydi: "Fransız 
Yurttaş ve insan Haklarının icraatı...”  Bu tepkiler 
Thermidor darbesinin ardından çok daha az masum 
biçimler alacak, beyaz Terör’ün yoğunluğu devrimci 
şiddetinkini aşacaktı. Buna rağmen Thermidor yönetimi 
istikrar sağlayamayacak, bu istikrar ancak 
Napoleon’un 18. Brumaire darbesinden sonra 
kurulabilecekti.
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İttifakı sırasında yetersiz bulundular. Başlangıçta burjuvazi, pek çok şehirde kendi “güvenlik 
örgütünü kendisi kurmak” yolunu seçti. Bu gönüllü birlikler, görevi geceleri en emniyetli 
sokağı belki ancak Seine nehri olan bir Paris’in yollannda devriye çıkmak olan ufak tefek ve 
güçsüz takımlardı. Her sabah, çavuşlar yönetimi altında muhafızlar “haydutlar tarafından 
haklanan burjuvalan” toplamak üzere sokakları geziyorlardı. Kent sokaklannın güvenliği iki 
iktidarsızlık arasında paylaşılmaktaydı; krallık muhafızları ve burjuvazinin polisi. Saint Louis, 
krallığının güvenliğini sağlamak amacıyla en büyük polis örgütçüsü olarak bihnir. Amacı, 
“adaleti yerine getirmenin” de ötesine geçerek, olaylan ve düzensizlikleri ta baştan önlemekti. 
Bu, “ruhlara sestenmekten” başka birşey yapmayan Kiiise’nin güvenhk anlayışına ters düşmese 
de en azından uzak kalan bir yönteme dayandınimıştı. Buıjuva özel polisine ve çavuşlara ek 
olarak, yansı atlı 60  kişilik bir birliği görevlendirdi. Ellerine “Vigilat ut quiescant” dövizini 
tutuşturarak tüm Fransız pohsinin istenen işlevini belirliyordu: “rahat etmeleri için 
gözetliyor”... Valilik görevi Etienne Boileau’ya verildi. Büyük bir kararlılıkla (İibertin hallerinden 
dolayı yeğenini astırmaktan çekinmemişti) Louvre duvarlanna kadar çarpan suçlar ve 
cinayetler, soygun y i  kaçakçılıklar yağmurunun önünü almaya çalıştı. Bir koruma önlemi 
olarak düşündüğüp'^‘lonca örgüdenmesi” sisteminin ilk adımlannı attı; pazardaki satıcılan bir 
araya getirerek, înesleklerine göre değişik böygelere yerleştirilmelerini sağladı. Bu konuda 
kamuoyuna sunduğu Livre des Metiers (Zanaader Kitabı) Paris loncalannın anayasası olarak 
bugün ulusal arşivlerde durmaktadır. Aziz Krai’ın bir deneyi de başlangıçta basitçe fahişeleri 
ortadan kaldırmakla, mallanna el koymakla giriştiği fahişelik karşıtı önlemleri oldu. Bu deney 
büyük bir başansızhkla sonuçlandı. Irza geçme girişimleri, Paris sokaklan ve evleri bir yana. 
Krallık sarayının bahçelerine bile yayıldı. Kral hatasını anladı ve tiksinmesine rağmen, bazı 
sokaklan ve belli bir giyim biçimini fahişelere ve satıcılanna tahsis eden bir yasa çıkardı. Bu 
şekilde yaratılan kurumlar, bütün siyasal kopuşlara meydan okuyan bir süreklilik gösterdi. 
Devrim döneminde, burjuvazi, resmi polis gücünden ve yönetimini Devrimden çok önceleri 
fiilen devraldığı hapishane, hastane ve jandarma gibi kurumlardan yoğun bir şekilde 
yararlandı. Fouche’nin oluşturduğu Pohs Valiliği ve GenffI Asayiş ■ örgütleri Napoleon 
döneminden sonra da yaşamaya devam ettiler. Devrim sırasında, önce doğrudan İçişleri 
Bakanhğı’na sonra onun yerini alan komisyonlara bağlanan polis örgütü, Genel Asayiş ve Halk 
Savunma komitelerinin yüksek otoriteleri altında bulunmaktaydı. “Terör” günlerinde temel 
işlevleri yollardan ve evlerden giyotine gönderilecekleri toparlamaktı. Directoire’ıiji ilk 
günlerinde polis doğrudan doğruya yeniden İçişleri Bakanlığı’nm yetkesi altına girdiğinde, 
devrimin ilk günlerinden itibaren ayaklanmış halde yaşayan Paris yoksullarının hizaya 
getirilmesi yolundaki restorasyon önlemleri tüm güçleriyle uygulanmaya başlandı.

Ancak kır yoksulluğu öteden beri farklı türden bir sorun oluşturuyordu. Toprak sahibi 
olamayan kırsal nüfusun büyük bir kesimi, yer yer asker kaçaklanylaj meslekten haydut ve 
kaçakçılarla birleşerek çareyi “dağa çıkmakta” buluyorlardı. Şehirlerde pohsiye önlemler 
aracılığıyla belli bir ölçüde bastınlabilen hayduüuk ve kaçakçılık, kırsal alanda ^saşlıbaşma bir 
hayat tarzı halini almıştı. Ahlaki kaygılarla hareket eden burjuva reformculan, 18. yüzyıl 
Fransasını “ahlaksız çekirge sürüleri tarafından talan edilen bir ülke” olarak görüyorlardı. Bazı 
durumlarda haydut, kaçakçı ve yankesici çeteleri, baş hedefleri doğallıkla vergi tahsildarlan, 
sömürücü zengin kişilerin arabalan olduğundan, köylüler tarafından sempatiyle karşılanıyor, 
onlardan bannak, yiyecek ve kaçış oianakian için yararlanıyorlardı.

Paris’i 18. yüzyıl başlannda kasıp kavuran bir hırsız ve yankesici şebekesinin lideri olan 
Cartouche, polisin uzun takiplerinden sonra yakalandığında Naib’in “O suça dantel ve 
eldivenler giydirebilmiş bir kişidir” şeklindeki tezahüratına mazhar olmuştu. Bu olay, o 
dönemin toplumsal imgeleminde haydutluğun belli türlerinin ne ölçüde meşru kılınabileceğini 
gözler önüne sermektedir.

Batı Avrupa’da “senyörlük” sistemi eski feodal haklann gölgesinde, kapitalist ticaretin 
gelişmesine paralel olarak varlığını ve etkinliğini sürdürmüştü. Bu yüzden angarya 
yükümlülüğü devrim günlerinde simgesel de olsa soyluluğa karşı en büyük saldın 
odaklanndan birisini oluşturdu. Gerçekte, angaryalar daha çok sembolikti ve kırsal kesimin 
sırtına çok önemli bir yük getirmiyordu: 1789’da hafif bir aynî ranta ek olarak y l̂da iki ya 
da üç gün çift sürümü... Ancak aristokrasinin bu durum karşısında dezavantajlı olmadığı, 
Fransa’daki ekilebilir toprakların beşte birini Devrim öncesi kayıtlarına göre sahiplenmiş 
olmasından bellidir. Rousseau’dan bu yana bir “gasp” olarak algılanan, ve insan “doğasına” 
aykın olarak kabul edilen yegâne mülkiyet biçimi Fransız soyluluğunun dayandığı, 
ayncalıklarla bezenmiş toprak mülkiyetiydi. Oysa 18. yüzyılın başlanndan itibaren, köylü pek 
çok bölgede kendi işletmesinin dayanağı olan toprağı mülk edinebüeceği bir onam bulmuş, 
ancak soyluluk tarafından yine hizmet yükümü karşısında bırakılmıştı. Fransa’nın hareketsiz 
köylülüğünün 1789’da soyluluğa indirilecek son darbeler için silaha sanimasmm nedenleri 
bunlardı. Ancak 1789’da ilga edilen senyörleri vergiden muaf tutan ayncalıklardı; asırlar boyu 
ellerinde tuttukları “en verimli araziler”inden yoksun bırakılmalan yolundaki önlemlerin 
alınması için 1793 yılında Jakobenlerin hazırladığı anayasal darbeyi beklemek gerekecektir.»

Mali Bunalım ve Mutlakiyetçi Monarşinin Düşüşü

Devrim sırasında olaylann kazandığı büyük sürat, soyluluk, burjuvazi ve ruhban smifi 
arasmdaki güç dengesini, üstelik XIV. Louis’nin son zamanlanndan beri sürekli bunalım
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Fransız Devrim i 
Biiintimizin Neresinde?

Tarihe baloşta önemli bir yanılsama var. Bu yanılsa
manın dışına çıkıldığında, Marx’tan önceki her toplum
sal olguya ve ilişkiye, burjuva ya da feodal nitelik yük
lenmemesi gereği ortaya çıkar. Bu durum 18. yüzyıl 
devrimleri için özellikle geçeriidir. Böyle bir yanılsama
nın dışında kalmaksızın, genel, nesnel ve özgür nitelik
leri aynı anda özünde taşıyan 18. yüzyıl devrimlerinin 
ayırıcı nitelikleri kavranamaz. Temel oiarak kategorik 
algılamanın iç yetersizliğinin ürünü olan ve kategorik 
mutlaklığın 'koşulsuz-zamansız' kıldığı bugünün etkile
yen demokratik sayılan ilkeler, gerçekte köle kılmanın 
silahına dönüşmüşse, nedeni burada aranmalıdır. Artık 
bilinmelidir ki, pedagojinin zorunlu saydığı ‘kategorik 
şematizasyon’ (Türkçesi iyi ki yok bunun), aktarılan 
bilginin özüne zarar vermekte; koşullarhakta; bir yandan 
keyfiliği sağlarken, diğer yandan bilgiyi 'fetiş'ieştirmek- 
tedlr. Tarih toplumsal eylemin denenmiş bilgisini sunar 
ve tarih yorumunun önemi, gerçekleşmiş toplumsal ol
gunun bugüne tanıtılmasında, bugünden anlamlandırıl- 
masındadır. O halde, tarihi yeni baştan ele almanın 
zorunluluğu yanmda, yarın tarih yeniden değhirlendiril- 
mek zorundadır. Tarihin bügünü anlamlandırdığı savı, 
kendini tarihsel misyonla koşuliamış bireyin vazgeçil
mez varlık nedenidir. Bu tür tarihsel yorum, pratik bir 
işlev taşır. Böylece tarih gerek subjektivlzme, gerekse 
unsuru ve sonucu bugünden tasarlanmış keyfi kurgula
ra olanak sunar. Ama nesnel değildir tüm bunlar ve 
tarihten, bugüne yönelik haklar çıkarılması da, kategori 
üretilmesi de, koşullarının deneyinden geçmiş tarihsel 
bilginin yadsınması anlamma gelir.

Tarihsel nesnellik, katılan unsurlarla birlikte zamanı 
ve koşulu İçinde ‘oluş’u kavramaya yönelik bir yöntem 
izlemedikçe, çıkarsanan sonuç boşlukta bir kategoridir, 
bu boşlukta asılı kategoriyi alarak politik, kültürel ve 
bunun gibi öznel tercihlere göre bir bütünselliğin içine 
yerleştirmek, bugünü düne bağlar. Oysa nesnel tarihin 
bugün ve yarın için kullanılabilir bilgisinin önemi, dünü 
bügünden bağımsızlaştırmasında, özgün kılmasındadır. 
Tarihi yok sayarak, tarihin nesnel bilgisini yadsıyarak 
-ki tarihsel kategorilerin bilgisi bu anlama gelir- ancak 
‘tekerrür’ yaratılabilir. Tarihsel sürecin eksiksiz bir so
nucu olan bugün dünün yitirilmiş haklanna neden sayı
lır. Böyle bir anlayışla gelecek, ne yazık ki bugünü veri 
alan bir özgünlüğün değil, dünün hesaplaşmaları üzeri
ne kurulur. Böyle bir ‘tekerrür’ anlayışı salt sözle yadsı
narak aşılmaz. Gelecek tasarımlarının kaba kategorik 
çizgilerle dünden ayrılması çabası bile başka bir teker
rür çizgisini tanımlar ve bu anlamda ‘burjuva’ gibi kate
gorik kılınmış kavramların ne tür kolaycı bir ayırım çizgi
si oluşturduğu, ne tür yanılsamalara neden olduğu iyi 
gözlenmelidir. Tarihten bağımsızlaşmak, hiç değilse bu 
günü özgün ve özgür kılmaksa; bilinmelidir ki, tarihin 
nesnel bilgisi, dünün toplumsal eyleminin özünü verir; 
bu da demektir ki, “ bugün” , tarihsel bir misyonu ger
çekleştirme güdüsüyle şartlanmış insanın eylem alanı 
değildir; aksine, tarihsel bir misyonu gerçekleştirme 
güdüsüyle şartlı kılınmış bireyin ve toplumsal eylemin 
elinden alınması gereken bir ‘bugün’ vardır ortada. Bu 
ayrım görüldüğünde, ne böyle gelmiş olmasının insan 
iradesini bağlayacak bir önemi vardır, ne de böyle gide
cek sözünün bir anlamı bulunabilir. ‘‘Fransız Devrimi 
salt burjuva devrimi değildi” temel savını taşıyan bu 
özetlenmiş yazı elinden geldiğince sözü edilen yanılsa
ma üzerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. “ Bugün” 
tarihsel sürecin eksiksiz bir sonucudur ve dünün yitiril
miş haklarının nedeni değildir “ bugün” ...

DOĞU VE BATI’NIN TERS İŞLEYEN TARİHSEL 
SÜREÇLERİ

Doğu’da; Fatih Sultan Mehmet’in (II. Mehmet 1444-

1481) ölümünden sonra başlayan iktidara yönelik iç sa
vaşta, geleneksel siyasi çizgi olan “ laik töresei monarşi” 
Cem Sultan’ın yenilgisiyle terkediiiyor; ‘teokratik 
monarşi’ yanlısı yanlısı siyasi çizgi II. Beyazid’in (1481- 
1512) iktidarı ele geçirmesiyle kurularak Doğu’ya ve 
dine yöneliyor; gerçek bir karşı devrim niteliği taşıyan 
bu siyasi çizgi, Yavuz Sultan Selim’In (1512-1520) hali
feliği sultanlıkla birleştirmesi sonucu, devletten sonra 
toplum üzerinde de ağırlığını koyuyar ve Osmanh İmpa- 
ratorluğu’nun Batı'dan farklı olan toplumsal yapısı, Ka
nuni Sultan Süleyman’ın (1520-1568), “ dünyadaki bü
tün insanlar eşittir, Allah’ın kuludur ve benim tebamdır” 
sözüyle yönetilme tekdüzeliğinin içine yerleştiriliyordu.

Batı’da; Hıristiyanlığın tanrısal devleti karşısında edil
gen bir eşitliğin ve yönetilme tekdüzeliğinin içine yer
leştirilen toplum, bu konuma karşı isyan başlatıyor; aris
tokratik krallıklar, 15. yüzyıldan başlayarak birer birer 
‘teokratik monarşi’den ayrılma eğilimleri gisteriyor; 16. 
yüzyıl içinde Papa’iığın ilahi krallığına başkaldırarak ‘la
ik töresei monarşi’ye göre toplum yapısını düzenliyor
du. Artık Batı toplumu, yöneltilme tekdüzeliğinden çıkı
yor, varlığının bilincine varıyordu.

Doğu ve Batı arasındaki bu elle tutulur ters etkileşim, 
Hıristiyan ve İslam dini arasında, alaturka ve alafranga
da, düşüncede, toplumsal örgütlenişte; törede, eylem
de ve daha nice şeyde iki farklı dünya yaratmakla kalma
dı; sanki daha genel ve daha aşılmaz bir duvar kurul
muştu. Bu duvar sadece Osmanh ile Avusturya arasında 
değil, Prusya ile Rusya arasında, Katoliklik ile Müslü
manlık arasında, Protestanlıkla Ortodoksluk arasında, 
genel olarak Doğu ile Batı arasındaydı. Daha 16. yüzyıl 
ortalarında bu sınır, Avusturya ve Osmanh İmparatorlu
ğu, Prusya ve Varşova Grandükahğı (Lehistan), İsveç 
Krallığı ve Finlandiya Grandükahğı arasında siyasi ola
rak gerçekleşmişti.

MS 800 yılında. Papa tarafından kendisine taç giydiri
len Frank Krah Büyük Kari, Hıristiyanlığın ilahi devlet 
modeli olan 'bir dünya devleti olarak Roma İmparatorlu
ğu’nu, Hıristiyanlık temelinde yeniden kurma amacıyla 
görevlendiriliyordu.” “ Aynı fikir, MS 919 yıhnda krallı
ğın Almanya'da Saksonya sülalesine geçmesinden son
ra da varlığını sürdürdü... Bu sülaleden I.Otto, MS 962 
yılında ‘Kutsal (Mukaddes) Roma-Cermen İmparatoru’ 
adıyla taç giydi.” Avrupa’nın giderek tek aile biçimini 
alan aristokrasisi de, Hıristiyan mayasının birleştirdiği 
Avrupa’nın Doğu’ya karşı Haçlı Seferleri de bu ‘Kutsal 
İmparatorluğun’ içinden çıktı. Kutsal İmparatorluğun 
Habsburg hanedanlığının eline geçmesi Avusturya mer
kezli bir Avrupa egemenliğinin Doğu'ya sınır çekme 
amacını ön plana çıkardı. 17. yüzyıla girerken 105 mil
yon insanın yaşadığı Avrupa kıtasında, bu nüfusun dört
te birini fiilen elinde bulunduran Habsburg hanedanlığı
nın etkisi daha 16. yüzyılda kırılmış; Papa'iığın ilahi 
krallığın belirleyiciliğinde tek Avrupa düşü, Fransa'yı 
ezme amacıyla tahta çıkan V.Charles'ın Macar ovasın
dan Vlyana'ya kadar gelen Türklerle İlgilenmek zorunda 
kalması (1520-1529) yüzünden gerçekleşememişti. Habs
burg Avusturya'sının zorunlu doğu bekçiliği, onun arka 
bahçesinde laik töresei monarşilerin, yeni aristokratik 
krallıkların doğmasına neden oldu. Papa'iığın ilahi kral
hk kurma şansı giderek yitiriliyordu ve kiliselerde Türk- 
ler için çalınan öğlen çanları, sadece bir tehlikeyi anım
satmak için değil, aynı zamanda bir düşün suya düştü
ğünü duyurmak için, kimilerine göre kederle, ama kuş
kusuz insanlık adına keyifle çınlıyordu. Doğu'nun kendi 
egemenliği için girdiği savaş, bunu başaramıyordu ama, 
Habsburg hanedanının Avrupa egemenliğini elinden alı
yordu. Doğu'nun egemenlik savaşı, Batı'ya egemenliği
ni veriyordu.

Aristokratik krallıkların paralı ordularıyla ülke yaratma 
savaşı, kimi zaman veraset yoluyla edinilmiş sayılan 
toprakları kurtarma biçiminde tam bir miras kavgası 
olarak kendini tanımlıyordu; ama bunların çoğunun ek

seni ilahi krallık dışında ülkesel bütünlüğü varetme sa
vaşları ya da isyanlarıydı. V. Charles’m 1555 Augsburg 
din barışının ardından Kutsal Roma Cermen İmparatoru 
ünvanını kardeşi I. Ferdinand’a (1555-1564) ve Ispanya’
yı oğlu M. Philip’e (1556-1598) bırakması henedanını 
ikiye bölüyor; Türkierin 1566-1567 arasında Viyana ve 
yine Türkierin bı  ̂kez İspanyayla 1560 Cerbe, 1565 Malta 
çatışmaları Habsburg hanedanını bu kez iki koldan sıkış
tırıyordu. 1581’de Habsburg-Osmanii barış anlaşması 
geç kalıyor ve Hollanda Protestanları ayaklanmış bulu
nuyordu. 1580 Hollanda, 1631 Vizcaya, 1639 Portekiz, 
1640 Katalonya, 1641 Endülüs, 1647 Napoli ayaklanma
ları, ilahi krallığa karşı aristokratik ayaklanmalardı. 1645 
İngiltere’sinde Cromwell devrimi ise çok farklı bir olgu
yu tanımlıyordu. 1648 Westphalia Barışı, aristokratik 
yeni devletlerin sınırlarını tanıyor, özellikle Hollanda’nın 
bağımsızlığı, yeni dünyaların getirdiği olanakla ‘komp
rador devrimi' olanaklı kılıyordu. 1668’de Portekiz’in 
bağımsızlığı, 1688 İngiltere devrimi, 17. yüzyılın bitimin
de, gelecek yüzyılın kaderini belirliyor; 1776 Amerikan 
devrimi, 1789 Fransız Devrimi, aristokratik krallığı yerle 
bir ediyor; tarihsel sürecin yeni baştan ve yeni temeller 
üzerinde kurulabllirliğini kanıtlıyordu. Fransa’da 1789- 
1815 yılları arasında yaşanan devrimci süreç, 1816’da 
Bourbon hanedanın krallığı yeniden ele aldığı Restoras
yon Devri ile durduruluyor; 1848 sanayi devrimiyle bu 
kez burjuvazi İktidarı ele alıyor; Burjuvazi-aristokrasi 
ittifakı, Fransız Devrimi’nin demokratik özünü, biçimsel 
demokrasi düzeyine indirgiyor ve bu biçim içinde “ bi
çimsel iktidar-mutlak iktidar” fonksiyonlarını aristokrasi 
ve burjuvazi paylaşıyordu. 17. yüzyılda İngiltere’de baş
layan ve 18 yüzyılda Fransa’da kendi doruğunu tanımla
yan devrimierin genel, nesnel ve özgür niteliklerinin 
burjuvaziye bağışlanması, gereksiz bir bonkörlük olur. 
Burjuvazi bu devrimi yaratan değil olsa olsa katılan, 
bu dinamiği başlatan değil, ezen sınıf olma niteliğine 
sahipti sadece... Doğu ve Batı arasındaki sınır 1848 
sanayi devriminin ardından bu kez ekonomik temelde 
yeniden kuruluyordu. Artık tarihin ters etkileşimi söz 
konusu değildi. Kapitalist Batı'nın belirleylciğinde iki 
farklı konum paylaşılıyordu. Sömüren-sömürülen, ezen- 
ezilen konumların sınırı, varolan sınırın üzerine kurulu
yordu.

BRİTANYA’NIN DEVRİM SÜRECİ

18. yüzyılı derinden etkileyen önemli olgular arasında 
İngiltere devrim sürecini anmak gerekir. Bu süreç, 1215 
yılında mutlak kral iradesinin artık aristokratik oligarşiy
le kayıtlandığının ilanı olan Magna Charta Llbertatum’la 
başladı. 1381’de görülen Lollard’ların ayaklanması, sü
reç içinde egemenleşen aristokratik oligarşiye karşıydı; 
ama aristokrasi kendisiyle sınırlı tuttuğu demokrasiyi 
genişletmeye henüz hazır değildi ve ayaklanma kanla 
ezildi. Köyiü ayaklanmaları aristokrasinin kendisi için 
demokratik olan yeni yapısında bir genişlemeye neden 
oldu; VII. Henry'nin 1485'te İngiltere birliğini oluşturma- 
asının anlamı buydu. Kara Avrupasında Papa'nın taç 
giydirdiği kutsal devlet aristokrasisinin kimi zaman İn
giltere'yi yönetme hakkına sahip olmasının önüne geçi
lebilirdi ve bu sonuç ancak Papa'nın temsil ettiği ilahi 
otoritenin yadsınmasıyla sağlanabilirdi. Almanya’da 
1517’de ortaya çıkan Luther'ci Protestanlık, Papa'yla 
arasına sınır çekmek isteyen aristokratik oligarşinin işi
ne yaradı. Bu etkileşim İngiliz Anglikan Kilisesi'nin te
melini oluşturdu. Yeni açılan ticaret yolları ve keşfedilen 
yeni kıtalar, Kral VIII. Henry döneminde, Sir Thomas 
More’un 1529’da başlayan Başbakanlığıyla birlikte Ko
lonyalizmle değerlendirildi. Koloniler, gerek Habsburg 
Ispanya’sına gerek İngiltere’ye mal akışını ve aristokra
tik paralı orduların büyütülerek yaşatılmasına olanak 
veren altın akışını sağladı. Güçlenen aristokratik devlet 
İlahi devletle arasına siyasi sınırı çekebilirdi. 1534’te 
İngiltere Kralı Vlil. Henry, kara Avrupası aristokrasisiyle 
bağını kopartan bir boşanmayla ve ilahi egemenliğe 
açık bir tavır alışla, dinsel sınırın üzerine siyasi sınırı 
koydu. VIII. Henry’nin “ Üstünlük Yasası” kendisine Pa-
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pa’dan üstün bir statü veriyordu. Üstünlülc Yasası'yta 
İngiltere Kiliselerinin başına ‘Kral' geliyor; 1532’de isti
fa eden ve Üstünlük Yasası’nı tanımayan, Ütopya Ada- 
s/’nın yazarı Sir Thomas More’un başı gidiyordu (1535). 
Ütopyacının ölümü, yeni kurulan kolonilerin İngiliz tica
ret burjuvazisinin talan alanı olmasını ve koloni toprak
larının kraliyet mülkü sayılmasını engellemedi. Yeni is
kan edilen bu topraklar ve ticaret burjuvazisinin geliştir
diği pazar, Avrupa’da egemen sınıfın ‘Hıristiyan 
sosyalizme’ yönelişinden uzaklaşmasını sağladı. Tarım
sal kapitalizmin sürekli kılınmış bunalımı, kolanyalizmle 
aşılıyordu.

İngiliz ticaret burjuvazisinin kolonilerden ve uzakdo- 
ğu ticaretinden aldığı güçle kara Avrupa'sını kendi ‘hin- 
derland'ı olarak görmesi geçikmedi. İngiliz Ticaret Bur
juvazisinin, Habsburg egemenliğindeki Hollanda ve Por
tekiz’de kendiliğinden bir pazar kapısı yaratması ardın
dan geldi. Ispanya’nın bu gelişime karşı çıkması, 1581’de 
Hollanda ticaret burjuvazisinin aristokrasiye verdiği des
tekle bir bağımsızlaşma girişimi olarak ortaya çıktı ve 
Hollanda'da ‘komprador devrim’ 1648 Westphalia Barı
şına kadar bağımsızlık savaşıyla birlikte kendini ortaya 
koydu. Hollanda'da yaşanan bu süreç İngiltere’den ba
ğımsız değildi.

VIII. Henry’nln ardından İngiltere’de aristokratik kral
lığın yönetsel yapısında gözlenen daralma, aristokratik 
oligarşiyi yönetsel süreçten dışlıyor ve aristokratik sı- 
nıflann ‘gücünü kraldan alma’ anlayışının değişmesine, 
bu kez gücünü toplumsal yapıdan alan bir anlayışın 
yerleşmesine neden oluyordu. Sınırlı toplumsal kesim
ler için özgürlük kolay sınırlanabiliyor ve artık halkların 
ya da özgürlüğün güvencesi, tüm toplumsal yapıya ya
yılmasında aranmalıydı. Bir ada ülkesi olan İngiltere’de, 
ulusa dayanan değil, ulusu vareden meşruiyet, bu tür 
bir anlayıştan doğdu. Bu süreç burada çok genel özetle
niyor olsa da, önemi küçümsenmemelidir; 7 Haziran 
1628 tarihinde soyluların krala sundukları özgürlük muh
tırası, sonucunu veriyor ve Petition of Rights (Haklar 
Yasası) parlamentonun onayından geçerek, kralın yö
netsel tekniğinin onaylanamaz oluşunu gösteriyordu. 
Kralın Haklar Yasası’nı yok sayan siyasi tekel politikası 
ve artık toplumla ilişkisini krala karşı yeniden düzenle
yen aristokrasinin özgürlük savaşı ülkesel bir temelde 
başlamıştı. 1640’ta uzun parlamentonun toplanmasıyla 
başlayan yeni özgürlük hareketi, 1641'de parlamento 
egemenliği-kral egemenliği çatışmasına dönüşen Lord 
Straffor davaSi; 1643'te Kralın ‘Sansür Yasası'nı yürür
lüğe koyması; 1644’te John Milton'un sözcülüğünde 
parlamento'nun sansüre karşı Savaşı, 1645 Cromwell 
Devrimi; 1649'da İngiltere Kralı I. Charies’ın idamı bu 
mücadelenin unsurlarındandır. Parlamento egemenliği 
toplumsal özgürlüğün sözcülüğünü üstlendi. 1679’da 
toplum Kralın keyfi tutuklamalarına karşı yasal güven
celere kavuşuyor, ‘Habeas Corpus’ yasası, Kralın top
lum üzerindeki zorunu yasal sınırlar İçinde düzenliyor
du. Kral boş durmadı. 1683'te mutlak monarşi İngiltere'
de yeniden gündeme geliyor Cromwell’in ordu gücüne 
dayalı devriminin bütün sonuçları nerdeyse yok sayılı
yordu. İşte bu daralma 1688 devrimini doğurdu. Bili 
of Rights, artık Kraliyeti, parlamentonun gölgesinde va
rolma ya da yokolma noktasına getirdi. 1688 devrimi 
farklı etnik köklere dayalı topluluklardan oluşan Britan
ya Adası'na, aristokrasinin varettiği ülkeye, tek ulus 
armağan ediyordu. Devrim geneldi, ya da sınıfsal sub- 
jektivizmi dnşlıyordu; nesneldi, ütopik yan yoktu onda 
ve kralın topraklarından bireyler yaratıcılıklarını ortaya 
koyacakları mülkiyet hakkını alıyorlardı; özgürdü, ülke 
içinde demokrasi yurttaşların özgürlüklerini, yaşam hak- 
lannı güvenceye alıyordu ve devrim, her tür subjektiviz- 
min dışında ulusu varediyordu. Ama, ticaret burjuvazisi
nin, banker piyasasının giderek sanayi burjuvasinin gü
cünü alt yapıdan alan massedlci eylemi, o ulustan diğer 
ulusların özgürlüğüne hükmedecek bir ulus,, kendi ya
şamsal çıkarı için kendi dışındaki yaşam alanlarını öldü
recek bir subjektivizm doğuruyordu.

1688 devrimi özgürlük temelinde ulusu varediyordu; 
oysa burjuvazi, özgürlüğünü ve haklarını ülkesel ve top
lumsal bütünlük içinde kuran ulusu, kendi çıkarlarında 
egemenleşen bir ulus durumuna getirecek; onu ulusal 
gururla savaştıracak, toplumsal üretim adına ezecek, 
İdeolojisiyle güdecek bir sınıf olarak o ulusallığın içinde 
doğup, enternasyonalleşecektl. Ama yine de bu durum, 
1688 devrimini, özgür Britanya’lıların, dünyanın özgür
lükten yana bütün İnsanlarıyla birlikte gurur duyarak 
anacakları bir toplumsal devrim olmaktan çıkarmıyor. 
1688 devrimi, II. James’in tahttan indirilip yerine kızkar- 
deşi Nary ile kocası Guillaume d ’Orange’ın tahta çıktığı 
bir aristokratik devrim ve ‘Glorious Revolution’ değildir. 
1688’den sonra tahta kim çıkarsa çıksın, taht eski taht 
değildir, artık iktidar yoktur onda... İktidar yasama- 
yürütme ve yargının birbirinden bağımsızlaştırılan ku- 
rumlarındadır.

FRANSA’NIN ÖZGÜL KOŞULLARI

Batı Roma İmparatorluğunun ‘barbar’ istilalarıyla çök
mesinin ardından, etnik yapısı karmakarışık olan Fran
sa’da, ilahi devletin ya da diğer bir deyişle papalığın, 
Doğu'da Bizans’a karşılık Batı'da yeni bir devlet yarat
mak düşüncesine bağlı olarak Frank Krallığı Cüce Pa- 
pin'ln (Pepin le Bref) kral oluşuyla birlikte doğdu. MS 
751’de. Frank Krallığının, klana dayalı gelenekçi yapı
sından gelen ve Papa’nın istemlerininden doğan iki mec
lisli bir siyasal yapı varettiği görülebilir: Senyörlerin 
meclisi ve papazların-büyük memurların meclisi.. Batı 
İmparatorluğu, Cüce Papin’in oğlu Şariman’ın (Charle
magne, Büyük Kari) krallığıyla (MS 800) güç kazandı, 
büyüdü ve Avrupa ilahi gücün belirleyiciliğinde Doğu’- 
da Bizans ve Batı’da Frank Krallığı olarak iki gücün 
eline geçti. Ortada Cüce Papin’in armağan ettiği ülkede 
Papa, Frank Kralı Şariman ve Bizans Kraliçesi irene 
evliliğiyle enternasyonal tek devlet yaratmayı amaçlı
yordu ama tam bu sırada Bizans’ta bir darbe oldu. MS 
802’de İrene devriliyor, yerine İlahi krallıkla arasına bir 
sınır çeken i. Nikephoros Bizans Kralı oluyordu. Papalı
ğın politikasında görülen bu açık başarısızlık, papalığı 
siyasal süreçten koparıyor; Şariman’dan sonra gelen 
kralların gücünün azalması parlamentoların gücünü art
tırıyor; özellikle senyörlerin meclisleri belirleyici nitelik 
kazanıyor ve bu durum Batı İmparatorluğu İçinde adem-1 
merkezi derebeyi yapılarına yönelişi doğuruyordu. Kral 
Dindar Louis’nin MS 840’ta ölümünden sonra, Şariman’ın 
Batı İmparatorluğu’nun oğulları arasında bölünmesi Ver
dun Antlaşmasıyla (MS 840) kesinleşiyor ve Kral Lotar’- 
ın payına, dilleri, gelenekleri, etnik kökenleri birbirinden 
oldukça farklı insanların yaşadığı karmakarışık, ama nü
fusu yoğun bir ülke düşüyordu: Fransa.

Bu doğurgan ülke tek bir devlet çatısı altında birleşe- 
meyecek ve 9. yüzyıldan başlayıp 11. yüzyıla kadar 
feodal parçalanma vargücüyle sürecektir. Soy veya klan, 
dil, istem farkı gibi nedenlerle parçalanan Fransa’da, 
tarımsal kapitalizmin gerçekleşme sorununu çözdüğü 
en küçük alanlarda derebeyi yönetimleri, panayır biçi
minde pazar kurulan her yerleşim yârinde kendi şehir 
meclislerini kuracak; panayır mahkemeleri, derebeyi or
duları; baron'u adem-i merkezi siyasal otorite, yetki 
alanının (baronnie) ‘il’ olarak varedecektir. Fransa’da 
toparlanma eğilimi VII. Louis’nin 1155 yılında çıkardığı 
emirnamede görülür. Ama bu emirname üçyüz yıldır 
siyasi ve askeri gücüyle küçük alanlarda hükümranlık 
sürdüren derebeylerinin sistemini değiştirecek bir giri
şim olmaktan uzaktı. Kral çoktan sadece kendi bölgesini 
yönetir bir ‘ile de France’ dükası olmuştu. Böyle bir 
ortamda kimi papaz kimi laik senyörierden oluşan ‘Etats 
G^n^raux' meclisleri, kralın emirnamesini sunduğu, ba
ronların benimseyip benimsememe keyfiyetlerinin bu
lunduğu ve bağlayıcı olmayan ‘istişari’ bir yapı olarak 
ortaya çıktı. 13. yüzyıl yarılanırken Kral Saint Louis, 
baronların kral emirnamelerini kendi sınırları içinde uy
gulama zorunluluğunu getirmeye çalıştıysa da bu güç
süz girişim başarılı olamadı.

Fransa’da Papalığın ilahi krallığına karşı isyan ya da 
ülkeyi yaratan aristokratik devrim süreci 14. yüzyılın 
başında IX. Louis’nin torunu Güzel Philippe’in (Phlllippe- 
le-Bel) krallığıyla başladı. 1294 yılında Papa seçilen 
VIII. Bonifiace yeni bir haçlı seferi doğrultusunda çaba
lara girişiyor; tüm derebeylerini ve krallıkları bu amaca 
yöneltiyordu. Güzel Phlllippe güya haçlı seferleri için 
yüksek vergiler topluyor; dinsel meşruiyetin ardında 
baronların siyasal erklerini kısıtlama yolunu seçiyor; 
toprak mülkiyetini kral mülkü olarak tekelleştiriyor; mer
kantilizmi yasalaştırıyor ve ülkeden dışarıya altın çıkarıl
masını yasaklıyordu. Güzel Philippe baronlara karşı ra
hipleri, mülk sahibi baronlarla mülk sahibi papaz baron
lara karşı üçüncü sınıfı kullanıyor, bu siyasal manevrası
nı halk meclisini toplayarak somutlaştırıyordu. Güzel 
Phlllippe rahipleri, baronları ve üçüncü sınıf (tiers etat) 
olarak bilinen halk temsilcilerini ortak bir meclis kurma
ya çağırdı ve 1302'de bu meclis. Nötre Dame kilisesinde 
Etats GĞnĞraux adıyla toplandı. Fransa’da halk temcilcl- 
lerinln şehir meclislerinden çıkıp, genel meclise ilk katı
lışıydı bu yeni oluşum. Kral buradan aldığı güçle daha 
da ileri gidiyor, bir yandan haçlı seferini baltalıyor; diğer 
yandan danışmanları “ Flote, Nogaret ve Dubois'nin uy
durma belgeleriyle" papa alayhine iftira kampanyasını 
başlatıyor ve 1305 yılında Papa VII. Boniface'ye hazır
ladığı bir komployla ölümüne neden oluyordu. 1305'ten 
başlayarak, Marx’in sözüyle artık papalık kralların “sıra
dan uşağı" durumuna düşüyordu ama bu durum uzun 
sürmeyecek ve 1453’ten başlayarak. Papa, ideolojik hü
kümranlığını sürdürecek; Fransa batı dünyasında yan- 
lızlığa itilecekti. Fransa'da Capet soyu 1328’de sarsıntı 
geçirdi. IV. Philippe’in krallığı eline alması nedeniyle 
İngiliz kralı İli. Edvard Fransa tacı üzerinde hak iddia 
edecek ve Avrupa’yı saran 100 Yıl Savaşları 1338’de 
başlayacaktı. Bu savaşlar sırasında Millet Meclisi (Etats 
Gân6raux) sürekli para toplamak amacıyla toplandı dur
du. 1355'te Paris ticaret burjuvazisinin meclise ağırlığı
nı koyması ve önderleri Etienne Marcel’in girişimleriyle 
Millet Meclisi büyük idari yetkiler kazandı. Ama aristok
rasi bu duruma seyirci kalmadı ve 1380'den başlayarak 
lOO Yıl Savaşları’nın gölgesinde toplumsal gelişim dur-. 
du. 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından alınması ve 
İngllizterin Fransa’dan atılması 100 Yıl Savaşlarını bitiri
yor, yeni bir çağ başlıyordu.

Fransa’nın başına savaşı sevmeyen, savaşa inanma
yan fırsatçı diplomat XI. Louls geçiyor ve parçalanmış 
Fransa’yı yeniden toparlamaya girişiyordu. Onun bu 
çabası aristokratik devrimin demokratik bir temelde ye
niden oluşmasına olanak verdi. 1484'te topladığı Etatş>* 
G6n6raux içinde üçüncü sınıftan üyeler İleri istekler 
öne sürebiliyor ve toplumsal yasaların dinsel değil töre- 
sel temelde kanunlaştırılmasını istiyorlardı. Bu tür is
temler meclisin yeni oluşma biçiminden kaynaklanıyor
du. Çünkü meclisin oluşumu diğerlerinden oldukça fark
lıydı ve papaz-senyör-halk sınıflarından gelen üyeler 
seçimle gelmişlerdi bu kez. Meclisin demokratik yapısı, 
XI. Louis’nin ülkeyi bütünleştirme çabasıyla birleşince, 
laik töresel monarşinin 100 Yıl Savaşlan'nın ardından 
yeniden kuruluşu demokratik bir ivme kazandı. Kral 
IV. Henri’nin 1610’da bir suikast sonucu öldürülmesiyle 
başlayan, çocuk yaştaki XIII. Louis’nin tahta çıkmasına 
neden olan teokratik mutlak monarşi yanlısı darbe ise 
Fransanın kaderini başka yönde çiziyordu. Bu darbe 
fiilen Richelieu Kardinali’nin iktidarını getirdi Fransa’ya, 
Teokratik mutlak monarşi 1614'te Etats G6n6raux’u fes
hedecek ve artık Millet Meclisi devrime kadar bir daha 
toplanamayacaktır. Fransız Devrimi’nin dünyayı sarsan 
en etkili siyasal patlamalardan biri olmasının nedeni, 
aristokratik devrimin 1614’ten başlayarak teokratik mut
lak monarşiye dönüştürülmesinde ve bu tekelci iktidarın 
yaklaşık iki asır süren yönetsel eyleminde aranmalıdır. 
175 yıl sonra, Etatş G6n6raux’un Versailles'da tolanma- 
sı başlı başına bir devrimdi ama 5 Mayıs 1789 daha 
kapsamlı bir devrimci sürecin kıvılcımı oldu.

İSMAİL SOYTEMİZ

27:



koşullarında yaşayan mutlakiyetçi rejim aygıtlarının erişebildiği alanları darmadağın etti. 
Devrimin sınıflan ve aktörleri sürekli olarak değişmekte, bir gün lehlerinde olan güçler 
dengesinin ertesi gün aleyhlerine dönüverdiğini görüyorlardı.

Devrim öncesinin büyük mali bunalımı patlak verdiğinde toplumdaki hiçbir gücün olaylann 
akışım denetleme gücü kalmamıştı. Bunalımın önemli nedenlerinden biri Amerikan Bağımsızlık 
Savaşı’ydı. Savaşın yol açtığı koşullarda yüzyılın başından beri bozulmaya yüz tutan hâzinenin 
ticari dengesi çökmüş, iflas bütün şiddetiyle belirrnişti. Hazine Genel Kontrolörü görevini 
yürüten Turgot 1776’da görevinden alınmış, Cenevre’li zengin spekülasyoncu ve banker 
Necker, Colbert döneminin “merkantilist” önlemlerini yeniden diriltme sözü vererek mali 
aygıtın başına -muhteris karısıyla birlikte- getirilmişti. İsviçre ve Hollanda spekülasyoncu ve 
bankerleri arasındaki kişisel ününün verdiği güvence büyüktü; aydın kesimler arasında - 

i philosophe’lann  bir arkadaşı olarak, Turgot’nun artık kabul edilemez görünen liberal ekonomi 
' yandaşı düşüncelerinin bir alternatifi olarak kabul görüyordu. Mirabeau onun için “Fransız 

kralı” adını kullanıyordu. Ancak vergi toplamadan “savaşı yürütmekteki” görünüşteki başarısının 
berisinde. Parlamentolara gösterilmemiş, kaydedilmemiş büyük borçlanmalar yatıyordu. 1781’de 
ağır borç yüküyle birlikte hâzineyi ardılı Calonne’a bırakarak çekildi. Aynı yıllarda 

! Parlamentolarda ilk sınıf olarak temsil edilen aristokrasinin baskısıyla reddedilen “vergi eşitliği 
! kararnamesi” devrime götüren bunalımın başlangıcı oluşturdu. Ancak bu “kısa süreli” 
ş bunalımın kesintisiz bir biçimde 1789’un devrimci koşullarını yaratması söz konusu değildir.

I 1788’de Fransa, Amerikan Savaşından galibiyetle çıkmış, ve hâlâ Avrupa’nın askerî ve iktisadi
i açıdan en güçlü ülkesi durumundaydı. Malî bunalım yüzünden Kralın da onayladığı zümreler 
arası uzlaşma çağrısı üzerine Necker’in yeniden Hazine’yi yola koymak üzere geri çağıniması

i umutları yeniden alevlendirmiş, ufuktaki devrimi sezilebilirliğin ötesinde bırakmıştı. Kabine 
“aydınlanmış” ve “liberal” kimselerin elindeydi: Malesherbes, Turgot ve Necker. Devrimin 
yaklaştığı yılları belirleyen olgular, bu yüzden aşırı baskı ve adaletsizliklerin tırmanmasından 
çok Kraliyet otoritesinin bunalımına bağlıydılar. Bu bunalımın ana nedenleri. Krala duyulan ve 
toplum sınıflarına yayılmış genel bir düşmanlıktan çok merkezî yönetimin idari güçsüzlüğü,

i feodalitenin hakkından gelinmesinden beri Krala duyulan inancın yavaş yavaş erimesi ve 
feodallerin yerine geçen mültezimlerin, kraliyet vergi memurlarının ve kapitalistleşmiş toprak 

; sahibi senyörlerin hiçbir zaman yazılı hale getirilmemiş, uygulanma koşullan olmayan bir 
, anayasal düzen sayesinde oldukça keyfi bir çıkar sistemini kendileri hesabına oluşturmuş 
bulunmalarıydı.

"Görevlerinden” kopmuş soyluluğun “yükümlerinden” muaf tutulmasının yol açtığı öfke kadar, 
tüm olumlu işlevler -ahlak, eğitim ve yoksullara yardım- fakir köy papazlarına ve keşişlere

l devredildiği halde birçok vergiden muaf tutulan Kilise kurumunun ve üst ruhban sınıfının 
durumu da öfkeyi üstüne çekiyordu. Bu bakımdan, Necker’in Etats Generaux’nun  göreve 

‘ çağniışı sırasında övgüler düzdüğü “üçlü uzlaşma” -Ruhban, Soyluluk ve Tiers Etat- daha çok 
her sınıftan “orta” kesimlerin uzlaşması olacaktı. Devrim eşiğindeki Fransa’nın “mutlu” bir 
ülke görünümü çizdiği, dönemin gözlemci ve yazarlarının dilinden düşmüyordu. Uzlaşma ve 
Necker’in gelişiyle sanki tüm sorunlar çözülüverecekti. Amerika’dan dönen Marquis de la 
Fayette bizzat soyluluk içinde yeni fikirlerin öncülüğünü ediyor, Washington’a yazdığı bir 
mektupta “Fransa’nın kavgasız patırtısız Amerika’yı rahatlıkla taklit edebileceğine” inandığını 
söylüyordu. Ama diğer yandan Devrimin siyaset adamı ve fikir adamı kadrolarını yetiştiren 
Fikir Kulüpleri de faaliyetlerini arttırmıştı.

Devrimin zamansal yakınlığı ve düşünsel uzaklığı. Zümreler Meclisi’nin toplantıya çağrılışı 
sırasında KraUığm açtığı “şikayet defterleri”nin okunmasından da anlaşılabilir. 1789 yılının 
kamuoyunu aksettiren bu defterlerde bulunabilecek ortak noktalar mutlakiyetçi rejime son 
verilmesi, basın ve düşünce özgürlüğü, yazılı bir Anayasa, mali reform ve özellikle feodal 
haklann ortadan kaldırılmasıydı. Ancak diğer yandan Marsilyalılar et, Bretonlar içki 
fiyadanndan yakınıyor, Pusieux’lü bir kent ileri geleni “hastalıklann ve açhklann nedeni 
olarak” suçladığı patates ekimine karşı önlem alınmasını talep ediyordu. Tekstil sanayiinin 
gelişkin olduğu Normandiya zanaatçılan dokuma makinelerinin yasaklanması isterken, 
Simorre’lular yeni vergilerin sebebi olarak gördükleri büyük yol inşaatlanna karşı çıkıyorlardı. 
Defterlerin dili hiçbir zaman kralın saygınlığına uzanmamakta, hatta Alençon defterinde şu 
satırlar okunmaktaydı: “Fırtına geçti, artık Cennete benzeyen bir ülkeye kavuşacağız”.

Şikayet Defterlerinin oluşturduğu kamuoyunun ortak talebi, görünüşte “mali krize çözüm 
bulabilmek” amacıyla toplanacak Zümreler Meclisi’nden rejimin toptan bir reformunu 
kazanmak arzusuna dayanıyordu. Ağustos 1788’de 1214 vekü toplandı: 308 ruhban, 285 
aristokrat ve 621 “üçüncü”... Kraldan ve umutların bağlandığı Necker’den hiç de olumlu bir 
yaklaşım görmeyen Üçüncü Zümre milletvekiUeri, Sieyes’in sonradan göstereceği yola adım 
atmışlar ve 20 Haziran 1789’da Devrim’in başlangıcı olarak kabul edilebilecek “direniş 
manifestolarını” kaleme almışlardı. Bu yemin, şu sözlerden ibaretti: “Ulusal Meclisten hiç 
aynimayacağımıza, ve krallığın anayasası yazılana ve sağlam temellere oturtulana kadar her 
vesileyle toplantılarımızı sürdüreceğimize yemin ederiz...”
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Joseph Ignace Guillotin, Cerrahlık Akademisi'nden 
dostu Doktor Louis’in öngördüğü bir n)ekanizma 
projesine dayanarak “ g iyotin" makinesini, "bu 
cehennemi aracı" 1792 iikbahannda inşa etmeye 
başladı. Önceleri bir Cizvit rahibi, ardından meslekten 
hekim, en sonunda da Tiers Etat’nın temsilcisi olarak 
millet\/ekili olan M. Guillotin, Kurucu Meclis'e Ancien 
Regime altındaki ceza sistemini değiştirme önergesini 
sunmasıyla giyotinin serüveni başladı. Yasa 
önergesinin 6. Madde'si aşağıdaki ölüm cezası infazı 
biçimini öngörüyordu: “ Yasanın ölüm cezası hükmünü 
verdiği her davada ceza suçun doğası ne olursa 
olsun, mahkûm açısından aynı olacaktır; suçlunun 
başı kesilecektir: ve bu işlem basit b ir mekanizma 
aracılığıyla gerçekleştirilecektir." Aslında 18. yüzyıl 
Avrupa’sında giyotinin öncüleri 17. yüzyıl Avrupası’nda 
da vardı: o, yalnızca daha inceltilmiş ve mekanizması 
daha yetkinleştirilmiş bir cihazdı. Fransız tarihçisi 
Daniel Arasse'a göre giyotinle idamın asıl farklılığı bir 
devrim imgelemi ve ayinini yansıtmasından 
kaynaklanıyordu. Gerçekten de giyotin b ir meydana 
dikilerek mahkûmlar sıraya dizildiklerinde yapılan tam 
bir ayindi: şehrin sokaklarında alay halinde dolaştırılan 
mahkûmların gömleklerinin kesilmesinden sonra, 
kalabalığın töreni en iyi izleyebileceği bir biçimde 
alana sokuluyor, darağacına çıkarılıyorlardı. Kendisi de 
giyotinde can verecek, Danton'un arkadaşı Camille 
Desmoulins “ O kadar insanı her allahın günü Place 
de la Revoiution’a çeken Cumhuriyet'e duyulan sevgi 
değil, merak ve sadece tek bir kez sahnelecek yeni 
bir eserdi..." diyerek idamlardaki bu gösteri unsuruna 
dikkati çekmişti. Vieux Cordelier'n/n dördüncü sayısı 
ise, idam tutkunlarının, bu “ gösterinin"kilerle 
karşılaştırıldığında kahramanları kartondan 
oyuncaklardan ibaret olan tiyatro ve opera 
meraklılarıyla alay ettiklerini yazmıştı. Diğer yandan 
giyotinin temsilleri de vardı: Fransız kukla tiyatrolarının 
başoyuncusu Polichinelle'i idam etmek için küçük 
giyotinler kullanılıyordu; hatta 1793 yılında Theatre du 
Lycee'de sahnelenen La Guillotine d’Amour (Aşk 
Giyotini) adlı b ir oyunda giyotin baş oyuncu olarak 
sahneye çıkmıştı.- Yukarıda kandan rahatsız olan bir 
celladı hizcveden bir karikatür.
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Temsilî burjuva özgürlükleri ile baskının elele gittiği 
NapolĞon dönemi, yalnızca Fransa’da değil bütün 

Avrupa'da karikatüristler için bir altın çağ oldu. 
Aşağıda kendi döneminin en ünlü politik karikatüristi 

James Gilray’in, Konsüllük yönetimi sırasında, iki 
göige Konsül kalemlerini ısırırken, bir çırpıda bir 

anayasa yazıveren Napolâon'u gösteren karikatürü. 
Karikatür Gilray’in zamanında son derecede gelişmiş 

oimakla birlikte, henüz tamamen muteber bir sanat 
olarak görülmeye başlamamıştı. Royal Academy’de 

eğitim gören Gilray’in kendisi de, hayatını ve ününü 
karikatüre borçlu olduğu halde, daha ciddi bir sanatçı 

olarak tanınmak istiyordu. 1815’te delirerek öldü.

Büyük Korku, Devrim ve Halk Ayaklanması

Sonradan devrimci ideolojinin zafer kazanmış versiyonunun devrimi başlattığı 14 Temmuz 
gecesi Bastille’in alınışı ve orada bulunan 7 suçlunun salıverilmesi, simgesel değerinin ardında 
Paris ahalisinin, hiçkimsenin almak istemediği iktidarı fiilen ele geçirdiği, kısıtlı bir 
kalkışmaydı. Oysa ayaklanma Paris merkezli olan bu kalkışmadan çok önce kırda 
başgöstermişti. Mart ayından beri Provence köylüleri. Nisanda Gap bölgesi. Mayısta Picardie ve 
Cambresis banliyöleri ayaklandılar. Paris’te bile, daha 28 Nisan’da Reveillon ve Henriot 
fabrikalarını ateşe veren bir sans culottes ayaklanması başgöstermişti. Günlerdir Necker’in 
azledilmesi, Versailles’da krallık birliklerinin Paris için bir tehdit oluşturacak şekilde 
toplanması karşısında kamu oratörleri yoğun bir konuşma ve propaganda faaliyetine 
girişmişlerdi. Devrimci siyasetçilerle halk arasındaki ilişki, en belirgin biçimde Paris 
kadınlarının Ekim 1789’da Versailles’ı basarak, Krah Paris’e “davet etmeleri” olayında 
beliriyordu. Bu kendiliğinden gelişen, çok çok devrimci milislerin kışkırtmalanyla canlanan 
halk ayaklanması, aylardan beri devrim siyasetçilerince planlanmaktaydı. İki gün içinde kral, 
ailesi ve La Fayette teslim olarak Paris’e dönmeyi kabul ettiler. Bu olay. Devrimin Jakoben 
kadrolan ile Paris sans culottes’lan arasında gelecekte belirginleşecek bir “düşûnce-eylem” 
birliğinin de ifadesiydi. Devrimin siyasal saflanndaki ayrılmalar, saflaşmalar ve karşıdıklar, bu 
olay üzerine şekil kazanmaya başladılar. Nitekim, 23 Haziran 1789’da Kralın emrine uymayı 
reddeden Üçüncü Zûmre’nin temsilcisi Mirabeau, hâlâ monarşinin en büyük düşmanı olarak 
bilindiği halde, devrimin kontrolden çıkmaya başlamasının ürküntüsüyle rejimi kurtarmanın 
yollarını aramaya bu dönemde başladı ama erken ölümü Krah önemli dayanaklanndan 
birinden yoksun bıraktı.

Anayasallık

Anayasallık ve “yazılı” bir anayasa düşüncesi. Devrimin ve daha sonraki Fransa tarihinin en 
büyük saplanalanndan biriydi. “İnsan Haklan Bildirisi”, 12 Temmuz 1790’da ruhban sınıfı 
“çalışmaya davet eden” laik bir Kilise yasaması “anayasal” metinlerin çevresinde örülmüş 
siyasal mücadelelerin eseriydiler. Eylül 1791’de Kral tarafından resmen onaylanan “ılımh” 
anayasa, yine bir siyasal mücadele ortamı doğurmakta ve genel çerçevesini çizmekteydi: 
Montagnards ve Girondins’lerin savaş alanını oluşturacak olan Assemblee Legislative (Yasama 
Meclisi)... Anayasa, siyasi ayrıcalıkları lağvetmekte, ancak mülkiyet rejimine dokunmamaktaydı. 
Dolayısıyla destek, bir yandan sağ kanadı, temsil eden Girondin’lerden yanaydı, öte yandan 
topraklanna el konulmamış aristokrat göçmenlerin dönebileceği umutsuzluğunu da yaratıyordu. 
Komplolardan çok bizzat komplo teorileri savaşmaya başladılar. Vergniaud ve Brissot 
tarafından temsil edilen La Gironde, 1792’de “feuillants”lan, yani kendine bağlı kabine 
üyelerini azletmeye zorladıkları Kral’dan kendi önerdikleri bakanlan kabineye atamasını 
istediler. Bunun zorunlu olarak kabul edilmesi siyasi gücün Jirondenlerin eline geçmesi 
demekti. 20 Haziran 1792’de “büyük günlerin adamı”, teşvikçi Santerre’in önderliğinde Kralın 
kaldığı Tuileries sarayını basan halk ayaklanması, kralın son dayanaklannı oluşturan anayasal 
veto haklanna yönelik bir saldınnın başlangıcıydı.

Varennes gecesinin ardından 10 Ağustos 1792’de krallık resmen ilga edildi; aslında, tüm 
haklanndan yoksun bırakılmış bir monarkın oluşturduğu bir yükün atılması anlamına gelen 
Cumhuriyet ilam somutlaşmasını, savaş yüzünden siyasal yıkıma uğramış La Gironde 
cephesinde değil, Robespierre ve Jakoben kadrolann güçlü “Cumhuriyet korumacıhklannda” 
buluyordu.

Soyut bir sözcükler dizisi olarak “Liberte, Egalite, Fratemite”nin ötesinde Convention'da boy 
gösteren Devrim liderlerinin, Jacobin’lerin, aydmlann, buıjuvalann, filozof ve bilim adamlannın, 
dışanda “sans culottes” kültürünün, Languedoc ve Vendee köylülerinin, ordunun ve idam 
bayramlannın düzenleyicilerinin herbirinin bir talebi, bazen sonuçta sepete düşen kafalann 
dışına asla çıkmayan mayalanmış düşünceleri, bazen Convention sıralanndan büyük coşkular 
ve haykınşlar içinde bağınlan programlan, önerileri vardı. Bunlann bir kısmı, büyük ölçüde 
devrim öncesinin “Cahiers des Doleances”lannda defalarca ifade edilmişti. Kâh piskoposun 
evlenmesine izin vermediği “simonist” bir papazın yakınması, kâh tüm Fransa toprağını 
herkesin bulunduğu yerde korumaya arzu duyması için bir ordu alanına çevirmeyi arzulayan 
Camot’nun militarist önergeleri, eşidik öğretisinin özüne uymayan hizmetçilik ve ırgadık 
kurumlannın ortadan kaldınimasmı düşleyenlerin yakınma, saldın ve önerileri Convention 
günlerinin bitip tükenmez gündemini oluşturuyordu. Devrim, Ancien Regime’in şikayet 
defterlerinde dışavurulan sorunlan değiştirmemiş, yalnızca ilk kez açık açık ortaya 
atılabilmelerine, sorumlulann yüzüne karşı haykınlabilmelerine olanak vermişti. Eski iktidann 
askıya alınmasıyla birlikte şimdiye kadar Kralın, sarayın ya da kilisenin önünde yakarmak, 
derdini anlatmak için çabalayan sayısız reformcunun, tımarhaneleri düzenlemek isteyen Rahip 
Pinel’in, cizvit modelini laik öğretime de taşımak isteyen Lanthenas’ın, felsefeyi bu kargaşa 
ortamında yeniden canlandırabilmenin yöntemlerini araşûran duyumcu ve “duygusal” filozof ' 
Condorcet’nin yaşamlan değişmiş, “siyasal mekân ve zaman” hepsini içine alarak 
Convention’daki tartışmalann içine sürüklemişti. Reform önerilerini, o korkunç çeşitlilikleri 
içinde birbiriyle bağdaştırmak mümkün değildi: En azından Convention’un Fransız tarihine 
oranlanırsa kısacık olan yaşamının gün gelip tükenebileceği ülkenin en ücra köşelerinde 
yaşayan köylüler ve şehirliler tarafından sezilmekte ve “özgürlük anı”ndan faydalanarak
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1789 'Özgürlüğün  
Ulusu'na Bir Adım

"Her yıl, kürsümden İnip de, öğrenci kalabalığının 
artık bir daha yüzünü göremeyeceğim bir kuşağının da
ğıldığını gördüğüm zaman, düşüncelerime gömülürüm. 
Yaz ilerler, şehir tenhalaşır, sokaklarda gürültü azalır, 
Pantheon’umun çevresini kaldırım daha fazla örter. Onun 
beyazlı siyahlı büyük döşeme taşları ayaklarımın altında 
ses verir. Kendi benliğime gömülürüm; derslerim üzeri
ne, tarihim üzerine, onun kudretli kılavuzu olan ihtilalin 
ruhuna danışınm. O bilir, ötekiler bilmemişlerdir. Kendi
sinden önceki bütün zamanların sırrı onda saklıdır. Fran
sa yalnız onunla kendi benliğinin bilincine vardı. Kendi
mizi unutur gibi olduğumuz her zaaf anında, kendimizi 
onda aramalı, onda kendimize gelmeliyiz. Bizim İçin 
derin yaşam gizi, sönmez kıvılcım onda durur. İhtilal 
bizdedir, bizim ruhumuzdadır; onun dışta abidesi yok
tur. Fransa’nın canlı ruhu, seni kendimde değil de, nere
de ele geçirebilirim?.. Birbirini izleyen iktidarlar başka 
her İşte birbirlerine düşman olmalarına karşın, bir düz
lemde anlaşmış göründüler; uzak ölü çağları ortaya çı
karmakta ve canlandırmakta... Seni ise ellerinden gelse 
gömerlerdi.. Peki ama neden, yaşayan bir sen varsın. 
Yaşıyorsun!.. Senenin bu devresinde, derslerimin beni 
bıraktığı, çalışmanın bir yük halini aldığı, mevsimin ağır
laştığı günlerde, her zaman bunu hissederim. O zaman 
Champ de Mars'a giderim, kurumuş otların üzerine otu
rur, çorak ovada esen engin rüzgârı solurum. Champ 
de Mars, işte ihtilalin bıraktığı tek abide budur. İmpara
torluğun sütunu var, üstelik zafer takını da sanki yalnız 
kendi iyeliğine almış gibidir; krallığın Louvre’u var. in- 
valldes’i var; 1200 yılının derebeyi kilisesi daha Notre- 
Dame’da azamet taslar; Romalıların bile Caesar Ilıcaları 
var. Oysa ihtilalin abidesi... boşluk... Onun abidesi, Ara
bistan kadar dümdüz olan şu kum.. Kahramanların anı
sını yadetmek için Gaule’ün diktiği silik ve kuşkulu ta
nıklar gibi, sağda bir höyük solda bir höyük... Kahra
man, lena Köprüsü'nü kuran değil mi? Hayır, burada 
ondan daha büyük, daha kudretli, daha canlı biri, bu 
uçsuz bucaksız alanı dolduran biri var. “ Hangi tanrı? 
Belli değil burada bir tanrı bulunuyordu?..” Evet, her 
ne kadar unutkan bir nesil bu yeri, yabancı ülkelerden 
öykünmüş boşu boşuna eylencelere sahne yapmak ken
dini bilmezliğini gösteriyor, İngiliz atı ovada saygısızca 
tepiniyorsa da... Evet orada, hiçbir yerde şimdi duyum
sanmayan sonsuz bir soluk, bir ruh, ama çok güçlü 
bir ruh dolaşıyor. Bu ova çoraktır, bu otlar kurumuştur, 
ama bir gün gelecek, yeniden yeşerecek. Çünkü, kutsal 
bir gün, bir Fransa ile öteki Fransa'nın, Bastilein topu 
ile uyanıp, kuzeyden ve güneyden gelerek kucaklaştığı 
gün, üç milyon insanın, tek bir kişi gibi, silahlı olarak 
barış emrini verdikleri gün, bu tepeleri ayaklandıranların 
yaratıcı teri, derinlerine kadar işlemiştir." (Michelet- 
Histoire de la Revolution Françelse) Fransız tarihçisi 
Jules Michelet'in 1848 Sanayi Devrimlerinden ve emper
yalist Fransız milliyetçiliğinden yana tavır koymadan 
önce, 31 Ocak 1847'de devrimci bir ruhla kaleme aldığı 
önsözden alınan bu bölüm, 1815'te Bourhon hanedanı
nın krallığı tekrar eline aldığı ‘Restorasyon Devri'ne tep
kisini de yansıtır. Michelet'in yazımından Fransız Devri- 
mi'nin önce Restorasyon'la, ardından sanayi devrlmle- 
rlyle boğulan özünü duyumsamamak olanaksızdır. Bu 
öz kavrandığında Fransız Devrimi’ne “ burjuva” nitelik 
yüklemenin 1789’un ardından gelen devrimci süreçleri 
nasıl olumsuz yönde etkilediği; bakış açısını nasıl sınır
ladığı; çok daha kapsamlı bir biçimde görülebilir. Bu 
nedenle tarihsel süreç içinde Fransız Devrimi'nin yeri, 
koşulları içinde doğan “ öz''ü, anlamı, çok yönlü olarak 
ele alınmak zorundadır.

1789 BURJUVA DEVRİMİ Mİ? HAYIR

Fransız Devrimi'nde tanımını bulan ulus, dil-kültür-

tarih-ülke birliğinin varettiği kendiliğinden bir sosyal 
olgu değil; devrimle varedilen siyasal bir olgudur. Ulus 
adı verilen bu siyasal olgu, dindaşlık, üiküdaşlık, soy
daşlık ve sınıfsallık gibi sübjektif sınırlar içinde varedil- 
medi; aksine objektif devrimierin genelliğinden doğdu. 
Toplumsal altüst oluşun içinde öyle bir konum yer ve 
zaman bulunur ki, işte o değişim anında, daraltılmış 
iktidara karşı, tüm toplumsal sınıfların eylemi, ortak, 
nesnel, genel ve özgürlükten yana bir meşruiyet çizgi
sinde şu veya bu şeklide buluşur. Jean Jacques Rous- 
seau’nun teorik “ genel irade”sinden temel ayrımı fiili 
“ genel irade” olan bu buluşma, egemenliği ‘monark'- 
tan aldı ve kendinde tanımladı. Egemenlik artık aristok
rasinin yarattığı ülke içinde yaşayan tüm insanlarındı. 
Ulus siyasal iktidarın kaynağı olmanın, egemenliğin kay
nağı olmanın, meşru bilincinden doğan bir siyasallığın 
ürünü oldu. Fransız devrimi, ulusa dayanan değil, bölük 
pörçük klan yapılarının, etnik çoğulculuğun, dil ve kül
tür bolluğunun içinden ulus vareden bir meşruiyet çizgi
sini tanımlar. “ Ulus” vareden devrimin, “ ulusa” daya
nan toplumsal eylemlere meşruiyet gerekçesi sayıldığı 
noktaya nasıl gelindiği sorusunun yanıtlanması, burjuva 
İktidarının ve ona karşı sınıfsal tepkinin sorgulanması 
yapılmaksızın başarılamaz. Bu temel ayrımı görmeyen 
Marksistlerin “ milli mesele” üzerine görüşleri, bizzat 
Marksistlerin eleştirileriyle burjuva düşüncesinden ayrı
labilir ve işte burada Fransız Devrimi’nin “ulus” u, sosyo
kültürel bir varlık olarak değil, aksine egemenliğin kay
nağı olan siyasal varoluş biçimi olarak tanımladığı “ öz” 
kavranmak durumundadır.

François Furet'nin burjuva devrimi kavramını metafi
zik bir kahraman olarak ilan etmesi son derece haklıdır: 
“ Fransız Devrimi üzerine Marx ve Engels'in bize bıraktı
ğı çelişik çözümlemelerin yerini, olağanüstü bir ölçüde 
basitleştirilmiş ve bayağı bir Marksizm alıyor. Gelinen 
bu yerde söz konusu olan, burjuva devriminin köylülerle 
şehirli halk kitlelerini arkasında toplayıp, feodal üretim 
biçiminden kapitalist üretim biçimine geçtiği şeklinde, 
sıradan, doğrusal, bir tür tarih şemasıdır... Bunun sonu
cunda da “ burjuva devrimi” kavramı, her iki ucundan 
kısaltılmış kronolojik süreç için çok bol gelen, gevşek 
bir kaplama olur çıkar. Bu apaçık çelişkinin “ Marksist” 
tarihçiyi rahatsız etmemesi, söz konusu tarihçinin Mark
sist olmaktan çok neo-Jakoben olmasındandır.” (Anna- 
les ESC sayı 2 Mart-Nisan 1971) Ama kusur, “ neo- 
Jakoben” de olsa sadece Marksistlerin omuzlarında de
ğildir. Marx'in ulus vareden süreci, farklı etnik kökler
den gelen proletaryanın ortak üretim alanında “ doğal 
asimilasyonu”na bağlayan görüşleri anımsanmalıdır. Salt 
bu açıdan bakıldığında ‘ulus'un varoluş süreci, sadece 

proletaryaya bağlanmış olmakla kalmaz, aynı zamanda 
sınai kapitalizmin iç determinizmine bağlanmış olur. Böy- 
iece burjuva devrimin doğal sonucu sayılır ulus... Bu
nunla yetinilmez ve ‘saf demokrasi’ karşıtı görüşler Ro- 
usseau'dan başlayıp, bu yanılsama temelinde farklı bir 
öz kazanarak Lenin'de doruğa ulaştığında, tarihsel sü
recin nesnel yorumunun yerini ‘sübjektif nitelik yüklen
miş bir sınıfsallık alır ve Fransız Devrimi'ni “ burjuva 
devrim” saymak neredeyse gelenekselleşir. Bu yanılsa
mayla yitirilen şey, Fransız Devrimi'nin meşruiyet çizgi
si olan, egemenliğin kaynağı ‘siyasal ulus’ tanımıdır. 
Bu görülmez ve ‘ulus' sosyolojik, etnik, kültüre bir ‘olgu' 
biçiminde tanımlanıp burjuvaziye bağışlanabilir; artık 
burjuvaziye ezebileceği ve kullanabileceği bir ‘meşruiyet’ 
armağan edilmiştir: Böylece burjuvazi ‘ulus'u kendi süb
jektif amaçlarının aracı olarak kullanabilir ve yine burju
vazi, sınıfsallığını ‘ulus' tanımının ardına gizleyebilir; 
sınıf mücadelesini ‘ulus dışı' ilan edebilir veya ulusa 
sahip çıkma adına proletaryayı ulusal kıldığı çıkarlarla, 
sus paylarıyla dizginleyebilir... 1848 sanayi devrimleri- 
nin ardından, Hıristiyan Düşüncesi'nin ‘Doğu sorunu’, 
sömürgeciliğin ‘Doğu sorunu’ biçimini aldı. Doğu, Fran
sız Devrimi'nin siyasal meşruiyetinde değil, aristokratik 
devrimierin ‘ülkesel sınır’ meşruiyeti temelinde ayak- 
landırılacaktır artık. Bunun doğal sonucu ise, sosyo
kültürel ulus tanımlarının yeni devlet oluşturmanın ye

terli gerekçesi sayılmasıdır. İşte tüm bunlar, kategorik 
kılınmış, “ metafizik bir kahraman olan ‘burjuva devrimi' 
mitosundan” çıkıyor. Bu kategorik kılınmış kavramla 
birlikte, unutulan şey, özgürlük savaşının kendisidir; 
“ burjuva” damgası altında kalan ve üzeri örtülen şey, 
bir bütün olarak tarihin nesnel bilgisidir. Fransız Devri
mi “ burjuva devrimi” değil, ne yazık ki meşruiyeti bur
juvaziye bağışlanmış bir devrimdir. Bugün böyle bir 
bağış yapabilmek için oldukça yoksuluz, ama böyle hak
sız bir bağışı geri alabilecek düşünce zenginliğimiz ol
malıdır.

1789'DAN ÖNCE

XI. Louis ile canlanarak süren aristokratik devrim, 
demokratik ivme kazanıp, önce VII. Charles’la (1483- 
1498), ardından XII. Louis'le (1498-1515) gelenekselleş
ti. Bu durum Avrupa mutlak monarşilerinin ve Papa'iığın 
tepkisini çekti. Bu tepki, i. François'nın (1515-1547) 
krallığı döneminde Fransa'ya Habsburg İspanyası'nın 
saldırısında somutlaştı. Yenilgi, Türkierden yardım iste
mek zorunda bıraktı i. François’yı ve Kanuni Sultan 
Süleyman'ın askerî-ekonomik desteği, Fransa’yı, Habs
burg egemenliğindeki Kutsal İmparatorluğun yutmasını 
engelledi. Laik töresei monarşi 11. Henry (1547-1559) 
döneminde de sürdü. Artık Fransa yeni keşfedilen kıta
lara yöneliyor, nüfus baskısını ve tarımsal kapitalizmin 
tek düze kılınmış bunalımını kolonyalizmle aşmaya çalı
şıyor bu alanda Hollanda, Portekiz, İspanya ve İngiltere 
ile çekişiyordu. 1859-89 arası yaşanan etnik ve dinsel 
iç savaştan sonra Fransa, IV. Henry'nin yeni aristokratik 
devrim programının uygulama alanı oldu. Devrimi daha 
ileri götürmek, din çatışmalarını önleyerek ülke bağım
sızlığından yana güçleri birleştirmek gerekiyordu. 13 
Nisan 1589 tarihli Nantes Fermanı Fransa'ya dinde hoş
görüyü getiriyor, aristokratik krallığa yeni eylem alanı 
yaratıyordu. 1589'da tahta çıkan ve kısa sürede ülkeyi 
yeniden birleştiren IV. Henry'nin ünlü bakanı Sally'nin 
mali reformu ise, adil bir vergi reformu niteliğini taşıyor; 
vergi bağışıklıklarını ortadan kaldırıyor ve özellikle pa
paz senyörlerl, kilise arazilerinden sağlanan geliri vergi
lendiriyor; Fransa bütçesi tarihinde ender görülen denk
liğe kavuşuyordu. Bakan Sally’nin sanayi gelişimini özen
diren programı ve IV. Henry’nin laik töresei aristokratik 
devrim programı, biri ekonomide diğeri siyasal alanda 
aynı anda yürürlüğe konuyor; papalığa toprak bağışla
yan Cüce Papin’in Fransa'sı Papa’ya karşı aristokratik 
devrimin öncülüğünü üstleniyordu. Etats GĞnĞraux, sa
dece papazların ve senyörlerin değil, halkın da katıldığı 
bir meclis biçimini alıyor ve kentler ülke başkentine 
dileklerini iletebiliyordu. Ancak Hıristiyan Düşüncesi böy
le bir bağımsızlaşmayı ve gelirinin, statüsünün halkla 
bir sayılıp vergilendirilmesini kabullenmeye hazır değil
di; bunu engellemeye henüz gücü yetiyordu.

IV. Henry'nin 1610'da bir suikast sonucu öldürülmesi, 
Richelieu Kardinalinin acımasız diktatörlüğünü getirdi 
Fransa’ya. Çocuk yaşta kral olan X111. Louis vesayet 
altındaydı. 1614'te Etats G6n6raux feshedildi. Dinde hoş
görü fermanı ortadan kaldırılıyor, Sally’nin sanayileşme 
çabaları eziliyor, Hıristiyan Düşüncesinin diktatörlüğü 
karanlık çağlara duyulan geç kalmış özlemle vahşi bir 
biçimde inşa ediliyordu. Devlet gücüyle desteklenmiş 
Katolik baskı, diğer Hıristiyan mezheplerinin üzerine 
çevriliyor ve halk Hıristiyan ‘eşitlik’ fikrinin içine ‘tebaa’ 
olarak yerleştiriliyor; ütopik mülksüzleştirme siyaseti 
savunucusu Cizvit Papazları, hapishanelerin ve kilisele
rin başına atanıyordu. Avrupa’daki tüm gelişmelerin ak
sine, demokratik bir aristokrasiye sahip Fransa, darbe
den sonra yine Avrupa’daki tüm gelişmelerin aksine 
dine yöneliyordu. Richelieu Kardinali yönetiminde Fran
sa devlet yapısını ilahi krallığa bağlıyor, yönetsel biçim 
olarak teokratik mutlak monarşiye yer açıyordu. Bir za
manlar Batı'nın Hıristiyan tek devleti olan Büyük Frank 
Krallığı düşü canlandırılıyor ve dinsel misyon Habsburg 
Avusturyası’ndan alınmaya çalışılıyordu. Habsburg Avus- 
turyası'nın Ren Federasyonu ile Brandenburg'u ele ge
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çirmesine engel olmak ilk amaçtı ve savaş gecikmedi. 
Fransa, çevresinde şimdilik küçük devletlerin varolması 
gereği üzerine kurdu politikasını ve Otuz Yıl Savaşlan’- 
na (161S-1648) bu amaçla girdi. 1644’te başlayan Wesp- 
halia (vestfalya) görüşmeleriyle bu sonuca kısmen de 
olsa ulaşılıyodu. Bu savaşın sonunda yaratılan ikinci 
şey XIV. Louis'nin mutlak egemenliğiydi. “Tanrı Kral” 
ya da “Güneş Kral” XIV. Louis'nin Fransası’nda top
lumsal çoğunluğu oluşturan köylü sınıf, ezici bir otorite
nin düzeni içinde 'tebaa' olmak mutluluğuna bir kez 
daha erişti. Artık aristokrasinin paralı ordularına gerek
sinim duyulmuyordu. Doğu’dan, OsmanlI’dan alınan ör
nek bu kez Hıristiyan mayasıyla daha güçlü kurulmuş, 
'tebaa' nihayet yaratılmıştı. Tarlayı korumak adına köy
lünün oğulları savaşa sürülebilir ve köylü yitirdiği oğul
larının acısını Harman Ayı'nda boy veren buğdayların 
altın sansı başaklarında unutabilir; şikayetleri kilise ce
zaevlerinde değerlendiren papazından kendisi için dua 
etmesini isteyebilir; Bağbozumu Ayı’nda yaptığı şarap- 
lann, kaynamasını Sis Ayında dinleyip, Don Ayı'nda 
başlayarak yudumlarken Tanrı Kralı XIV. Louis’ye ken
disini koruduğu için dua edebilirdi... Ama böyle olmadı, 
Otuz Yıl Savaşı ülkenin tarım yapısından nadası kaldır
mayı zorunlu kıldı. Cizvit Papazlarının koloni toprakla- 
nnda uygulayageldikleri her yıl ekim yapma zorunluluğu 
kondu köylünün üzerine. Fransa'nın yorgun toprakları 
bunu kaldıramazdı ve kıtlık yavaş yavaş kendini göster
meye başladı. Öyle ki, 1780'lere gelindiğinde köylünün 
ne hayvanı ne hayvansal gübresi vardı ve sabana nere
deyse insan koşulur oldu.

Burada XIV. Louis’nin bakanı Colbert'in sanayileşme 
programından ve bu programın başarısızlığından sözet- 
mek gerekir. Colbert 1661'de, ülkenin gücüne “ sanayi 
ve ticaret” gücünün eklenmesi gerektiğini söyleyecek 
ve kralına ülkede “yapımevleri" kurulmasını önerecek
ti. Ama XIV. Louis bu gerekliliği “ Lonca” geleneğinin 
gelişkin olduğu, Hollanda'nın Habsburg İspanyollarının 
elinde kalan bölgesi Belçika topraklarını ülkeye katarak 
değerlendirecektir. İşte artık ülkenin “yapımevleri” de 
vardır. Ama bu ilhak girişimi birkaç Belçika kentinin 
elde tutulmasıyla sınırlı kalacak, Brandenburg Prensi 
Friedrich Wilhelm'in ve Hollanda'nın karşı savaşı Nime- 
gue (Nymegen) banşıyla (1679) sonuçlanacaktır. 1680’de 
XIV. Louls bu kez Ren havzasına saldırmaktadır. Sanayi 
kurmak yanlısı Başbakan Colbert bu savaşı engelleme
ye çalışırken, yaşamını noktaladı. Aristokrat savaş ba
kanı Louvots ülkeyi 1687-1697 arasında sürecek olan 
yeni savaşın mimarı olacaktı. Fransa’da ikinci kez sana
yileşme çabası baltalanıyordu. Bu savaş yitirilecek, 
ispanya Veraset savaşı 1701'de başlayacak; İspanya- 
Fransa Birliği sağlanamadığı gibi, 1713 Utrecht ve 1714 
Rastald anlaşmaları Fransa'nın Kuzey Amerika’daki bü
tün kolonilerini Ingiltere’ye bırakmasına neden olacaktı. 
XIV. Louis mutlak monarşinin gücünü doruğa çıkarmıştı 
ama o gücü sonuna kadar tüketip öyle ölmüştü.

1681'de Fransa'da herkes bu işin böyle yürümeyece
ğini söylüyordu. Ama bir ihtilal havası sezen Tanrı Kral, 
SOO bin aydını ülkeden sürdü çıkardı. “ Güneş Kral” 
XIV. Louis'nin 1715'te ölümü üzerine Kral Naibi Dük 
d'Orleans'm yedi yıl sürecek iktidarı geldi Fransa'ya 
ve XIV. Louis'nin ikibuçuk milyar frank olan devlet borç- 
lanna Orleans Dükü 750 milyon frank daha ekleyecektir. 
Ülke Hindistan'ın yağmasıyla ayakta durmaktadır. 100 
yıl önce Fransa’daki demokratik gelişmelere karşı kendi 
arasında birlik oluşturan Avrupa’nın mutlak monarşileri, 
Fransız mutlak monarşisinin Avrupa egemenliğine karşı 
bu kez demokratik temelde yine Fransa'ya karşı birlik 
oluşturulmaktadır. Roller değiştirilmiştir.

XV. Louis'nin uzun süren bir hastalığın ardından 
1743'te politikaya ağırlığını koyması ve Habsburg Avus- 
turyasına düşmanlık çizgisini bırakarak yeni oluşan Prus
ya'ya karşı ortak savaş ilanı, Protestanlara karşı Katoiik- 
ierin savaşı olarak algılanmış, bu durum Fransızların 
gözünde kralı “ sevgili” kılmıştı. Ama 1744-1754 arasın

da yaşanan Fransa tarihinin en güç geçen on yılı sonun
da kral halkın gözünde öldü. 1756-1763 arasında yer 
alan Yedi Yıl Savaşları Prusyanın sınırlarında bir deği
şiklik yapmadı ama Fransa’nın Hindistan’daki geçim ka
pısının Ingilizlerin eline geçmesini sağladı. Michelet'in 
sözüyle “ tanrılaşan kral halkın gözünde bir daha diril
memek üzere öldü. Onun yerine fikirlerin krallığı yüksel
di: Montesquieu, Buffon, Voltaire...”

Ticaret kolonilerini tümüyle yitiren, sanayi gelişimini 
eliyle baltalayan, tarımını yok eden, aristokrat aydın 
sınıfını ülkeden bir daha dönmemek üzere süren Fran
sa'da rant ekonomisi egemendir artık ve üretemeyen 
ülke borcun, paranın, parasal ilişkilerin tutsakiığındadır. 
Kral ülkenin bütün sınıflarını karşısına almıştır, avantaj 
sayılan iktidar tekeli, yalnızlığın kuşatması altındadır.
XVI. Louis yalnızlığını aristokrasiye arka çıkarak, vergi 
gelirleriyle onları besleyerek gidermeye çalışmaktadır. 
Ama ülkede yönetsel bir sınıf olarak aristokrasi yoktur 
ve türedi zenginlerin, deyim yerindeyse ‘sonradan 
görmüş' dalkavuk sınıfın adıdır aristokrasi. Bu dilenci 
aristokrasi vergi gelirinin yeni asalağıdır. XVI. Louis’nin 
aristokrasiye sahip çıkma politikası kimi aydınların - 
başta Voltaire olmak üzere- krala yeniden umut bağlan
masına neden oldu. Oysa Fransa'da akılalmaz bir çöküş 
yaşanmaktadır. Cizvit Papazlarının elindeki hapishane
ler parayla tutuklama belgeleri satmakta, soysuzlaşma, 
rüşvet, yokluk kentleri yaşanmaz kılmaktadır. Kocasın
dan kurtulmak isteyen kadın, düşmanını yoketmek iste
yen kişi parayla bu tutuklama belgelerinden almaktadır, 
ülkede kurulu kırk kadar Bastil hapishanesi ve her kili
senin kendi tutukevi, unutulmuşluğun içinde insan yo- 
keden kurumlar olarak toplumsal baskı aracıdır. 17. yüz
yılın başında ve ortasında devrim beklenen Fransa'da 
artık herkes bu tür bir çöküş içindeki toplumla devrim 
olmaz kanısındadır. Voltaire’in, Mirabu'nun krallığa ye
niden umut bağladığı, Locke’un düşman sayılıp yadsın
dığı, Amerikan devriminin Fransa’nın beklentilerini kar
şılamadığı çağda, Kalvenist bir aileden gelen Cenevreli 
bir adam “ haydi” dedi; “ tanrı olahm, olanaksız şey 
olanaklı ve kolay hale gelir... O zaman bir dünyayı devir
mek hiçtir, belki bir dünya yaratılır. Genel irade hak 
ve akıldır. Onun için uyanın, köleler!” XVI. Louis'nin 
çağrısı üzerine 5 Mayıs 1789'da Etats G6nĞraux Versail- 
les’da toplandığında, bu sözlerin yazarı Jean Jacques 
Rousseau öleli bir yıl olmuştu. Her sübjektif yapının 
toplumsal muhalefetle uğraştığı bir zamanda, toplumsal 
iktidarı yaratmaya çalışan Rousseau’ya herkes düşman 
kesilmişti, belki kendisi bile... Ama topluma, yalancı 
eylem alanı olan toplumsal muhalefetin dışında, kendi
sinin iktidar olduğu anlatıldığında, en saf köylü bile 
iktidarının bilincine varabilir, aristokratik sınırın içinde 
toplumsal iktidarın eylemi genel ve özgür bir temelde, 
soysuzluğa, kokuşmuşluğa ve baskıya karşın doğabilir
di. Krallığın Fransa’sı içinde etnik kökenleri farklı da 
olsa insanlar vardı, halk vardı; o zaman diyordu Rousse
au, toplumsal iktidar vardır, özgürlük hareketi vardır, 
özgür bir Fransa vardır. İşte Fransa'nın yaratacağı ulus 
buydu ve kendini siyasal iktidar olarak tanımlıyordu.

1789'DAN SONRA

Fransız Devrimi, ne bugünün sorunlarının ilacıdır, ne 
1793-95 arasına konulabilecek kısa bir süreçtir, ne “ Pa
ris Komünü”dür, ne de burjuva devrimidir. Gerek Jules 
Michelet'in, gerekse Alponse Aulard'ın yakın tanıklığına 
dayanarak söyleyebiliriz bunu. Burada asıl üzerinde du
rulacak şey, Napol^on'un küçük burjuva iktidarının ha
zırladığı koşullarla Restorasyon döneminin yarattığı, sa
nayi burjuvazisinin eylemidir. Burjuvazinin Fransız Dev- 
rimi'nin varettiği meşruiyeti kullanma ve ezme çabası
dır. Burada anlatılanlar soyut ve genel bir süreç tanımıdır.

Avrupa'da global ve entegre bir sanayiin doğuşu 
1840'lara denk düşer. Nasıl ki Lonca üretimini burjuva 
niteliklerle anmazsak, merkantilizmin ilkel çabalarını bu
gün kavradığımız anlamda “ burjuva” tanımının İçinde 
değerlendirmemiz olanaksızdır. Kapitalizm ne makine.

ne üretim, ne de başlı başına piyasadır. Modern anlam
da kapitalizmin ve toplumu güden bir sınıf olarak burju
vazinin doğuşu, egemenleşmesi 19. yüzyılın ilk yarısın
da oldu. Tarımsal kapitalizmin, ticari kapitalizmin üzeri
ne, sınai kapitalizmin inşasıdır söz konusu olan. İlk 
olarak karşımıza gücünü alt yapıdan alan modern ve 
bütün unsurlarıyla eksiksiz bir sınıf çıkıyor: Burjuvazi, 
sınai kapitalizmin yeni egemeni. Bu egemenlik mutlak 
iktidar fonksiyonunda anlam bulacak ve 1848 sanayi 
devriminin ardından siyasal iktidar, mutlak iktidarın be
lirlediği bir biçim ya da görünür İktidar olacaktır. İşte 
aristokrasi burada mutlak iktidarın siyasal alandaki gö
rünür eli oldu. Giderek üretimdeki tekelleşmenin doğur
duğu iç çelişkiler, 20. yüzyılın başında yeni bir paylaşım 
savaşını kaçınılmaz kıldığında siyasal yapı değişim ge
çirdi. Artık aristokrasinin biçimsel iktidarının yerine, bur
juva demokrasisinin, Gramscl'nin deyimiyle “ modern 
Prens” i geçiyordu. Biçimsel iktidara yeni bir biçim veri
liyor; burjuva partileri, mutlak İktidar olan burjuvazinin 
görünürdeki eli oluyordu. Yetmedi, ekonomideki tekel 
siyasi tekel istiyordu ve ikinci paylaşım savaşıyla Fa
şizm siyasi tekel olgusunun yaratıcısı oldu. Bu siyasal 
daralmalar, burjuvazinin gerçek giysisi olmayan ‘yasama- 
yürütme-yargı' ayrımının ve ‘ulusal egemenlik' anlayışı
nın, burjuva kalıba sokulmasından başka bir anlama 
gelmez. Ya burjuvazi Fransız Devrimi'nin kendi devrimi 
olduğunu bilmeden çok efor sarfediyor, ya da bu devri
mi burjuvaziye bağışlayanlar bir yerde yanılıyor.

Görülmesi gereken ilk şey, aristokrasiye karşı devrlm- 
lerin meşruiyetinin, egemenliği kraldan ve devletten ko
parıp almasındadır. Artık egemenliğin kaynağı ulusta
dır. Bu ulus, sosyolojik, etnik, kültürel bir tanım değil 
siyasal bir tanımdır ve bunun anlamı, aristokratik dev- 
rimlerin çizdiği ülke sınırı içinde tüm insanların egemen
liği, iktidar meşruiyetini kendilerinde tanımlamalarıdır. 
Artık egemenliğin kaynağı ulustadır. Ulusal egemenlik
ten kaynaklanan yeni kurumlar yönetsel yapıyı oluştura
caktır ve bu kurumların hiçbiri ne tek başına ne de 
tek tek devlet değildir. Devlet bir ‘fiksiyon’dur artık. 
Bu nedenle burjuvazi faşizm olgusuyla devlet'i yeniden 
kurma yolunu seçti. Görülmesi gereken ikinci şey Doğu 
sorunu’nu sömürgeci çıkarları için kullanan burjuvazi
nin, Doğu'da etnik ulus tanımlarına göre parçalanmış 
devlet yapılarını bizzat doğurduğu ve aristokratik dev- 
rimlerin ülkesel sınır meşruiyetini devlet meşruiyeti ola
rak Doğu halklarına sunduğudur. Kavranması gereken 
üçüncü şey, kavramların her tarihsel koşut için değiş
mez anlamları olmadığıdır. Locke mülkiyet dedi diye 
burjuva sayılır. 1688 Ingiliz Devrimi'nin ardından siyasal 
erkleri parçalama ve devleti bir fiksiyon sayan anlayış 
onundur; bilgi teorisi'nin ve aydınlanmanın kurucusu 
odur. Manc'ın emek değer teorisi Locke'un “ malıdır” 
ve yine Locke’da “ mülkiyet" emeğe verilen değerde 
anlam budur: "Herkes kendi emeğini üretecek mülkiye
te sahip olmalıdır.” 17. yüzyılda Ingiltere’de başlayarak 
18. yüzyıl Fransası'nda doruğa çıkan devrimlerin nesnel 
bilgisi bugüne kazandırılmalı ve bugünden anlamlandı- 
rılmalıdır. Fransız Devrimi bir ulusun varettiği meşruiyet 
değil, ulus vareden bir meşruiyette tanımlar kendisini... 
Almanya'da yukarıdan aşağı devrim Alman ulusuna da
yanan değil. Alman ulusunu yaratan devrim olma özelli
ği gösterir. Bu ayrım nedeniyle aynı kökten olmalarına 
karşın, Almanya ayrı bir ülke, Avusturya ayrı bir ülkedir; 
Ingiliz Devrimi’nin dışında kaldığı için İrlanda ayrı bir 
ülkedir; Yeni bir ulus vareden devrimci bir süreci kendi 
içinde yaratamadığı için, Ispanya'da, Bask ayrımcı, İspan- 
yollar baskıcı bir ulusallığın kendini yeniden üreten ta
raflarıdır. İşte bu temel ayrımı gizlediği için “ ulusların 
kaderini tayin hakkı” ilkesi yerine oturmaz ve aristokra
tik meşruiyet çizgisinde kullanıldığında özgürlüğün si
yasetinden çok, emperyalist siyasete daha yakındır. Fran
sız Devrimi'nin özünün kavranması, sübjektif devrim 
anlayışının yadsınması ve belki de devrimde devrim'in 
anlaşılması demektir.

İSMAİL SOYTEMİZ
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dinleyici Localanm dolduran, temsilcilerin görüşmelerini içeriye doluşarak kesintiye uğratan 
komün dilekçecileri ve yanlarındaki halktan destekçiler bu aceleciliği devrimin getirdiği bir 
hayat tarzı olarak yaşıyorlardı.

Devrimin en trajik anlanndan üçünü Bastille basıldığı anda sinmiş olan Kral Louis (Capet) 
çevresinde dönen üç olay oluşturdu. Varennes gecesinde tutuklanışı, Convention’da verilen 
idam karan ve giyotin sahnesi... 1793’te kralın Devrime katkısı Convention’dan çıkan karara 
göre ancak “ölüm” olabilirdi. İdam karannda olumlu oy kullananlardan Fustadoire “ben insan 
kanı dökmekten nefret ederim; ama kıral kanı dökmek insan kanı dökmek değildir” demişti.

Devrim Kurumlan

Devrimin yarattığı kurumlar, Ancien Rigime döneminde gerek monarşi, gerekse korporatist 
gruplar tarafından kurulmuş asırlık kurumlarla karşılaştınldıklannda modernlik yönünde bir 
eğilim gösterseler de ne fazla, ne de büyük bir değişiklik gösteren kurumlardı. Ordunun 
şövalyelik ve soyluluk sultasmdan kurtaniması, feodal ayncalıklar sistemini varsaymayan 
“ulusal” ya da “özel” bir mali dizgenin ve banka sisteminin kurulması, mutlakiyetçi dönemin 
belli bir oranda gerçeklik kazandırdığı girişimlerdi. Devrim bu kurumlan daha ilk anlardan 
itibaren güçlü bir ideolojik cendere içine almış, gerek ordunun, jandarma ve mültezim 
teşkilatmm, gerekse burjuvazinin kendine özgü dayanışma ve savunma teşkilatlarının gücüyle 
yoğurmaya başlamıştı. Ordunun “Devrimin bekçisi” konumuna getirildiği atılımı, Brissot’culann 
ve Girondinlerin “devrime atılım kazandırmak” amacıyla giriştikleri ve 1791’den sonra 
Robespierre’in “reel politikası”nın kendi aleyhlerine çevirmekte gecikmeyeceği savaş mümkün 
kıldı. Gerçi Jakobenler de Girondinler de ordunun disiplinsizliğinin ve karşılaşılabilecek askerî 
ve lojistik güçlüklerin farkındaydılar ama Brissot kürsüden “Savaşın hiçbir riski yok” diye 
bağırmaktan kaçınmadı. Brissot’nun amacı, kendisinin de “esas korkum ihanete uğramamızdır” 
derken ortaya attığı gibi. Kralın kendi yaratmış olduğu Devlete, orduya ve Ancien Regime 
döneminde kendisiyle özdeşleştirilmiş olan ve devrimin sloganlanndan birisine dönüşen
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“ulus”a ihanet etmesiydi. Girondinlerin düşüşü de ordunun tüm cephelerde çöküşüne paralel 
oldu; 1793’de meydanı rakiplerine, Jakobenler tarafindan temsil edilen Paris halkına bırakarak 
çekildiler. La Gironde’un buıjuvazinin köktenci taleplerini temsil etmeyi bırakıp en önemli 
önderlerini giyotine verdiği bu olay Terör döneminin başlangıcını oluşturdu. Terör döneminde 
Atiden R igim e'dtn  devralınan kurumlara yönelik reform düşüncelerinin yerini Cumhuriyete 
bağlı olan kurumlann korunması kaygısı aldı. Polis örgütünün yanında casusluk şebekeleri de 
büyük önem kazandı. Cumhuriyete karşı “komploları” ortaya çıkarmak Robespierre ve Saint 
Just’ün egemenliği altındaki “Kamu Selamet Komitesi”nin Ancien R^gime’de kök salmış bulunan 
bu kurumlara şüpheyle yaklaşsalar bile bağlanmalarını gerekli kılıyordu.

Köylü Fransa’nın Tepkisi: La Vendee

VendĞe’de Mart 1793’te ayaklanma başgösterdiğinde Köylülük ile mudakiyetçi devletin 
soyluluğa karşı bir güç olarak oluşturmayı amaçladığı ordu hiç bir zaman birbirleriyle 
banşamamışlardı. Vendfee köylülerinin “karşı devrimci” isyanının merkezinde “askere alınma” 
girişimlerine karşı geleneksel bir köylü tepkisinin yarattığı zihniyet yapısının büyük etkisi 
vardı. Devleti ve orduyu sağlamlaştırmaya doğru adım atıldığı anda beliren “disiplin” talebi, 
askere alınacak esas kitleyi oluşturan köylülük için pek gönül rızasıyla kabul edilebilir bir 
şey değildi. 17. yüzyıldan itibaren devletin Fransa’nın çoğu bölgesine diktiği 200’den fazla 
kışlada barınan 60 bini aşkın nüfusun çoğunluğu feodal bağlan silkip atabilmiş olan 
köylülerden oluşuyordu. Başka bir deyişle feodal bağlann çözülüşüne, belli bir tanmsal artığın 
köylü işletmelerinin artık kavuşabileceği bir şey haline gelmesine karşın bu kez yine “dışsal” 
bir güç, önce monarşinin ordu ve jandarma gücü, ardından Devrim sırasında 1793’te 
Robespierre’in çabalanna karşın çıkacağına artık kesin gözüyle bakılan “Avrupa monarklanna 
karşı savaş”m zorunlu kıldığı kidesel bir asker celbi çıkıyordu. Bu durum bir yandan Paris 
ve komünlerin devrimiyle köylülerin “saatinin çakışmadığını”, öte yandan. La Jacquerie’nin 
zorunlu olarak “Devrimi temsil eden” Convention ideolojisi doğrultusunda gerçekleşmeyeceğini 
gösteriyordu. Jakobenler Paris’te ve nisbeten ‘modem’ Fransa’da iktidarlannm doruğundayken 
bile Vendde’ye hakim olamadılar. Vendfee ayaklanmasını bastırma şerefi ancak Directoire 
yönetimine nail olacaktı.

La Gironde’a Paris komünü ve Convention işbirliğiyle indirilen ağır darbenin ardından, Lyon 
şehri 1793’de ayaklandı. Ayaklanma Jacobin Kulübünün sadık üyesi, Lyon’un denetimini elinde 
tutan Joseph Chalier’nin kralcı isyancılar tarafından öldürülmesiyle başladı. Ayaklanma 
Convention kuvvetleri tarafından büyük bir şiddetle bastınidığmda farkedilen gerçek, özellikle 
taşrada ve kırsal alanda (Vendee isyanı bunu da göstermişti) başkentte halkın desteğiyle 
somutlaşan Cumhuriyet’in toplumsal ve iktisadi gerçekliğin karşısında gerilemek zorunda 
kalabileceğiydi. Sonradan NapolĞon’un polis müfettişi olacak FouchĞ, ayaklanmanın 
bastınlmasındaki şiddetin mimanydı, ancak bölgenin geçmişle bağlannı tümden koparmasını 
sağlayacak bir devrimci görevi yerine getirmiş olduğuna inanıyordu.

Thermidor

Theodore Gericault, görsel sanatlar alanında Devrim 
sonrası düş kırıklığını en duyarlı şekilde ifade eden 
sanatçılardan biridir. Tipik b ir liberal olan Gericault 
aynı zamanda sadık bir Bonapartist'ti. En sıradan 
konulan işlediği resimlerde bile trajik b ir atmosfer 
sezilir. Ününün doruğuna, b ir deniz kazasından 
hareketle yaptığı Medusa’nın Salı adlı resimle ulaştı. 
Üslup düzeyinde romantizmle grafik ir gerçekçiliği 
birleştiren resim, seçtiği konu itibariyle de yöentime 
ve egemen sınıflara köklü b ir eleştiri anlamına 
geliyordu. Resminin yarattığı tepkiden duyduğu hayal 
kırıklığı sonucu, Gericault 1820'de Ingiltere'ye gitti. 
"Acıyın zavallı ihtiyara" adlı gravür 
Ingiltere’de yaptığı resimler arasındadır. Hayatı 
boyunca eğlenmekten zevk alan, düşkün olduğu 
taşkın eğlenceler arasında ata binmenin önemli bir 
yer tuttuğu Gericault, 1824 attan düşerek öldü.

1792 Eylül kadiamlanyla başlayan Terör, 10 Haziran 1794 Prairial yasasıyla doruk noktasına 
erişmiş, Robespierre’in tüm eski arkadaşlannı giyotine verdikten sonra yalnız kaldığı dönemde 
hızını kaybetmiş, Thermidorculann Robespierre’i yok eden 9 Thermidor darbesiyle “sözde” 
sona ermişti.

Thermidor günleri isteksizlik günleri oldu. Bir yandan Robespierre’e karşı darbeyi 
gerçekleştirerek “tiranı” devirmenin övüncünü taşıyan darbecilerin Terörün kanına bizzat 
kendilerinin de bulanmış olmalan, öte yandan burjuvazinin favorisi “merkez kanat” 
düşüncelerinin Convention’da ağırlık kazanmaya başlaması, Thermidorculann iktidannı “ancak 
katlanılabilen”, coşkuyla karşılanmayan bir mecburiyet olarak ortaya çıkardı. Darbeciler buıjuva 
restorasyonu tehlikesini ufukta görünce ağız değiştirmeye başladılar: Gillet “Saint Just gibi bir 
canavarla meslektaşlık yapmış olmaktan utanç duyuyorum” diyordu. Eski jakobenler kulüplerini 
terkettiler: “Kutsallığı ortadan kalkan kulüp” Convention’un 22 Brumaire’de aldığı bir kararla 
kapatıldı. Vend6e isyancılan, ve daha birçok “idamını bekleyen” kişi affedilerek salıverildi.

Diğer yandan Thermidor yöneticileri Terörün bitişinin rahadama ortamında artan enflasyonla 
karşılaşıverdiler. Fiyatlar 1794-5 arasında yaklaşık üç kat arttı; büyük bir sefalet tehlikesi 
başgösterdi. Zaten devrimin içinde bulunulduğundan yapılabilecek başka bir “devrim” yoktu. 
Herkesten önce rantiyelerin yediği darbe, yoksul halk smıflanna yansımakta gecikmeyecekti. 
Paris’i beslemek büyük bir sorun haline gelmişti; Tanm üreticileri, değerden düşmüş 
“assignat”lar (banknot) karşılığında ürünlerini çok pahalıya satıyorlar, ya da gümüş para 
karşılığında mübadele etmek için bizzat Paris’e gelmeyi tercih ediyorlardı. Thermidor’un 
buıjuvaziye sempatik görünmek isteyen yüzü, gelir vergisi rejimini gevşetmişti. Fiyadann 
fırlayışına 1794-5 kışının sertliği ve taşımacılığın felce uğraması eklenince geçim araçlan birer 
birer ortadan kalkmaya başladı. Ekmek fınniannın önünde binlerce kişilik kuyruklar oluştu. 
Montagne’m sol kanadının hükümet karşısında yoğun bir karşı propaganda faaliyetine giriştiği 
sıralarda patlak veren Germinal 1795 ve Prairial ayaklanmalan Convention tarafından güçlükle 
bastınlabildi. Ekonomik durum kral döneminden kötüydü.
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Devrim H akkı
JO H N  LOCKE

Fransız Aydınlanma düşünürleri üzerinde büyük 
etkisi olmuş İngiliz düşünür john Locke'un (1632- 
1704) Uygar Yönetim Üstüne ikinci İnceleme’smöe 

bir bölüm.

GASP (ZORLA ELE GEÇİRME) ÜSTÜNE

Fetihe yabancıların gasbı denilebileceği gibi, gasp 
da bir çeşit yeril fetihtir, şu farklı ki -gasıp hiçbir zaman 
haklı olamaz; gasp başka birinin üstünde hakkı olduğu 
bir şeyi mülkiyeti altına almak demek olduğuna göre, 
haklı olursa gasp olmaz. Bu gasp olarak kaldıkça, yöne
timin biçim ve kurallarının değil, yalnızca kişilerin bir 
değişmesidir; çünkü gasıp gücünü devletin yasal prans- 
lannın ya da yönetmenlerinin haklı olarak ellerinde tut
tukları şeylerin berisine yayarlarsa, bu gasba eklenen 
tiranlık olur.

Anarşi hiçbir yönetim biçimini olmamaya ya da yöne
tim biçiminin krallık olmasında anlaşılmakla birlikte, ege
men gücü eline alacak ve kral olacak kişinin hangi yol
dan geleceğini belirtmeye çok benzedildiğinden, yasa
ya uygun bütün yönetimlerde buyurma yetkisinin kendi
lerine verileceği kişilerin atanmaları, yönetimin kendisi
nin biçimi kadar doğal ve zorunlu bir bölümdür ve kuru
luşunun kaynağını halktan almıştır. Bundan dolayı, ku
rulmuş yönetim biçimi olan bütün devletler, kamu otori
tesinde payı olacak kimseleri atamak için kurallar koy
muş ve bu hakkı onlara devretmenin yollarını saptamış
lardır. ... Egemenlik erkenin herhangi bir bölümünü top
luluk yasalarının gösterdiğinden başka yollarla yürüten 
bir kimsenin devlet biçiminin değişmemiş olmasına rağ
men, o artık, yasaların atadığı ve dolayısıyla halkın ona- 
yadığı kişi olmadığı için sözünü dinletmek hakkı yoktur. 
Böyle bir gasıp ya da ondan gelen biri, o zamana kadar 
gasbettiği erkin ondan kalmasını kabul etmesi için, hal
kın hem onaylama özgürlüğü hem de gerçekten onayı 
olmadan yasal bir hak kazanamaz. •

Marseillaise, Ren Ordusu îtin  
Savaş Şarkısı

R. DE LISLE

Devrim yıllarında konvansiyon ordularına katılmak 
için güneyden gelen gönüllülerin yaydığı, 

sonradan Devrim’in Cumhuriyet Fransa'sının ulusal 
maaşına dönüşecek olan, Ronjet de Lisle’in 

başlattığı "Marsilyalı Kız" marşı.

İleri kardeşler vatan için ileril 
Şan şeref günü geldi çattı İşte!
Karşımıza geçmiş kanlı sancağını 
Tiranlık bir kez daha çekiyor göndere.
Nasıl bağırıyor duyuyor musunuz uzaktaki 
Alanlarda bölük bölük askerler?
Saflarımıza dayandılar öldürmeye gelmişler. 
Kanlanmızı, çocuklarımızı ve bizleri!

Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silâhları kapın! 
Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

Uyguladığı politikalar nedeniyle Amerikan Devrimi'ne 
yol açan İngiliz Kralı III. George.

Kimin peşindedir bu hükümdarlar 
Bu satılmış uşak takımı?
Bu zincirleri kimin için hazırladılar?
Kimin içindir acaba bu demirden bukağılar?
Sizin için ey Fransızlar, sizin için tüm bunlar! 
Olacak iş midir bu! Hepimiz hınçlı mı hınçlı. 
Şimdiden hazırız sıkmışız yumruklarımızı!
Onlar sizi yeniden köle yapmak istiyorlar!

Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silâhları kapın! 
Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

Nasıl olurl Efendisi mi olacakmış 
Yurdumuzun bu yabancı lejyonlar?
Ne diyorsun! Paralı askerler mi duracakmış,
Bizim mağrur savaşçıların karşısında?
Aman Tannm! Boynumuzu yakalamış 
Zincirden farksız eller boyunduruğa vurmuşlar. 
Soysuzlaşmış despot beyinler 
Çıka çıka bizim bahtımıza çıkmış.

Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları silâhları kapın! 
Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

Tiranlar hainler onun bunun artıklan,
Artık korkudan titremeye başlayın!
Adi suikastçiler çözülsün dizlerinizin bağlan! 
Yakındır geliyor zamanı hesap sormanın!
And içmiş askerleriz biz yeneceğiz düşmanı!
Bir yiğit düşmeye görsün toprağa bizden.
Doğurur onu toprak ana yeniden,
Koparıp alsın diye sîzlerin kafanızı!

Haydi vatandaşlar sıklaştınn safları silâhlan kapın! 
Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

Çarpışın Fransızlar merhameti de esirgemeyin 
Göze göz dişe diş, elden bırakmayın civanmertliği, 
Yine de silâhların önüne zorla sürüklenen
O zavallıları bağışlayın o masum kurbanları.
Ama o tiranın yanından hiç ayrılmayan 
Köpeği ve Bouill6s'nin suç ortaklannı, 
Bağışlamayın o gözlerini kan bürümüş kaplanları. 
Anamızın bağnnı parçalamaya can atan!

Haydi vatandaşlar sıklaştınn safları silâhlan kapın! 
Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

Gel gir kolumuza kutsal vatan sevgisi,
Götür bizi intikam almaya!
Sevgili özgürlük tutsana etimizi.
Sahip çıksana kendi davana!
Zafere erip dikince bayrağımızı,
Senin koruyucuların buluşana dek burada, 
Mezannda bile sokana dek düşmanın kafasına. 
Senin zaferini ve bizim şanımızı!

Haydi vatandaşlar sıklaştırın saflan silâhlan kapın! 
Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın!

K ral'm  Veto H akkı Üzerine
MİRABEAU

Devrimin ilk yıllannda Tiers Etat’m öncülerinden 
Mırobean'nun duygusal monarşi ilkelerini savunan 

bir konuşmasından.
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Baylar!

Bir monarşi ne denil İyi kurulmu; olursa olsun, Kral'm 
yetkesi sürekli İyi vatandaşların huzurunu kaçıracak, 
korku mevzuu olacaktır: Yasayı her şeyden üstün tutan 
birl, koayca yasanın rakibi durumuna düşebilir; Anaya- 
sa'yı korumak için yeterince güçlüyken, bu gücünü onu 
çiğnemek İçin kullanır. Krallann yetkesi her yerde aynı 
yolu İzler; Bu da bize dikkatli olmamız gerektiğini gös
termiştir. Bu gayet doğal kuşku, bizim böylesl tehlikeli 
bir gücü sınırlar İçinde tutmak istememize neden olabi
lir tabii kİ.

Aslında ulusun önderini, kendi buyruğu altına bırakı
lan makamların görevlerini yerine getirebilmesi için ge
reksindiği İktidar araçlarıyla donatmayı biz de istiyoruz, 
ama gizli bir korku durduruyor bizi.

Bununla beraber halkın egemenliğine dayalı monarşik 
bir yönetimin özüne ve kaynaklarına soğukkanlılıkla bir 
göz atıldığında ve bu yönetimin oluşumunu sağlayan 
koşullar gözden geçirildiğinde görülecektir ki, Monark'- 
ın, halkın mutluluğunun düşmanı olmaktan çok koruyu
cusu olduğunu kabul etmek gerekiyor.

Devlet aygıtının varolabilmesi ve işleyebilmesi İçin 
iki güç gereklidir: isteme ve pazarlık etme gücü. Birinci 
güç sayesinde toplum kendisini önceden saptadığı ama
cına ulaştıracak kuralları belirler. Bu amaç hiç kuşkusuz 
herkesin İyiliğini istemektedir. İkinci güç sayesinde de 
bu kurallar uygulanır ve halkın kudreti, bireysel istekle
rin gösterdiği direnme yüzünden, bu kuralların uygulan
masında karşılaşılabilecek engelleri aşıp, toplumun za
fere ulaşmasını sağlar. Büyük bir ulus bu İki gücü tek 
başına uygulayamaz: Bu yüzcten istek ileri sürebllme 
ya da yasa koyabilme olayının gerçekleşmesi için halk 
temsilcilerine; bu yüzden pazarlık ya da yürütme ol^yı^ 
nın gerçekleşmesi için de başka türlü bir temsilciliğe 
gereksinme duyulur.

Ulus ne denli dikkate değer, büyük olursa, bu İkinci 
gücün icaatta bulunması da o denli önem kazanır: Bu 
yüzden, tüm kesimleri birleştirecek ve bu kesimlerin 
etkinliklerini belli, ortak bir hedefe yönlendirebilecek 
güçlü bir iktidarın olmaması halinde ayrışma ve bölün
me korkusundan yakasını kurtaramayacak olan büyük 
devletlerde, monarflk yönetimlerin başında bir öndere 
gereksinme duyulur.

Bu güçlerden birisi ulus için ne denli gerekliyse, diğe
ri de o denli gereklidir; eşit derecede sevgi görürler. 
Halkla sürekli haşır neşir olan ve halkı doğrudan etkile
yen kararlar alan yürütme gücünün görevi, dengeyi ko
rumak, hizipleşmeyi ve adam kayırmaları dolayısıyla sa
yıca küçük bir grubun sürekli büyük topluluğun zararına 
bir şeyler elde etmeye çalışmasını önlemek olduğun
dan, her Iktldann elinde kendini koruyabileceği bir aracı 
olması, halk için çok önemlidir.

Bu araç, ulusun başında bulunan öndere verilecek 
bir hak sayesinde sağlanabilir;

Yasakoyucu gücün edimlerini sınamak ve bu edimlere 
yasanın kutsat adını bahşetmek ya da bunları geri çevir
mek hakkıdır bu.

Her ne kadar Monark’ın başa geçirilmesiyle yasanın 
uygulayıcısı ve aynı zamanda halkın koruyucusu olmak
la görevlendirilmesi söz konusuysa da, eğer yasakoyu- 
cunun aldığı kararların, halkın isteğine uygun olup ol
madıklarını açıklayarak, bu kararlara son biçimini ver
mesi için katılımı gerekli olmasaydı, o zaman devletin 
gücünü halka karşı kullanmak zorunda kalabilirdi.'

/
Monark’ın bu ayrıcalığı, özellikle halkın yasama gücü

nü hiçbir biçimde kendi kendine yerine getiremeyeceği, 
dolayısıyla temsilcilere güvenmek zorunda olduğu dev
letlerde önem taşımaktadır.

Tabiatıyla bu temsilcilerin seçiminden her zaman en

 ̂ i. ıV .t ' r-' - v . - i  t -  . r i  
-il.»--

ijstte: 26 Ağustos 1789'da onaylanan İnsan ve 
Yurttaş Haklan Bildirisi. Ortada: 9. Thermidor 

Konvansiyon görüşmeleri sırasında Robespierre. Altta: 
18. yüzyılda “ devrim ci" b ir pul; Üçüncü Zûmre'nin 

uyanışını dile getiriyor.

namuslu kişiler çıkmaktadır. Bunlar daha çok konumla
rının, gelirlerinin ve bazı özel koşulların, kendilerine 
boş zamanlarını kamu yararına gönüllü olarak adamaları 
olanağını verdiği kişiler olmaktadırlar. Bu yüzden halk 
temsilcileri seçimlerinden her zaman bir tür aristokrasi 
çıkacaktır ortaya.

Sürekli yasal bir onay ve doğrulanma elde etmek için 
çırpınıp duran bu aristokrasi, ilkin kendini onunla eşit 
görmeye can attığı Monark’a, sonra da her zaman sin
dirmeyi istediği halka karşı düşmanca davranmak niye
tini besleyecektir.

Bu yüzdendir ki, prensle halk aynı çıkarlara, aynı kor
kulara sahip oluşlarını, hedeflerinin de aynı olması ge
rektiğini ve dolayısıyla aynı İsteği taşımalarını temel 
alarak, kendi aralannda aristokrasinin her türlüsüne karşı 
doğal ve zorunlu bir birlik kurarlar.

Eğer prensin büyüklüğü halkın yardımına, desteğine 
tıağımiı olursa, halkın mutluluğu da öncelikle prensin 
koruyucu gücünden kaynaklanacaktır.

Kral kendi çıkan İçin değil, halkın yaranna yasamaya 
karışır. Bu anlamda Kral’a alt onay hakkının hiçbir suret
te Monark'a verilmiş bir ayrıcalık olmadığı, tersine ulu
sun hakkı ve davası olduğu söylenebilir ve söylenmeli
dir de.

Buraya değin, gitgide büyük adımlarla yaklaştığımız 
düzen neyin nesi, onu göstermeye çalıştım; düşündü
ğüm şey, İyi düzenlenmiş, İyi uygulanan bir monarşidir; 
ama daha bu düzene erişmemize çok var; tHi yüzden 
düşündüklerimi biraz daha açmalıyım. Bir gün anayasa 
tamamlandığında ve geriye sadece bu anayasayı koru
mak görevi kaldığında, Kral’a yasama meclisinin etkinli
ğini durdurma ve hatta tamamen ortadan kaldırma hak
kının verilmesi gerektiği kanısındayım.

Ancak bu geri çevirme, yani veto hakkı, anayasanın 
oluşturulması söz konusu olduğunda uygulanmamalıdır.

Halkın, bundan böyle ona göre yönetilmek istediği, 
kendi anayasasını çıkarma hakkı vardır; bu hakkın nasıl 
olup da tartışma konusu edilebileceğini bir türlü kavra
yamıyorum.

Nasıl ki milletvekilleri, belli zaman dilimleri için seçil
miş temsilcilerse, prens de halkın sürekli temsilcisidir. 
Her iki hakkın da meşruluğu, bu hakları tanıyanların 
çıkarlarından kaynaklanır. •

Zenginliklerin 
Vergilendirilm esi Üzerine 

Kenufm a
DANTON

1793'de konvansiyon ağırlığını duyuran Dağlıların 
en ateşli temsilcisi Danton'un vergi adaletinin ve 

zoralımın kanunlaştıniması lehinde yaptağı 
konuşmadan...

Size sunulan genel raporlar doğru olmasına doğru
dur, ama genellikle alevler evi sardığında öteberiyi ça
lan hergelelerle uğraşmaz İnsan peki Ben önce yangını 
söndürürüm, örneğin. Özgür olmak istiyor muyuz? Eğer 
özgür olmak istemiyorsak, bırakın ölelim daha iyi, zaten 
buna hepimiz and İçmiştik. Haydi ne duruyorsunuz, ko
miserlerinizi yollayın; hemen bu akşam yola koyulsun-
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' lar; hemen bu gece, hiç vakit loybetmeden, gidip, zen
ginler smıfına desinler i<i: Ya Avrupa aristokrasisi bizim

I  girişimlerimize boyun eğip, borçlarımızı öder, ya da on- 
lann yerine siz ödersiniz. Halkın damarlarındaki kanın
dan başka bir şeyi yoktur; hoş ondan da gereğinden 
çok vardır ya, neyse. Haydi, kıpırdanın bakalım zavallı
lar, zenginliklerinizi sağa sola dağıtın biraz. Vatandaş
lar, sizi bekleyen şu güzel kısmete hele bir bakın! Tüm 
bir halk sizin kaldıracınız, akıl da dayanak noktası ve 
hâlâ dünyayı yerinden oynatamadınız. Bu nasıl olur, 
bir türlü aklım almıyor. Zor durumlarda kaldığımızda, 
düşman Paris’in kapılarına gelip dayandığında, ben ida
re dümenindekilerine demiştim ki; Sizin toplantılarınız 
miskinlikten başka bir şey değildir. Benim gözüm sade
ce düşmanı görür; düşmana saldıralım, olsun bitsinl..

Halkın nefretini, halkın düşmanlarına karşı yönlendi- 
rebiien devrimcilere ne muttu! Bıkmadan usanmadan 
yinelemek zorundayım: Fransa Cumhuriyeti’ni destekle
yin, her ne pahasına olursa olsun destekleyin. Eğer 
özgürlük tapınağı yıkılmadan, ayakta durmayı başarırsa, 
halk da onu süslemesini bilecektir elbet. Fransa köleliğe 
döneceğine yok olsun daha iyi. Ama bartMir olmak İste
diğimizi de sanmayın sakın! Hele özgürlüğü bir sağlaya
lım, güzellik de bahşedeceğiz ona. İktidar sahipleri zor
balar bile, özgürlüğün güzelliği, süsü püsü karşısında 
kıskançiıkianndan çattayacaktar. Ama devlet teknesi teh
likede olduğu sürece, toplumu tamamıyla ayakta tuta
bilmek için, tek tek kişilerin serveti herkese ait olmalıdır.

Yahu bırakın artık cumhuriyet'te ziraî yasalardan ko
nuşmayı: Halkın sezgisi şaşmaz; halk devrimin coşku
sunu ve ruhunu, kendilerini dev aynasında görenierden 
çok daha iyi kavramıştır. Hiç bir ulusta, büyük adamlar 
geniş bir ormandaki koca ağaçlar denli sık boyatmaz. 
Halkın iradesinden her şeyi bekleyenler, size sesleniyo
rum, umudunuzu bir an olsun bile kaybetmenize gerek 
yok!

İdarî mıntıkalarda halkın ziraî yasaları ele almayı iste
diğini sandı herkes. Doğrusu Heroult’da elde edilen, 
burada çarçabuk yitirilebilir: Zenginliklerin vergitendtril- 
mesini özel mülkiyete saldın diye nitelendireceklerdir. 
Ama mülk sahipleri, büyük kapitalistler genellikle düş
manın ülkemize girmesini önlemek amacıyla hatırı sayı
lır bir kurban verdiler miydi, hiç vakit kaybetmeden 
fazlasıyla çıkanrlar bunu. Olaylara doğru bakmasını bi
len biri diyecektir ki: Mülk sahibi sınıfın, verdiği kurban 
ne denli büyük olursa, o sınıf o denil saygı ve onay 
görür; tabii bu arada büyük kazançlar elde etmekten 
de geri kalmaz. Eğer Fransız ruhunun yaratıcı ve yenile- 
yici gücüne saygı ve sevgi duyuyorlarsa, ellerinde bü
yük araçlar bulunduran tüm insanlara, bunları kamu 
yararına sunmalan için bir çağrıdır bu. Heroult idari 
mıntıkası ne yapmışsa ortu yapınız ve göreceksiniz ki, 
tüm Fransa hayranlıkla ardınız sıra gelmektedir. Fransa 
için birdenbire açılan o muazzam yardım kaynağına bir 
göz atın hele! Paris sınırsız bir zenginliğe sahiptir, imdi, 
sizin çıkaracağınız bir yasa, bu süngerin suyunu sıkıp 
çıkarmaya yarayacaktır. O zaman göreceksiniz, halk ken
di içindeki düşmanlarının zararına devrimi nasıl kotan- 
yor; ve bir bakıma sizin de yararınıza olacaktır bu, çünkü 
böylece halk da size özgürlükten zevk almasını öğrete
cektir.

Kaderin arka çıktıklarına zaten yeterince ayrıcalık ar- 
takalıyor. Özgürlüğün, onlara anlatıldığı gibi bir şey ol
madığını, yani sefahata hiç bir biçimde düşman filan 
olmadığını, cumhuriyet’I İsteyen halktan birisinin, eğer 
yeteneği varsa, sefa sürmeye de hakkının varolduğunu 
o zaman anlayacaklardır. O zaman zenginin artık malı, 
mülkü için korkması gerekmediğinden, ister istemez 
devrime kucağını açacaktır, ideal toplum kendinde öz
gürlüğün eylem gücüyle, iradenin temel ilkelerini birleş
tiren toplumdur. •
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İJstte: Devrim önderlerinden Danton'un idama 
götürülürken çizilen resmi. Altta: Devrimin ardından 

patlak veren savaşa katılmak üzere toplanan gönüllü 
askerler.

X V I. Louis'ye Karsı 
Konvansiyon'un önünde 

Okunan İddianam e
M.ROBESPIERRE

Konvansiyon'da kralın yargılanması sırasında 
Robespierre'in kralın ölümü lehinde yaptığı ünlü 

konuşması.

Baylar sizi asıl sorundan uzaklaştırıyorlar. Biz burada 
hiç bir davaya bakmıyoruz. Louis bir sanık değildir; 
sîzler de yargıç değilsiniz. Bir insanın lehine ya da aley
hine bir karar vermek durumunda da değilsiniz. Siz 
sadece kamu esenliği için bir önlem alacaksınız, ulusal 
yazgının bir edimini yerine getireceksiniz. Gitgide serpi
lip, gelişen cumhuriyeti sağlam temellere oturtmak için, 
sağlıklı bir siyasetin öngördüğü karar hangisidir acaba?

Krallığın ayaklar altına alınışını sineye çekmeli ve Krai’- 
ın tüm yandaşlarını etkisiz hale getirmeliyiz. Eğer bir 
insan, işlediği cürümü dünyaya büyük bir sorunmuş, 
davasını da, o güne değin varolan en ateşli tartışmala
rın, en muazzam görüşmelerin yegâne konusuymuş gibi 
sunarsa, eğer geçmişine ait anılarıyla, vatandaşlık ün- 
vanı arasına ölçülmesi zor bir uzaklık koyarsa, bu de- 
mevktlr ki, bu insan kendisini özgürlük için daha da 
tehlikeli kılacak aracı en sonunda bulmuştur. XVI. Louis 
Kral iken cumhuriyet kuruldu. Sizi uğraştıran o büyük 
soruyu aslında bir tek sözle çözüme kavuşturmak müm
kün. Louis İşlediği cürüm yüzünden tahttan indirilmiştir. 
Cumhuriyete karşı komplo düzenlemiştir. Ya o yargıla
nacak, ya da cumhuriyet aklanmış sayılmayacaktır. XVI. 
Louis’ye karşı bir davanın açılmasını önermek bile dev
rimden kuşku duymiak demektir. Eğer mahkeme önüne 
çılcarılırsa, aklanma olasılığı vardır; aklanırsa da, suçsuz 
çıkabilir pekâlâ. Ama eğer suçsuzsa, devrim nerede 
kaldı? Eğer gerçekten suçsuzsa, bizler iftiracılardan baş
ka neyiz ki? Yabancı sarayların hakkımızda çıkardıktan 
beyannameleri doğrulamış oluruz o zaman. Louls’nin 
hapsedilmesi bite yanlış bir hareket olur. Müttefiklerimi
zin, Paris halkının, Fransız İmparatorluğu yurtseverleri
nin cezalandırılması gerekir o zaman; ve kaç yüzyıldır 
doğanın mahkemesinde, erdemle cürüm, özgürlükle ti
ranlık arasında süregelen o yüce dava en sonunda cürü
mün ve despotizmin lehine sonuçlanmış olur. Vatandaş
lar, aklınızı başınıza devrişinl Burada yanlış kavramlarla 
yanıHılıyorsunuz. Büyük bir halkın majestelere özügü 
davranışlarıyla, erdemin o yüce coşkulan, bizim gözü
müzde bir volkanın patlaması, bir siyasal toplumun yıkı
lışıdır. Eğer bir ulus dart>e yapma hakkını ete atmaya 
zorlandıysa, tirana karşı doğa konumuna geri dönüyor 
demektir bu. Tiran kendi başına toplumsal sözleşmeye 
nasıl tMşvurabilIr ki? Kendisi çiğnemiştir onu! Peki onun 
yerine hangi yasalar getirilmiştir? Doğanın yasatan: Ya
ni halkın selâmeti. Bir tiranı cezalandırmak hakkıyla, 
aynı adamı tahttan indirmek hakkı bir ve aynı haktır. 
Biri diğerinden başka bir biçimi kabullenmez. Bir Tiran’
ın davası demek, isyan, ayaklanma demektir. Bir Tiran'
ın hakkettiği yargı, iktidannın yıkılışıdır; çarptırılacağı 
ceza da, halkın özgürlüğünün uygun gördüğü cezadır.

Halklar şimşeği çakarlar, yargılan budur onlann. Halklar 
krallan itham etmezler, işlerini bitirirler sadece, hiçe 
indirirler onlani Krallan cezalandırmak hakkı hangi cum
huriyette tartışma konusu olmuştur ki? Tarquinius mah
keme önüne mı çıkanidı? Bazı vatandaşlar onun savu
nucusu olduklarını açıklasalardı, Roma'da ne söylenirdi 
acaba? Biz de XVI. Louis olayını çözmek için avukat 
mı çağıracağız? Belki de avukattan bir kez daha vatan
daşlıkla taçlandıracağız. Ne de olsa onlar bir şeyi savun
dular mıydı, o şeyi zafere ulaştırmayı umarlar; yoksa 
dünyaya sadece gülünç bir adliye komedisi göstermiş 
oluruz. Hâlâ cumhuriyetten konuşma cüretini gösteriyo- 
ruzl Tabii, ezilenlere karşı öyle merhametsiz kalabiliyo
ruz ki, bu yüzden zorbalara karşı gayet naziğiz. Bu 
ne biçim bir cumhuriyettir ki, kuruculan tarafından kuş
kuyla karşılanıyor; terazide hafif gelsin diye, kuruculan 
hani harıl düşman anyoriar. Burada Kral'm dokunul
mazlığından söz edileceğini 2 ay öncesine değin kim



düşünebilirdi? Bu günşe, Ulusal Konvanşiyon’un bir 
üyesi, vatandaş Petlon çıkıp, bu düşünceyi, ciddi bir 
görüşmenin konusu olarak önereblliryor! Ey cürüm, ey 
alçaklık! Fransız halkının yargılaması XVI. Louis’in Peng- 
yrikos'una çarpıp geri dönmüştür. Louls hâ li bulundu
ğu zindanın derinliklerinden bizimle savaşmaktadır. Siz 
de onun suçlu olup olmadığını, ona bir düşman gözüyle 
bakılıp bakılamayacağını soruyorsunuz. Onun çıkan uğ
runa Anayasa'ya el uzatılmasına izin veriyor musunuz? 
Öyleyse, Anayasa’yt yargılayın daha iyi; çünkü Anayasa 
Louis’yi korumamızı yasaklar. Haydi, ne duruyorsunuz, 
gidin Tiran'ın ayaklanna kapanın ve sizi bağışlaması, 
merhametti olması İçin yalvann ona... Ama yeni bir 
zorluk daha çıkıyor karşımıza: Onu hangi cezaya çarptı
racağız? Birisi çıkıyor, ölüm cezası çok korkunç bir 
ceza diyor. Bir başkası hayır diyor, yaşam daha kor
kunç, onu yaşam cezasına çarptırmalıyız. Avukatlar! 
Iılerhametiniz yüzünden ya da cezanın korkunçluğu yü
zünden, işlediği cürümden kurtaracak mısınız onu? Ben 
şahsen ölüm cezasından nefret ederim; Louis’ye karşı 
da ne sevgi besliyorum ne de kin; sadece işlediği cü
rümden tiksiniyorum. Ben Konvansiyon’da ölüm cezası- 
Jiın kaldırılmasını talep etmiştim ve o zaman, aklın en 
önde gelen temel ilkeleri, ahlikf ve hukuki kâfirlikler 
olarak görüidüyse, bunda benim bir suçum yok. Ancak 
siz, bireysel ve bağışlanabilir türden hatalar işlemiş olan 
zavallıiann yaranna, ölüm cezasının kaidınimasını talep 
etme kararlılığını gösteremeyenler: Tüm cürümler için
de en büyüğünün davasında ahkâm kesebilmek için 
neden insancıllığınızı anımsıyorsunuz birdenbire, bu ne 
nahoştuk böyle? Bir defaya mahsus olmak üzere ölüm 
cezasından cayılmasını talep ediyorsunuz, hem de, o 
tek başına bu cezayı, kılı t>lle kıpırdamadan yasallaştıra
bilecek olan bir kişi için: Daha tam oturmamış bir cum- 
huriyet'in kucağına düşmüş tahtsız bir kral için istiyor
sunuz bunu. Bu Kral’ın adı bite, ulusumuzu, uluslararası 
bir savaşın eşiğine getirmeye yetmektedir. Ne hapisha
ne, ne de sürgün onun varlığını, suçlanndan anndırabl- 
ilr. Ben acıyla da olsa, şu üzücü gerçeği dile getiriyo
rum: En iyisi Louls ölmelidir. 100 binlerce dürüst vatan
daşın yerine Louis ölmek zorunda, çünkü vatan yaşa
malıdır. •

fransa M eseM eH
EDM UND BURKE

ingitiz-lrlandalı muhafazakar düşünür Edmund 
Burke'ın (1729-1797), 1791'de, Fransa Meseleleri

hakkındaki kitabına yaptığı bazı itirazar üzerine bir 
Fransız ulusal Meclis üyesine cevap olarak 

yazdığı mektup.

Efendim,

17 Kasım tarihli mektubunuzu almakla şeref duydum; 
bu mektupta, bazı yerier hariç, Fransa meseleleri hak
kında yazdıklanmı hoşnutlukla karşılıyorsunuz. Öğretici 
bir yanı olan onamalan, her zaman, genel ve basma 
kalıp övgülere tercih ederim. İkinci türden olanlar ancak 
gururumuzu okşamaya yararlar, birinciler İse, bizi ilerie- 
meye teşvik ettiği gibi, gelişmemizi sağlamakta bize 
yardımcı oturiar. (...)

Ben bir ulusun bütün kibar tabakasının ve toprak 
sahiplerinin aşağılanmasının, yoksuilaştınlmasmm, mal- 
tanna el konulmasının ve yok edilmesinin, hangi koşul
lar attında olursa olsun, doğru olmadığı kanısındayım. 
Bu kanım asta değişmez. Büyük bir imparatorluğun ma
halli bir kilise idaresi ya da idareter topiamı haline geti
rilmesinin ve bölgesel bir yönetim sistemiyle yönetilme
sinin anlamsız ve saçma olduğundan en ufak bir kuş-
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Üstte: Rousseau'nun Eşitsizliğin Kökenleri Üzerine 
Söylev adlı yapıtından (1754) bir illüstrasyon: “Eşitler 

arasına dönüyor". Altta: 1806'da Mme. Lamothe 
tarafından resmedilerek yayınlanan Rousseau'nun 
Düşünceleri'nden bir sayfa; “Rousseau doğada"

kum yok. Devletin en yüksek yetkilerini, dava meraklısı 
avukattann ve Yahudi simsariann rehberiik ettiği, en 
aşağı tabakadan kadmlann, otelcilerin, hancılann, ge
nel ev sahiplerinin, arsız çıraklann, kâtiplerin, dükkâncı- 
tann, bertıerterin, kemancılann ve dansörierin yönettiği 
(bu yararii ve fakat zahmetli işlerde çalışan, sıkıcı ve 
cahil kişiler, sizinki gibi bir devlette şimdiden olduğu 
gibi gelecekte de ağır basacaklardır) kilise mütevellileri 
ve polis memurian gibi adamlara devretme tasansının 
yüz kızartıcı ve yıkıcı olduğuna inanıyorum. Bu tasan- 
nın, gerçekte yanm düzine eintrikacı politikacının, bu 
rezil kişiler aracılığıyla, alçakça, budalaca ve haince 
yollaria egemenlik kurma çabalan olmayıp da, samimi 
olduğunu kabul etsek bile, bence yine olumlu hiç bir 
yanı yoktur. Onu az çok uygulanabilir hale getirecek 
her türlü tedbir, bana göre; yeni yeni mahzuriar niteli
ğindedir.

( ...)

Bazı kişilerin, önceleri birçoklannın aldanmasına ve 
siiâhiannı eiden bırakmalarına sebep otan umutlardan 
daha da tehlikeli umutlar beslediklerine tanık oluyorum. 
Bunlar, akıtsıziıklan yüzünden halkın başına gelen aşın 
felâketlerin, önderlerinin değilse bile, çoğunluğun göz
lerini açacağını sanıyorlar. Bence, tam tersine olacak.

Bu sahtekâr düzenin llderierine gelince, hllekârlar ve 
düzenbazlar bilirsiniz, hiçbir zaman pişmanlık duymaz
lar. Hilekârtann etinde hileden başka çare yoktur. Depo- 
tannda ondan başka mal bulunmaz. Yaptıktan işin sarpa 
sardığını görünce sığınabilecekleri erdemlerden ve man
tıktan yoksundurlar. Bu yüzden eskileri tükendi mi, yeni 
hileler icat etmeye koyuluriar. Atdatılantann safdilliği 
de, maalesef, hilekârtann İcat kabiliyeti kadar sonsuz
dur. Bu alçaklar, kişilere elle tutulabilecek hiçbir şey 
vermezler, onlan salt umutla besierier. Devteti tedaviye 
yeltenen bu doktorlar, şimdiye kadar eylemlerinden her
hangi bir yarar sağlandığını ve milletin ontann yönetimi 
altında bir kez olsun refaha kavuştuğunu iddiaya katkış- 
mıyoriar bile. Onların verdikleri itaçtar yüzünden, mittet 
bugün hasta, hem de ağır hastadır. Şariatan, halka olan 
oldu, ilacı yuttunuz, ştmdt sabredip etkisini beklemek
ten başka çareniz yok, diyor: ilacın İlk etkilerinin tatsız 
olduğu muhakkak ama, ârâzın şiddeti ilâcın ne kadar 
kuvvetli olması gerektiğini bizzat göstermiyor mu? Son
ra, hastatık, tüm devrimlerin kaçınılmaz sonucudur; vü
cut ancak acı çekerek rahaU kavuşabilir, ilacı veren, 
kaba tecrübeye dayanan kocakannm biri değil, tedavisi
ni bilimin kesin kurallan üzerine bina eden bir kişidir, 
işte şariatantann halka telkin ettikleri fikirieril Utusal 
Meclisin son bildirisini, okumuşsunuzdur. Gördüğünüz 
glbt, uygulamadaki başansızlıktan, sözlerindeki cüreti 
azaltmıyor. Meclisin bu son bildirisini ve işlerinizin bu
günkü durumunu, bu kurutun İlk günlerde üstlendikieri 
taahhütierie karşıtaştınn. O zamantar salt bildlriterie ye
tinmeyip, yazılı yemin vermişler ve desteklendikleri tak
dirde, ülkelerini şan ve şerefe, mutluluğa kavuşturacak- 
lanna ant içmişlerdi. Şimdi kendi keyfinize göre karar 
verin: Bu gibi yazılan yazabilenler ya da okumaya daya
nabilenler, kendiliklerinden doğru yola gelebilirler mi?

(...)

Aşağı tabakanın aktif ve hareketli kişileri, Iktldan ve 
yağmalanan matlann dağıtımım bir kez ellerine geçirdik
ten sonra, her eyalette kendi taraftarianndan bir örgüt 
kurma çabasına girişirler. Böylelikle bu önderier ve on- 
lann taraftartan, yağmadan payını alamamış olanlann 
hoşnutsuzluğunu baskı zoruyla susturacak kadar güçle
neceklerdir. Bu hileli oyundan nasibini almayan bahtsız 
maceracılar, hiç kuşkusuz, bu çetenin en akılsız ya da 
en pasif ve kararsız kişileri olacaklardır. Hayal kınklığı 
yüzünden isyan etmeye yeltendikleri anda da kendi âsi 
kardeşleri tarafından, âsi diye damgalanacaklar ve is- 
yanlan şiddette baatınlacaktır. Yağmanın ganimetleriyle 
az bir süre t>es(endikten sonra yavaş yavaş çekilmek 
zorunda bırakılacaklar; lıöylece gözden uzakta, kıyıda 
köşede, sıçanlar glbt ölüme terkedileceklerdtr. •



630

Yasalann Ruhu
MONTESQUIEU

"L'Esprit des Louis" (Yasaların ruhu) adlı eseriyle 
maddeci bir tarih anlayışını somutlaştıran 

Montesquieu'den parçalar.

DEIMOKRASİNİN İLKESİ ÜSTÜNE

Bir Icraltığm ya da bk istibdat lıülcûmetinin devam 
etmesi, dayanması için fazla doğruluğa gerel< yolttur. 
Jirinde yasaiarm gücü, ötetdnde tıülcümdann dalma l(at- 
cıt( duran yumruğu tier şeyi düzenler, yotuna koyar. 
IVtnı halkçı bir devlette başka bir güç gerekir ki, o 
ta erdem'dir.

Bu sözlerimin doğruluğunu tarttı otayiarı toptan gös
terir; Item zaten bu, otaylann doğasma da son derece 
uygun bir şeydir. Çünkü, krattığm, yani yasatan yürüte- 
r4n kendisini yasaların üstünde hissettiği monarşik hü- 
lûmettn, halk hükümetinden, yani yasatan yürütenin 
yasalara bağlı olduğunu, bütün yükü sırtında taşıdığını 
lıisseden demokrasi hükümetinden daha az erdeme muh
taç otduğu apaçık bir şeydir.

Yine apaçık bir şeydir ki, kendini şunun bunun kötü 
öğütlerine ya da savsaktayıcıtığa kaptıran hükümdar, 
yasatan yürütmekten vazgeçebilir, ama kötülüğü onar
makta da güçlük çekmez: Ya danışma kurutunu değişti
rir ya da kendi savsaklamasının neden otduğu kötülüğü 
gidermeye çatışır. Ama bir halk hükümetinde yasatar 
yürütüimedi mi, bu da ancak Cumhuriyetin bozulmasın
dan ileri gelebilir, işte o zaman devlet yıkılmış demektir.

Geçen yüzyılda ülkelerinde demokrasiyi kurmak için 
İngitizierin boşuna harcadıktan çabatar oldukça güzel 
bir manzara meydana getiriyordu, işte kanşantarda er
demden eser otmadığı İçin, aratanndaki en cür'ettiterin 
başantarı bunların tutkulannı kışkırttığından, ardarda 
başa geçenlerin hizipçilik zihniyetiyie hareket etmeleri 
yüzünden, hükümet durmadan değişiyordu; şaşkına dö
nen ulus da demokrasiyi arıyor, ama hiçbir yerde bula
mıyordu. Birçok hareketlerden çarpışmalardan, sarsın
tılardan sonra, nihayet halk yine, onca yakınıp ortadan 
kaldırdığı hükümet şekline sığınmak zorunda kaldı.

Suila Roma’yı yeniden özgüriüğe kavuşturmak istedi
ği zaman Roma bunu bir türiü benimseyemedi; orada 
{>ek az bir erdem katıntısı vardı; bu katıntı her gün 
biraz daha eksildiğinden, Caesar’dan, Ctaudius'dan, Ne- 
ro’dan, Domitianus’dan sonra, Roma uyanacağına, ter
sine her gün biraz daha kölelik haiine düştü; devrimler 
yalnız tiranlann baştarını yiyor, ama tiranlık yönetimine 
karşı hiçbir şey yapamıyordu.

Halk hükümetinde yaşayan Yunanlı politikacılar, ken
dilerine dayanak olarak erdemden başka bir güç göre- 
miyoriardı. O ülkede yaşayan bugünkü potitikacıtar ise 
yalnız endüstriden, ticaretten, mâliyeden, servet ve lüks
ten söz edlyoriar.

Bu erdem tükenince tutku, kendisini buyur edenlerin 
yüreklerine, cimrilik de herkesin içine girer, istekler 
yön değiştirir; sevilen şey sevilmez otur; yasatara uya
rak özgür yaşarken yasalara uymadan özgür yaşamak 
arzusu uyanır; her vatandaş efendisinin evinden kaçmış 
bir köteye benzer; âdil olan şeye serttik adı veritir; kural 
olan şeye engel denir; dikkatin adı değişir, korku otur. 
Orada azla yetinmek, cimrilik adını alır, biriktirme İsteği 
değil. Önceden vatandaşlann malı mülkü ülkenin serve
ti sayılırdı, ama şimdi ülkenin serveti vatandaşlann har 
vurup harman savurmak istedikleri babadan katma mi
ras halini aiır. Cumhuriyet artık bir ölüyü andırır; kuvveti 
de, birkaç vatandaşın erkiyie çoğuntuğun serkeşliğin
den başka bir şey değildir.

Atina, gerek şan ve şerefiyle bütün dünyaya hükmetti-
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Üstte: Devrim öncesinde üç zümreyi temsil eden bir 
karikatür (1789). Altta: 1747'de planlanan bir bahar 

makinası (Newcomen) çizimi.

ği çağlarda otsun, gerek utana utana başkatarına kötetik 
ettiği çağlarda olsun, bağnnda hep aynı kuvvetleri taşı
mıştır. Yunantıtan Perstere karşı savunduğu zaman, 
Imparatoriuğu Sparta’nın etinden almak için savaştığı 
zaman, nihayet Sicitya'ya satdırdığı zaman, topu topu 
yirmi bin vatandaşı vardı. Phaleros’iu Demetrius ontan 
esir pazarındaki köleler gibi saydığı zaman da, yine 
yirmi bin vatandaşı vardı. Philippos Yunanistan'ı ege
menliği altına atmaya cür’et edip de Atina kapılanna 
dayandığı zaman, A^ina yalnız biraz geç kalmıştı, işte 
o kadar. Onu uyarmak için ne büyük bir çal>a gerektiğini 
anlamak isterseniz, Demosthenes’! okuyun: AtinalIlar 
Phitippos’tan özgüriük düşmanı olduğu için değil, zevk
te eğlence düşmanı otduğu için çekiniyoriardı. Bunca 
felâkete göğüs geren, birçok kereler yıkıldıktan sonra 
yeniden kurutan bu şehtr Keronea’da yenilmiş, bir daha 
da betini doğrultamamıştır. Philippos bütün esirieri geri 
göndermiş, bundan ne çıkar? Geri gönderitenter adam 
olmadıktan sonra. Atina kuvvetterini yenmek ne kadar 
kotay otmuşsa, erdemini yenmek de öteden tıeri o kadar 
güç olmuştur.

Kartaca nasıt dayanabilirdi? Anibat yargıç otup da 
yöneticilerin cumhuriyeti yağma etmelerine engel ol
mak istediği zaman da bu yöneticiler gidip kei}disini 
Romalılann huzurunda suçlandırmadılar mı? Veyi (ya
zık) o kimselere ki, şehirsiz (vatansız) vatandaş otmak, 
servetlerini de kendilerini mahvedenlerin etlerinden sağ
lamak tsterterl Çok geçmeden Roma onlardan tutsak 
olarak üç yüz tane t>etti baştı vatandaş istedi; sitâhlariyte 
gemilerini etlerinden aldı, arkasından da savaş açtı. Si- 
iahsız katan, umutsuztuk İçinde çırpınan Kartaca'da olup 
bitenleri düşününce, insan, asker? kuvveti ve erdemi 
olsaydı aynı Kartaca'nın neler yapabileceğini kolaylıkta 
gözlerinin önünde canlandırabilir.

DOĞA YASALARI ÜSTÜNE

Bütün bu yasalardan önce, doğa yasatan vardı; bunla
ra doğa yasalan diyoruz; çünkü, yatnız variiğımızın yapı
sından gelirler de ondan. Bunian iyice anlamak için 
de insanı, toplumtann kuruluşundan önce incelemek 
gerekir. Doğa yasatan, işte, insanın böyle bir durumda 
iken karşılaştığı yasalardır.

İçimize bir Yaradan fikrini aşılamak suretiyle bizi ona 
doğru yöneten yasa, önemi bakımından doğa yasaları
nın birincisidir; yoksa bu yasatann sırasına göre değil. 
Doğa içindeki insanda bilgi değil, daha çok bilgi edin
mek yeteneği vardır, ilk düşüncelerin kuramsal (teorik) 
düşünceler otamayacağı apaçık bir şey: variiğınm baş
langıcını aramadan önce variiğını devam ettirmeyi düşü
necek. Böyle bir insan her şeyden önce yalnız zayıflığını 
duyar; korkutan en üst noktaya çıkar; bu konuda örnek 
de yok değil; ormanlarda her şeyden ürken, her şeyden 
kaçan insanlar tnıtdular.

Bu durumda herkes, başkalanna eşit olduğunu kavra
yacak yerde kendini aşağı görür. Bundan ötürü de kişi
ler birilerine saldırmayı düşünmezlerdi; banş da tıöyie 
ilk doğa yasası olurdu.

Hobt>es, İnsanlarda her şeyden önce biribirierini bo
yunduruk altına atmak isteği uyandığını söylüyor, ama 
bu düşünce iyi temettendiritmiş otmaktan uzaktır. Üs
tünlük düşüncesiyle egemenlik düşüncesi, sayısı öyle
sine çok başka düşüncelere bağlı, öylesine kanşık bir 
düşüncedir kİ, İnsanın aklına geien ilk düşüncenin bu 
olmasına imkan yoktur.

Ktobbes soruyor: "insanlar doğal olarak savaş halinde 
değitterse, neden devamtı olarak silahtı gezerier? Neden 
evlerinin kaptlannı kapamak için anahtar vardır yanlann- 
da?” Evet ama, bunu sormakta da toplumun kurutma
sından önce yaşayan insanlara ancak, bu kurutuştan 
sonraki biribirierine saldırmak, kendilerini savunmak için 
bahane arayan insaniara özgü şeyleri yüklediğinin far
kında değil.
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Zayıflığı duygusuna İnsan, İhtiyaçtan duygusunu da 

ekler. Böytece, liaşka bir doğa yasası daha ortaya çıkar 
ki, o da İnsanı, yiyecek aramaya yönelten yasa olur.

Korkunun insanı kaçmaya yönelttiğini söylemiştim: 
ama karşılıktı korku belirtileri çok geçmeden onları biri- 
blrterine yaklaştırır. Böyle olmasa bile, bir hayvanın, 
kendi cinsinden başka bir hayvanın yaklaşmasından duy
duğu zevk de, onları blriblrlerlne yaklaşmaya sevkeder- 
di. Üstelik, ayrılıktan dotayısiyte İki cismin birtblrterine 
karşı duyduktan sevgi de bu zevki artınrdı; böytece 
hayvanlann her zaman doğal olarak biribirterine yaklaş- 
maian da doğrudur.

insanlar, önceden varolan duygulanndan başka, ya
vaş yavaş birtakım bilgiler de edinmeye başlarlar; bun
dan ötürü İnsanlarda, öteki hayvanlarda olmayan ikinci 
bir bağ meydana gelir. Birleşmeleri İçin yeni bir neden 
daha ortaya çıkmış demektir; toptum halinde yaşamak 
isteği de böytece dörüncü doğa yasası olur.

OI.UMLU YASALAR ÜSTÜNE

İnsanlar toplum durumunda yaşamaya başlar başla
maz zayıflık duygutannı yitirirler; aratanndaki eşitlik yok 
otur, savaş hali başlar.

Her belirli toptum kendi kuvvetinin farkına vanr; bu 
da ayrı ayrı uluslar arasında savaş durumurıu meydana 
getirir. Her toplumda bireyler, kendi kuvvetlerinin bilin
cine varmaya başlarlar. Toplumun sağlayacağı t>aştıca 
yararlan kendilerinden yana çevirmeye çalışırlar; bu da 
bu kişiler arasında savaş durumunu meydana getirir.

Bu iki çeşit savaş durumu, insanlar arasında yasatann 
yerleşmesine yol açar. Böyle bu kadar büyük gezegen
de oturduklanna göre yeryüzünde çeşitti toptumlann 
İMilunması gerektiğini düşünen insanlar, bu toplumlann 
aralarındaki ilişkileri düzenlemek için yasalar ortaya at
mışlar: Böytece Devletler Hukuku meydana gelmiş. De
vam ettirilmesi gereken bir toplumda yaşadıktannı göz- 
önünde bulunduran insanlar, yönetenlerle yönetilenler 
arasındaki ilişkileri düzenleyecek yasalar yapmışlar; l>öy- 
iece Siyasal Hukuk meydana gelmiş. Bütün vatandaşlar 
arasındaki ilişkileri düzenlemek İçin de yasalar meydana 
getirmişler; adına ̂ a . Toptum Hukuku (Medenî Hukuk) 
demişler.

Devletler Hukuku, doğal olarak şu İlkeye dayanmakta
dır; bütün uluslar barış halindeyken birtbirlerine etlerin
den geldiği kadar iyilik edecekler; savaş halinde İken, 
kendi gerçek çıKprtanna zarar vermemek şartiyte blribir- 
lerine mümkün olduğu kadar az kötülük edecekler. Sa
vaşın amacı zaferdir; zaferin amacı istilâdır; istilânın 
amacı da varlığın devamıdır. Devletler Hukukunu mey
dana getiren bütün yasalar bu İlkeyle bundan önce sö
zünü ettiğimiz ilkeden doğmalıdır.

Bütün ulusların Devletler Hukuku vardır; tutsaklannı 
yiyen İrokua’lann bite biribirlerine elçi gönderip elçi 
kabul ettiklerini görüyoruz; savaş ve barış hukukunun 
ne demek olduğunu bilirler de ondan. Ama işin kötüsü 
şu ki, bu Devletler Hukuku gerçek ilkeler üzerine kurulu 
değildir.

Toplumlann tümünü birden ilgilendiren Devletler Hu
kukundan başka, her toplumun bir de kendi siyasal 
hukuku vardır. Bir toplumun hükümetsiz yaşaması im
kânsızdır. Gravina: “ Bütün bireylerin birleşmesi. Siya
sal Devlet denen şeyi meydana getirir” , demek suretiy
le çok yerinde bir söz etmiştir.

Genel kuvvet, yalnız bir kişinin eline verilebileceği 
gibi, birçok kişinin eline de verilebilir. Bazı kimseler, 
madem ki doğa baba egemenliğini kurmuş, o halde 
bir kişinin yönetimi doğaya uygun idare şekildir diye 
düşündüler. Ama baba egemenliği örneği hiçbir şeyi 
kanıtlamaz. Çünkü babanın egemenliği ile bir kişinin 
yönetimi arasında bir ilişki varsa, babanın ölümünden 
sonra kardeşlerin egemenliği ya da kardeşlerin ölümün-

Aydınlanma düşünürleri: IJstte: Denis Diderot 
(1713-1784). Ortada: François-Marie Arouet Voltaire. 

Altta: Thomas Paine (1737-1809).

den sonra amca oğullannın egemenliği ile birçok kişinin 
yönetimi arasında da aynı ilişki vardır. Siyasaj erk, zo
runlu olarak birçok ailelerin birleşmesini gerektirir.

Doğaya en uygun hükümet şekli, hangi ulus söz konu
su İse o ulusun özel yapısı bakımından çıkanna en 
uygun olan hükümet şeklidir demek daha doğru olur.

Bireysel kuvvetlerin birleşmesi, ancak bütün iradele
rin birleşmesiyle mümkün olur. Yine Gravina; “ Bu ira
delerin birleşmesi. Uygar Devlet dediğimiz şeyi meyda
na getirir” diyor.

Genel olarak yasa, yeryüzündeki t>ütUn uluslan yöne
ten bir şey olmak sıfatiyle İnsan aklıdır; her ulusun 
siyasal ve toplumsal yasatan da bu insan aklının uygu
landığı özet hallerden başka bir şey olmamalıdır.

Yasalar, uygulandıktan halka öylesine uygun düşmeli 
ki, başka bir ulusa uygun düşmesi çok büyük bir rast
lantıya bağlı olmalı.

Bu yasalar, ister siyasal yasatann yaptığı gibi hükü
meti meydana getirsin, İster toplumsal yasatann yaptığı 
gibi hükümeti devam ettirsin, ya kurutmuş ya da kurut
ması düşünüten hükümetin doğasıyla ilkesine bağlı ol
malı.

Bu yasalar, ülkenin doğal durumuna göre düzenlen
meli; yani ülkenin soğuk, sıcak ya da ılımlı olan iklimine, 
toprağın çeşidine, yerine ve büyüklüğüne, insantann 
geçim otanaklanna, yani çiftçi, avcı ya da çoban olarak 
yaşamlannı kazanma imkânlarına, ana yapıtannın kaldı
racağı özgüriük derecesine, dinlerine, eğilimlerine, ser
vetlerine, sayıtanna, ticaretlerine, ahlâklanna ve davra- 
nışlanna göre ayarianmalı. Nihayet, yasatann kendi ara- 
tannda da birtakım İlişkileri vardır; kökenleriyle, yasa 
yapıcısının amacıyla, dayandıktan olaylar düzeniyle de 
ilişkileri vardır. İşte yasatan, bütün bu noktaları gözö- 
nünde bulundurarak incelemek gerekir.

Benim bu eserimde yapmak istediğim bundan İbaret. 
Bütün ilişkileri bir bir inceleyeceğim: hepsi birden Yasa- 
lann Ruhu dediğimiz şeyi meydana getirir.

Siyasal yasatan toplumsal yasalardan ayırmadım: Ya
saları değil, konulann cuhunu İnceleyeceğim de ondan; 
bu ruh ise, yasatann çeşitti olaylaria olabilecek İlişkile
rinden İbaret olduğundan, yasaların doğal sırasından 
çok, bu ilişkilerle bu olaylann sırasını İzlemek zorunda 
kaldım.

önce, yasatann, her hükümetin doğa ve İlkesiyle olan 
ilişkilerini inceleyeceğim: bu tikenin de yasalar üzerinde 
büyük bir etkisi olduğundan her şeyden önce bu ilkeyi 
iyice anlamaya çalışacağım; bu İlkeyi tam olarak kurup 
belirttikten sonra da, yasalann âdeta kaynaklanndan 
akıyormuş gibi aktıklarını göreceğiz. Aricasından da da
ha özel gibi görünen öteki ilişkilere geçeceğim.

ÖZGÜRLÜK NEDİR? ^

Demokrasilerde halkın her istediğini yapabilir gözük
tüğü doğrudur. Ama devletle İlgili konularda özgür ol
mak, canınızın her istediğini yapabilmeniz demek değil
dir. Bir devlette, yâni yasçüaria yönetilen bir toplulukta, 
özgüriük, yapmanız gereken şeylerin tümünü yapabil
menizden ve hoşunuza gitmesi gerekmeyen şeyleri yap
maya zorlanmamanızdan İbaret olabilir ancak.

Bağımsızlığın ve özgüriüğün ne olduğunu açıklığa ka
vuşturalım ilkin. Özgüriük yasalann izin verdiği her şeyi 
yapabilme hakkıdır. Eğer bir vatandaş yasalann menet
tiği bir şeyi yapabilseydi, diğerlerine da aynı olanak 
tanınacağı için, özgüriüğünü yitirirdi.

Demokrasi ve Aristokrasi, ta öteden beri özgür devlet 
biçimleri olmamışlardır. Siyasal özgüriük ancak yenetl- 
me sınıriann konulduğu yerde varolabilir. Ama yönetl-
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mln yetkilerine siniriar konulan yerde de, özgürlük ken- 
fliiğlnden boy göstermez; her şeyden önce İktidarın 
cötûye kullanılmaması gerekir. Sık sık saptanan bir ger
d i r  bü; İktidar sahibi her insan, bu iktidarı kötüye 
kullanma tehlikesiyle karşı karşıyadır; ancak karşı taraf
tan bir tepki görürse, bundan vazgeçer. En iyisinin bile, 
bu tür sınırlara gereksinmesi vardır!

Eğer gücün kötüye kullanılmamasını İstiyorsak, kendi 
kendini durdurmasını, denetlemesini sağlayacak bazı 
önlemler almamız zorunludur. Ola ki, bir kimsenin, ya
saların ondan İstemediği şeyleri yapmaya ve izin verdiği 
şeyleri de yapmamaya zorlanmadığı bir anayasa vardır.

ÇEŞİTLİ DEVLETLERİN HEDEFLERİ ÜZERİNE

... Yeryüzünde tüm kurumlarıyla doğrudan doğruya 
siyasal özgürlüğü amaçlayan bir halk bulunmaktadır. 
Aşağıda bu kurumların dayandığı temel ilkeleri araştıra
cağız. Bunlar işimize yarayacak şeylerdir; bu yoldan 
adeta özgürlükçü devlet biçiminin yetkin bir örneğini 
elde etmiş olacağız.

Özgürlüğü kurmak için hangi hazırlıkların gerekli ol
duğunu saptamak pek öyle yorucu bir iş değildir. Tabii 
eğer nerede aranması gerektiğini biliyorsak ve bulunca 
da, daha fazla aramaya bir son verebiliyorsak. •

Toplum Sözleşmesi
JEAN JACQUES ROUSSEAU

Fransız Devrimi'nin coşkusunu sadece 
yakalayabilmekle kalmayıp, radikalleri 

düşünceleriyle fazlasıyla etkelimeş Fransız 
Aydınlanma düşünürlerinden Jean Jacques 

Rousseau’nın (1712-1778) Toplum Sözleşmesi adlı 
kitabından bir bölüm.

Insanlan öyle bir noktaya varmış sayalım ki, doğal 
yaşama halindeyken korunmalarını güçleştiren engel
ler, diretme güçleriyle, tek tek her kişinin bu durumda 
kalabilmek için harcayacağı çabalara üstün gelsin. O 
zaman, bu ilkel durum sürüp gidemez artık; insanlar 
yaşayışlarını değiştirmezlerse, yok olup giderler.

Ama, insanlar yeni güçler yaratmadıklarına, eldeki 
güçleri birleştirip kullanmaktan başka bir şey yapama- 
dıklanna göre, kendilerini korumak için yapacakları tek 
şey, birleşerek diretme gücünü altedebilecek bir güç 
birliği kurmak, bu güçleri bir tek dürtücü güçle yönet
mek ve elbirliğiyie harekete getirmektir.

Bu güç birliği bir çok kimsenin bir araya gelmesiyle 
kurulabilir ancak; ama her insanın gücü ve özgürlüğü 
kendini korumada başlıca araç olduğuna göre, kendine 
zarar vermeden, nefsine karşı borçlu olduğu bakımı 
bir yana bırakmadan nasıl başkalarına bağlıyabilir bun- 
lan? Konumla olan ilişkisi göz önünde tutulursa bu 
güçlüğü şöyle anlatabiliriz;

1 /  n  ^

18. yüzyılın “ philosophe", ideolog, iktisatçı ve bilim 
adamlannın ortak yapıtı olan “Ansiktopedi' den b ir 
“ maden işleme atölyesini", bir tornayı ve atölyede 
kullanılan çeşitli araçları tanıtan ayrıntılı çizimler.

“ Üyelerinden her birinin canını, malını bütün ortak 
güçle savunup koruyan öyle bir toplum biçimi bulmalı 
ki, orada her insan hem herkesle birieştiğl halde yine 
kendi buyruğunda kalsın, hem de eskisi kadar özgür 
olsun.” İşte, toplum sözleşmesinin çözüm yolunu bul
duğu ana sorun' budur.

Bu sözleşmenin koşulları işin özü ile öylesine belir
lenmiştir kİ, en küçük bir değişiklik onu etkisiz ve geçer
siz bir duruma sokar; öyle ki, toplum sözleşmesi bozu
lup da herkes önceki haklanna dönünceye ve sözleşme
ye dayanan özgürlüğünü yitirerek bu özgürlük uğrunda 
terkettiği doğal özgüriüğünü yeniden elde edinceye ka
dar, belki hiçbir zaman açıkça dile getirilmemiş olan 
bu koşullar her tarafta kendiliğinden kabul edilmiş, ta
nınmıştır.

Bu koşuiiann hepsi, şüphesiz bire indirilebilir ki o 
da şudur; Toplum üyelerinden herbiri bütün haklanyla 
biriikte kendini baştan başa topluluğa bağlar; çünkü, 
bir kere, her kişi kendini tamamen topluma verdiğinden, 
durum herkes için birdir; durum herkes için bir olunca 
da, bunu başkalarının zaranna çevirmekte kimsenin bir 
çıkan olamaz.

Ayrıca, bu bağlanma kayıtsız şartsız olduğu için (hiç
bir şey ayırmadan) birlik mümkün olabileceği kadar ek
siksiz ve tamdır; artık hiçbir üyenin isteyeceği bir şey 
de kalmamıştır; çünkü, kişilere bazı haklar bırakılmış 
olsaydı, onlarla halk arasında anlaşmazlıktan yargılaya
cak ortak bir üst makam bulunmadığına ve her insan 
bazı bakımlardan kendi kendisinin yargıcı olduğuna gö
re, her bakımdan da öyle olmaya kalkışırlardı; o zaman 
da doğal yaşama hali sürüp gider ve toplum ister iste
mez zorbalığa kaçar ya da işe yaramaz olurdu.

Kısacası, kendini topluma bağlayan kişi, hiç kimseye 
bağlanmamış olur; kendi üzerinde başkasına tanıdığı 
hakların aynını elde etmiyen hiçbir üye bulunmadığına 
göre de, herkes hem yitirdiğinin tam karşılığını, hem 
de elindekini korumak için daha çok güç kazanmış olur.

Özüne bağlı olmayan şeyler bir yana bırakılırsa, top
lum sözleşmesi şöyle özetlenebilir; Herbirimiz bütün 
variiğımızı ve bütün gücümüzü birarada genel iradenin 
buyruğuna verir ve her üyeyi bütünün tıöiünmez bir 
parçası kabul ederiz.

Bu biriik sözleşmesi, o anda, sözleşmeyi yapanların 
kişisel variiğı yerine, toplantıdaki oy sayısı kadar üyesi 
olan tüzel ve kolektif bir bütün meydana getirir; bu 
bütün ortak benliğini, yaşamını ve iradesini bu sözleş
meden alır. Bütün öbür kişilerin birieşmesiyle meydana 
gelen bu tüzel kişiye eskiden (Yunanca polis ya da 
Latince civltas karşılığı olarak) citâ denirdi; şimdiyse 
cumhuriyet ya da siyasal bütün deniyor. Üyeleri ona, 
edilgin olduğu zaman devlet (6tat), etkin olduğu zaman 
egemen varlık (souverain), öbür devletler karşısında 
da egemenlik (puissance) diyorlar. Ortaklara gelince, 
onlar bir biriik olarak halk, egemen gücün birer üyesi 
olarak da uyruk adını alıriar. Ne var ki, bu terimler, 
çok zaman, birblrierine kanşır ve biri öbürü yerine kulla
nır; belirli olarak kullanırken bunları birbirinden ayırt 
edebilmesini bilmek elverir. •
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Cemaat Yasası
THEODORE DEZAMY

Fransız ûtopyacılarından DĞzamy’nin cemaate 
ilişkin düşünceleri.

TEMEL YASALAR

Madde 1) Hangi ırktan, hangi, renkten, hangi ülkeden 
oiuriarsasa olsunlar, bütün insanlar kardeş olarak yaşa
yacaklardır.

Madde 2) Günlük kullanımı olan şeyler dışında hiçbir 
şey kimseye ait değildir.

Madde 3) Cemaatte tek bir yetkili güç olacak. Bu 
güç bütün komünlerin değerlerinin bütünsel toplamın
dan oluşacak.

Madde 4) Merkezi yönetim bütün komünlerin aynı ve 
eşit bolluk içinde kalmalannı gözetecek.

Madde 5) Cemaatin bütün zengtntiktert ve ürünleri 
devamtı olarak herkesin hizmetinde olacak. Herkes öz
gürce ihtiyacı olan her şeyi, yani gerekti, yaradı ve 
hoş otan şeyi istediği kadar kullanabilecek.

Madde 6) Kamu yararı amacı taşıyan bütün işler top
lumsal işlev sayılacak.

Madde 7) Her sağlam insan (erkek, kadın ve çocuk) 
özgürce, özel zevkleri, ihtiyaçlarına uygun biçimde fiziki 
ve entelektüel güçlerini cemaatinin yaranna kullandığı 
müddetçe istediği göreve talip olabilecek.

Madde 8) Cemaat sadece eşit insanlar tanır. Bütün 
kurumiarda, yönetmeliklerde, araştırmalarda ve özellik
le de eğitimde bu ilke gözden kaçınimayacak.

EKONOMİK VE BÖLÜŞÜM YASALARI

Madde 1) Dünya sınırlan mümkün olan en eşit komün
lere bölünmüştür: bütün komünler aralannda İlk olarak 
ulusal cemaat, sonra da İnsani cemaat adı verilen yöne
tim merkezleri oluşturacak tarzda birbirlerine bağlanırlar.

Madde 2) Bir komün verimsiz bir alana yerleştiğinde, 
komşu komünler bu kömüne zorunlu yaşama maddele
rini sağlayacaklar.

Madde 3) Bütün komünler gerek gıda maddelerinin 
ulaşımı, gerekse de çeşitli bayram ve eğlenceler aracılı
ğıyla haberleşecek ve kardeşçe dayanışacaklardır.

Madde 4) Parçalanmış ev işlerinin yerini ortak ev işleri 
alacak: her komünün tek bir mutfağı olacak. Yemekler, 
işler, eğitim, oyunlar ortak yapılacak. Her yetişkin insa
nın (kadın ve erkek) özel bir evi olacak. Ufak çocuklar 
ortak yatakhanelerde yatacak.

KIR VE SANAYİ YASALARI

Madde 1) İşler ortak atölyelerde yapılacak.

Madde 2) Cemaat zihniyeti makineleri yetkinleştirme 
ve yenilerini l>ulma eğilimi taşıyacaktır: bundaki amaç 
çalışmayı giderek azaltmak, çekici kılmak ve kolaylaştır
maktır.

Madde 3) Bütün atölyeler sağlık, rahatlık, güzellik 
ve çekicilik açısından gerektiği gibi donanacaktır.

t -  - ; T ; :

St. Slmoncu ütopyanın banndırabilgceği dûşünOlon 
toplumsal " t ip '’terden bazıları.

Madde 4) Kırsal kesimdeki çalışmalar için de benzer 
önlemler alınacaktır.

Madde 5) Sanayi ordusu dünya ölçeğinde büyük ka
nallar, demiryoilan, vb. yapmak üzere örgütlenecektir.

CİNSEL BİRLİKLER YASALARI

Madde 1) Karşılıklı aşk, sempati ve her iki kalbin 
karşılıklı çarpması bir birleşmeyi temellendirir ve meşru 
kılar.

Medde 2) Her İki cins arasında eşitlik olacaktır.

Madde 3) Kadın ve erkeği karşılıklı aşktan başka hiçbir 
şey bağlamaz.

Madde 4) Aynimış çiftlerin yeniden birleşmeleri kendi
leri istedikleri takdirde mümkündür.

Madde S) Cemaat tek bir aile ve mutfak oluşturacaktır.

EĞİTİM YASALARI

Madde 1) Eğitim ortak, eşit, sanayi ve tanm ile ilgili 
olacaktır.

Madde 2) Her komünün her cins için özel bir apartma
nı olacaktır. Bu apartman yaşlara göre farklı bölmelere 
aynlacaktır. Bu bölmelerin hepsi sağlık rahatlık ve hoş
luk açısından eksiksiz olacaktır.

Madde 3) Eğitimin üç temel amacı şunlardır: a) Vücu
dun biçimi ve çevikliği, b) zihnin gelişimi, c) kalbin 
sağlığı ve enerjisi.

Madde 4) Bütün öğrenimi kolaylaştırmak için, her okul 
çok sayıda sınıfa bölünecektir.

Madde 5) Aynı şekilde, çocuklara karşı hiçbir şekilde 
zorlamalar yapılmayacaktır.

Madde 6) Eğitim pratik ve teorik ve de ansiklopedik 
olacaktır.

Madde 7) Doğanın sırlarını araştırma ve meslek ve 
sanatı yetkinleştirmek amacı güden bilimleri kavramak 
İçin insanlar bütünlüklü bir özgürlük içinde bırakılacak
lardır.

SAĞLIK YASALARI

Madde 1) Bütün komünler sağlığa ehrerişti yerlerde 
kurulacaktır: temizlik, hava, ışık gibi konularda en avan
tajlı yerler tercih edilecektir.

Madde 2) Ahırlar, meztMhalar, fabrikalar, yüksek fınn- 
lar, camcılar, kimya fabrlkalan, metalürji atölyeleri, özetle 
sağlığa aykın her şey kırsal kesime kaydınlacaktır.

Madde 3) Sanayi ordulannın görevi dünyanın genel 
olarak güzelleştirilmesidir.

Madde 4) En deneyli insanlar yiyeceğin, giyeceğin, 
banyonun vb. iyi kalitede olmasına ve herkesin durumu
na oygun olmasına özen göstereceklerdir.

Madde 5) Herkesin dinlenmesi ve uyuması için gerekli 
bütün önlemler alınacak ve insanlann zihninde en ufak 
sıkıntı, endişe ve kuşku kalmaması İçin tedbir alınacaktır.

POLİS YASALARI
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Madde 1) Gıda maddeleri uiaşımı yollarda hiç lûmse 
olmadığı saatlerde yapılacaktır.

Madde 2) Cemaatin merkezinde yayalar sağda ve sol
da belirli bir yerde yürüyeceklerdir.

Madde 3) Tehlikeli hiç bir hayvan cemaatin merkezine 
giremez.

Maded 4) Herhangi bir yerden düşerek, bir patlama 
sonucu veya kaza nedeniyle yaralanma ve ölümleri en
gellemek için gerekil bütün önlemler alınacaktır.

Madde 5) Görevli memurlar fırtına, deprem, su baskını 
gibi felaketleri önceden haber verebilmek için ellerin
den geleni yapacaklardır. Doğal felaketlerin zarariannt 
azaltmak için gerekli somut önlemler alınacaktır.

POLİTİK YASALAR

Madde 1) Her türlü politik oluşumun temeli birliktir. 
Sanayiin gelişimi, bilimin ve sanatın İlerlemesini gözle
mek, koordine etmek, özendirmek, canlandırmak, ve
rimli kılmak politik yasaiann amacı ve hedefidir.

Madde 2) Politik eşitlik eğitim ve mülkiyet eşitliğinden 
ayniamaz.

Madde 3) Her politik yasa eşitlik ve cemaat olan temel 
yasalardan hareketle vücut bulur.

Madde 4) Belli bir yaşa erişen herkes kamusal kararla
ra katılmak hakkını eMe eder; yetişkin İnsanlar her ko
nuda fikirlerini gerek yazılı gerekse de sözlü ifade etme
ye yetkilidirler.

Madde S) Herhangi bjr konuya ilişkin bir öneri genel 
onay ve kabul gördüğünde yasa halini alır.

Madde 6) Her komünde politik bir meclis olacaktır. 
Her ulusun kendi meclisi olacaktır, insanlık kongresi 
dünya ölçeğindeki işlerle ilgilenir.

Madde 7) Her yıl,-ulusal kongre bir sonraki yıl kongre 
>inası olacak bir komün belirleyecek.

Madde 8) Ne ulusal kongrede ne de insanlık kongre- 
linde milletvekili olmayacak. •

Usa^Uygun vm Gerfmk 
Üiopyaeı Tepki

Friedrich Engels’in Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel 
Sosyalizim kitabından bir bölüm.

Devrimin öncüleri olan 18. yüzyıl Fransız filozoflan- 
m, her konuda, biricik bilirkişi olarak sağduyuya nasıl 
aşvurdukiannı gördük. Usa-uygun bir devlet, usa-uygun 
İr toplum kurulmalıydı; öncesiz ve sonrasız (eternal) 
ağduyuya aykın her şey, hiç acınmadan ortadan kaMı- 
Imalıydı. Bu öncesiz ve sonrasız sağduyunun, tam 
sırada burjuvalığa evrinen düşüncelleştirilmiş 18. yüz- 
ıl anlayışından başka hiçbir şey olmadığını da gördük, 
u usa-uygun toplumu ve devleti, Fransa I3evrimi ger- 
•Ueştlrdi.

Ama işlerin yeni düzeni, eskiye oranla, yeterince usa- 
ygun olmakla birlikte, hiç de kesinlikle usa-uygun ol- 
ndı. Sağduyuya dayanan de\rlet, tümüyle çöktü. Rous- 

u’nun Toplum Sözteşmesl', kendi politik yeteneğine 
Öveni kalmayan burjuvazinin, önce Dlrectoira'ın ahlâk 
ozukhığuna ve sonunda, Napolton despotizminin ka-

» » X M jrtrm  »o % xrtn vm m .

üstte: İşlediği basın suçlanndan ötürü Saint-Pelagie 
hapisanesinde beş yıl hapis yatan Albert 

Laponneyare. Altta: 19. yüzyılın en ünlü karikatüristi 
Daumier'nin eseflerinden bir örnek.

nadı altına sığındığı terör sırasında gerçekleşmesini bul
du. Vaat edilen sonsuz barış, sonsuz bir fetihler savaşı
na döndürüldü. Sağduyuya dayanan toplum, hiç de iyi 
çıkmamıştı. Zengin ile yoksul arasındaki uzlaşmaz kar
şıtlık, genel refah İçinde eriyip yitecek yerde, onu belirli 
bir ölçüde hafifleten loncaların ve başka ayrıcalıklann 
kaldınimasıyla ve kiliseye bağlı yardım kurumlannın ka
patılmasıyla daha çok yeğinleşti (şiddetlendi). Feodal 
prangalanndan kurtanlması artık gerçekten başanimış 
olan "mülkiyet özgürlüğü", büyük kapitalistlerin ve bü
yük toprak sahiplerinin o boyun eğdiren rekabetinin 
ezdiği küçük kapitalistler ve küçük mülk sahipleri için, 
küçük mülklerini o büyük efendilere satma özgürlüğü 
olmaya yüz tuttu ve böylece, küçük kapitalistleri ve 
toprağı olan köylüleri ilgilendirdiği ölçüde, “ mülkiyet
ten özgür kılınma” oldu. Sanayiin kapitalist t>ir tabana 
dayanan gelişimi, çalışan yığınlann yoksulluğunu ve 
sıkıntısını, toplumun varlık koşulu yaptı. Peşin ödeme, 
Cariyle’nin deyimiyle, insanla insan arasındaki biricik 
ilişki, gittikçe yaygınlaştı, işlenen suçlann sayısı yıldan 
yıla arttı. Daha önce, feodal beylerin kepaziiikleri orta
lıkta güpe gündüz kol gezmişti; bu kepazelikler gene 
vardı, ama her nasılsa arka plana itilmişlerdi. Onlann 
yerinde, burjuvazinin şimdiye kadar gizlice gerçekleştir
diği kepazelikler, fazlasıyla ortaya çıkmaya başladı. Ti
caret, gittikçe büyüyen bir ölçüde, dolandırıcılık oldu. 
Devrimci “ kardeşlik” simgesi, rekabet çatışmalannda 
çevrilen dolaplarda gerçekleşti. Ahlftk bozukluğu kaba 
kuvvete dayanan baskının, altın ise, İlk toplumsal kaldı
raç olan kılıcın yerini aldı. İlk gece hakkı, feodal tıeyler- 
den burjuva fabrikatörlere aktanidı. Orospuluk, işitilme
dik ölçüde arttı. Evliliğin kendisi, daha önce olduğu 
gibi orospuluğun yasayla tanınan biçimi, resmî örtüsü 
olarak kaldı ve üstelik, zinanın t>ereketli ürünleriyle ta
mamlandı.

Sözün kısası, “ sağduyunun zaferi” nden doğan top
lumsal ve politik kurumlar, filozofların bol tıol vaat ettik
leriyle karşıiaştınlmca, pek hayal kırıcı karikatürlerdi. 
Eksik olan, yalnız bu hayal kınklığını apaçık dile getire
cek adamlardı ve onlar da, o yüzyılın dönümünde çıka
geldiler. 1802’de, Saint-Simon’un Cenevre Mektupları 
yayımlandı; Fourier’nin ilk yapıtı, teorisinin temeli 1799 
tarihli olmakta birlikte, 1802’de çıktı; Robert Owen 1 
Ocak 1800'de, New Lanark’ın yönetimini üzerine âldı.

Bununla birlikte, o çağda kapitalist üretim tarzı ve 
onunla birlikte burjuvazi İle proletarya arasındaki uzlaş
maz karşıtlık, henüz çok eksik gelişmişti. İngiltere'de 
tam o sırada ortaya çıkan modem sanayi, Fransa'da 
henüz bilinmiyordu. Ama modem sanayi, bir yandan, 
üretim tarzında bir devrimi ve onun kapitalist karakteri
nin ortadan kaldınimasını kesinlikle gerektiren çalışma
lar -yalnız modem sanayiin yarattığı sınıflar arasında 
değil, ama aynı zamanda gerçek üretken güçlerle mo
dern sanayiin getirdiği değişim biçimleri arasında 
çatışmalar- geliştirir. Ve, öte yandan da, bu pek olağa
nüstü üretken olan güçlerde, bu çatışmalan sona erd ir-' 
menin araçlannı geliştirir. Onun için, aşağıyukan 
1800’de, yeni toplumsal düzenden doğan çatışmalar, 
ancak tam o sırada biçimlenmeye başlamış olsa da, 
bu, yine de onları sona erdirme araçlannın daha tam 
olarak ekle bulunması demektir. Tedhiş zamanında, Pa
ris’in “ yoksul” yığınlan, bir an için üstün gelebildiler 
ve böylelikle burjuva devrimi, burjuvaziye karşın zafere 
götürebildiler. Ama bunu yaparken, yalnızca o zamanın 
koşullarında egemenliklerini sürdürmenin ne kadar ola
naksız olduğunu kanıtladılar. Bu “yoksul" yığınlardan 
bağımsız politik eylem yeteneğinden henüz yoksun bir 
yeni sınıfın çekirdeği olarak kendisini ilk defa o zaman 
çekip çıkaran proletarya, o kendine yetmez durumunda, 
olsa olsa dışardan ya da gökten yardım görebilecek 
ezilmiş, acı çeken bir tabaka olarak ortaya çıktı.

Bu tarihsel durum, sosyalizmin kuruculannı da etkili
yordu. Eksik kapitalist üretim koşullan ve eksik sınıf 
koşullan, eksik teorilerie karşılandı. Toplumsal sorunla- 
nn henüz gelişmemiş ekonomik koşullarda gizli duran 
çözümünü, ütopyacılar, İnsan beyninden çıkarmaya kal
kıştılar. Toplumda yanılgılardan başka hiçbir şey yoktu;
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bunları gidermek sağduyunun göreviydi. Öyleyse, yeni 
ve daİM yetkin bir toplumsal düzen sistemi bulmak ve 
onu topluma dışardan, propagandayla ve olabildiği her 
yerde, örnek alınacak deneylerle kabul ettirmek gereki
yordu. Bu yeni toplumsal sistemler, ütopik olmaya ön
ceden mahkûm edilmişti; bunlar, aynntılan bakımından 
ne kadar tam işlendilerse, olmayacak hayallere kapıl
maktan o ölçüde kurtulamadılar.

Bu olgular bir defa saptandıktan sonra, sorunun artık 
tümüyle geçmişin malı olan bu yanı üzerinde daha çok 
durmamızın gereği yoktur. Bugün bizi ancak gülümse
ten bu kuruntular üzerine, ağırbaşlılıkla iki anlamlı söz
ler etmeyi ve ‘‘çılgınlığın" böylesiyle karşılaştırılınca, 
kendi sağduyularının apaçık ortaya çıkan üstünlüğüyle 
çaiım satmayı, İşin edebiyatında horozlananlara bıraka
biliriz. Biz, kendi payımıza, bu darkafalılann görmediği,
o ululuğuyla insanı şaşırtan düşüncelerden ve her yerde 
fantastik kabuklarını çatlatıp çıkan düşünce tohumların
dan hoşlanırız.

FRANSA'DA ÜTOPYACILIK: SAİNT-SİMON, FOURİER

Saint-Simon, büyük Fransız Devrimi'nin oğullarından 
biriydi; devrim patladığında, henüz otuzunda değildi. 
Devrim, avamın (tiers-^at), yani ulusun üretim ve tica
ret alanında çalışan büyük yığınlarının, ayrıcalıklı ve 
boş gezen sınıflarına, soylulara ve papazlara karşı zafe
riydi. Ama avamın zaferi, çatHicak, yalnız bu “ tabakanın" 
küçük bir bölümünün zaferi, bu “ tabakanın”  toplumsal 
olarak ayrıcalıklı kılınmış kesiminin, yani malı ve mülkü 
olan burjuvazinin politik iktidarı ele geçirmesi olarak 
belirdi. Ve burjuvazi, devrim sırasında, kısmen soylula- 
nn ve kilisenin elkonan ve sonra satışa çıkarılan toprak- 
ianndaki spekülasyonlarla ve kısmen de orduyla yaptığı 
sözleşmelere kanştırdığı hilelerle, ulusun sırtından, el
bette çabucak gelişti. Fransa'yı, Directoire'ın buyru
ğunda, yıkımın eşiğine getiren ve l>öylece Napolion'a 
coup d 'itat (hükümet dartıesi) için bahane yaratan, bu 
doiandıncıiarın zorbalığıydı.

Bundan dolayı, Saint-Simon'a göre, avam ile aynca- 
iıkiı sınıflar arasındaki uzlaşmaz karşıtlık, “ çalışanlar” 
ile “boş gezenler” arasında bir uzlaşmaz karşıtlık biçi
mini aidi. Boş gezenler, yalnız eski ayrıcalıklı sınıflar 
değildi. Üretime ve dağıtıma hiç katılmadan, kendi gelir
leriyle geçinenlerin de tümüydü. Ve çalışanlar, ücretli 
işçilerden başka, fabrikatörler, tacirler, bankerlerdi. Boş 
gezenlerin, zihinsel (Inteliectuel) önderliği ve politik üs
tünlüğü yitirdikleri saptanmış ve sonunda devrimle ka
rara bağlanmıştı. Malsız-mülksüz sınıflann da bu yete
nekten yoksun olduğu, Saint-Simon'a kalırsa, tedhiş 
çağının deneyleriyle saptanmıştı. Öyleyse, kimin önder
lik etmesi ve buyurması gerekiyordu? Saint-Simon’a 
göre, bilim ve sanayi, Reformasyondan beri dinsel fikir
lerin o yitmiş birliğinin yenilenmesini mukadder kılan 
yeni bir dinsel bağla -zorunlu olarak gizemci ve baştan 
sona hiyerarşik bir “ yeni Hıristiyanlık” ile- birleştirilmiş
ti. Ama bilim, bilginler; ve sanayi, her şeyden önce, 
çalışan burjuvalar, fabrikatörler, tacirler, bankerler de
mekti. Bu burjuvalar, Saint-Simon'a göre, elbette, top
lumsal güvenlikleri olan bir çeşit kamu görevlileri haline 
gelmek niyetindeydiler; ama onlar, hâlâ, işçilerin vis-â- 
vis (karşısında) buyuran ve ekonomik bakımdan ayrıca
lıklı bir konumda kalmak zorundaydılar. Kredilerin dü
zenlenmesi yoluyla toplumsal üretimin yönetimi için özel
likle bankerlere başvuruluyordu. Bu anlayış, Fransa'da 
modern sanayiin ve onunla birlikte, burjuvazi ile prole
tarya arasındaki uçurumun ancak yeni ortaya çıkmakta 
olduğu bir çağla tam uygunluk halindeydi. Ama Saint- 
Simon’un özellikle önemli bulduğu şey budur: onu önce 
ve bütün öbür şeylerden çok ilgiietKİiren, en kalalraiık 
ve en yoksul sınıfın (“ la ciasse la plus nombreuse et 
la plus pauvre”) kaderidir.

Saint-Simon, daha Cenevre Mektuplan’nĞa, şunu öne
rir: “herkes çalışmalıdır". Aynı yapıtında tedhiş çağını, 
malsız-müiksüz yığınların egemenliği olarak tanır. 
“Bakın” der onlara, “ yoldaşlarınızın yönetiminde Fran
sa'da olana; yoldaşlarınız kıtlık getirdiler” . Ama Fransız

Üstte: 19. yüzyılda mekanize bir ipekli dokuma 
fabrikası. Altta: Charles Fourier.

Devriminl bir sınıf savaşı olarak tanımak ve yalnız soylu
larla burjuvalar arasında değil de, soylular ve burjuvalar 
ile malsız-mülksüzler arasında bir savaş olarak tanımak, 
1802’de, pek anlamlı ve verimli bir buluştu. Saint-Simon, 
1816’da, politikanın üretim bilimi olduğunu bildirdi; ve 
ekonominin politikayı tümüyle soğuracağını öngördü. 
Ekonomik koşulların politik kurumlann temeli okluğu 
bilgisi, burada ancak embriyon halinde beliriyor. Bu
nunla birilkte, burada şimdiden açıkça saptanan şey, 
İnsanlar üzerindeki politik düzenin, gelecekte, şeylerin 
yönetimine ve üretimin gözetimine dönüşeceği düşün
cesidir -yani son zamanlarda üzerinde pek çok gürültü 
edilen “ devletin ortadan kaldırılması”dır.

Saint-Simon, 1814'te, müttefiklerin Paris’e girmeleri- 
nln hemen ardından ve yine, 1815’te, Yüz Gün Savaşı 
sırasında, Fransa’nın İngiltere ile ve sonra, bu iki ülke
nin Almanya İle birleşmesinin, Avrupa’nın banş içinde 
ve başarıyla gelişmesi için biricik güvence olduğunu 
açıkça söyleyerek, çağdaşlarından üstünlüğünü bir da
ha gösterir. Fransızlâra, 1815’te Waterioo zaferini kaza
nanlarla bir birieşmeye gitmelerini öğütlemek, tarihsel 
sağgörü kadar yüreklilik de gerektirir.

Daha sonraki sosyalistlerin tam anlamıyla ekonomik 
olmayan düşüncelerinin aşağıyukan hepsi, onda embri
yon halinde bulunduğu için, Saint-Simon’da engin bir 
ğörüş genişliğiyle karşılaşıyorsak, o günkü toplumsal 
koşulların gerçekten Fransızlara özgü ve nükieii, ama 
hiç de üstünkörü olmayan bir eleştirisini de Fourier’de 
buluyoruz. Fourier, burjuvalan, onların devrimden önce 
ortaya çıkmış peygamt>erlerini ve devrimden sonraki 
övgücülerini, kendi sözleriyle ele alır. Burjuva dünyası
nın maddesel ve moral ezginliğini apaçık ve hiç acıma
dan ortaya kor. Bu ezginliği, daha önceki filozoflann, 
yalnız sağduyunun egemen olacağı bir toplum, mutlulu
ğun evrensel olacağı bir uygarlık, sonsuz bir insan yet
kinliği üzerine gözleri kamaştırarak vaat ettikleriyle ve 
çağının burjuva ideologlarının dünyayı tozpembe göste
ren tumturaklı sözleriyle karşılaştırır. Her yerde, en lıa- 
yağı gerçekliğin nasıl en tumturaklı sözlere karşılık ol
duğunu gösterir ve tumturaklı sözlerin bu umutsuz fi
yaskosunu o yüreğe işleyen alaycılığıyla yerer.

Fourier yalnız bir eleştirici değildir; serinkanlı ve duru 
yaradılışı, onu bir yergici yapmıştır ve o, gelmiş geçmiş 
yergicilerin herhalde en büyüklerinden biridir. Devrimin 
güçten düşmesi üzerine, artan dolandın ve vurgunlan 
ve o zamanki Fransu: ticaretinde başat ve ona özgü 
olup dükkân dükkân dolaşan korkunç ruhu, aynı güç 
ve çekicilikle anlatır. Burjuva biçimi kadın-ericek ilişkile
ri ve kadının burjuva toplumundaki durumu konusunda
ki eleştirileri daha da ustalıklıdır. Belirii bir toplumda 
kadına verilen özgürlüğün, genel olarak tanınan özgür
lüğün doğal ölçüsü olduğunu İHc kez açıkça söyleyen 
odur.

Ama Fourier’nin en anlamlı yanı, toplum tarihi kavra- 
mındadır. Toplumun bütün tarihsel gidişini dört aşama
ya ayınr -yabanıllık, barbariık, ataerkillik, uygariık. Bu 
sonuncusu, uygar, ya da burjuva denilen bugünkü top
lumla -yani 16. yüzyılla biriikte gelen toplumsal düzenle- 
özdeştlr. Fourier, "barbariiğın basit bir biçimde yaşadı
ğı her eksikliği, uygariık aşamasının, karmaşık, belirsiz, 
iki anlamlı, iki yüzlü bir biçime yükselttiğini"- uygartı- 
ğın, çözmeye güç yetirmeksizin sürekli olarak yeniden 
yarattığı çelişkiler içinde, “ bir kısır döngü’’de ilerlediği
ni; bundan dolayı, ulaşmak istediğinin ya da ulaşmak 
ister göründüğünün tam karşıtına vardığını, öyle kİ, ör
neğin, “ uygariık durumunda, yoksulluğun, aşın bollu
ğun kendisinden doğduğunu” anlatır.

Fourier, gördüğümüz gibi, diyalektik yöntimi, çağdaşı 
olan Hegel kadar ustaca kullanır. Aynı diyalektiği kulla
narak, sınırianmaz İnsan yetkinliği konusunda söyle
nenleri çürütür. Her tarihsel evrenin bir yükselme döne
mi ve bir de düşme dönemi vardır; ve o, bu gözlemi 
bütün insan soyunun geleceğine uygular. Kant’ın, bu 
dünyanın eninde sonunda yok olacağı düşüncesini do
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ğa bitimine soitması gibi, Fourier insan soyunun eninde 
sonunda yok olacağı düşüncesini tariiısei bilime solc- 
muştur.

İNGİLİZ ÜTOPYACILIĞI: ROBERT OWEN

Devrim kasırgası Fransa’da ortalığı altüst ederken, 
İngiltere’de daha sessiz, ama daha az i(ori(unç olmayan 
bir devrim, sürüp gidiyordu. Buhar ve yeni makineler, 
manüfaktürü, modern sanayie dönüştürüyor ve böyle
ce, burjuva toplumun bütün temellerini baştan aşağı 
değiştiriyordu. Manütaktür döneminin ağır aksak gelişi
mi, gerçek bir üretim fırtınası ve gerginliği dönemine 
dönüşüyordu. Toplumun büyük kapitalistlere ve malsız- 
mülksüz proleterlere ayrılması, durmadan artan bir hızla 
ilerliyordu. Artık, onların arasında, o eski kararlı orta- 
sınıfın yerinde zanaatçılann ve küçük dükkâncıların ka
rarsız bir yığını, nüfusun en çok dalgalanan kesimi, 
güvenilmez bir varlık göstermeye başladı.

Yeni üretim tarzı, henüz yükselme döneminin ancak 
başlangıcındaydı; henüz normal, düzenli, -varolan ko
şullarda olabilen biricik üretim yöntemiydi. Yine de,
o zaman bite herkesin gözüne çarpan toplumsal bozuk
luklar yaratıyordu - yersiz yurtsuz bir nüfusun büyük 
kentlerin en kötü kesimlerinde sürü sürü toplanması; 
ataerkil İlişkilerde ve aile İlişkilerinde bütün geleneksel 
ahlâki bağlann yitmesi; özellikle kadınların ve çocukla- 
nn korkunç ölçüde aşırı çalıştırılması; kırdan kente, ta- 
nmdan modern sanayie, kararlı yaşam koşullanna, top
luca ve birdenbire savrulan İşçi sınıfının yılgınlığını ta
mamlıyordu.

Bu nazik zamanda 29 yaşında bir fabrikatör -yüce 
denilebilecek çocuksu yalınlıkta kişiliğiyle bir adam, ay
nı zamanda insan soyunun dünyaya pek seyrek gelmiş 
önderlerinden biri- bir reformcu olarak ortaya çıktı. Ro
bert Owen, materyalist fllozoflann şu öğretisini benim
semişti: insanın kişiliği, bir yandan, soyaçekimin; ve 
öte yandan da, bireyin ömrü boyunca, ve özellikle geliş
me dönemi boyunca yaşadığı çevrenin ürünüdür. Onun 
sınıfından olanların pek çoğu sınai devrimde yalnız karı
şıklık, anlaşılmazlık ve bu bulanık sularda avlanma ve 
çabucak yığınla para kazanma fırsatı gördüler. O ise 
sınai devrimde, önemsediği teorisini uygulama alanına 
koyma ve böylece, karışıklığa bir düzen verme fırsatını 
gördü. Daha önce Manchester’dekl bir fabrikada, t>eş- 
yüzü aşkın İnsanın yöneticisi olarak, bunu başarıyla 
sınamıştı. 1800’den 1829'a kadar, İskoçya’da New La- 
nark’taki büyük pamuklu dokuma fabrikasını, işletici 
ortak olarak, aynı yolda, ama daha büyük eylem özgür
lüğüyle ve kendisine Avrupa çapında ün kazandıran 
bir başanyla yönetti. Aslında pek farklı ve tjüyük çoğun
luğu bakımından, pek umutsuz İnsanlardan oluşan bir 
yığını, yavaş yavaş 2.500’e ulaşan bir nüfusu, sarhoş
luk, polis, yargıç, dava, yoksullan koruma yasaları, sa
daka nedir bilmeyen örnek bir göçmen topluluğuna dö
nüştürdü. Ve bütün bunları, insanlara, İnsana yaraşır 
koşullar sağlayarak ve özellikle yeni kuşaklan özenle 
y:tlştlrerek başardı. Owen, anaokullarıiHn kurucusudur 
ve ilk anaokulunu New Lanark'ta açmıştır, iki yaşında 
iken okula gelen çocuklar, orayı öylesine seviyoriardı 
kİ, onları evlerine götürmek güç oluyordu. Onun rakiple
ri, işçilerini günde onüç ya da ondört saat çalıştınriar- 
ken. New Lanark’taki işgünü onbuçuk saatti. İşleri dört 
ay durduran bir pamuk bunalımında, onun işçileri, üc
retlerini her zaman tam olarak aldılar. Ve bütün bunlara 
karşın iş, ortaklara dağıtılan son büyük kâra göre, de
ğerce İki katının üstüne çıktı.

Bütün bunlara karşın Owen kıvançlı değildi. Onun 
gözünde, İşçilere sağladığı yaşayış, hâlâ insana yaraşır 
olmaktan uzaktı. “ Bu İnsanlar, benim insafıma kalmış 
kölelerdi.” Başka İşçilere oranla işçilerine sağladığı el
verişli koşullar, kişiliğin ve zihnin her yönde usa-uygun 
bir gelişimine elvermek şöyle dursun, onların bütün 
yetilerini engelsiz kullanmaya bile elvermiyordu. “ Ve 
yine de, bu 2.500 kişinin çalışan kesimi, toplum için, 
her gün, yanm yüzyıldan daha az önce, 600 binlik bir 
nüfusun çalışan kesiminden İstendiği kadar gerçek ser-

Üstte: Fuarlarda gösterilecek bir soytarı olarak temsil 
edilen Proudhon. Ortada: Daumier’nin “Banş” adlı 

karikatürü. Altta: Daumier’nin burjuvazi ile 
aristokrasinin ittifakını hicveden karikatürü.

vet üretiyordu. 2.500 kişinin tükettiği servetle, 600 bin 
kişinin tüketeceği servet arasındaki farkın ne olduğunu 
kendi kendime sordum.”

Bu sorunun yanıtı belliydi. O fark, 300 bin İngiliz 
liralık net kâra ek olarak, kurumun sahiplerine, yatırdık
tan sermaye üzerinden yüzde 5 ödemek İçin kullanılmış
tı. Ve New Lanark İçin geçeril olan bu durum, İngiltere’
deki bütün fabrikalar İçin daha da büyük bir ölçüde 
geçerilydi. “ Bu yeni servet, makinelerie yaratılmasaydı, 
Napol^on’a karşı Avrupa savaşları eksiksiz yürütülemez 
ve toplumun aristokrat temelleri ayakta tutulamazdı. 
Bununla biriikte, bu yeni güç, işçi sınıfının yaratmış 
olduğu bir güçtü.” Onun için, bu yeni gücün meyveleri, 
İŞÇİ sınıfınındı. Owen’a toplumun yeniden kurulmasının 
temellerini gösteren bu yeni yaratılmış olağanüstü üret
ken güçler, o zamana kadar yalnız bireyleri zenginleştir
mek ve yığınlan köleleştirmek için kulanılmıştı. Bu güç
lerin, herkesin ortak mülkü olarak, herkesin ortak yaran 
İçin işletilmesi kaçınılmazdı.

Owen’in komünizmi, bu katışıksız İş temeline, sonu
ca, yani ticari hesaba dayanıyordu. Bu pratik karakterini 
baştan sona korudu. Onun için Owen, 1823’te, İrlanda’
daki acıklı duruma komünist göçmen topluluklanyla son 
vermeyi önerdi ve bunlan kurmanın kaça çıkacağını, 
yıllık gideri ve olası geliri eksiksiz hesapladı. Ve onun 
gelecek için hazıriadığı kesin planda, aynntıların teknik 
hesabı öylesine uygulanabilir bir bilgiyle yapılmıştır kİ, 
-zemin planı, ön, yan ve kuşbakışı görünüşler, hepsi 
vardır- Owen’in toplumsal reform yöntemi bir defa kabul 
edilince, uygulama bakımından aynntılann gerçek düze
nine karşı pek az şey söylenebilir.

Komünizm doğrultusundaki İlerlemesi, Owen’in yaşa
mının dönüm noktası oldu. Yalnız bir insansever olduğu 
sürece, servetten, alkıştan, şereften ve övgüden başka 
hiçbir şeyle ödüllendirilmemişti. Avrupa’nın en sevilen 
adamıydı. Yalnız onun sınıfından olan kimseler değil, 
devlet adamlan ve prensler de onu beğenerek dinliyor
lardı. Ama komünist teorileri ile ortaya çıkması bambaş
ka bir şeydi. Şu üç büyük engel, ona, toplumsal reforma 
çıkan yolu özellikle kapatmış görünüyordu; özel mülki
yet, din, evliliğin yürürlükteki biçimi. Bunlara saldınrsa 
başına neler geleceğini biliyordu; yasanın tanıdığı hak
lardan yoksun bırakılmak, resmî toplumdan kovulmak, 
toplumsal konumunu tümüyle yitirmek. Ama bunların 
hiçbiri, başına geleceklerden korkmaksızın onlara sal
dırmasını önleyemedi ve öngördüklerinin hepsi başına 
geldi. Resmî toplumdan çıkarıldı, basında ona karşı bir 
sessizlik-kampanyası açıldı, Amerika’da bütün servetini 
feda ederek yaptığı başarısız komünist denemeler, onu 
İflâs ettirdi. Doğrudan doğruya İşçi sınıfına başvurdu 
ve işçiler arasında otuz yıl daha uğraştı. İngiltere’de 
İşçilerden yana olan her toplumsal harekette ve her 
gerçek İlerlemede Rot>ert Owen’in adı geçer. Beş yıllık 
bir savaşımdan sonra, 1819’da, fabrikalardaki kadınla
rın ve çocukların çatışma saatlerini sınırlayan iik yasayı 
çıkarttırdı. Ingiltere'deki bütün sendlkalann tek bir bü
yük sendika biriiğinde birieştiğl ilk büyük kongrenin 
başkanıydı. Toplumun tümüyle komünist yolda örgüt
lenmesine geçiş önlemleri olarak, bir yandan, üretim 
ve tüketim amacıyla işblriiğl yapan demekler kurdu. 
Bunlar, o zamandan tıeri, hiç değilse, tacirierin ve fabri
katörlerin toplumsal bakımdan tümüyle gereksiz oldu
ğunun pratik kanıtını verdiler. Öte yandan, emek ürünle
rinin, birimi tek bir İş saati olan emek-pusulalan aracılı
ğıyla değişimi İçin İş pazarian kurdu; bu kurumlar, zo
runlu olarak, başansızlığa mahkûmdular, ama Proud- 
hon'un çok daha sonraki bir döneme raslayan değişim 
bankasının ilk örnekleri oldular ve bütün toplumsal dert
lerin genel çaresi olmayı İstemeyip yalnız daha köklü 
bir toplumsal devrime doğru bir ilk adım olmayı isteme
leri bakımından ondan tümüyle aynldılar.

Ütopyacılann düşünme tarzı, 19. yüzyılın sosyalist 
Idealannı uzun süre etkiledi ve bazılannı hâlâ etkilemek
tedir. Çok yakın zamana kadar, bütün Fransız ve Ingiliz 
sosyalistleri, onun egemenliğini tanıdılar. İlk Alman ko
münizmi, Weitllng'inkl de, aynı okuldandır. Onlann hep-
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sine göre, Sosyalizm, salt gerçeğin, sağduyunun ve 
adaletin dışavurumudur. Ve kendi gücüyle dünyayı fet
hetmesi için yalnızca bulunmuf olması gerekir. Ve salt 
gerçek, uzaydan ve zamandan bağımsız olduğu için 
nerede ve ne zaman bulunacağı, yalnızca bir rastlantı
dır. Bununla birlikte, salt gerçek, sağduyusu ve adalet, 
farklı her okulun kurucusunda farklıdır. Ve herbirinin 
kendine özgü salt gerçeği, sağduyu ve adaleti, onun 
öznel anlayışı, yaşama koşullan, bilgisinin ve zihinsel 
eğitiminin ölçüsü ile belirlendiği için, bu salt gerçekler 
çatışmasında, onların karşılıklı olarak birbirini çelmesin
den başka bir son olamaz. Bundan dolayı, bir hiç olan 
bu sondan, ancak bir çeşit seçmeci, ortalama ve Fran
sa’daki ve Ingiltere'deki sosyalist işçilerin pek çoğunun 
zihnine günümüze kadar gerçekten yön vermiş bir sos
yalizm çıkabilirdi. Bundan ötürü, bir kanının en çeşitli 
renklerine izin veren şaşırtıcı bir karışım; farklı çığırlar 
açanlann en az itiraza yolaçan eleştirel demeçlerinin, 
ekonomik teorilerinin, toplumun geleceği konusundaki 
tasarılarının şaşırtıcı bir karışımı; tek tek bileştirenlerin 
(mûrekkipierlnin) belirli keskin kenarlan tartışma akıntı
sında tıpkı bir derede yuvarlaklaşmış çakıllar gibi aşın
dıkça daha da kolay kükreyen bir karışımı ortaya çıkara
bilirdi.

Sosyalizmi bir bilim yapmak için, onun önce gerçek 
bir tabana oturtulması gerekiyordu. •

Toplumsal Reformun Inane 
BİldlHml

RICHARD LAHAUTIERE

Fransız ütopyacısı Lahautifer’in 1839’da kaleme 
aldığı metinden bir tjölüm.

TOPLUM ÜZERİNE

Toplum nedir? Dünya üzerine yayılmış bütün Insanls-
nn birliği.

İnsanlar neden bir araya gelirler? Çünkü insanlığı ku
şatan kötülüklerle savaşmak için çok zayıftırlar.

Bu birliği nasıl tanımlayabiliriz? Mutsuzluğa karşı gü-

Topiumun temeli nedir? Eşitlik.

Amacı nedir? Genel çıkar.

Şimdi bir toplum oluşturuyor muyuz? Hayır, azınlık 
yararlanıyor, çoğunluk acı çekiyor.

Bu tuhaflık nereden ileri geliyor? insanların, kökenle
rinden uzaklaşarak, birleşmelerinin İlkesi olan “ eşitlikçi 
ilkeyi” gözden kaybetmelerinden. Zayıflıkla mücadele 
gücünden kölelik doğdu, yoksullukla rekabet halindeki 
zenginlikten proletarya çıktı. Kulluk ve sefalet, modern 
ve eski bütün toplumlann özeti budur.

insanlığın bu İki yarasını nasıl kapatmalı? Güç ve 
zenginliği eşit kılarak.

insanlann tek bir toplum oluşturduğunu söylüyorsu
nuz: ama insanlar uluslara bölünmüş dürümdalar. İklim 
farkiılıklan, farklı alışkanlıklar yaratır. Aynı iklimde ge
len ve benzer alışkanlıktan olanlar bir araya gelip bir 
halk oluştumrlar: ancak halklar büyük ailenin bölümleri
dir, tıpkı vilayetlerin herbirlnin Fransa’nın bölümleri ol
ması gibi.

. . . .  . V
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Üstte: Le Charivari dergisinden, 1832 tarihinde 
yayınlanmış, Sait-Simoncuları hicveden bir karikatür. 

Ortada: Henri de Saint Simon. Altta: Saint Simon’un 
an ünlü tilmizi "Pire Bnfantin’’in bir karikatürü.

Ulusların birtrirlerini yemeleri nereden geliyor? ZortM- 
lann hüküm sürmek için parçalamak ihtiyaçlanndan. 
Çölde bir Rus ile bir Fransızı yalnız bırakın, bugün bu 
ikisinin düşman olduğu sürekli bize söyleniyor ama çöl- 
dekllerin varlıklannı sürdürebilmek için ve tehlikelere 
göğüs gerebilmek için birleştiklerini göreceksiniz.

Uluslararası savaşlar ne zaman sona erecek? Zorba
lıklar ortadan kalktığında.

Güç kölelik yaratıyor ve zorbalık savaşa yol açıyor, 
bireylere ve halklara mutluluğa ulaşmak için özgürlük 
gerek.

Ancak özgürlük tek başına dünyada eşitliği sağlama
da yeterli mi? Hayır, aralannda bir bağ olmadıkça özgür 
İnsanlar birbirlerini yer, güçlü zayıf» boğazlar.

Bu bağ nedir? Kardeşlik.

Toplumsal yenilenmenin ilkeleri o halde nelerdir? Eşit
lik, özgürlük, kardeşlik.

HAKLAR VE GÖREVLER

Eşitlikten ne anlıyorsunuz? Herkesin eşit görevlerini 
yerine getirmesini ve herkesin eşit haklardan yararlan
masını anlıyorum.

Haklar nelerdir? Doğal ve toplumsal haklar vardır.

Doğal haklar nelerdir? Yaşamın ihtlyaçlannın, oturu
lacak bir evin, giyeceğin, yiyeceğin karşılanması. Top
lumsal sözleşmenin temel maddesi, toplumun bütün 
üyelerine ekmek, ev, gerekil giyecek ve yiyecekleri sağ
lamak üzere vereceği güvencedir. Bütün diğer haklar 
bu hayati ilkenin doğal aonuçlandır. Bütün görevler, 
sanat ve meslekler bu doğal İhtiyaçta buluşurlar. Bütün 
dünya ölçeğinde bir adam, tek bir adam “açım, 
üşüyorum’’ diye bağırdığı sürece, toplum oluşmayacak
tır.

Toplum, bir kez herkesin doğal İhtlyaçlannın karşılan
masını sağladığında, birisine büyük ekmek, tahta kulü
be, diğerine enfes yemekler ve saray vermeyecek mi
dir? Bu hak eşitsizliği ancak görevlerin eşitsizliğinin 
sonucu olabilir ve aşağıda göreceğimiz gibi görevler 
eşittir.

Toplumsal haklar nederdir? Bilginin eşit dağılımı ve 
herkese kamu görevlerine seçilme ve seçme yeteneği 
sağlanması.

Görevler nelerdir? Bir kelimeyle özetlenebilir; Çalış
ma. Toplumun bütün üyeleri bireysel çalışmayla genel 
çıkara katkıda bulunmalıdır. Dünyada aylak dolaşan bir 
kişi bile kalsa, toplum tehlikede demektir. Yığınlar için 
değil, sadece kendi için davranan tek bir işçinin varlı
ğında bile tekel ve sefalet bizi tehdit eder. Emekçi sade
ce kendi hamurunu yoğurursa, terzi sadece kendi elbi
selerini dikerse, Ullm adamı sadece kendini tatmin için 
çalışırsa, emekçinin ne giyeceği elbiseleri, ne işini ko- 
laylaştıncı bilgisi olacak, terzi cahillik İçinde yüzecek, 
açlıktan get>erecek ve bilim adamı soğuk ve açlıktan 
kınlacak.

Öte yandan emekçi, terzi ve bilim adamı günlük ürün
lerini ve düzenli çalışmalannı salsalar, insanlann ço
ğunluğu ekmekten, eğitimden, giyecekten yoksun kala
caklar. iyi örgütlenmiş bir toplum bütün üyelerine be
densel ve zihinsel yaşamı bedava sağlar. Buna karşılık 
bireyler toplum İçin bedava çalışmak ve genel Ihtiyaçla- 
nn karşılanmasına katkıda bulunmak zorundadır.

Herkesin ortak zenginlikteki hissesi eşit olabilir mi? 
Şüphesiz. Doğa İnsanlara akıl ve kol verdi, işte İnsanta
nn ortak kullandıklan aletler. Toplum bu aletleri İnsanla
nn Ihtiyaçlanna göre kullanır, herkese bir görev verir. 
Kârlar eşit olmalıdır.
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Ancak kolları daha güçlü ve yüksek zekalı olanlar 

daha mı fazla pay alacaklar? Mutlak eşitlikten bahsedi
yorsak evet, ama göreceli l}lr eşitliği göz önüne alıyo
ruz. Herkesin katkısı gücüne göre hesaplanmalıdır ve 
ortak fondaki payı ihtiyaçları oranında belirlenecektir.

Özgüriük nedir? Her insanın kendi yeteneklerini geliş
tirmesine verilen hak.

Bu hak sınırsız mıdır? İyi oluşmuş bir devlette böyle 
olmalıdır. BaztIan için sınırsız özgürlük, zorbalık doğu
rur. NapolĞon zamansız en özgür insanıydı: Avrupa kö
leydi. Herkes için sınırsız özgürlük anarşi yaratır. Tüc- 
carlanmızın çok övündükleri serbest rekabet, sanayi 
özgürlüğü halkı öldürür. Bugün herkes kendi mesleğini 
seçmekte özgürdür, ama bu amaca ancak güçtüler ula
şabilir: zayıflar ve yoksullar basımları tarafından ezile
rek yan yolda ölürler. Şöyle diyebiliriz: “ Yaşam bir kav
gadır".

Yenilenmiş toplum her üyesine görevlerini ve hakları
nın sınırlannı bildirir: Özgürlüğümüzün bir parçasına 
yabancılaşmayla, kendi halinde bir yaşam elde edilir.

Haklarımızı ve görevlerimizi nasıl öğreniriz? Din ve 
yasa aracılığıyla.

DİN ÜZERİNE

Din nedir? insanlan birbirine bağlayan ve ortak bir 
çabayla ortak bir amaca insanlan yönelten ortak bir inanç.

Şimdiye kadar dünyada bir din gerçekten varoldu mu? 
Hayır. Dünya yüz değişik külte bölündü ve kana boyan
dı. insanlan hiçbir bağ bir araya getiremedi. Dolayısıyla 
bir din hiç varolmadı.

Toplumsal din o halde nedir? Eşittik.

Amacı nedir? Herkesin iyiliği.

Bağı nedir? Kardeşlik.

ilkesi nedir? Fedakârlık.

Cezası nedir? Egoizmle suçlanma.

YASA ÜZERİNE

Yasa nedir? Genel irade tarafından belirlenmiş özel 
ve toplumsal davranış kuralı.

Toplumsal davranıştan ne anlıyorsunuz? Bütün toplu
mun üyeleriyle ve bireylerin bütün toplumla ilişkileri.

Özel davranış nedir? Yurttaşların kendi araianndaki 
ilişkiler.

Cjnel irade nedir? Çoğunluğun istemi.

Bir İnsan yasa yapabilir mi? Asla: bazı projeler önere
bilir, ulus bunian ya onaylar, ya değiştirir ya da reddeder.

Bu insan yasa koyucu mudur? Hiç kimse tek başına 
yasa koyucu değildir. Bazı ciddi durumlarda tek bir 
kişiye geçici olarak yasayı uygulama görevi verilebilir, 
ama hiç bir zaman bütün dünya tek bir bireyin kaprisleri
ne tabi kılınmamalıdır. Aramızda kim komşusunun t>ü- 
tUn düşüncelerini, istemlerini, ihtiyaçlannı tam olarak 
bilmekle övünebilir? Kim tek başına herkesin iradesini 
ifade edebilir?

Yasayı kim yapmalıdır? Genel oyla seçilmiş yurttaşlar 
meclisi.

Bu yasanın temeli nedir? Eşitlik.

Bu temel şimdiki yasaların temeli değil midir? Biz 
kanun önünde eşitiz. Bu sınırlı eşitlik sayısız defalar 
bozulmamış mıdır? Benim eşitlikten anladığım, yurttaş-

Clstte: Daumier'nin bir tüfel( mucidini hicveden 
kariiiatûrü. Altta; Robert Owen.

lan özel ve karşılıklı İlişkilerinde eşit kılan düzeydir. 
Köylü ve şehirli İle inşaat işçisi ile mimann eşit olduğu 
yasalaştığı an mimar ile şehirli, inşaat işçisi ve köylüyü 
artık hor görmeyecektir.

Yasanın amacı ne olmalıdır? Mücadeleleri ve mutsuz
luğu önlemek.

Şimdi böyle değil midir? Şimdiki yasa, nedenlerini 
ortadan kaldırmadan suçları cezalandırıyor. Ceza kanu
nunun bazı maddeleri hırsızlığı mahkum ediyor. Aynı 
kanunun hiç bir yerinde hırsızlığın anası açlığı önleyici 
maddeler yoktur. Herkesin İhtiyaçlannı karşılayan ve 
aylaklığı yok eden yasa, suçlan öldürür. Bugün suçlu 
öldürülüyor.

Yasa ile din arasında ne fark vardır? Yasa dışsal dav
ranışı düzenler, din davranışlarımıza kılavuzluk eden 
ahlaki ve içsel duygulan etkiler. Din ikna eder, yasa 
emreder.

İlişkileri nelerdir? Her ikisi de eşitlik üzerine dayanır 
ve toplumsal iyiliği hedefler. Yasanın emrettiğini din 
önceden öğütler. Yükseklerden dünya üzerine inen din, 
yasanın elini sıkar. Bu iki kardeş, insanlığa aynı yolu 
gösterir.

Dini kim öğütler ve yasayı kim uygulatır? Hükümet. 
( - )  •

Siyasal Inanflanıu
FELICITE DE LAM ENNAIS

Dinsel temelde ütopik sosyalist fikirler geliştiren 
Fransız düşünürlerinden Felicite de Lamennais'in 

bu yazısı, 1844’de yayınlanmıştır.

Birçok arkadaşımızla biriikte “ Monde" derneği kuru- 
culannın koyduğu hedeflere yöneldiğimiz şu anda, ça
lışmamıza yön veren düşüncelerin, onu düzenleyen il
kelerin ve onu belirlemesi gereken görüş ve sempatile
rin kısa, ama tam ve açık bir tasarımım sunmayı borç 
biliyoruz. Çünkü günlük olaylaria İlgili ortaya konulabi
lecek izlenimler, hükümetin düzenlemeleri, yasalan ve 
eylemleri üzerine, milletin bölündüğÜ4>artllerin öğretile
ri ve yönleri üzerine bir günlük gazetenin siyasal ve 
yönetsel bakımdan aktarması beklenen görüş ve değer
lendirmelerin, eğer okur onlaria, belirli genel tasanmla- 
rın mantıki bir çıkarımından, özel ve açık bir uygulama
sından başka bir şey olmayan belirli ve sağlam temeller 
arasında bağlantı kuramazsa, tam olarak kavranması 
mümkün değildir. Yoksa, bu dağınık ışınlan bir ölçüde 
aynı noktada toplayan böyle bir bağlantı olmaksızın, 
doğru ve İkna edici bir aydınlatıcı yöntemin ortaya çık
ması zordur; nitekim doğru çıkarsama ve bağlantılardan 
yoksun düşünceler arasında gidip gelen bir zihnin de 
bir kanaate ulaşması mümkün değildir. Söz ancak, açık 
ve sağlam kanaatleri İfade ederse etkililik ve geçeriiiik 
kazanabilir. Aksi takdirde geçip giden bulutlann tesadü
fen aldığı, yararsız ve geçici biçimlerden bir farkı kalmaz.

Kendimizi adadığımız iş, bizi insanlığın bütün güncel 
çıkariarına ve kutsal görevin emrettiği her şeye bağlar.

Bunu böyle kavramasaydık, açıkça İtiraf etmeliyiz ki, 
özgür düşüncenin önünde engellerin dikildiği, yasalann 
en önemli konulardaki mütalaa vermeyi bile yasakladığı, 
akhn düzenlenerek aşılmasına izin verilmeyen bir çem
ber içine hapsedildiği, kuşkulu sayılarak polis ve mah
keme gözetimine tabi tutul-ftğu günümüz koşullannda, 
bu İşlere girişmeye cesaret edemezdik. Aynca, kişisel
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çıkarların çok güçlü önyargılarının bulunduğu, egoizmin 
tek tek her insanın ruhuna damgalandığı bir toplumda, 
kısa bir an İçin ve yüzeysel bile olsa İnsanların dikkatini 
çekebilmek biraz da şans İşidir.

Biz bu zorlukları canlı bir şekilde hissettik; fakat bela
o kadar büyük M, İnsanlığın bugününden İğrenerek ve 
geleceğinden de biraz kuşku duyarak korkakça köşemi
ze çekilerek bununla mücadele etmekten vazgeçmemiz 
mümkün değil, insanlığının kaderine İlişkin meselelerde 
dayanışma içindeyiz. Ve kendi kaderimiz, beklenti ve 
çileyle dolu çağımız insanın kaderi bir ölçüde bizim 
düşünülmüş ve sebatkar çabalarımıza bağlı. İnsan ken
dini nasıl yaparsa, öyle olur; durumu, kendi çabalarının 
meyvesidir. Sizi mutlu eden ve elinizden alınmaya çalı
şılan göreli değerler, size ve babalarınıza nelere mal 
olmuştu? Ayrıca, şu anda Avrupa'nın bir bölümünün 
şimdi İçine düşmüş göründüğü güçsüzlüğün berisinde, 
her yerde birllerinin usul usul bir yeniden doğuş İçin 
çalıştıklan da açık; tek tek İnsanların içine düştüğü çı
karcılığa rağmen her yerde halklar kendilerini yaratma
ya çalıştıkları yeni bir yaşamın İçinde hissediyorlar ve 
çok yakındaki bir değişimin sarsılmaz sezgisiyle bütün 
ruhlar hareketleniyor, bütün yürekler çarpıyor.

Sükuna olan doğal talebin beraberinde getirebileceği 
hayaller her ne olursa olsun; kim şeylerin böyle kalaca
ğını söyleyebilir? Kim bunun böyle devam edeceğine 
inanır? Kim rüyasında bu harabelerin üzerinde güvenlik
li bir ev kurulabileceğini görebilir? insanlık, gerçekleş
mesini hiçbir şeyin engelleyemeyeceği, kaçınılmaz ge
leceğine doğru ilerlerken ve olacak olanlar her türlü 
dirence rağmen mutlaka olacağı İçin, bizim görüşümü
zün gerçek bilgeliği; zavallı bir direnişin zorunlu olarak 
yol açacağı ani sarsıntıları engellemek İçin bu hareketi 
desteklemesindedir. Nehri set kurarak keseceğinize, akı
şını yavaşlatın; çünkü er veya geç bu set çökerse, bu 
nehrin akılsızca birikmiş plan verimli suları, t>ereketlen- 
dirmesl öngörülen toprağı daha da çölleştirecektir.

Insanlann gücüne fazla İnanmamak lazımdır. Kuşku
suz, bu güç çok şeye kadirdir; fakat her şeye de kadir 
değiMIr. İnsanlığın tıpkı fiziki dünya gibi, genel yasaları 
vardır. Bu yasalarla mücadele etmek yararsızdır ve bun
lar insanlığın zaman boyunca izleyeceği yolun eğrisini 
ve yönünü tayin ederler. Bu hükümran yasaların etkileri 
hiçbir zaman, halkların ne olduğunu bilmedikleri güçle
rin peşinden, sanki körlemesine, uzaydaki yıldızlar gibi 
uzun yollara düştükleri zamanlardan daha belirgin bi
çimde ortaya çıkmaz; ve yöneldikleri hedef kuşkusuz, 
onlara en yüce yol göstericinin işaret ettiğidir. -Tanrısal 
hedef-

Bu tartışılmaz gerçekten, akıl sahibi variıklann dünya
sının tesadüflere emanet olduğunu kabul etmeyin, bü
tün olayian ve insanın özgür faaliyetlerine bağlı olgula- 
nn hepsini göreli anlamlanna göre değeriendirecek sağ
lam bir yönteme sahip bulunduğumuz çıkar, insanlığın 
karşı konulmaz çabasına karşı duran her şey, etkileri 
hemen dolaysızca kavranamasa da, kötüdür ve sonuçla- 
n İtibarıyla hayırsızdır. Şeyleri bu yüksek konumdan 
gözlemek, başlı l>aşına, diğer tüm izlenimlerden daha 
sağlam sonuçlara, daha güvenilir öngörülere varmayı 
sağlamaz; fakat l>ütün mütaiaalan aşırı kişisel etmenler
den kurtarır; bunda da önemli bir yarar vardır. Düşünce
nin bu yüksek düzeylerine, harika bir sükunet hakimdir: 
bunca fırtınanın kopmasına neden olan bulutlar, çok 
daha aşağılarda toplanır. (...)

Birleşmek daha fazla yaşamak demektir; ve düşünce 
için geçeril olan, maddi düzen için de geçeriidir. Eğer 
hükümetler tarafından halklar arasında kurulan yapay 
duvarlar onların karşılıklı alışverişini engellemeseydi; 
farklı ufukların ve farklı sanayi dallarının ürünleri kısıt- 
sızca yerkürenin bir ucundan öbür ucuna, denizler, ne
hirler boyunca dolaşabllselerdi; ticaret sert>estliği her 
yerde mâliyenin ve imtiyazlı tekellerin bencil çıkariarına 
galip gelseydi -sadece bunlann bile, ortak zenginliği 
ve ortak refahı ölçüsüzce artıracağından kimin kuşkusu
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olabilir?

Bununla biriikte, cemaatin kökenlerini oluşturan iki 
temel yasa olan adalet ve İnsan sevgisi, hiçbir İnsani 
topluluğun varlığını onsuz bir gün bile sürdüremeyeceği 
ahlaki düzenin yanısıra, ayrıca ve bu nedenle maddi 
mutluluğun da koşuludur: halklar, ahlaki ve ruhsal ha- 
yatiannın temelini oluşturan adaletin, insan sevgisinin 
ve bilimin ölçüsüne b ^ l ı  olarak mutlu ve zengindirier. 
Kurumiarda, yasalarda, hükümetin eylemlerinde İnsan 
sevgisini zedeleyen her şey, kamu vicdanına leke süren 
her şey, bilimin gelişerek hızlı ve kolay yaygınlaşmasına 
karşı duran her şey, halklara hayırsızlık getirir ve sefale
te, barbariiğa düşmesine yol açar. (...)

Bütün milleti trın  bir hukuksal eşitlik temeli üzerinde 
örgütlemek ve yr .amayı eşitlik ilkesiyle uyumlu kılmak, 
çalışmayı örgül emek ve ürilnlerin bölüşümünü, bellril 
bir çıkarlara dskunmaksızın mümkün olan en büyük 
çoğunluğun çıkanna hizmet edecek şekilde yönlendir
mek; bizim görüşümüze göre, çözülmesi gereken so
run, günümüzde yaşamını sürdürmek isteyen milletlerin 
önündeki görev budur. Neyle ilgilenirsek ilgilenelim, 
gözlerimiz daima bu sorUnu görecektir, çünkü; katkımız 
ne kadar küçük olursa olsun, elimizden gelen katkıyı 
esirgememeliyiz. Bunun dışında, olması gerektiği gibi, 
bize şiddeti yasaklayan yasalara saygılı olurken, sus
kunluğa zorlamanın ruhlann hareketini ve içsel gelişme
sini engelleyeceğini zanneden kaderci yanılgı sahiple
riyle mücadele etmeyi bırakmayacağız. Hükümetlerin 
materyalizmi öyle bir noktaya geldi ki, dudaklannı kapa
tarak insanların düşüncelerini de hapsedllebileceklerini 
sanıyoriar.

En azından bizim İnancımız, bu zamanda düzenin en 
iyi güvencesinin özgüriük olduğudur; özgüriük tanınma
yan her şeyin derhal kör, kaba şiddete saptığıdır. Söz 
yasaklanmadıkça, ikna ederek yasal yoldan hakh, iyi 
sayılanı gerçekleştirme umudu oldukça, şiddete başvu
rulmaz; o her zaman, başka l>ir yolu olmayan veya bir 
yol bulması engellenenlerin son olarak başvurduğu yol
dur. Düşünün bir, mahkeme önünde savunma yapma
nın yasaklandığı bir ülke ne olurdu? Buna artık dava 
açmak değil, kan davası zamanını geri getirmek denirdi. 
Toplumda istikrar olmadığı zamanlar çok sevilen şu 
geçici düzenlemeler, devrimin en etkili ve en tehlikeli 
aygıtlarıdır. Ruhun yapması gerekenin, ellere terkedii- 
mesidlr.

Özgür, hiçbir kısıtlamaya uğratılmayan bir tartışmanın 
etkinliği, çabuk yoldan, şaşkın hayallerin ürünü olan 
sistemleri, yanlış teorileri defetmeleri ve doğru teorileri 
uygulanmalannı engelleyen abartmalardan anndırmala- 
ndır.

Burada halkın sağlıklı duyariilığına güvenilebilir. Fa
kat en yüksek mahkeme olan kamuoyundan geçmeyen 
her şey, her fikre gerçek aplamını veren pratik uygula
madan çıkan değeriendirmeyl gerektirir. Halkları yorgun 
düşüren ve neredeyse kendileri ve gelecekleri hakkında 
umutsuzluğa sürükleyen siyasal deneyimleri kökeni, ga
yet basit olarak, budur.

Bizim ciddi ve zengin düşüncelere dayanan kesin inan
cımız odur ki, toplumda yüksek ve aşağı sınıflar denilen 
sınıflann arasındaki güvensizlik ve nefret, iki tarafın 
çıkariannı ortaya koyan bir tartışmanın önündeki engel
lerden kaynaklanmaktadır. Bİzi ilgilendirdiği kadanyla, 
uzlaşmaz nitelikte olmayan Ih i çıkariar esasen özdeştir. 
Şöyle ki, halkın durumunun düzelmesi, haklı olarak elde 
edilmiş mülkiyete duyulan dinsel saygı temeline dayan
mıyorsa, mümkün olamaz. Halkın, sahip olduğu hakları
nı ve özgüriüklerinl hükümran ve etkili bir şekilde kulla
narak, işin ve kredi düzeninin dafıa İyi örgütlenmesiyle
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refaha ulaşması, anlamsız korkuları yüzünden halkı ar
tık kaldıramayacağı bir yoksulluğa ve sefalete sürükle
yen sınıfların da refahını yükseltecektir. Kısacası, bütün 
Avrupa’nın önündeki toplumsal sorunun çözümü, ser
veti eşit bölüştürmekte değil, -zaten bu, yalnızca genel 
bir yoksulluğa yolaçacağı için, olanaksızdır-, herkesin 
servetini eşit oranda yükseltmektedir. Bu ilerlemeyi ger
çekleştirmek için, ne güç kullanarak ne yasa yoluyla 
yeniden paylaştırılması mümkün olmayan ve yok edil
memesi gereken mevcut servetlerden başka bir hareket 
noktası yoktur.

Bize öyle geliyor ki, bizi hangi ruhun yöneteceğini 
artık herkes görüyor: bu ruh yalnızca bencilliğe ve t>ölü- 
cü alışkanlıklara, yalnızca kendilerini gözeten ve başka- 
lannm sırtından tatmin edilmeye bakan çıkarlara yaban
cıdır.

Böylesl bir çaiıayı saptayabildiğimiz her yerde, 
onunla, kutsal bir görevi yerine getirme İnancıyla müca
dele edeceğiz. Tanrının bizi kucağına verdiği anavatanı
mıza adanmış olarak, bütün halkları insanlığın birliği 
İçinde erimeye davet ediyoruz; bir halkı oluşturan tek 
tek herkesi de aynı şekilde, milletinin ortak mutluluğu 
İçinde erimeye çağırıyoruz. Bu istek gerçekleşirse, eşit
lik ve özgürlük kısıtsızca egemen olacak ve insanlığın 
birliği de bunlar sayesinde gerçekleşecektir. O zamana 
dek, tek tek insanlar ve milletler arasında savaş kaçınıl
mazdır.

Geleceği, esasen imtiyazlara İlişkin olan top
lumsal formüllere bağlamak, bu ikiliği ebedileştirecek, 
düzenin güvenliği İçin öngörülen düzenlemelerin topra
ğına sürekli devrim tohumları ekecektir. Hiçbir varlık, 
kendi yasaianna karşı gelemez, gelirse bu cezasız kal
maz ve bunun acısını kendisi çeker. Bizim gibi olanlarla 
mücadele etmeye son verelim, o zaman halkları inim 
İnim inleten belalar kendiliğinden ortadan hafifleyecek
tir.

Herkesin kardeş olması, insanlığın son sözüdür: 
bu olmadan ne sükun, ne bartş olacaktır. Öyleyse bütün 
çabalarımız kardeşliğin gerçekleştirilmesine yönelik ol
malıdır. Bu dünyada alınyazısının özgür faallyetinitz için 
koyduğu hedef budur. Buna doğru bir tek adım atan 
ve bankalarını adım atmaya yönelten herkesin yüreğin
de, kardeşlik duygusu uyanacaktır -o kişi, vakit geldiği, 
artık sırf boşluk ve gece hüküm sürdüğü, iki varoluş 
tarzı arasında bireye sadece yaptıklannın hatırasının 
kaldığı zaman rahat uyuyabilecektir; çünkü bu dünya
dan boşuna geçmemiş demektir. •

M a rx 'a  M ektup

Preire Joseph Proudhon'un Kari Marx’a 17 Mayıs 
1846 tarihli mektubu.

Sizinle mektuplaşmaya memnuniyetle hazırım; bana 
amaç ve hedef yönünden çok yararlı olacak gibi görünü
yor. Fakat size çok fazla ve sık yazacağıma söz veremi
yorum: Her türden meşguliyet ve doğuştan [üzerimde 
olan] tembelliğim, l>öylesi mektuplaşmaları yüklenme
me elvermiyor. Bunun ötesinde, mektubunuzun değişik 
yerlerinde gözüme çarpan şeylerle İlgili bazı itirazlarımı 
dile getirmek İstiyorum.

En azından ana batlarıyla kanaatim kesindir; her ne 
kadar [bu] mektuplaşmaya katılıyorsam ve gerçekleş-
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meşini istiyorsam da, bir süre için beklemenin veya 
kuşkulan muhafaza eden bir tutum almanın benim, hat
ta her sosyalistin görevi olduğuna İnanıyorum; kısacası, 
hemen hemen saf bir iktisadi anti-dogmatizmden yana
yım.

Bırakın, istiyorsanız beraberce toplumun yasalannı 
araştıralım, bu yasalann gerçekleşme tarzım ve biçimi
ni, bu yasaları ortaya çıkarmak için izlemek İstediğimiz 
yöntemi saptayalım; ama Tanrı aşkına: ilk iş olarak (a 
priori) tüm dogmalan yıktıktan sonra, bu kez halkımızın 
önüne bizim tarafımızdan kesin teoremler koymayı dü
şünemeyiz; katolik teolo)islni altüst ettikten sonra, afo
rozun tüm gücünü kullanarak bir protestan teolofisi kur
maya girişen sizin memleketiniz Martin Luther'In düştü
ğü çelişkiye düşemeyiz. Almanya üç asırdır tamamıyla, 
Luther’In yapay olarak oluşturduğu yapıyı yıkmaya uğ
raşıyor; yeni bir İş çıkararak, insanlık topiumuna bir 
kargaşa daha kazandırmayalım. Bütün görüşlerin dile 
getirilmesi [doğrultusundaki] amacınızı yürekten selam
lıyorum; bırakın İyi ve hakikatli bir polemiği sürdürerek, 
dünyaya bilge ve uzak görüşlü bir hoşgörü örneği vere
lim.

Fakat, biz bir hareketin başındayız; kendimizi yeni 
bir hoşgörüsüzlüğün önderleri haline getiremeyiz, ken
dimizi yeni bir dinin havariliğine atayamayız -bu mantı
ğın dini veya aklın dini bile olsa. Bütün itirazlan sevinçle 
karşılayalım, onlan destekleyelim; her istlsnasızlığı, bü
tün belirsizlikleri damgalayalım, bir sorunu asla halledil
miş saymayalım ve son itirazımızı tüketmiş olsak bile 
bırakın, yeni baştan başlayalım; gerekiyorsa belâgatle, 
ironiyle. Topluluğunuza bu koşulla memnuniyetle katılı- 
nm, başka türlü hayırl

Mektubunuzda, “ eylem anı” diye yazdığınız yere de 
değineceğim. Belki haiâ, günümüzde, eskiden devrim 
denilen ve aslında sarsıntıdan başka bir şey olmayan 
bir dartıe olmaksızın, reform yapmanın imkansız olduğu 
kanısındasınız. Benim de kendi kendime oluşturduğum 
bu görüşten, uzun süre paylaştığım İçin tartışmaya'aç
mak istediğim, özür dilemek istediğim bu görüşten, size 
İtiraf etmeliyim ki, son yaptığım çalışmalardan sonra 
tamamen uzaklaştım. Hedefe varmak için buna ihtiyacı
mız olmadığına eminim: dolayısıyla, “ devrimci” eylemi 
toplumsal yenileştirmenin aracı olarak gösteremeyiz, 
çünkü bu sözüm ona araç, şiddete, keyfiliğe çıkanlmış 
bir davetiye, kısacası bir çelişki olacaktır. Ben sonınu 
şöyle koyuyorum: “ Toplumdan bir iktisadi anlaşmayla 
alınmış olan zenginliklerin, ona bir başka iktisadi anlaş
mayla geri verilmesi” . Başka bir deyişle: İktisat politika
sında mülkiyet teorisini mülkiyete karşı o şekilde kullan
malıyız ki, siz Alman sosyalistlerinin cemaat (Gemeins- 
chaft) (sınıfsız toplum) olarak tanımladığınız ve benim 
şimdi sadece “özgürlük ve eşitlik” dediğim şey ortaya 
çıksın.

Ama şimdi, bu sorunu kısa zamanda çözecek 
aracı bulduğumu sanıyorum; mülk sahipleri için bir Bar- 
tolo«mus gecesi düzenleyerek onlara yeni güç kataca
ğıma, mülkiyeti yavaş yavaş ortadan kaldınnm.

Şu sıralar yarıyanya bitmiş olan gelecek çalışmam, 
size bunun üzerine daha aynntılı bir şeyler söyleyecek.

işte şu an nerede durduğumu görüyorsunuz, sevgili 
filozof; yanılıyor olmam mümkündür ve sizin elinizden 
çıkan bir dartjeye maruz kalırsam gönlümle tevekkül 
gösteririm, ama karşılığını vermeyi ve düşünürüm. Bu 
bakımdan, Fransa’da emekçi sınıflann ne durumda ol
duğunu da size söylemeliyim: proleterlerimiz büyük bir 
bilgi susuzluğu çekiyorlar, öyle ki, onlara içmek için 
sadece kan verilecek olursa, bu iyi kabul görmeyecek
tir; kısacası, benim görüşüme göre, sahneye ölüm me
lekleri olarak çıkmak kötü bir politika olacaktır; şiddete 
dayalı araçlar yetti de arttı; halkın buna özellikle teşvik 
edilmesine gerek yok. ... •
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Ütopyacı Sosyalizm

Sosyalist düşünce ve kavramların ortaya çıkması ve yaygınlık kazanması, 18. ve 19. yüzyılın 
en önemli iki toplumsal olayının Fransız Devrimi’nin ve 1848 devrimlerinin arasında 
gerçekleşti. Birey ve bireycilik kavram ve olgularının karşısına, Avrupa’da tüm hızıyla 
gerçekeşen sanayi devriminin yarattığı, bir yanda gelişen ve giderek modernleşen üretim, diğer 
yanda aynı hızla, belki de daha hızlı yaygınlaşan sefalet, toplumlann geleneksel yapılarındaki 
çözülme, geriye dönerek, yokolmakta olan yapıları koruma ve yeniden oluşturma yönündeki 
özlemleri, varolan haksızlıklara karşı oluşan öfkeyle birleştirdi. Bu dönemde oluşan sosyalizm 
kavramının özünde yatan, siyasi bir eğilimden çok, yeni bir yaşama biçimine duyulan 
ihtiyaçtı. Kari Grün, 1844’de sosyalizmi şöyle tanımlıyordu: “Sosyalizm, yeni dönem, yeni 
gerçek eğitim için kullanılan ve herşeyi betimleyen sözcüktür. Yeni organik hayat kanunlarının 
sağlam ve güvenli teknesinde çalkalanarak yol alması, hem önemli, hem de sosyal özelliklere 
sahip olacaktır.” Grün’ün tanımı, zamanın sosyalist düşünürlerinin görüşlerini, sosyalizmi esas 
olarak bir eğitim sürecinin sonucunda gerçekleşecek bir ütopya olarak görmelerini vurgulaması 
açısından, tipik bir biçimde yansıtıyordu.

Eşidikçi, özel mülikiyetin ortadan kaldırılmasını öngören görüşler, Fransız Devrimi’nden önce 
ve devrim sonrasında dile getirilmiyor değillerdi, ama Fransız Devrimi, esas olarak mülksüz 
toplumsal kesimler tarafından değil, yükselmekte olan burjuvazinin önderliğinde, köylülerin de 
desteğini alarak gelişen bir devrim oldu. Fransız Devrimi’nin önderlerinin amacı, mülkiyeti, 
toplumsal zenginlikleri herkese eşit olarak paylaşırmak değil, küçük özel mülkiyet sahiplerinin 
mülkiyet haklarını sağlamlaştırmak, yasallaştırmaktı. Mülksüzlerin büyük çoğunluğu oluşturduğu 
bir toplum içinde gerçek bir toplumsal dönüşümü, mülksüzlerin çıkarları doğrultusunda bir 
toplumsal dönüşümü amaçlayan ve en çok ses çıkaran propaganda, Fransız Devrimi’nin doruk 
noktası aşıldıktan sonra, 18. yüzyılın doksanlı yıllarında Babeuf taraftndan başlatıldı.

13. yüzyıl gerçek b ir ütopya çağı olmuş, sonlarında 
yer alan Fransız Devrimi, her türden ütopik düşünce 
ve projenin b ir anda siyasallaşmasının ve doktrinlere 

dönüşmesinin yolunu açmıştı. Geçmişte, mutlak adalet 
ideali daha çok dinî terimlerle ifade edilirdi; örneğin 

sağdaki resim, bütün popüler kültürlerde varolan 
“ ayakların baş olması" umudunun grafik bir ifadesi. 
Rönesans'tan başlayarak ütopyalar edebi bir nitelik 

kazandı.Thomas More’un “ Ütopya Adası”  (solda), 
Tommaso Campanella'nın “ Güneş Ülkesi”  sağlam ve 

doktriner bir anlatı dizgesine sahip olmalarına rağmen 
birer hayal ürünü olarak okunmaya devam ediyorlardı. 
Ütopyalara yakın bir başka tür de, b ir yandan ütopik 
düşünceyi kemiren alaycı bir üslupla kaleme alınmış 
Swift'in yazdığı türden eserlerdi: Bunlarda değişmez 
bir şekilde ya uzak, bambaşka bir diyardan gelmiş 
yabancı bir kişi o çağın Avrupa’sını geziyor, kendi 

ülkesinin adetlerini ortaya koyarken “ tuhaflıklar”  
yaratıyordu, ya da doğuştan AvrupalI birisi uzak bir 

hayali ülkeye seyahat ediyor, ahlakın ve yaşam 
biçimlerinin göreceliğini ispatlamanın aracı olarak 
kullanılıyordu. Bu eserler öncelikle Hıristiyanlığın 

“ doğal d in”  olma yönündeki iddiasını ve kendini 
dogmatik yollardan meşrulaştırma biçimini hedef 

almakta, bazen “ soylu vahşi”  imgesini, bazen de 
kurtuluşu Tann’ya sığınmakta bulan saf püriten 

“ Robinson” a ulaşıyordu. Voltaire'in Candide’/nden 
başlayarak daha geç dönemde Goethe'ye varıncaya 
kadar Devrim sonrasının “ sosyalist ütopyacılığrndan 

çok farklı bir ütopyacı edebiyat Avrupa'nın hemen her 
ülkesinde etkisini yüzyılın sonlarına kadar 

sürdürmüştü.

Babeufün ardından Saint-Simon, Louis Blanque ve Fourier’in çabalan ve çalışmaları, Fransız 
Devrimi’nin yarattığı toplumsal ve düşünsel ivme ile Fransa, Sosyalist teorinin ilk ve en 
tutarlı biçimde geliştirildiği ülke oldu. Buna karşılık, işçi smıfinm içinde bulunduğu sefaletin, 
dayanılmaz yaşam koşullarının değiştirilmesi için atılan pratik ve örgütsel adımların beşiği ise 
İngiltere’ydi, İngiltere’nin koşulları, zamanın gereklerine uygun bir toplumsal eleştirinin kendine 
gerekli tabanı bulabilmesinin temelini yarattı,

Fransız Devrimi Öncesi Ütopyalar

18, yüzyıl Fransa’sında toplumsal eleştiri ve bu eleştirinin üzerine inşa edilen ütopyalar, 
belirleyici olarak feodalizmin izlerini taşıyan, temel çelişkinin büyük toprak sahibi asillerle 
topraksız köylüler arasında oluştuğu toplumsal temeller üzerinde gelişti. Önemli sorunlar, 
büyük toprak mülkiyeti, tarımdaki çalışma koşullan, tahıl fiyatları gibi, noktalarda 
yoğunlaşıyordu ve bu sorunlar yaratılan ütopyalara ve toplumsal eleştiriye de damgalarını 
vurdular. Dönemin toplum eleştirmenleri için ideal toplum, geçmişin izlerini taşıyan, toprak 
ve tarım alanındaki ilişkilerin ideal bir devlet tarafından düzenlendiği ve esas olarak tarımsal 
üretimin herkesin yaşamasına yetecek kadar bir miktara ulaştığı ve yine herkese yasamasına 
yetecek biçimde pay edildiği bir toplumdu. Bu ütopyalarda sınai üretim el sanatları yoluyla 
ve küçük atölyelerde gerçekleştiriliyordu. Varolan ve haksızlıklara dayanan düzen, doğa
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Klasikçağ sonu Avrupa’sı Devrim’in kıtası olmuştu. 
Düşünürler, sanatçılar, yazarlar, ressam ve besteciler, 
hemen herkes kendi konumunu, Kant’ın “Aydınlanma 
Nedir Sorusuna Cevap'’ta yaptığı gibi, devrimin 
hareketine bağlı olarak sorgulamaktaydı. En saf ve 
soyut görünen sanat alanlarında bile Aydınlanma ve 
Devrim düşüncelerinin doğrudan yansımalan 
bulunabiliyordu. Bu yalnızca Fransa'da değil, Heinrich 
Heine’nin “uzaktaki okyanusun gelgitine cevap verir 
gibi açılıp kapanan karaya vurmuş bir istiridye’'ye 
benzettiği “Alman Ruhu" için de belirgindi. Alman 
yüksek romantizminin en etkili bestecilerinden 
Beethoven’in eserlerinde sık sık beliren “özgürlük" ve 
“kardeşlik" temaian, Devrimi belli bir dönem kendi 
bedeninde yoğunlaştırmış önce Napolâon’a adadığı, 
sonra geri aldığı Eroica (Kahramanca) adını verdiği 3. 
Senfonisi sonrası romantizmin yoğunluğunu taşıyan 
eserlerinde merkezi bir yer tutmaktaydı. Üniü 9. 
Senfonisinden alınmış yukarıdakidaki elyazması birkaç 
nota, Kaside" adlı şiirinin “milyonlan kardeşliğe 
çağıran" bir dizesini veriyor: “Tüm dünyanın 
milyonlan, çağnm sizedir."

yasaianna uygun bir biçimde ve mantık yoluyla dönüştürülecek ve böylece insanlann 
mutluluğa eriştikleri nihai toplum düzeni sağlanacaktı.

18, yüzyıl ütopyalannı belirleyen bu genel çizgilerin belirginliğine karşılık, kuralın dışına 
taşanlar da kendilerini gösterdiler, 18, yüzyıl, Fransa’yı yüzyılın sonuna doğru devrime kadar 
götüren toplumsal yapı değişikliklerinin de kendilerini hissettirdikleri dönemdi ve toplumsal 
yapıdaki bu değişiklikler, ütopyalara ve bunun öncesinde de ütopyalan ortaya atan yazar ve 
teorisyenlerin düşüncelerine damgalannı vurdular.

18. yüzyıl boyunca ortaya atılan toplum eleştirisi ve ütopyalar arasında, varolan mülkiyet 
ilişkilerinin eleştirisinden yola çıkan iki ana akım seçilebilir. Bunlardan birincisi, özel 
mülkiyeti ortadan kaldırmayı hedeflemiyor, ama toplumsal alanda varolan mülkiyeti eşitlik 
ilkesi çerçevesinde yeniden paylaştırmayı öngörüyordu. Daha radikal olan ikinci akım ise, özel 
mülkiyeti tamamen ortadan kaldırmayı ve komünist bir toplum kurmayı hedefliyordu.

Zamanın toplumsal yapılarını ve asiller sınıfının toplumu yönetme biçimini eleştiren ilk 
ütopyalar, ağırlıklı olarak roman türünde ve 17. yüzyılın son çeyreğinde ortaya atıldılar. 
1677’de Varias’ın Histoire de Sevaramas'ı yayınlandı, onu 1699’da yayınlanan Fenelon’un 
Telemaque'i izledi. Bu ikisini izleyen ve ütopik bir toplumu tanımlayan pek çok roman, 
eleştirinin hedefi olan Avrupa toplumlannm dışında, uzaklarda, her türlü dış etkiden uzak 
adalarda geçiyor, bir deniz kazasından kurtularak tanımadığı toplumlarda karaya çıkan roman 
kahramanı, hiç bilinmeyen bir halkla karşılaşıyor, Varias’ın sözleriyle bu halkın başındaki 
yönetim “o zamana kadar bilinen yönetimlerin en mükemmellerinden biri” oluyordu.

18, yüzyılın ilk çeyreğinde artık ütopyalar romanlann smırlannın dışına taşmış, düşünsel 
hayatın çeşitli alanlanna yayılmıştı. 1729’da ölen Jean Meslier’in bu dönemde yayınlanan 
yazıları, yalnızca yaşadığı sürece değil, yüzyıl boyunca etkilerini sürdürdü. 18. yüzyılın ikinci 
yansından itibaren toplumsal eleştirinin kendine hedef aldığı temel noktalann başına artık 
mülkiyet ilişkileri geçmişti, 1754’de Rousseau’nun insanlar arasındaki eşitsizliğin kökenleri ve 
temellerini kendine konu alan eseri Discours sur Vorigine et les fondem ets de l ’inegalite parmi 
les homm es yayınlandı. Bir yıl sonra onu Morelly’nin Code de la nature'û izledi. Bu dönemle 
birlikte eleştiriin konulan arasına artık varolan ekonomik yapının eleştirisi de girmişti,
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Meslier

18. yüzyılın önemli düşünürleri arasında başta gelenlerden biri olan Meslier’in yapıdan yüzyıl 
boyunca oldukça etkili olmaya devam ettiler.

Bir köy rahibi olan Meslier Memoire des pensees et sentiments de Jea n  Meslier adlı kitabında, 
döneminin Fransa’sında kırsal alanda şahit olduğu eşitsizlikler ve haksızlıklan eleştirirken yine 
kırsal alana yönelik çözüm önerileri getirdi.

Meslier’e göre, toplum zenginler ve güç sahibi olanlarla fakir ve hiç bir güce sahip 
olmayanlardan oluşuyordu. Bazılan hep refah ve bolluk içindeydiler, hayatın her türlü 
nimetinden yararlanıyorlar, dünya üzerinde bir cennette yaşıyorlardı. Diğerleri ise hep acı ve 
sıkıntı çekiyorlar, sefalet içindeki bayatlan dünya üzerindeki cehenneme tekabül ediyordu. 
Dünya üzerindeki bu eşitsizlik ve haksızlıklann temelinde yatan ise mülkiyet sorunuydu. Oysa 
insanlar doğa gereği eşittiler, yaşamda, dünya üzerinde varolmak, doğal özgürlüklerinden 
yararlanmak ve dünya üzerindeki tüm nimetlerden pay almak konusunda eşit haklara 
sahiptiler.

Meslier, mülkiyet ilişkilerinde, özellikle de toprak mülkiyetinde yatan sorunlann, yapılacak bir 
toprak reformuyla ve toprağın (ve diğer mallann) herkese eşit bir biçimde yeniden 
dağıtılmasıyla çözülmesinden yana değildi. Çözüm burada değil, ortak mülkiyete geçilmesinde 
yatıyordu. Böylece, aynı bölgede, yörede, köyde, şehirde yaşayan insanlann tümü, büyük bir 
ailenin üyeleri olacaklar, herkes eşit ve birbirine benzer biçimde beslenecek, aynı ölçüde iyi 
giyinecek, eşit ölçüde iyi bannaklara sahip olacaktı. Ve herkes çalışacaktı. Çalışmak, Meslier’in 
ütopyasında temel bir öneme sahipti ve topluluğun iyi yaşaması herkesin üzerine düşecek 
görevleri iyi bir biçimde yerine getirmesine bağlıydı. Bu biçimde işleyecek bir toplumun 
aynca iyi yönetilmesi gerekiyordu ve tüm eşitlik taleplerine karşılık, en azından görevlerin 
yerine getirilmesi konusunda bazı otoritelerin varlığı ve bunlann söyleyeceklerinin yerine 
getirilmesi de gerekliydi. Mülkiyet konusunda zamanının en radikal eleştirilerinden birini 
getiren Meslier, mülkiyet ilişkilerinin kökenleri, toplumsal emeğin örgütlenmesi, yönetimin 
demokratikliği gibi konulara eğilmedi, başka bir deyimle bunlar onun için bir sorun ve 
inceleme, araştırma konusu teşkil etmediler.

Morelly

18. yüzyılın ikinci yansında, bolluk içindeki bir toplumun komünist biçimde örgütlenmesini 
kendine konu alan bir kitap yayınlandı. Küçük bir Fransız kasabasında öğretmen olarak 
çahşan Morelly’nin Neufage des iles flottentes ou Basiliade du celebre Pilpai adlı bu kitabında

il j;;«
l ü î i y  1 1 I I  i H o  û  I r i f i m K p  i ' i i p  i ' r;

Rousseau, Montesquieu ve Voltaire'in düşünceieriyie 
damgalanmış 18. yüzyılın belld de en büyük 
meraklanndan biri, yabancı ülkelerin, insanlann 
adetlerinin, yaşam biçimlerinin ve toplum düzenlerinin 
düşünülmesi ve tartışılmasıydı. Amerikan yerlileri nasıl 
“soylu vahşi” imgesini Avrupa düşüncesinin içine 
sokmuşsa, yine bu yüzyılda Montesquieu’nün yoğun 
eleştirisini bir İranlı'nın ağzından verdiği “İran 
Mektupları''nda olduğu gibi “görececilik” ve 
“egzotizmin” yolu da açılmış oluyordu. Yandaki 
resimde ir Pers elçisinin Paris'e girişi resmedilmiş. 
Gezgin yaşantısı, bizzat dünyanın salt Hıristiyan 
dünyasından ibaret olmadığını artık anlayan düşünürler 
ve sanatçılar için de vazgeçilmezdi. Busbecq ve 
Tavernier'nin Doğu'daki Grand Turc (Büyük Türk) 
saray yaşamını renkli bir şekilde anlatan gezi notlan, 
Rousseau'nun “doğa hali”ni dayandırdığı Amerikan 
yerlilerinin yaşantılarını anlatan Cizvit misyonerler ve 
gezginler dönemin en az yine bu uzak ülkelerden 
gelmiş kahve, çay, kakao ve tütün tüketimi kadar 
modası haline geliyordu. Goethe ve Rousseau'nun 
Doğa'da bulduklarını bu egzotizm ancak uzak 
diyarlarda bulacaktı. Devrim sonrası romantik tepki 
hareketi de yoğun egzotizm öğelerine sahipti. 
Chateaubriand'ın hıristiyanlığa geri döndükten sonraki 
Les Martyrs (Şehitler) adlı yan dini eserinin ilhamını 
Doğu'ya yaptığı seyahatler vermiş, Ispanya’nın 
“soyluluğun” Fransa'da ciddi bir tehlike altında 
bulunan değerler sisteminin saf olarak bulunuşu, 
çingene yaşantısını dahi bu düzlemde ele alan Victor 
Hugo ve Prosper Mârimee'nin ilham kaynağı olmuştu.
18. yüzyoi sonlarında artık yıkılmış olan eski 
Roma'nın simgeleştiği Palatin dağı harabeleri, 
romantizme öncülük edecek meraklı aydın ve 
yazarların hac yeri haline dönüşüyordu. Mme de 
Stael, Montesquieu’nün “iklimlenn insan yaşamını ve 
toplumsal düzenini, hatta ruhunu” ne kadar yoğun bir 
şekilde etkilediğine dair düşüncelerini anımsatarak. 
Kuzeyli ve Güneyli “ruhları” ve “şiirselliği” 
karşılaştırmakta, Ossian'ın simgelediği Kuzeyli 
Ruhu'nun özgürlüğe daha elverişli olduğunu 
yazmaktaydı: “Kuzey Insanlan zevklerden çok acılarla 
uğraşır ve bu alandaki hayalgüçleri çok daha 
yoğundur. Doğa'nın görünümü onlar üzerinde çok 
daha büyük etkiler yaratır; bunlar iklimlerindekine 
benzeyen etkilerdir; karanlık ve bulutlu...” Ütopik 
egzotizm en yoğun bir biçimde 19. yüzyıl ortalarında 
Leconte de Lisle'in şiirinde belirmektedir. Parnasse 
akımının öncüsü konumunda olan eseri tropik 
ülkelerde kendi deyimiyle “egzotik rüya” peşindedir. 
Poâmes Tragiques (Trajik Şiirler) adlı eserinde 
“açlığın” evrensel bir yasa, doğaya karşı insanlığın 
sürekli olarak işlediği bir suç olduğu düşüncesini 
geliştirir: “Ey insanlar. Tanrıların katilleri/ Bir köşeye 
atılmış bir altın kasesi üzerinde/ Ceplerinizi doldurarak 
budalaca öleceğiniz/ Günler uzak değil..." 18. 
yüzyıldan başlayarak bir kolonileştirme hareketi içinde 
keşfedilen Doğu ve tropik dünyalar, artık Avrupa'nın 
kendi düzeninde rahatlık bulamayan aydınlarının pek 
de iyi bilmeden savunduktan felsefelerini duyurmaya 
başlamışlardır. Ütopyanın yerini böylece egzotik ülkeler 
ve doğa doldurmaya başlamıştır. Kapitalizmin geniş 
bir ticaret ağı içinde birbirlerine sıkı sıkıya bağlamaya 
giriştiği bu uzak ülkelerin yalnızca kahve ve 
kakaonun, şeker ve pahalı kerestenin geldiği yerler 
olmadığı, köleliği eleştiren Montesquieu’den başlayarak 
Avrupa düşüncesinin içine girmeye başlamıştı. Daha 
Paraguay'da komünler kurmayı amaçlayan Cizvitler 
döneminde bile yavaş yavaş bu ülkelerin boş, 
Avrupa’dan taşınacak bir “eşitlik” ve “özgüriük”ten 
tümüyle yoksun bir mekan olmadığı anlaşılmaya 
başlamıştı.
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Hıristiyan mesihçiliği, yalnızca Yunan siyasal 
düşüncesinin "ideal kenV’ini değil, devrin toplumsal 
dinamiklerini ve özlemlerini daha iyi yansıtan "Altın 
Çağ"ı da göklere yerleştirdi: Romalılar’a Mejktup’fa 

Aziz Pavlus herkesin Tanrı’dan gelen, dünyevi iktidara 
boyun eğmesini salık verdikten sonra, "bizim kentimiz 
göklerdedir" diyordu. Ancak buna rağmen, Hıristiyanlık 

öncelikle yoksullan, kadın ve çocukları, köleleri 
kendine çekmişti. Bu yoksulluk ile din arasında, 

ütopya aracılığıyla kurulan ilk, ve 18. yüzyılda 
mülkiyet ve siyaset birlikle sorgulanmaya başlayıncaya 

kadar kopmayan bağdı. Ancak görsel düzeyde 
Rönesans sanatçılan "altın çağ" mitine yeni bir 

yaşarlık kazandırdılar. Yukarıda Lucas Cranach’m Altın 
Çağ adh resmi. 18. yüzyılın ütopyacılanyla birlikte 

yoksulluğun tesellisi yerine denetime bırakmaya 
başladı. Şehir şehir, köy köy gezerek insanlan 

göklerdeki azizlerin yanına çağıran, "ceza çekme" ve 
"kurtuluş" doğrultusundaki Hıristiyan ahlakını 

yaygınlaştırmaya çalışan ve Donatistlerden başlayarak 
tüm Avrupa’yı saran keşişlerin çok daha sağlam ve 

psikolojizmle yüklü bir doktrine sahip protestanlar 
tarafından yerlerinin doldurulmasınm ardından, 

"yoksulluk” Tann’nm istediği bir şey olmaktan 
çıkmaya başlamıştı: Mabiy’ye ve Thomas More'a göre

o toplumun tehlikeli bir hastalığıydı; ve bedenin 
iyileşmesi için sökülüp atılması gerekiyordu.

ideal toplum şöyle anlatılıyordu: “Bin insan ya da çeşitli mesleklere mensup daha çok kişi, 
beslenmelerine yetecek ürünlerin yetiştiği, yeterince büyük bir bölgede yaşıyorlar. Herşeylerinin 
ortak olmasına karar veriyorlar... Tarlalan birlikte işliyorlar ve ürünleri ortak depolannda 
topluyorlar. Bu işlerin dışındaki zamanlarda herkes kendi mesleğinde çalışıyor. Toprağı 
işlemek, ürünleri işlemek ve her türlü mobilya ve diğer gerekli eşyaların üretilmesi için 
yeterli sayıda işçi var. Kamu idaresinin görevleri işçilere gerekli alet, ham madde ve yiyecek 
maddelerini 'temin etmek, herkesin ihtiyacı olana sahip olmasını sağlayacak kadar maddenin 
üretilmesini ve bu ürünlerin çalışanlar arasında dağıtılmasını sağlamakla sınırlı. Sanat ürünleri 
de diğer ihtiyaç maddeleri gibi ortak depolarda saklanıyor.”

Bu tür bir düzende, herkes ihtiyacı olana sahip olacağı için kimse kendisine gerekenden 
fazlasını edinmek için uğraşmaya kalkmayacaktı. Hırsa gerek yoktu, çünkü hiç bir şey 
satılmayacaktı, o halde daha fazlasına sahip olmaya çalışmanın da bir anlamı olmayacaktı.

Morelly, Basiliade’den iki yıl sonra, 1755’de yayınladığı Code de la Nature adlı kitabında ise, 
varolan toplumsal düzenin eleştirisine girişti. Morelly’ye göre toplumu kötü kılan, insanlarda 
varolan sahip olma hırsıydı. Oysa bu hırsın temeli, yani özel mülkiyet olgusu ortadan 
kaldınidığmda, onu besleyen kök de ortadan kaldınimış olacaktı. Mülkiyetin yeniden 
dağıtılması özel mülkiyetin kendisini ortadan kaldırmayacağı için yeterli olamazdı, yapılması 
gereken özel mülkiyetin yerini ortak mülkiyetin almasını sağlamaktı. İnsanlar yalnızca yiyecek 
eşyalan, gündelik kullanım maddeleri gibi şeylere, boş zamanlanm değerlendirmek için 
kullanacaklan eşyalara ve çalışmak için gerekli araç ve gereçlere sahip olabilmeliydiler. Ulusal 
sınırlar içinde yaşayan insan topluluğu, halk, aileler, köyler, şehirler ve eyaletler şeklinde
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birimlere bölûnmeliydi. Gerekli çalışma alanlarında faaliyet gösterecek işçiler de bu alanlara 
onar veya yüzer kişilik gruplar halinde aynimalıydılar. Ürünler insanlara, ihtiyaçlannı 
karşılayacak biçimde ve örgüdenerek dağıtılacak, hiçbir şekilde mal değiş tokuşu ve satışı 
olmayacaktı.

Herkes on yaşından başlayarak bir meslek öğrenecek, yirmi ve yirmibeş yaş arasında tanm 
alanında çahşacaktı. Bu yaştan sonra, ilk öğrendiği mesleğe dönebilecekti. Morelly’nin ideal 
toplumunda aile kurumu büyük öneme sahipti ve toplumun bütün bireyleri onbeş ile onsekiz 
yaş arasında evlenmek zorundaydı. Devlet, küçük toplum birimlerinin bir federasyonu şeklinde 
varolacak, bu birimler kendi içlerinde özerk olacaklar, bir üsderindeki yönetim birimine, 
senatoya girecek temsilciler, aile reislerinden oluşacaktı.

Toplumsal yaşamı en ince ayrıntılanna kadar belirlemiş olan bu ideal düzeni, kendinden 
önceki ütopyalardan ayıran en önemli özelliklerin başında, şüphesiz özel mülkiyetin ortadan 
kaldınimasmm ana koşul olarak ileri sürülmesi geliyordu. Toplumun iş alanlarına göre 
örgütlenmesi, ürünlerin “ihtiyaç” kriterine göre dağıtılması gibi noktalar da Morelly’yi 
kendinden öncekilerin büyük çoğunluğundan ayıran özelliklerdendi. Aynca Morelly, kendinden 
önceki ütopyacılarm büyük çoğunluğundan farklı olarak herkesin azla yetinmesi, herkese 
hayatta kalmasına yetecek kadannın sağlanması gibi, daha çok darlıkta paylaşma ve eşitliği 
savunan ütopyalann yerine herkesin bolluk içinde yaşayacağı bir ütopya geliştirerek geleceğe 
yönelik iyimser bir bakış açısı geliştirdi ve bu alanda bir “devrim” gerçekleştirenlerin 
ilklerinden oldu.

Fransız Devrimi ve Sosyalist Ütopya

Toplumun sosyalist dönüştürülmesinin gündeme gelmesi, esas olarak 1789 Devrimi’nden sonra 
gerçekleşti. Devrim, toplumun dönüştürülmesi, varolan iktidar yapılarının yıkılması amacıyla 
büyük halk kidelerinin ayağa kalkabileceğinin ve böylece ne kadar büyük bir güç 
oluşturabileceğinin kanıtı olarak ortaya çıktıktan sonra, bundan sonraki atılımlar için de çok 
büyük bir esin kaynağı olarak artık ortadaydı. Dönemin en önemli ismi, François-Noel Babeuf 
oldu. Babeuf, varolan dönemi eleştiren ilk önemli eserine le Cadastre perpetuel’i devrim 
arifesinde kaleme almaya başlamış, devrim başladığında tamamlamıştı. Devrimin yarattığı 
coşkuya, devrimin sonuçlannı soğukkanlı bir biçimde değerlendirerek bakıyor ve şöyle 
diyordu: Büyük servetler küçük servetleri ellerine geçirerek yutacaklar, kendi içlerinde 
eritecekler. İşçilerin sayısı giderek artıyor, aldıklan ücretler ise giderek azalıyor. İnsanlann 
büyük çoğunluğu, kendilerine yaşamalarını sağlayacak bir iş bulabilmekten uzaklar. Fransa’da 
yaşayanlann neredeyse üçte ikisi hiçbir mülke sahip değilken, mülkiyeti koruyan yasaların 
çıkarılması ne işe yarayacak?

Modern Ingiliz edebiyatında Thomas 
More’la başlayan "varolmayan 

dünyaların hayal edilmesi" üzerine 
kurulu ütopyacı edebiyat geleneğinin 

başlıca işlevlerinden biri, mevcut 
kötülük ve kurumlann eleştirilmesiydi. 

Bu tarzın 18. yüzyıldaki en büyük 
ismi İngilizce yazan İrlandalI yazar, 
Jonathan Swift’ti. 1667-1745 yıllan 

arasında yaşayan Swift'in yetişkinlik 
yıllan İngiltere’de parlamenter politika 

geleneklerinin henüz yerleşmekte 
olduğu, partiler arası ilişki ve 

mücadele biçimlerinin son derecede 
sert, politika alanında hangi 

yöntemlerin meşru, hangilerinin gayri
meşru olduğuna ilişkin normların 
henüz yerleşmemiş olduğu 1688 

devrimi sonrası yıllannı kapsamıştı. 
Kendisi aktif politika içinde yeralan 

Swift’in bir taşlamacı olarak 
sürdürdüğü edebi hayatı, 1726'da 

yayınlanan Gulliver’s Travels'/a 
(Güliver'in Yolculukları) doruk 

noktasına ulaştı. Swift, şair dostu 
Aleksandr Pope'a yazdığı bir 
mektupta bu eserle "dünyayı 

eğlendirmektense sinirlendirmek 
istedi"ğini yazmıştı.

Utopyacı imgelemin çeşitli tezahürleri arasında Faust 
figürü önemli bir yer tutar. Gerçi Yuvarlak Masa 
Şövalyeleri masal ve destanlarının büyücüsü Merlin 
gibi kahramanlar, bütün Ortaçağlar boyunca gerek 
popüler gerekse yüksek kültürde sık sık karşılaşılan 
tiplerdi ama Faust (ya da Faustus) 16. yüzyılla birlikte 
başlayan modern dünyaya ait yeni bir imkânı temsil 
ediyordu. Kuşkusuz, Faust figürü daha 16. yüzyılda 
Goethe'nin aynı adlı trajedisinde kavuşacağı yetkin 
biçimine kavuşmamıştı. Tarihsel Faust'un 1540'larda 
öldüğü tahmin ediliyor. Edebî Faust'un serüveni ise 
1587'de anonim olarak yayınlanan Faustbuch’/a 
başladı. Kitap, Ortaçağlar boyunca Merlin ve Albertus 
Magnus gibi hem efsanevî hem tarihsel büyücüler 
hakkında anlatılagelmiş anekdotların bir derlemesi 
niteliğindeydi: özgün olan yanı ise çizdiği 
Mephistoteles tipiydi. Bu tiple birlikte kötülük psikolojik 
bir yoruma tâbi tutuluyor ve Ortaçağ koşullarında 
tasavvur dahi edilemeyecek ölçekte bir iktidar iradesi 
anlatılıyordu. Kitap kısa bir süre içinde belli başlı 
bütün Avrupa dillerine çevrildi. 159'da yapılan 
İngilizce çeviri, hikâyenin Goethe'den önceki en 
başarılı yorumu olan Christopher Marlowe'un 1616'da 
yayınlanan The Tragicall History of Dr. Faustus'unun 
(Dr. Faustus'un Trajik Tarihi) esin kaynağı oldu. Bu 
trajediyle Faust figürünü ütopyacı temalarla
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ilişkilendiren temalar açıkça vurgulanmaya başlanmış 
oldu. Dint temaların karşısında dünyevi bazların 
yüceltildiği oyunda Dr. Faustus, Truvalı Güzel Helen'i 
bir kez kucaklayabilmek uğruna ruhunun ebedi 
kurtuluşundan vazgeçer. Almancada ise Faust'u, bilgi 
tutkusunun bir sembolü olarak yorumlayarak popüler 
gelenekten "kurtaran" ise Gotthold Lessing oldu. 
Ancak Lessing, 1784'te yazdığı Faust trajedisini 
bitiremedi. 1808'de ise Goethe kendi Fausl'unun 
Birinci Bölümün yayınladı. Bu bölümün merkezinde, 
20. yüzyıla varana kadar Batı edebiyatı ve düşüncesi 
için kritik bir rol oynayacak "imkânsızı istemek" 
teması yeralıyordu. Faust ruhunu Mephistoteles’e, 
“geçmemesini dileyeceği kadar tutkuyla bağlanacağı 
bir an" uğruna satar. Goethe 1808'den ölümüne 
kadar Faust üzerine çalışmaya devam etti. 1832’de 
ölümünden sonra yayınlanan İkinci Bölüm, Birinci 
Böiüm'ün proto-romantizminden çok çarpıcı bir dizi 
özelliğiyle farklılaşır. Gerek içerik gerekse biçim 
düzeyinde engin kültürünün sağladığı bütün 
imkânlardan yararlanan Goethe, Faust'un ruhunun 
nihai kurtuluşunu, başkalan için bir şey yapmasıyla, 
kamusal angajmanla temellendirir. Yukarıda 18. 
yüzyılda yapılmış ve Faust'un ruhu için mücadele 
eden meleklerle 
zebanileri gösteren bir desen.

Goethe'nin anıtsal başarısı, 
kendisinden sonraki yazarların da 
Faust temasına yönelmelerinde etkili 
olan faktörlerden biri oldu. Ancak 
ütopyacılığın anti- ya da ters- 
ütopyacılığa dönüşme sürecine paralel 
olarak Adelbert von Chamisso, 
Christian Grabbe, Nikolaus Lenau, 
Heinrich Heine ve Paul Valery 
efsaneden, Goethe'ninkme kıyasla 
çok daha karamsar sonuçlar 
çıkardılar. Efsanenin imgelemlerini 
uyardığı yegâne sanatçılar yazarlar 
da değildi. Yanda 1884'te doğan 
f^ax Beckmann'm Faust'un ruhunun 
göğe ağışını gösteren resmi. 
Beckmann daha Weimar 
Akademisi’nde eğitim gördüğü 
1900-1903 yıllarında Rönesans ve 
Barok ressamlarından etkilenmeye 
başlamıştı. Ama üslubunu belirleyen 
asıl faktör I. Dünya Savaşı yıllan ve 
bu yıllar sırasında keşfettiği t\Aatthias 
von Grünewald ve Hieronymous 
Bosch gibi kuzey Rönesansı'nm 
fantastik ve grotesk tarzının ustalan 
oldu.

Babeuf, onaya attığı bu somlarla, 1789 devrimini gerçekleştiren burjuvalardan değil, halkın 
mülksüz büyük kesiminden, köylülerden ve işçilerden yana olduğunu ilan ediyordu. Buna 
karşılık, Babeufün görüşleri devrim yıllannda çok etkili olamadı, halktan dolaylı vergiler 
alınmasına karşı çıkması, mülkiyetin eşitlikli bir biçimde dğıtılmasını savunması ancak yerel 
bazı huzursuzluklara yol açtı, ama halkın yeni iktidara karşı ayaklanmasını beraberinde 
getirmedi.

Sahte belge düzenlemekten hapse girip çıktıktan sonra, 1794’de Babeuf mücadelesine daha 
keskin, radikal ve saldırgan bir muhalif olarak devam etti ve arka arkaya iki gazete Qoumal 
de la liberte de la presse ve Le Tribün du Peuple) çıkardı. Babeufün amacı, yeni bir 
ayaklanma yoluyla mevcut iktidan devirmek ve toplumun yeniden, bu kez sosyalist biçimde 
örgürienmesini sağlamaktı. Ayaklanmacı amaçlanndan dolayı hapse girdi, bir genel aftan 
yararlanarak çıktıktan sonra çalışmalanna ve mücadelesine yeniden kaldığı yerden devam etti.

Babeuf, Meslier ve Morelly gibi kendinden önceki 18. yüzyıl ütopyacılanndan çok farklı 
olmayan bir biçimde görüşlerini doğa yasalanna dayandınyor, eşitsizlik ve sefaletin kaynağım 
mülkiyette görüyor, insanlann doğal olarak eşit olduklannı savunuyor, doğal düzenin tüm 
mülkiyetin devlet mülkiyetine dönüştürülmesiyle yeniden sağlanmasını istiyordu. İlgisinin odak 
noktasını toprak üzerindeki mülkiyet ilişkileri oluşturuyordu. Tüm topraklar devletin olmalı, 
tek tek bireylere yalnızca kullanım hakkı bırakılmalıydı. Herkes daha sonra elde ettiği ürünü 
devlete teslim etmeli ve yine herkese eşit olarak yalnızca kendi payına düşen kadan 
verilmeliydi.

Babeufün görüşleri yalnızca yazdığı kitaplarda, gazete yazılannda kalmadı, düşünceleri 
çevresinde militan örgüdenmeler de oluştu. Bunlardan biri. Mart 1796’da kurulan gizh Kamu 
Refahı Direktörlüğüydü. Bu örgütün üyelerinden Syivain Marechal, halkı devrimci bir 
ayaklanmaya çağıran Eşitler Manifesto’sunu kaleme aldı. Manifesto’da Babeufün görüşlerinin bir 
tekrarı şeklinde eşitlik düşüncesi ele alınıyor, 1789 devriminin son devrim değil, onu 
izleyecek ve insanlan nihai mutluluğa götürecek daha büyük bir devrimin öncüsü ve 
habercisi olduğu ileri sürülüyordu. Bu devrim sonucunda ise “Eşitler Cumhuriyeti” kurulacak, 
herkes için mükemmel ve eksiksiz mutluluk sağlanacaktı. Manifesto’da ileri sürülen bazı 
görüşler, sanatlann gerekiyorsa eşitlik uğruna ortadan kalkmasının kabul edilebilir olduğu ve 
yönetenler ile yönetilenler arasındaki eşitsizliklerin artık tümüyle kaybolması gerektiği 
şekhndeki talepler direktörlük tarafından kabul edilmediği için, Marechal’in metni 
yayınlanmadı.

Dönemin bir diğer önemli Babeufcüsü ise, yine adı geçen gizli örgütün üyelerinden olan 
Filippo Buonarroti idi. Buonarroti, örgüt tarafından yayınlanan “Babeufün Öğretisinin Analizi” 
başlıklı metnin de yazanydı. Metinde, yine insanlann doğuştan eşit olduklan görüşü dile
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ütopyacı imgelemin diğer yüzü, efsaneleştirilmiş bir geçmişin 
mutlaklaştırılmasıydı. Bu tavnn en ünlü örneği Iskoç şair James Macpherson’un 
bilinçli olarak "yarattığı" Kelt şairi Osslan'dı. Macpherson yer yer Homeros’u, 
Milton’u ve Incil'i çağrıştıran kendi şiirlerini 1762’de Ossian adlı kadim bir Kelt 
şairden çeviriler olduğu iddiasıyla yayınlamıştı. Macpherson’un "sahtekârlığı” 
ancak 19. yüzyılın sonunda keşfedildi. Bu arada Ossian’ın şiirleri bütün 
romantik şairlerin yanısıra Goethe'nin de hayranlığını kazandı. Sağdaki resimde 
liri üzerinde düş kuran Ossian görülüyor. Sahte olmamakla birlikte Niebulungen 
Destanı da Almanya'da milli geçmişe mutlak bir değer atfedilmesine katkıda 
bulunarak benzer bir işlev gördü. Soldaki resimde Destan’m kahramanı 
Siegfried Ren kızlan ile konuşurken görülüyor.

getiriliyordu. Yine Buonarroti tarafından kaleme alınmış olan “Conspiration pour Tegalite” de 
ise yeni bir toplumsal düzene ilişkin talepler dile getiriliyordu. İlk adım olarak öngörülen 
geçiş toplumunda bir mallar ortaklığı gerçekleştirilecekti. Bu ortaklık, varolan tüm mülkiyeti 
kapsamayacak, ama bir an önce kapsaması hedef olarak alınacaktı. Miras kanununun 
kaldırılması hedefleniyor, mülkiyet ve miras haklarından kendi istekleriyle vazgeçenler için 
bazı özel, onlann yaranna kuralların uygulanması öngörülüyordu. Eğitim herkes için eşit 
olarak ulusal eğitim kurumlarmda gerçekleşecekti. Bireyler mesleklerine göre sınıflara ayrılacak, 
her bir sınıf için özel idari kurumlar yaratılacaktı. Merkezi devlet, bütün bu kurumlann 
üzerinde yer alacak ve geniş yetkilere sahip olacaktı. Bütün bunların gerçekleştirilmesi, genel 
bir ayaklanma sonucunda olacak, ayaklanmaya karşı koyanlar ortadan kaldınlacaklardı.

Babeufcülerin hedeflediği ayaklanma 1789 devrimi sonrası Fransasında gerçekleşmedi, ama 
Mayıs 1796’da Babeuf ve pek çok ileri gelen yandaşı tutuklandılar. Babeuf Mayıs 1797’de 
giyotinle idam edildi. Babeufün ortaya attığı düşünceleri ve idealleri yaşatmaya devam eden 
ise Buonarroti oldu.

1848’e Kadar İngiltere’de Sosyalizm

İngiltere’de sosyalizmin gelişimini sağlayan en önemli nedenlerin başında, 18. yüzyılın sonu,
19. yüzyılın başlangıcında, Avrupa’nın sanayileşme açısından en gelişmiş ülkesi olması 
geliyordu. 1831’de İngiltere’de çalışan nüfusun neredeyse yansı sanayi ya da ticaret alanında 
faaliyet göstermekteydi. Bu yüzyılda İngiltere’de bilim, üretkenlik ve sanat o zamana kadar 
yaşanmadığı ölçüde büyük bir atılım içine girmişti. Ticaret, yine o zamana kadar yaşanmadığı 
ölçüde büyük bir atılım içindeydi. Buna karşılık ülkede, yine o zamana kadar yaşanmadığı 
ölçüde büyük bir sefalet sözkonusuydu. 19. yüzyılda İngiltere’de fakirlik ya da sefalet içinde 
yaşıyor olarak nitelendirilebilecek olan nüfusun oranı geçmiş yüzyıla göre dört misli artmıştı. 
Yüzyılın başında, on yıl içinde (1800-1810) sanayi üretimi yüzde 23 artmış, büyüme oranı 
yüzde 39’a çıkmıştı. 1850’ye kadar olan süre içinde bu oran yüzde 50’ye kadar ulaştı, 
ortalama ise yüzde 40’m altına düşmedi. Yine ulusal gelir yüzyılın başında 190 milyon 
pounddan yüzyılın yansına kadar 560 milyon pounda kadar yükseldi. Bu gelirin dağılımında 
görülen eşitsizlikler, 19. yüzyıl başında sosyalistlerin çalışan nüfus, özellikle de sanayi işçileri 
arasında kendilerine geniş bir taraftar kitlesi bulmalannda önemli bir etken oldu.

Sanayileşmenin getirdiği bütün bü sefalet, yaşam koşullan açısından kapitalistler ve işçiler 
arasında giderek artmakta olan farkhiıklar ve işçilerin aleyhine olan haksızlıklar, yayılan
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Fransız burjuvazisi, Ingiliz Sanayi Devrimi’nin ritmini 
asla yakalayamadı. Devrim öncesi, 1846'da 35 milyon 

420 bin olan Fransa nüfusunun dörtte üçü, 
çoğunluğunu köylülerin oluşturduğu kırsal bir nüfustu.

Bu sayı, Fransa'nın "sanayi devrimi”ni bir devrim 
biçiminde gerçekleştirmediğini gösterecek bir şekilde, 
1911'de yüzde 56‘ya, 1936'da yüzde 48‘e düşmüştü.

Köylülüğün nüfus ağırlığının, 1848 ve 1871 
devrimlerinde ön plana çıkan kent proletaryası 

oranında siyasal ve iktisadi bir ağırlığa sahip olmadığı 
söylenebilir. Mekân ve zamanı, çalışma alanı kendine 
özgü, sanayi proletaryasından, hatta artizanlardan çok 

daha farklı bir biçimlenmeye sahip, kır komünü 
bölgelerine asılmış gevşek dayanışma yapılan üzerine 

inşa edilmiş olan köylü yaşamı, doğa koşullan ve 
iklimler üzerine mutlak bir bağımlılığa dayanıyordu. 

Buna köylü hayat tarzının gelenekselliği, yani asırlar 
boyunca pek az değişikliğe uğradığı da eklenirse, 

köylülüğün “öncü sınıf" İçin hiç de kolay elde 
edilebilir bir sınıf olmadığı daha kolay anlaşılabilir. 

Oysa “Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi”nde Lenin'in 
Çarlık Rusyası'nın son dönemleri için gösterdiği gibi, 

bu toprağa bağlanmış yaşam, gevşek de olsa yaşam 
ortaklığının getirdiği kültürel dayanışma biçimi oldukça 

etkin bir katmanlaşmanın ve hiyerarşi yapısının 
Fransız köylü sınıfı için de geçerli olduğu 

bilinmektedir. Bu hiyerarşi, 1862 tarım anketlerinin 
belirlediği kıstasların gösterdiği gibi her şeyden önce 
toprak mülkiyetine dayanmaktaydı. Aslında köylülüğün 

farklılaşması "ilkel birikim" sürecinin ön koşullarından, 
yani başlangıçta köylü olan nüfus çoğunluğunun, 

topraktan ayrılmasından, yani mülksüzleşmeden 
ayrılamazdı ve üstelik sanayi işçisinden çok daha 

yoğun bir biçimde köylü, topraksız kalmayı, ve ırgat, 
ya da yarıcı olarak yine toprak üzerinde çalışmayı 

“hazmedemezdi". Bu düşünceler en belirgin biçimde 
Fransız yazar Honore de Balzac'ın (yanda) Les 

Paysans (Köylüler) adlı eserinde beliriyordu.



sefalet ve sömürü, sosyalistler arasında da farklı çözüm ve kurtuluş yollannın yaygınlaşmasına 
yol açtı. Bir dizi sosyalist, özellikle de “tanm sosyalistleri” işçiler için kurtuluş yolunun 
sanayileşmenin yarattığı yıkım ve doğa tahribatından kurtularak yeniden tanm işçiliğine ve 
doğanın koruyucu kollanna dönmekte yattığını düşünüyorlardı. Köy hayatı ve atölye üretimi 
ulaşılması hedeflenen idealleri oluşturuyordu, (Cobbet, tanm sosyalisderi,,,) Buna karşılık bir 
dizi sosyalist daha modemistti ve sanayileşmeyi bir ideal olarak kabul ediyorlar ve çözümğün 
sermaye ve emek arasında bir dengenin oluşturulmasında ve üretimin ve dağıtımın daha 
akılcı bir biçimde örgütlenmesinde yattığını savunuyorlardı. Bu dönemin sosyalistleri önemli 
ölçüde hedeflenen toplumsal hayatı, ki bu bunlara göre bir cins cennetti, en ince aynntılanna 
kadar anlatan, tanımlayan toplumsal yaşam modelleri ortaya attılar. Gerçekleşeceği tasarlanan 
bu modeller (ütopyalar) zamanın sosyalistlerinin yaygın bir biçimde hayalciler olarak 
tanımlanmalanna ve küçümsenmelerine yol açtı, 19, yüzyıl başının İngiliz sosyalistlerini 
tanımlayan en önemli özelliklerin başında bunlann hemen hemen hepsinin işçi sınıfının 
dışından gelen kimseler olmalan geliyordu. Neredeyse tümü, yaşanan kaos ve sefaletten 
kurtuluşun tasarlanan ütopyalara sanlmak olduğu görüşünü savundular. Yine önemli bir 
özellikleri, sosyalizmin tarihsel haklılığını geçmişin teorisyenlerini kendilerine örnek alarak 
kanıtlamaya çalışmalan oldu. Onlara göre sosyalizm ve demokrasi düşüncesi tarihte hep 
savunulagelmiş bir düşünceydi ve 18, yüzyılın teorisyenlerinden başlayarak geriye doğru giden 
bir tarihsel bakış, sosyalizmin haklılığını kanıtlıyor, tarih bu tezi destekleyen çeşitli kanıtlar 
ortaya sürüyordu. Sosyalist mücadele, kitlesel destek bulan, radikal bir mücadele oldu ve 
siyasi demokrasi ve oy hakkı için verilen mücadele gibi mücadeleler, varolan eşitsizliğe karşı 
çıkan, onu ortadan kaldırmayı hedefleyen mücadeleler olduklan için aynı zamanda sosyalizm, 
sosyalist demokrasi için verilen mücadeleler olarak kavrandılar. Sosyalizm, bu haklann yanısıra 
bireysel haklann savunucusu olan ideoloji olarak da kendini sunuyordu. 19, yüzyıl başının

/r,
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Romantik Ü topyatıiardan  
Ütopiİ€ Sosyalizme

18. yüzyıl ütopyalarının sayısını ve çeşitliliğini lıatırla- 
yan İçimse, en azından edebi ütopyalar düzleminde 19. 
yüzyılın ilk yarısını karakterize eden kısırlık karşısında 
şaşmaktan kendini alamaz. Cabet bir tarafa bırakılırsa, 
bu ilk yan yüzyılda hiçbir önemli ütopyacıya rastlanmaz. 
Wilhelm Meister’in Seyahat Yıllan'nüa (1821-1822) yaşlı 
Goethe, hâlâ önceki yüzyılın tarzında ütopik parçalar 
yazmaya devam etmektedir. Bu esrarengiz “ Kule Toplu- 
mu”dur ve işbölümünü, uzmanlaşmayı, yararlı üretimi 
destekler; ve belli belirsiz Saint-Simonculuğu çağrıştı
ran bir cemaatın Amerika’da kurulmasının yolunu açma
ya çalışır. Bu, aynı zamanda karmaşık bir ayinler ve 
simgeler sistemine dayalı olarak çocuklara “ saygılı hu
şu duygusunu” ve hakiki dinin anlamını öğretmeye çalı
şan, paganlığın, felsefenin ve Hıristiyanlığın ilhamlarını 
birleştiren pedagojik bir Taşra’dır.

"Toplumsal tenasüh” düşüncesinin yaratıcısı Pierre- 
Simon Ballanche La Ville des Expiations (1832) (Kefa
retler Kenti) adlı yapıtında bir tür dev manastır önerir: 
"Bu öncelikle yeni bir Sparta olacak, ve sonra yeni 
bir Paraguay. Fânelon bir Hıristiyan Salente’si bulacak 
orada...” Garip bir ütopyadır bu, tümüyle “ mistik ve 
ıslah edici”dir: zengin sanayicilerin katkılarıyla inşa edi
lecek, ve tövbekar olmuş suçluları barındıracaktır. Ken
tin merkezinde büyük şefin oturduğu Yüksek Saray yer 
alacaktır. Sarayın merkezinde bir şahika yükselecektir: 
Bu mistik Kent, Klllse’nin yöneticileri ve “ hakiki Hıristi
yan geleneklerinin bekçisi” olan teologların yaşadıkları 
yer olacaktır. Ve sonra, alt şehir gönüllü kefaret için 
gelmiş neofitlerin yaşadığı yer olacak. Altmış bölgede 
yer alan altmışar küçük kişisel daireden oluşacaktır: 
bunlar manastır sakinlerinin hücrelerine benzeyecekler. 
Beş blok bir avlu, on blok bir adliye, yirmi blok bir 
alt valilik oluşturacak; altmışı birden bir valilik olarak 
kabul edilecek. Orada sürekli bir sessizlik, suskunluk 
hakim olacak; yalnız sabah ve akşam saatlerinde dua 
ve ilahilerle kesilen bir sessizlik... Mekâna bağlanmayı 
önlemek için sık sık daire değiştirilecek.

Tavır her zaman bu kadar ciddiyet taşımaz. Sözgelimi 
Charles Nodier, bir kısa ve alaycı, uçuk anlatılar dizisi 
içinde 18. yüzyılın pek düşkün olduğu hayali yolculukla- 
nna bağlanan eserinde, endüstri ve tekniğin tanımladığı 
bir çağı alaya alırken sanki bir Swift’in kalemini alır 
eline. Hurlubleu, ya da Uzun Leviathan (Leviathan ie 
Long) adlı eserinde, “ Progressif” (İlerleyici) adlı gemi
ye binerek yetkin bir insanı aramaya çıkan Berniquet'- 
nin maceralarını aktarır; gemi “ yalnızca filozofların otur
duğu” , Laputa’ya çok benzeyen bir adaya yanaşır. 
"ZĞrotochtro-Schah”ta Breloque on bin yıl süren bir 
uykunun sonunda şunları öğrenir: “ Mutlak yetkinlik hâ
lâ kesin olarak bulunamamış... Yetkinliğin en üstününe 
hiçbir zaman, ne bugün ne de yarın erişemeyeceğiz...” ; 
son olarak Voyage dans le Paraguay-Roux (Kızılderili 
Paraguay’a Seyahat).bize, sayesinde “ hiçbir şey konu
sunda yargıda bulunmamanın gerektiği” ni öğrendiği ve 
“yetkinliğin” arayışı içinde karşılaştığı Paris’e geien 
genç Kaout’t ’chouk’un hikayesini anlatır. Nodier, Saint- 
Simonculuğa ve pozitivizme düşmandır; gününün mi
toslarının peçesini indirmek için yolculuk ve ütopyadan 
yararlanır. Yine aynı doğrultuda. Ama belli bir derinlikle 
Emile Souvestre bize Le Monde tel qu’il sera (Gelecek
teki Oünya)’yı anlatır. (1846) Burada “yetkinlik tanrısı” 
John Progrâs, Marthe ve Maurice’i yaratır. Sonuç tam 
bir şenliktir; Denizaltında, hava gemilerinde ya da yeral
tına kazılmış tünellerde fırlatılan obüs mermilerinin için
de seyahat edilir. İşbölümü sayesinde bir bardak su 
içebilmek için üç hizmetliye ve tam bir çeyrek saata 
ihtiyaç vardır; bebekler buharlaştırılmış yapay sütte em
zirttir. Bazı bakımlardan Huxley hatırlanabilir, ancak mo

del tümüyle alaycıdır. Çocuklar, daha bebeklik dönem
lerinde ayıklanarak, kafatası biçimlerinin incelenmesi 
yoluyla tasnif edilerek gelecekteki meslekleri tayin edi
lir. Öğrenci soruları düğmelere basarak yanıtlar; eğer 
yanılırsa bir fare gibi kapana kapatılır. Bilginler kilit 
altında tutulur ve akıllıca eşleştirmeler yoluyla “ sanayi 
metekleri” , yani fabrika çalışmasına tümüyle uyum gös
terebilen proleterler üretilir... Burada da ütopya, Nodi- 
er’de olduğu gibi, sadece alay üzerinde kurutmuştur 
ve bizzat kendi yaydığı mitosları yıkmaya yöneliktir.

Devrimin ve İmparatortuk döneminin sarsıntıları geç
tikten sonra bir evrensel kardeştik çağının geleceği rü
yasını görenler 1789'un arkasında yalnızca hayal kırık
lıkları bıraktığını anladılar. Sonuçta Devrim görevini ye
rine getirememiş, bir an için yüzünü gösteren altın çağ 
kayıplara karışmıştı. Yine de, 18. yüzyıldan farklı olarak 
artık mutluluğun geriye dönüş yoluyla sağlanabileceği 
inancı ortadan kalkmış; insanlığın mülkiyetin icadıyla 
çürümeye başladığına derin İnanç ortadan çekilmeye 
başlamıştı. Ulusların Zenglnliği’nde, daha 1776’da Adam 
Smith zenginleşmenin modern toplumun motoru olaca
ğını öngörmüştü. Tarih ona hak veriyor gibiydi. Tekni
ğin gücüyle ayakta tutulan bir ilerlemeye inanç sözko- 
nusuydu. Buna paralel olarak, sanayileşme sayesinde
19. yüzyıl kapitalist bir topluma doğru ilk adımtannı 
atmaktaydı. Yetkinleşme sayesinde sürekli büyüyen, dev 
boyutlarda gelişen bir sanayinin hizmet ettiği bir üretim: 
refah, mutluluk yarına mı kalmışlardı?

Bir şeylerin değiştiği belliydi. Daha dün ütopik mutlu
luk, “ doğal” bir ekonominin, yani basit geçimlik üreti
min üzerine yaslanan bir çilecilik ve ve azakanarlık çer
çevesinde tanımlanıyordu. Özgüriük kadar kardeşlik, eşit
lik ve... berrak suyla beslenen ütopyacı öncelikte insa
nın ahtaki ilerlemesinin şarkısını söylemekteydi. Buna 
hala inanılmaktaydı, ama rüya daha da mutluluk vaadte- 
riyle süslenmişti. Ahlaki yetkinleşmeye maddi bir mutlu
luk tutkusu da eştik etmeye başlamıştı. Cabet’ninki tü
ründen sosyalist ütopyalar bile sibarit’i Spartacıtığa ter
cih eden eğitimi suçlayacaklardı. Özetle ütopya çekici 
düşünceterle bezenmişti: buna göre sanayi ve teknik 
adaletti bir refah dağıtımına hizmet edecek, herkes bur
juvalar gibi yaşayacaktı. Ne yazık ki büyünün çok çabuk 
bozulması gerekmişti. Kuşkusuz zenginlik vardı; ama 
herkes için değil. Saldırgan ve anarşik bir liberalizm 
tarımsal ve sınai üretimi kat kat çoğaltmıştı; ama bu 
yalnızca girişimcilere kâr getiriyordu. Genellikle kırdaki 
köklerini yeni yitirmiş, uzmanlaşmamış kişiler olan sa
nayi işçileri iyi ücret atmıyorlardı; korumasız, ücretlerin 
erimesi, iş koşulları, İşsizlik ve hastalık karşısında güç
süzdüler. Kapitalist yoğunlaşma trajik bir kent yoksullu
ğuna ve ahlaksızlaşmanın, suçluluğun ve alkol bağımlı
lığının yıprattığı bir proletaryanın doğuşuna yol açmıştı. 
İktisadi bir zümre zenginleştiği ölçüde nüfusun büyük 
bir kesimi yoksullaşmaktaydı.

Bu koşutlara tepki olarak, daha ussal bir örgütlenme
yi, daha adaletli bir zenginlikler dağıtımını amaç edinen 
sistemler -hâtâ- doğmaya devam ediyordu. 1815’ten 
1848’e, Saint-Simon’dan Proudhon’a kadar, Marx önce
si sosyalizmin kahramanlık safhasının altını çizen cö
mert, hayalgücü yüksek ve işlevsiz bir dotu toplumsal 
kuram ortalıkta kaynaşmaktaydı. Düzensiz, iç tutarlılık
tan yoksun, etkin bir güç haline gelebilmekten uzak 
koşullar altında yaşayan işçi sınıfı, vitrine sürülmüş bu 
kurgulann henüz pek yanına yaklaşamıyordu. Claude 
Wittard’in söylediği gibi eylemci bir sınıf olmaktan çok 
kurban bir sınıf olarak proletarya, Marx ve Engels’in 
“ ütopik” olarak vaftizleyecekterl bu kurgusal sosyalizm 
içinde bir rol oynamıyordu. Gelecek geleneğin öngördü
ğü gibi deha sahibi Yasakoyucu’nun ellerindeydi; çün
kü, Saint-Simon’un söylediği gibi, “ halk edilgin, kayıt
sızdır; hiç bir durumda ona danışmamak gerekir.” Ey
lemde bulunmaya gelince, Owen ve Fourier’nin düşün
dükleri gibi, niye hakikat ışığında aydınlanmış sahneye

koyucular, inanmış insanseverler tarafından yapılma
sın? Marx’in Komünist Manifesto’ıia sertçe vurgulaya
cağı idealist ve safdil bir konumdu bu: “ Proletaryanın 
bir sınıf olarak aşamalı ve kendiliğinden örgütlenişinin 
yerine, toptum düzeni üzerine hayâllerini geçirmek,... 
küçük bir Icarle yaratmak istiyorlardı -adeta Yeni Ku
düs’ün tekmili birden bir yayımı sözkonusuydu. Ve bu 
İspanyol şatolarına beden verebilmek için, kalplerin iyi
likseverliğine ve burjuvazinin borsatarına çağrıda bu- 
tunmaktan başka bir yollan yoktu.” Ne otursa olsun,
19. yüzyılın ilk yansında romantik ütopyalann seyrek
leşmesi, kısmen en azından üçünün bizi itgttendtreceği 
bu sistemlerin dallanıp budaklanmasıyla açıktanabitir. 
İngiliz Robert Owen (1771-1858) 1785’lere doğru doruk
taki sınai sektör haline gelen bir tekstil ve dokuma 
sanayisinin göbeğinde büyümüştü. Yetkin bir “self ma
de man” olarak, daha yirmi yaştanndayken beşyüz işçi 
çalıştırıyordu. 1800’lerde New Lanark’daki ona ait İskoç 
dokuma iştetmesinde binden fazla İşçi istihdam edil
mekteydi. İşçilerin yaşam koşullarının iyileştirilebilece
ği inancına vararak kalem ve eylem yoluyla mücadeleye 
başladı. 1825’te 800 kişilik bir cemaatla, Amerika’da 
bir Indiana köyü olan Harmony’ye yerleşti. Eşitlik ve 
özerklik ilkeleriyle teçhizatianmış olarak yola çıkılmıştı; 
ama kavgalar ve muhalefetler deneyi yıkıma uğratmakta 
gecikmedi: Ütopyacı deneylerin başansızlıklar dizisinin 
ilk örneği olarak Yeni Harmony 1827’de tarihe kanştı. 
Yine de Owen 1817'de Report to the Committee for 
the Relief of the manufacturing poor (Çalışan Yoksulla
rın Rehabilitasyonu Komltesi’ne Rapor)'da dile getirdiği 
planından vazgeçmedi. Orada 1,200 kişiyi barındıracak, 
dörtgenlere bölünmüş kare şeklinde 500 hektarlık bir 
arazi üzerine yerleşecek bir sanayi köyünün kurulmasını 
önermişti. Köyde kamu hizmeti sunan binalar, aşevi, 
yardımevi, okul, kilise, kütüphane, ağaçlarla süslenmiş 
oyun sahaları, bayiler, yatakhaneler, atölyeler, tarım 
işletmeleri boy gösterecekti. Kendini yöneten bu cema
at, işsizlere karşı yükümleri Devlet’ten devralıp kendile
rine daha iyi ve rahat yaşam koşulları sunarak kendi 
ihtiyaçlarını kendi temin edecekti. Owen özellikle, ödün
süz bir idealist olarak zenginlere ödevlerinin ne olduğu
nu göstermenin hemencecik ayncalıklarından vazgeç
meleri için yeterli olacağını hayal ediyordu. Hiç bir an 
durup proletaryanın etkin ve özerk bir güç oluşturabile
ceğini aklına getirmedi. Fransa’da, bir başka iyiliksever 
adam, Saint-Simon (1760-1825) SystĞme Industriel (Sa
nayi Sistemi) (1821) ve Catichisme des industriels (Sa
nayicinin Amentüsü) (1823) adlı kitaplar yazmakla meş- 
guldu. “ Şairlerin hayalgücü Altın Çağ’ı insan türünün 
beşiğinde, eski zamanların cehalet ve kabalığında bul
dular... Oysa insan türünün Altın Çağ’ı asla geçmişte 
değildir; önümüzdedir; toplumsal düzenin yetkinleştiril
mesinde yatmaktadır. Babalarımız onunla hiç karşılaş
madılar; ama bir gün çocuklanmız onu görecekler; bu 
yolu onlar için inşa etmek bize düşüyor.” Ne yapmak 
gerekiyordu öyleyse? Kapitalizmi yıkmak değil; aksine 
geliştirmek ve onu herkesin çıkarına yaratacağı zengin
liklerin üretimine doğru yönlendirmek. Saint-Simon bu 
doğrultuda devlet yönetimini üretici sınıfa, yani sanayi
cilere ayırmıştı; bunda bankerler, bilginler ve sanatçılar 
da ona eşlik edeceklerdi. Bu kavrayışta yeni olan şey 
siyasetin artık iktisadın bir görünümünden başka birşey 
olmamasıydı: Toplumsal yönetim insanların yönetilme
sinden çok şeylerin idaresiydi. Hükümet E. Labrousse’- 
un “ tricamĞrisme technokratique” (teknokratik üç kabi- 
nelllik) üzerinde duruyordu: Bir “ İcatlar kabinesi” (mü
hendisler, sanatçılar ve yazarlar); bir “ inceleme kabinesi” 
(matematikçi ve fizikçiler); ve bir “yürütme kabinesi” 
(sanayi, tarım ve ticaret girişimcileri). Aslında bir etik 
anlayışa indirgenmiş bulunan bir “ Yeni Hıristiyanlık” , 
proletaryanın ahlaki eğitimini sağlayacaktı. Kısaca Saint- 
Simon öncelikle zenginliklerin ussal bir örgütlenmesini, 
planlı bir ekonomiyi, bizzat kapitalistler tarafından ör
gütlenecek “ bilimsel” ve iyiliksever bir kapitalizmi sa
vunuyordu. Yüce gönüllü bir düşünceydi; ama sınıf kar
şıtlıklarını ve hakikatlarını hesaba katmaktan pek uzaktı. 
Ölümünden sonra duygusal ve ahlaki sosyalizmi çabu-
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cak dinsel bir tarilotçıiığa dönüştü; öğrencisi Enfantin 
kendini bu yeni dinin Mesih’i ve Papası ilan ediverdi. 
Son olarak Charles Fourier (1772-1837) mutluluk düşün
celeriyle aşırı bir hayalgücünü bir araya getiriyordu. 
İlham almış bir peygamber gibi, sırlarını ortaya seren 
birvecld gibi, megalomanisini açık açık dile getiriyordu. 
Thâorie des Quatre Mouvements (1808) (Dört Fiil Teori
si) adlı kitabında şunları okumak mümkündü; “ Benden 
önce insanlık doğaya karşı savaşmak için binlerce yıl 
kaybetti; ilk kez ben onun önünde dikildim, yasalarının 
organı olan “çekim”! inceledim. O da kendisinin peçe
sini İndiren tek ölümlünün yüzüne güldü, bana hazînele
rini sundu.”

sosyalistleri için en önemli sorunlardan biri de, aynı zamanda bu anlatılana bağlı olarak da, 
verilen gündelik mücadeleyle sosyalizmin hedefleri arasındaki bağlantı oldu. Sosyalizmin 
hedefleri genel olarak kesin olarak tanımlanmamış bir alan olarak ortadaydı. Diğer yandan da 
siyasi haklar, örneğin oy hakkı için verilen mücadelede eylem birliği yapılacak toplumsal sınıf 
ve onlann temsilcileri sorunu tüm aciliyetiyle kendini göstermekteydi. Burjuvazinin radikal 
kanadıyla yapılacak eylem birlikleri, bunun sonucunda doğan siyasi mücadelede sorunlar 
ortaya atarken bağımsız bir işçi hareketinin savunulması, siyasi haklar için verilen mücadelede 
güçleri bölmek ve bu alanda hakim sınıflann ekmeğine yağ sürmekle suçlanmaya yol 
açabüiyordu. 19. yüzyıl boyunca bu sorunlar İngiliz sosyalist hareketinin güçlülüğü ve 
güçsüzlüğü konusunda belirleyici olmaya devam etti.

Godwin (1756-1836)

Herkes gibi Fourier de mutlu İnsana ulaşmayı amaçlı
yordu. Oysa insan doğal olarak mutluluğu arzuluyordu;

: öyleyse bu projeyi gerçekleştirmeye olanak verecek, 
kainatın uyumunu yansıtan toplumsal sistem neydi? Asır
lar boyu ütopyacılar kargaşalıkların sorumlusu olarak 
gördükleri tutkulara gem vurmaya uğraşmışlardı. Fouri- 

I er, onların aksine tutkuları Tanrı tarafından yaratılmış 
I olduklan için olumlu kabul etti. Tutkuları reddetmek 

yerine sayılarını tesbit ettikten ve sınıflandırdıktan son
ra kullanmak gerekliydi. Ona göre oniki tutku vardı; 
bunların beşi, duyu organlarının sayısına bağlı olarak 
duyumsaldı. Dördü duygusaldı: dostluk, sevgi, babalık, 
bağımlılık. Üçü ise dağıtımcıydı; “ kabala” cı entrika duy
gusu, bireşimci ruh ve duyu hazları duygusu ve 
“papillonne” (kelebek) ya da değişim zevki duygusu. 
Bireyleri “tutku serileri” uyarınca gruplandırarak, biraz 
farklı müzik aletlerinin ortaklığıyla senfoninin kurulması 
gibi. Uyum elde edilecekti. Salnt-Simon’dan farklı ola
rak Fourier sanayi yerine toprağa dönüşü tercih ediyor
du. “Phalanst6re” ler kurulacaktı; bunlar ortak mülkiyet 
ve ortak yönetim ilkeleri üzerine kurulacak, gelirden 
pay almayı ücretliliğin yerine getirerek işleyecek üretim 
ve tüketim birlikleri olacaktı. Yıldız şeklinde bir tür sa
ray, kapalı çarşı mahalleriyle, sekizde yedisi tarımcı 
ve zanaatçı, sekizde biriyse sanatçı ve bilimci olan 1,500- 
1,600 kişiyi barındıracaktı. Burada büyük ortak yemek 
salonları, bir danışma evi, bir kütüphane, bir tapınak 
vs. bulunacaktı. Baskın tutkuları uyarınca bir araya geti
rilen emekçiler birer kutsal tılsımın yönlendirdiği çalış
ma grupları oluşturacaklardı. Böylece bu toplumun mo
toru “tutkulu çekim” olacaktı. R. Ruyer’nin “ sempatik 
manyak” adını taktığı Fourier’nin düşüncelerine genel
likle bıyık altından gülünmüştü. Aslında sınıflandırmacı 
hayalgücü onu zaman zaman saçmalığın sınırlarına gö
türebiliyordu.

Ancak aşırılık yalnızca ayrıntılarda değil temel ilkeler
de de bulunmaktaydı: Fourier disiplini tekbiçimlilik ara
cılığıyla değil çeşitlilik aracılığıyla gerçekleştirmekteydi. 
Restif gibi, tutkuların toplumsal yararını kabul ediyor, 
çalışmayı çekici kılmayı kuruyordu. O geçmişin sayısız 
ütopyacısı gibi bir komünist de değildi; çünkü sistemini 
mülkiyetin evrenselleştirilmesi üzerine kuruyor, ve ge
lirlerin eşitsizliğini (çalışanların katkı paylarına oranlan- 
maktaydı) savunuyordu. Dikkat edilecek tek şey, en 
yoksul olanların bile bir eksiği olmamasıydı. Yani ger
çekte kapitalizmle sosyalizm arasında bir tür uzlaşma 
kurmak amacıyla hareket ediyordu. Bütün şiddetli dev
rimlerin düşmanı, parlamenter kurumlar karşısında da 
oldukça kuşkucu olan Fourier, haklı olduğunu kanıtla
mak için bir “deney falaniı” kurmayı bekliyordu. Katkı
da bulunacak zenginlere çağrısını yaptıktan sonra yirmi 
yıl boyunca her gün öğle saatinde önerdiği randevunun 
gerçekleşmesi ümidiyle evine dönerek beklemişti. Bo
şuna; “çekim” in mıknatısından etkilenmiş tek bir kişi 
bile kapısını çalmadı. Owen, Saint-Simon, Fourier ve 
daha birçok kişinin kuramları bu noktada 19. yüzyılın 
ilk yansını doldurmaktaydı. Bunlar sanki “ ütopyacılığın” 
kendisi ütopyayı parçalıyormuş gibi edebi bir kurgucu
luğa yer vermez görünüyorlardı. Bu yazarların hiçbirisi 
ilkelerini bir ütopyada gerçekleşmiş olarak göstermeye 
kalkışmamışlardı. Yalnızca Cabet rüyalarına beden bul
maya kalkışacaktı.

Anarşist komünizmin temsilcisi olarak tanınan Godwin, en önemli yapıtı olan ve 1793’de 
yazdığı Siyasal Adalet ve A hlak ve Mutluluk Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Deneme (An Enquiry 
concerning Political Justice and its Influence on Moral and Happiness) adli kitabında, Fransız 
devriminin ardından oluşan coşkuyu yansıttı ve özellikle İngiliz entelektüelleri arasında çok 
etkili oldu. Godwin, varolan sistemin yarattığı haksızlıklara, eşitsizliğe, uyguladığı şiddet ve 
baskıya karşı çıkmanın yolunun yeni, insancıl ideallere yönelen, akılcı bir rejim yaratmak 
olduğunu savunuyordu. 19. yüzyılda yapıtı İngiltere’de yaygınlaştıktan sonra işçi çevrelerinde, 
özellikle sosyalistler arasında geniş yanfalar buldu. Godwin’e göre insanlar tamamıyla 
çevrelerinden ve yaşam koşullanndan bağımlı olarak şekilleniyorlardı. Bu koşullar, çocukluktan 
başlayarak insanlar üzerinde etkili oluyorlardı ve bundan dolayı da kimseyi yaptıklanndan 
dolayı suçlamak mümkün değildi. İnsanlar içine doğduklan ve içinde yaşadıklan toplumsal 
koşullann kurbanlan, bu toplumsal koşullann birer ürünüydüler. Yeni bir toplum yaratmak ve 
hakça bir siyasi düzen oluşturmak bir yandan entelektüel ve ahlaki bir devrimi 
gerçekleştirmek anlamına gelirken, aynı zamanda da insanlan gerçek hedeflerine yöneltmek, 
yani ileri ve eksiksiz bir toplumsal düzen yaratmaya yöneltmek demek olacaktı. Bunu 
yaparken aynı zamanda da her bir bireyin özgürlüğüne saygı göstermek ve bu özgürlüğü 
garanti altına almak gerekiyordu. Godwin için her yönetim, her yasa, her devlet kötüydü, 
çünkü bu kurumlar ve kurumsal kurallar zora, hatalara ve şiddete dayanıyordu. Hiçbir toplum 
bireye karşı haklara sahip olamazdı ve aynı zamanda da hiçbir bireyin topluma karşı 
görevleri yoktu. Toplumlar yalnızca genel refahın yaratılması konusunda sorumluydular, tek 
varoluş nedenleri buydu. Sosyalizmin küçük gruplann kendiliğinden eylemleri sonucunda 
ortaya çıkacağını ve bu eylemler sonucunda devletin yokolacağını savunan Godwin’in 
öngördüğü koşullann en başında da mülkiyetin ortadan kaldıniması geliyordu. Çünkü 
mülkiyet eşitsizliğin, egoizmin ve çürümüşlüğün kaynağıydı. Mülkiyet eşitsizlik ve sefalete yol 
açıyordu, oysa sefaletin olduğu yerde ahlak ve mantığa yer yoktu ve insanlar özgür bireyler 
yerine ancak köleler olabiliyorlardı. Her türlü yenilenmenin önkoşulu ancak sefaletin ortadan 
kaldınlması olabilirdi ve bu da özel mülkiyetin ortadan kaldıniması anlamına geliyordu. 
Godwin için toplumu değiştirmenin yolu insanlann içinde zaten varolan iyiye mantık yoluyla 
seslenmekten geçiyordu. Toplumsal düzeni zor yoluyla değiştirmek Godwin için kabul

Anarşist düşüncenin üç büyük ismi. Solda, Marx ve Engels tarafından Alman İdeolojisi'nc/e "Saint Max” adı 
altında hicvedilip eleştirşlen Max Stirner. Ortada yine Marx ve Engels’le tartışması I. Enternasyonar/n 
parçalanmasına yol açan Bakunin. Sağda ise 1874'te Rusya’yı terketmek zorunda kalan Rus anarşisti Piyotr 
Kropotkin. Kropotkin ancak Şubat Devrlmi'nden sonra, kendisi 75 yaşındayken Rusya’ya dönebilmişti. 1921'deki 
cenazesi ise anarşistlerin kara bayraklarının Moskova sokaklarında görüldüğü son olay oldu.
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Devlete yüklenen anlamlar ütopyacı ve radikal akımların aralarındaki en derin ayrışmaların 'oynağı oluyordu. 
Marx’in devrim için şartların olgunlaşmamış olduğu sonucuna varmasına yolaçan Paris Komünü'ne kadar, 
devrimci kalkışma ve istikrarın yeniden kurulduğu baskı evrelerinin birbirini izlediği 19. yüzyıl boyunca, 
devletten bilimsel aklı temsil eden bir devletten, devletin sözkonusu bile edilemeyeceği özerk kırsal 
yerleşimler konfederasyonu halinde bir topluma kadar her türlü düş kurulmuştu. Ancak Paris Komünü ile
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birlikte bir şehir ölçeğinde de olsa ilk kez modern koşullar içersinde "baş olan ayaklar" tarafından tarihte o 
güne kadar görülmemiş kurumlar aracılığıyla hayat yeniden üretilmeye başladı. Komün neyin mümkün 
olabileceğini göstererek, bir anlamda bundan böyle kurulabilecek bütün düşlere bir sınır da getirmiş oldu. 
Yukarıda, Komün dönemi Paris'ini, şehrin manevi coğrafyasını dönüştüren ayaklanmadan alınma görüntülerle 
süsleyen bir kolaj görülüyor.
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edilebilir bir yöntem değildi. Aydınlanmış, cehaletten kurtulmuş bir toplum insanlann 
mantığını kendine hedef alan bir propaganda yoluyla daha iyi ve kalıcı bir toplumsal düzene 
doğru ilerleyecekti.

Tanm Sosyalizmi

Tanm sosyaüstleri, toplumum kökenlerine geri dönüşünü savunuyorlar, doğal bir hayatın 
propagandasını yapıyorlardı. Bu geri dönüş gerçekleştikten sonra da varolan mülkiyet 
ilişkilerinin ortadan kaldınlacağını ve zenginliklerin yeniden bölüştürüleceğini öngörüyorlardı.

İngiliz tarım sosyalistlerinin ilgilerini odaklaştırdıklan alanlar İngiltere’deki sanayileşmeden 
fazlaca etkilenmemiş olan kırsal alanlardı ve gözönünde bulundurdukları hedef açısından 
gelişmekte olan sanayileşmeye köklü ve derin bir eleştiri getirmeyi başaramadılar.

Spence

Thomas Spence için toplumsal otoritenin varlığının kaynağı özel toprak mülkiyetiydi ve bu 
otoritenin ortadan kaldırılması için de önce toprak üzerindeki özel mülkiyetin ortadan 
kaldınlması gerekliydi. Toprak üzerinde ortak mülkiyetin gerçekleştirilmesi gerekiyordu, bu 
nedenle de köy topluluğu işlediği ve üzerinde çalıştığı topraklann mülkiyetine birlikte sahip 
olmalıydı. Köy toplulukları toprakları çiftçilere kiralamalılar ve bu gelir kaynağından oluşacak 
amk kazanç da şehirlilere dağıtılmalıydı. Bu yolla, hem kırsal alanda hem de şehirlerde 
yaşayanlar toplumsal gelirden eşit ölçüde pay alabileceklerdi. Vergi ortadan kaldınlacaktı, zira 
çiftçilerin ödeyecekleri kira bedelleri, hükümet giderlerini karşılamaya yetecekti. Devlet yalnızca 
komünal topluluklann gevşek bir birliği olarak varolacak ve ana hedefi vatandaşlann refahını 
sağlamaktan ibaret kalacaktı. Bu yolla oluşturulacak düzen komünizmle bireycilik arasında bir 
alanda, Spence’in tanımıyla More’un Utopia'sıyla Harrington’un Oceana’sı arasında bir yerde yer 
alacaktı. Doğa yasalarının yeniden hüküm kazanmasının sonuçlarından biri de cinsiyetler 
arasmdaki eşitsizliklerin ortadan kalkması anlamına gelecekti. Kadınlar ve erkekler eşit seçme 
ve seçilme hakkına sahip olacaklar, çocukları yasal ve yasa dışı olarak sınıflandıran yasalann 
Ortadan kaldınimasıyla kadınlar aşk ve sevgi ilişkilerinde de eşitliğe kavuşacaklardı.
Godwin’den farklı olarak Spence, devrimci eylemden yanaydı. Döneminin en önemli devrimci 
gruplanndan olan “Society of Spencean Philanthropists”le doğrudan ilişki içindeydi, siyasi 
faaliyette bulunmaktan geri kalmadı. Buna karşılık etkinliği birkaç şehirle sınırlı kaldı.

Ogilvie

William Ogilvie (1736-1819) 1781’de yazdığı Ülkede R efah H akkı Üzerine Bir D enem e (Essay 
on the Right of Property in Land) ile en önemli tezlerini ortaya koydu. Ogilvie’ye göre işçi 
sınıfının cehaleti ve bilgisizliği toprak mülkiyetinin küçük bir azınlığın elinde 
yoğunlaşmasından kaynaklanıyordu. Toplumsal zenginliğin kaynağı toprak ve tarımdı ve toprak 
üzerindeki mülkiyetin değiştirilmesi, toprak ve tarım gelirlerinin yeniden paylaştırılması 
sayesinde yeni ve daha iyi bir toplumsal düzenin yaratılması mümkün olabilecekti.

Thomas Paine

Thomas Paine-in (1737-1809) hedefleri Spence ve Ogilvie’ninkiler kadar ileri gitmiyordu, yani 
Paine mükemmel bir toplum yaratılmasından çok demokratik haklann gerçekleştirilmesini

1825'te Londra Borsası’nda patlak veren ve doğal 
olarak Fransa'ya da yansıyan ağır bir finans krizi 

sonrasında bu düzenin en az devrim kadar "anarşik" 
olduğu görüşleri dile getirilmeye başlandı. İşçilerin ve 

köylülerin yaşam koşulları, örgütsüzlükleri, yoksulluk 
gibi yeni toplumun ürettiği yeni görüntüler, 

moralistlerin, Hıristiyanlann, hatta bazı burjuva 
kesimlerinin dikkatini çekiyor, tez elden tedbirler 

alınması yönünde yazılıyor, çiziliyordu. Devrim 
sonrasında sol düşüncenin yenilgisi kesin gibi 

görünüyordu ama, Le National, La Globe ve Le 
Temps gibi yeni tip gazetelerin çevresinde yoğunlaşan 

entelektüeller bu sorunlan işlemekten ve güçlerini 
duyurmaktan geri kalmıyorlardı. Mali bunalımın 

dayattığı vergileri protesto için bu gazete bürolarında 
biraraya gelen aydınlar, devrimciler ve özellikle 

öğrenciler arasında, ^resimdeki gibi özgürlük 
kahramanlarının mezarlarından çıkmasıyla temsil edilen 

bir isyanı bile önerenler vardı.

OWEN ROBERT 
(1 7 T 1 -1 8 S B )

14 Mayıs 1771’de Galler’de Montgomeryshire kenti
nin, dönemin toplumsal değişmelerinin etlisinden uzal( 
küçük bir kasabasında, Newton’da doğdu. Babası saraç 
ve nalburdu. Owen’in okul hayatı kısa sürdü. 15 yaşında 
geldiği Manchester'dakI hareketlilik Owen’i da etkiledi. 
Kendi işini kurmaya karar verdi. Başarılı bir girişimin 
ardından, önüne çıkan bir fırsatı iyi değerlendirdi. 500 
kadar işçi çalıştıran bir dokuma fabrikasına müdür oldu. 
Başarılı yöneticiliği ile dikkatleri üzerine çeken Owen, 
bir süre sonra Charlton Twist Şirketi’ne ortak ve yöneti
ci olarak alındı.

Yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı New Lanark fabrikaları 
satışa çıkarıldığında Owen ortaklarını fabrikaları alma 
konusunda ikna etti. Bu arada fabrikaların sahibi David 
Dale’ln kızıyla da evlendi. New Lanark’ta çalışma koşul
ları çok kötüydü. İşçiler arasında tam bir sefalet hüküm 
sürüyordu. Çalışanların 500 kadarı hayır kurumlarından 
alınmış 6-8 yaş arası kimsesiz çocuklardı. Owen çalışma 
koşullarını düzeltmek için bir dizi değişiklik yaptı. İşçile
rin yaşadıkları evleri genişletti ve temizlenmesini sağla
dı, çalışma saatlerini 14,5 saatten 10,5 saate indirdi, 
iyi ve ucuz mal satan dükkanlar açtırdı. Ayyaşlığı önle
meye çalıştı. 10  yaşından küçük çocukların çalıştırılma- 
malarını sağladı, ilk kez işçi çocukları için yuvalar kur
du. Eğitimlerine önem verdi. Hammadde yokluğu vb. 
nedenlerle üretim durduğu zamanlarda çalışanların üc
retlerini ödemeye devam etti. Hastalık ve İhtiyarlık san
dıkları kurdurdu.

Owen, 1816’da çocuk İşçilerle ilgili bir kampanya baş
lattı. Hazırladığı kanun tasarısı Sir Robert Peel tarafın
dan parlamentoya sunuldu. Bu tasarıya göre 10 yaşın
dan küçük çocuklar çalıştırılamayacak, 18 yaşından kü
çüklerin çalışma süresi ise 10.5 saate indirilecekti. Ta
sarı ancak 1819’da yürürlüğe girdi. Fakat Owen’in hazır
ladığı taslaktan çok farklı ve etkisiz kalmaya mahkûm
du. Bununla birlikte çocuklar için önemli bir kazanım, 
H.G. Wells’In deyişiyle “ Çocukların Magna Chartası”ydı.

Owen’in, din, özel mülkiyet ve aile kurumunu hedef 
alması kendisine karşı tepkilerin artmasına neden oldu. 
Devlet adamları ona şüpheyle bakmaya başladılar ve
o güne kadar onu desteklemiş olanlar da desteklerini 
çektiler. New Lanark’ın yönetiminden uzaklaştınlan Owen 
çareyi Amerika’ya gitmekte buldu. Indlana’da satın aldı
ğı köyde New Harmony (Yeni Uyum) adını verdiği bir 
topluluk oluşturdu. Ancak Owen bu girişiminde başarılı 
olamadı ve servetinin büyük bir bölümünü burada tüket
ti. 1829’da İngiltere’ye döndüğünde sendika kurma hak
kı yasallaşmıştı. İşçi önderleri arasında Owenciler de 
vardı. Owen, tüm sendikaların tek bir çatı altında birleş
mesini savundu ve bu düşüncesi 1834’te gerçekleşti. 
Sendikaların büyük bir tjölümü, başkanlığını Owen’in 
yaptığı kongrede Grand National Consolitated Trades 
Union (Büyük Ulusal Sendikalar Birliği) adıyla birleşti. 
Ancak işçiler arasında sınıf bilincinin yükselmesi hükü-
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Robert Owen’in kendi ütopik yerleşimlerini örneklemek 
üzere yaptığı sayısız çizimden biri.

met ve burjuvazinin sendikaya karşı sert önlemler alma
sına yolaçtı. Bu, 1834 sonunda sendikanın dağılmasına 
neden olurken, düşüncesinde sınıf mücadelesi gibi kav
ramlara yer olmayan Owen'in işçi sınıfı hareketi üzerin
de kısa süren hakimiyetini sona erdirdi. İşçi hareketin
den uzaklaşan Owen, gazete, dergi ve kitap yayımlama
ya devam etti. Bu dönem yayımlamaya başladığı The 
New Moral World, Engels'in ilk İngilizce makalelerini 
yayımladığı (1843-1845) dergi oldu.

Owen, kapitalizmin büyük bir hızla geliştiği, sınıf çe 
iişkilerinin keskinleştiği, 19. yüzyılın ilk yarısında yaşa
dı. Engels'in deyişiyle, “yüce denilebilecek, çocuksu 
yalınlıktaki kişiliğiyle” kapitalizmin doğurduğu çelişkile
re çözüm arama çabasına girdi. ” ... Hem sınıf karşıtlık
larını ve hem de hüküm süren toplum biçimi içerisindeki 
çözücü öğelerin etkisini gerçekten de görüyor... Ama 
bebeklik çağındaki proletarya bunlara hiçbir tarihsel ini
siyatifi ya da hiçbir bağımsız siyasal hareketi olmayan 
bir sınıf görünümü sunuyor” du (Komünist Manifesto).

Owen, kapitalist düzendeki yoksulluğu üretim süreci
ne değil bölüşümün adil olmamasına; toplumsal bozuk
lukları ise insan bilgisizliğine bağlıyordu. Uzun bir süre 
yöneticilerin iyilikseverliğine güvendi, ahlakt iknaya olan 
inancını yitirmedi. Sermayenin de üretimin bir öğesi 
olduğunu, işçilerin ona dostça davranması gerektiğini 
ileri sürdü. Ona göre kapitalist düzenden kurtuluş şid
det yoluyla olmazdı, ancak iyilik ve nezaketle ve insan 
aklında yapılacak büyük bir ahlakî devrim yoluyla başa- 
nlırdı. Tüm bunlara rağmen, Engels'e göre “ İngiltere'de 
işçiler yararına meydana gelen toplumsal hareketlerin 
hepsi, gerçek ilerlemelerin tümü, Owen'in adıyla bağlı
dır.”

Başlıca Yapıtları:

A New View of Society, Essays on the Principle of 
Formation of Human Character (1813-1815) (Yeni Bir 
Toplum Görüşü, İnsan Karakterinin Oluşum İlkeleri Üze
rine Denemeler)

Two Memorials on the Behalf of the Working Classes 
(1818) (İşçi Sınıfları Anısına İki Anıt)

Debate on the Evidences of Christianity (1829) (Hristi- 
yanlığın Kanıtları Üzerine Tartışmalar)

Lectures on an Entirely New State of Society (1830) 
(Her Bakımdan Yeni Bir Toplum Üzerine Söylevler) 

Socialism on the Rational System of Society (1845) 
(Sosyalizm ya da Akılcı Toplumsal Düzen)

The Book of the New Moral World (1836-1844) (Yeni 
Maneviyat Dünyası Kitabı)

Manifesto of R. Owen, the Discoverer and Founder 
of the Rational System of Society and Rational Rellgiori 
(1840) (Akılcı Toplum Sistemi ve Akılcı Dinin Kurucusu 
ve Kaşifi R. Owen'in Manifestosu)

Revolution in the Mind and Practice o f the Human 
Race (1849) (İnsan Soyunun Akıl ve Eyleminde Devrim) 

The New Existence of Man upon Earth (1854) (İnsanın 
Yeryüzünde Yeni Varoluşu)

The Life of Robert Owen (1857) (Robert Owen'in Ha
yatı)

kendine yakın hedef olarak seçmişti. Teorik yaklaşımı mülkiyet sorununu da kendine hedef 
aldığı için erken sosyalist hedeflerle bir örtüşme söz konusuydu. Ve yine hedefler 
konusundaki ılımlı ve gerçekçi yaklaşımı, diğer iki teorisyene oranla daha büyük bir 
popülariteye sahip olmasını sağladı. Paine için mülkiyet meşru ve gayn meşru mülkiyet 
olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Gayn meşru mülkiyet tekelleşmeye yol açüğı takdirde reforme 
edilmesi gerekiyordu. Rights o f  Man ve Agrarian Justice... adlı kitaplanyla demokratik bir 
biçimde örgütlenmiş bir toplum hakkmdaki düşüncelerini ortaya koydu. Paine’e göre gelirler 
vergilendirme yoluyla dağıtılmalıydı ve işçiler devlet tarafından ödenecek bir gelire sahip 
olmalıydılar. Toprak mülkiyeti ortadan kaldınimamalıydı, ama toprak üzerinde mülkiyet sahibi 
olanlar aynca bir vergi ödemeliydiler. Bu vergilerden elde edilecek gelir toprak sahibi 
olmayanlara dağıtılmalı ve böylece bunlann uğradıklan haksızlıklar ortadan kaldınimah, toprak 
sahibi olmayanlara 21 yaşma geldiklerinde devlet tarafından belli bir sermaye ödenmeli, ve 
elli yaşını geçenlere de yıllık bir ücret ödenmeliydi.

Society of Spencean Philanthropists

Pek çok kaynak tarafından İngiltere’de kurulan ilk gerçek sosyalist örgüt olarak tanımlanan 
örgüt 1812’de Thomas Spence tarafından kuruldu ve amacı işçiler arasında propaganda ve 
ajitasyon faaliyetlerinde bulunmaktı. Başlangıçta en fazla on üyeye sahip olan örgüt, 1816’daki 
ekonomik kriz sonucunda yaygınlaşarak önem kazandı ve hükümet tarafından önemh bir 
tehlike olarak değerlendirilerek baskı ve denetim altında tutuldu. Örgütün Spence’den sonra 
gelen en önemli üyesi Thomas Evans’dı ve Evans Spence’in ölümünden sonra örgütün 
liderliğine getirildi. Evans’ın görüşlerine göre toprak, madenler, evler halka geri verilmeli ve 
her türlü mal varlığının toplumsal olarak idare edilmesi sağlanmalıydı. Bu sayede tüketim 
artacak, bunun sonucunda da sanayi üretimi artarak şehirlerde görülen sefalet ortadan 
kalkacaktı. Society of Spencean Philanthropists, yalnızca teorik faaliyetlerde bulunmakla 
kalmadı, aynı zamanda iktidan ele geçirmek için darbe türü eylemler de planladı. Hükümet 
üyelerini bir kabine toplantısı sırasında ele geçirerek öldürmeyi ve iktidara gelmeyi planlayan 
bir eylem önceden açığa çıkanimca örgütün ileri gelen üyeleri tutuklanarak 1820’de asıldılar. 
Örgüt üyelerinin büyük bir çoğunluğu zanaatkarlardan, işsizlerden ve askerlerden oluşuyordu 
ve en önemh ve etkili ideolojik kaynaklan tanm sosyalistlerinin teorileri oldu. Kısıth 
etkinliklerine ve planladıklan devleti ele geçirmeyi hedefleyen eylemlerin başansızhğma karşın, 
mülkiyetin egemenliğine ve devletin sahip olduğu güce karşı çıkan ve bunlan değiştirmek için 
devrimci faaliyette bulunmayı savunan ilk örgüt. Society of Spencean Philantrophists oldu.

Owen ve Owenizm

Robert Owen, çağdaşlarından farklı olarak yalnızca kısıtlı bir çevrede bilinen ve tanınan biri 
olarak kalmadı. Özellikle 1830-1840 arasında ünü İngiltere sınırlannı aştı ve Owen Avrupa 
düzeyinde tanınan ve çağının önemli siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlanna getirdiği çözüm 
önerileri destek bulan bir teorisyen oldu. Owen’in bu derece yaygın bir ilgi görmesindeki 
etkenlerin başında şüphesiz başanlı bir girişimci olması geliyordu. İngiltere’de, New Lanark’da 
yönettiği sanayi işletmesinde kendine temel aldığı ilkelere uygun bir sistem kurdu. İşletmenin 
kârlan esas olarak işçilerin yaşam standardının yükseltilmesi için kullanılıyordu. İşçilerin 
çocuklan için kurduğu okullar, dönemin genel çerçevesinin tümüyle dışına çıkan ve insanca 
bir yaşamı mümkün kılan barınaklar vb. sayesinde hem çalışanlar arasında daha iyi bir 
çalışma atmosferi yaratarak verimliliği arttırmayı başardı, hem de uyguladığı politikalar 
sayesinde alkolizm, suça yatkınlık gibi olumsuz gelişmelerin önüne geçti. Owen, New Lanark
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Amerikan Kongresi’nden 1862'de geçen Homestead 
Act ile Amerikan çiftçilerine serbest yerleşim ve 
toprak edinme hakkı verildiğinde, Uzak Batı 
Kızılderililerden geniş ölçüde temizlenmiş. Creek, 
Komançi, Apaçi ve Siu’iarın dirençleri ise askerî 
önlemlerle kırılmıştı. Bu tarihten sonra, en vahşi ve 
uzak bölgelerden biri olan "taşı toprağı altın" 
California’ya ilişkin olarak 16. yüzyılın altın ülkesi 
Eldorado'ya göçün bir benzeri yaşandı. 1850’de 
California’da 5 binden fazla altın madeni ocağı 
bulunduğu kayıtlara geçmişti. Önce Kansas'ta, daha 
sonra California’da mantar gibi bitiveren "altın 
şehirleri”ne efsanevi ülke Eldorado’nun adı veriliyordu 
(aşağıda). Eldorado, bir anlamda ütopyanın manevi ve 
ahlaki içeriklerinden arındırılarak yoksullaştırılmış bir 
biçimiydi. Ütopyanın maruz kaldığı bir başka 
kısmileştirme süreci ise milliyetçi sembolizmlerde 
görülüyordu. Milliyetçi akımlar her zaman 
Gobineau'nun teorize ettiği türden açıkça ırkçı bir 
ideolojiye yaslanmasalar da, ırk ve aile değerlerinin 
dışlayıcı bir tarzda yüceltilmesi hepsinde görülen ortak 
bir özellikti. Yandaki Çek afişinde görüldüğü gibi 
kötülüklere karşı ailesini koruyan güçlü bir erkek 
imgesi, milliyetçiliğin dayandığı ideolojik desteklerin en 
önemlilerinden biriydi.

deneyi sayesinde döneminin en tanınmış ve destek gören reformcusu oldu. Kendi ilkelerine 
uygun komünist köyler oluşturmak yönündeki çabalannı önce Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
1829’da da İngiltere’ye döndükten sonra burada sürdürdü. İngiltere’ye dönüşünden sonra New 
Lanark deneyinin işçiler arasında kazandığı popülarite sayesinde işçi hareketinin önemli 
önderlerinden biri haline geldi. Sendikalizme yöneldi. Owen, namuslu, iyi niyetli, köklü bir 
hümanizme dayanan görüşleri ve etkinlikleri, daha adil ve kardeşçe bir yaşamın mümkün 
olduğu bir dünya için inatla sürdürdüğü propaganda faaliyetleriyle ulaştığı popülarite 
sayesinde, sosyalizm düşüncesinin İngiltere’de yaygınlaşması konusunda önemli bir yere sahip 
oldu.

Owen’in görüşlerinin dayandığı en önemli nokta, insanlan belirleyenin çevreleri olduğuydu.
Her türlü egoizmin, sefaletin, korku ve kötülüğün kaynağı insanın kendisi değil, toplum ve 
kuramlardı. Owen’e göre kapitalizm ve serbest teşebbüs yalnızca kapitalistlerin çıkarlannı 
savunan sistem ve ideolojilerdi ve işçiler için yarattıklan tek sonuç sömürü ve sefaletti.
Serbest teşebbüsün sonucunda ancak varolan kaynaklann israfına, üretim fazlasına, fiyatların ve 
ücretlerin düşmesine vanlabilir, bunlann sonucunda da işsizlik, düşük ücretler ve kadın ve 
çocuk emeğinin yaygınlaşmasına varılabilirdi. İnsan emeği, özellikle de el emeği her türlü 
değerin kaynağıydı ve kapitalizmin yol açtığı yıkımın önüne geçilebilmesi için devletin araya 
girmesi gerekiyordu. Devlet, günlük çalışma süresini ayarlamak, fakirlere yardım etmek,
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Saint-Simoncular, yeni dinin "papası" Prosper 
Enfantin’in önderliğinde Menilmontant’a yerleşerek 
“sosyalist” bir cemaat oluşturduklarında doktrinin 

hayata geçirilmiş şeklinin yalnızca belki “alaycılığı" da 
dışlamayan bir şekilde Kilise’ye öykünmekten çok, 

kapitalizmin yarattığı yeni endüstriyel toplumun 
kandırıcılığına da kapılmış durumdaydılar. Fransız 

devrimciliğin eski adetlerinden biri uyarınca defalarca 
hapse girip çıkan, ve sonuçta hapishane 

yardımlaşmasını cemaat yaşamlarının temel ilkelerinden 
biri olarak buluveren topluluk üyeleri, çok geçmeden 

Fransız iş yaşamının hatırı sayılır kişileri oldular 
Journal des Debats adlı bir derginin editörlüğünü 
yapan Michel Chevalier teknik ilerlemeye övgüler 

düzerken, Prosper Enfantin, Talabot ve PĞreire’ler 
kredi ve flnans alanında hatın sayılır büyüklükte 

girişimlere sahip oldular. Ancak pek az sayıda 
“mürit” üretim araçlarının devletleştirilmesi talebine 

yaslanarak Saint-Simoncu görüşlerin bayrağını 
taşımaya devam etti: Bunlar, genellikle taşra 

şehirlerindeki kısıtlı sayıdaki cemaattan bir arada 
tutmak için büyük gayretler göstermekte, yardımlaşma 
ve vakıf fonlan toplamaya çalışmaktaydılar. Etkilerinin 
en yoğun olarak hissedildiği kesim, oldukça kısıtlı bir 

kentli küçük burjuva tabakası ve gençlikti. Bunun 
doğal sonucu, dayanışma ve kurumlaşma çabalarının 

aşın vülgerleştirilmesiyle zaten az olan etkilerinin 
günden güne azalması oldu. Yanda Saint-Simonculann 

şenliklerinden biri görülüyor.

fabrikalarda temizlik ve sağlık kuralları koyarak bunlara uyulmasını sağlamak gibi görevleri 
üstlenmeliydi. Owen, görüşlerini hayata geçirmek konusundaki çabalannı, “kooperatif köyleri” 
oluşturmaya çalışarak somutlaştırdı. Bu küçük, hemen uygulamaya konulacak “gelecekteki 
toplumun modelleri” 500 ile 2000 kişinin yaşadığı köylerdi. Bu küçük komünlerde yaşayanlar 
birlik, refah ve özgürlük ilkelerini gerçekleştireceklerdi. Tanm üretimleriyle kendi yiyecek 
ihtiyaçlannı karşılayacaklardı. Owen’in ütopya köyleri, okullar, ortak mutfaklar, idare binalan, 
ortak kullanım binalan ve bannaklar şeklinde örgüüenecek, ücreth emek ortadan kaldınlarak 
elde edilecek gelirler eşit bir şekilde komün üyeleri arasında paylaştınlacaktı. Owen’e göre bu 
kapitalizm ötesi topluma ulaşmanın yolu şiddet içeren bir devrimden geçmiyordu. Tam tersine 
barışçı bir geçişi sağlamak hem gerekli, hem de mümkündü. Varolan düzeni yıkmak bile 
gereksizdi, çünkü insanlan ikna ederek, mantığın galip gelmesini sağlayarak yerleştirilecek yeni 
yapılanmalar, eskilerini zaten gereksiz kılacaktı. Kapitalistlere karşı mücadele etmek gereksizdi, 
çünkü onlar da yaptıkları hatalann, bilgisizliklerinin kurbanıydılar ve bu nedenle de onlara 
kızmaktan çok acımak gerekiyordu. İnsanlar eğitilerek sosyalizme geçişi sağlayacaklar, 
sosyalizme geçildiğinde de özel mülkiyet, evlilik kurumu ve din ortadan kalkacak, böylece 
insanlar bireysel ve toplumsal mutluluğa birlikte ulaşmış olacaklardı.

Teoriyi Pratiğe Geçirme Yönünde Bir Deney - New Harmony

Owen, kendi görüşlerine göre kurulmuş bir komünist toplumu pratikte gerçekleştirme 
yolundaki ilk ve en önemli deneyini ABD’de, Indiana eyaletinde, daha önce dinci Alman 
çiftçilerin çoğunluğu oluşturduğu bir küçük şehirde başlattı. Zengin bir sanayici olarak elinde 
bu deneye yatıracak önemli bir sermaye vardı ve bu sermayeyi büyük miktarda toprak, 
binalar, fabrikalar ve atölyeler satın almak için kullandı. New Harmony’nin en önemli ilkeleri, 
toprağın ve atölyelerin topluluğun ortak mülkiyeti olması, toprağın kolektif bir biçimde 
işlenmesi ve tüm çalışanlar için eşit ücret uygulanmasıydı.

New Harmony’de ortaya çıkan sorunlann en başta geleni ekonomik sorunlar oldu. Üretkenlik 
zaten çok yüksek değildi, kolonide yaşayanlann kendi ihtiyaçları dışında kalan ihtiyaç fazlası 
üretimi satabilme olanaklan çok azdı.

New Harmony yaşayanlan mallarını satmak için yeterli pazar bulamadılar. En önemli ve 
ilkesel açıdan büyük ağırlığa sahip olan sorun ise, kolonide ortak ve demokratik bir yönetim 
sisteminin oturtulamaması oldu. Owen, kendi görüşlerini kabul ettirmek konusunda sürekh 
ağırlığını koyuyor, son derece otoriter bir yönetim sistemi uyguluyordu. Kolonide yaşayanlar, 
kısa süre sonra bu otoriter iktidar biçimine, lıem de tek bir kişinin merkezi oluşturduğu 
böyle bir sisteme karşı isyan etmeye başladılar. New Harmony’ye gelip yerleşenler, yalnızca 
Owen’in deneyine katılmaya gönüllü, böyle bir deneyin başan şansını yüksek gören 
sosyalistler değildi. Bu deneyi bir macera olarak değeriendirip katılanlann yanısıra, o zamana 
kadar yaşadıklan çevrede dikiş tutturamayıp New Harmony’yi kendileri için yeni bir şans 
olarak değerlendirenler, çalışmaya pek gönüllü olmayan ve elinden pek bir iş gelmeyenler de 
vardı. 1825’den sona erdiği 1927’ye kadar New Harmony deneyine katılan 900 kişinin 
çoğunun içinde içinden geldikleri toplumun değer yargılan, ahlak anlayışlan vb. capcanh bir 
şekilde yaşamaya devam ediyordu. Bunlardan kurtulmalan, daha doğrusu Owen tarafından 
kurtarılmalannın o kadar kolay olmayacağı kısa zaman içinde ortaya çıktı. Başlangıcından kısa 
bir süre sonra New Harmony’de insanlann birlikte yaşadıklan ve çalıştıkları her mekanda
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dedikodu, karşılıklı kuyu kazma vb. başlamış, bir sûre sonra da tüm koloni birbirine karşı 
çıkan küçük grupçuklara bölünmüştü. Sonunda bu grupçuklann birlikte yaşamalannın mümkün 
olmadığı ortaya çıktı ve New Harmony deneyi sona erdi.
Owenistler

1820-1840 yıllan arasında, İngiltere’de bir dizi Owenist, işçi hareketini ve sosyalist hareketi 
etkiledi. Owenizm bu yılarda artık Owen’in kişiliğiyle özdeşleştirilen bir akım olmaktan 
çıkmış, kültürel ve entellektüel bir akım olarak kendini kabul ettirmişti. En önemli Owenistler 
arasında George Mudie, Abraham Combe ve John Minter Morgan geliyordu. Bu kişilerin etkisi 
bir yandan bulundukları yayın faaliyetiyle kendini gösterirken, diğer yandan da Owen’in 
izinden giderek ideallerinin gerçekleşebileceği küçük adacıklar yaratmak konusundaki 
çabalarıyla kendilerinden sözettirdiler.

Sınai Kapitalizmin Eleştirisi - Sosyalist Ekonomistler

1820’li yıllann ortalarında bir dizi ekonomist, İngiltere’de, özellikle Ricardo’nun görüşlerine 
dayanarak, ama bunları tersine çevirerek, yani Ricardo’nun burjuvazinin çıkarlarını savunmak 
için ortaya attığı görüşlerin çoğunu burjuvazinin kendisine bir silah olarak çevirerek ve 
işçilerin haklarını savunmak amacıyla kullanarak içinde yaşadıklan ekonomik düzenin 
eleştirisini yapmaya giriştiler.

Bu ekonomistlerin başta gelenleri, William Thompson, Thomas Hodgskin, Piercy Ravenstone, 
Charles Hail gibi isimler oldular. William Thompson’un Inquiry into the Principles o f  the 
Distribution o f  Wealth most conductive to Human Happiness (1824),Thomas Hodgskin’in Labour 
defended (1825), ve Popular Political Economy (1827) ve Piercy Ravenstone’un Doubts on the 
Subjects o f  Popular and Political Economy (1821) adli kitapları, dönemlerinin bu konudaki 
önemli teorik eserleri oldular.

Charles Hail

Charles Hall’un da kendisinden önceki ütopyacı sosyalistlerle paylaştığı görüş, toplum içinde 
fakirlerle zenginlerin varlığının ve zenginliklerin paylaşımındaki haksızlıkların insan doğasından 
değil, toplumsal sistemin kendinden kaynaklandığıydı. 1850’de Owen’in öğrencilerinden Minter 
Morgan tarahndan yeniden yayınlanan kitabı The Effects o f  Civilisation'da sınai kapitalizmi 
halkın büyük çoğunluğunun içinde yaşadığı, ve kendisinin bir doktor olarak sürekli karşı 
karşıya kaldığı sefaletin sorumlusu olarak gördü. Görüşlerinin çıkış noktasını, makinalar ve 
fabrikalarla gelen yeni medeniyetin toplumun çoğunluğunun yaranna bir gelişmeye yol açacak 
yerde bir azınlığın çıkarlannın korunmasına ve çoğunluğun sefaletine götürdüğüydü. Çoğunluğu 
oluşturan fakirlerin hayatı, yoksunluklarla doluydu ve onlara düşünce yetenekleri ve 
vücutlarını geliştirecek hiçbir imkan sunmuyordu. Tanm sanayinin lehine ihmal ediliyor ve 
tanm üretimi düştükçe hayati öneme sahip olan tanm ürünlerinin fiyatı yükseliyordu. Böyle 
olunca da sanayi de çalışanların alım gücü düşüyor, yaşam standartlan kötüleşiyordu.
Fakirierin, özellikle de sanayi işçilerinin hayatı yokluklar ve yoksunluklarla doluydu.
Çocuklarına iyi bir eğitim sağlamak olanağından tamamen yoksundular. Kötü besleniyorlar, 
düşünce yeteneklerini, yaratıcıhklannı geliştiremiyorlardı. Düşüncelerinin bu noktasında Hall’un 
vardığı yer Fizyokradarın savunduğu, tek üretken faaliyetin tanm faaliyeti olduğu görüşünden

Fourier yeni sanayi dünyasını yeni bir birlik, bir aşk dünyasıyla birlikte, dernekler toplumunu tutkulu bir cazibeye 
sahip olarak düşünüyordu. Fourlerist model, önceleri bastırıldı ve sansür edildi; bazıları tarafından en acı ve sert 
biçimlerde eleştirildi ve mahkûm edildi. Ancak az çok sadık bazı takipçileri tarafından uygulanmaya konmaktan 
geri durmadı. Ancak birlik içinde bir toplum projesi ortaya atıldığında, dahası bazı durumlarda bu 
gerçekleştirilebildiğinde, "sevgi toplumu" üzerinde düşünmekten geri durulamaz. Kuruculan Fourier’i tanımayan 
Oneida Amerikan cemaati belki buna bir istisna teşkil etmektedir. Charles Fourier’nin yaşam hikayesi, onun 
"ütopya” deneyimiyle tam anlamıyla örtüşmektedir. 7 Nisan 1772’de Besançon’da doğdu. 1833’ten itibaren 
Conde-sur-Vesgre yöresinde, "falanster” sistemini uygulamaya koymaya girişti. 1836’da La Fausse Industrie adlı 
eserini yayınladıktan sonra 10 Ekim 1837’de öldü...
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'^Yasalann R u h u '' ve 
Popülasyon: Toplumsal 
Yasalara Doğru

Bilimlerin “ doğuşu” nun -İster doğal bilimler sözko- 
nusu olsun, isterse İnsan bilimleri- Klasik Çağ düşünce
si çerçevesinde ele almması, bilime eleştirel yaklaşımla- 
rm bile, genel kabul görmüş bu anlayışta karşıtlarıyla 
buluşmaları; birarada ortaya çıkan iki tarihsel sürecin 
sonucu olarak görülebilir: Birincisi, Rönesans sonrasın
da önemli gelişmeler gösteren teknoloji; ötekiyse, bi
limsel düşünceye ket vuran en büyük güç olarak kabul 
edilen dinsel ideolojinin geri çekilerek gittikçe daha 
dar alanlara hapsolması... Öylesine ki, doğa bilimlerin
den insan bilimlerine dek, günümüz modern biliminin 
doğuşu üzerine yapılacak her tartışma; Doğu, Antik Yu
nan, İslam uygarlığı... ya da Ortaçağ ile değil. Aydınlan
ma döneminden, çok çok Rönesans’tan başlatılır.

Çağdaş bilim pratiğinin kendi geçmişine bakışında 
karşılacağı gerçek görünümün hiç de sanıldığı gibi çağ
daşlığa uygunluk göstermediği, aksine çok değişik top
lumsal, ideolojik boyutlarda şekillenmiş farklı bir evren
sel düzen anlayışına bağlı olduğu şeklinde kabaca özet
lenebilecek doğrultudaki çalışmaların da, hemen hepsi, 
tartışmalarının odağına yine Rönesans sonrası dönemi 
ve Aydınlanma’yı almaktadır. Georges Bachelard’dan 
Canguilhem’e, Alexander KoyrĞ’den Mlchel Foucault'ya 
kadar, birbirleriyle pekçok noktada çelişen bilim tarihi 
anlayışlarının eksenine Batı modernizminin ilk hareket 
ivmesini aldığı çağ yerleşmiştir. Yaradılış sırasında tesis 
olunmuş ve kıyamet borazanı ötene dek yerli yerinde 
öylece kalacak bir dünyanın kutsal dokunulmazlığı yeri
ne; servet birikiminin yeni insan tipleri ve sınıfları yara
tarak günbegün değiştirdiği, -ve İnsan eliyle değiştirile
bilmesi mümkün olan- bir dünyanın geçmesi, eninde 
sonunda “ kafalardaki dünyaların” da köklü bir biçimde 
değişmesini beraberinde getirecekti...

Bilimsel pratiğin, kendisini tarihsel bir temellendirme- 
ye, hele bir altyapı araştırmasına konu ettirmekten ne 
denli çekindiği, bilim adamlarının böyle bir tartışmaya 
“ malzeme olmaktan” kendilerini ve pratiklerini ne ka
dar büyük bir dirençle korumaya çalıştıkları bilinir. Oysa 
hiç değilse Alexander Koyr6’nin Yeniçağ’daki “ Bilimsel 
Devrim” üzerine araştırmalarından bu yana, bilim tarihi
nin “ mutlak bir bilgi arayışı” olarak yorumlanması ola
naksız bir hale gelmiştir. Matematik, fizik gibi soyut 
bilimler ya da doğa bilimleri açısından “ Aristo’cu 
kökenler” konusunun açılması bilim adamları açısından 
ne kadar rahatsız ediciyse, bir o kadar da verimsizdir; 
çünkü bilim tarihi açısından önemli olan Aristo’cu fizi
ğin hangi sorunları çözüp hangileri karşısında çaresiz 
kaldığı değil, o fiziği vareden “ eplsteme” ya da zihni
yettir. Bu anlamda Aristo’cu fizik, çağdaş fiziğe ne denli 
uzaksa, modern insan bilimleriyle, tarihten yoksun Ay
dınlanma biliminin de birbirlerine bir o kadar uzak oldu
ğu söylenebilir...

“ Rönesans sonrası” sınırının, insan bilimleri için Ay- 
dınlanma’ya uzatılışı da, bu bilimlerin bütün öteki alan
lar arasında özel bir yere sahip olduğunu gösteriyor; 
öteki "gerçek” bilimlere kıyasla insan bilimlerinin ke
sinlikten uzaklığı, yeniliği, yeterli “ teknik” araçlardan 
yoksunluğu... sürekli olarak konuşulan, bı/d/fc şeylerdir. 
Hatta “ İnsan bilimleri” ya da toplumsal bilimler gibi 
özgül bir alanın tanımlı olup olmadığı bile su götürür 
kimilerine göre. Kuhn’un henüz “ paradigma öncesi 
evrede” bulunduklarını ileri sürdüğü bu bilimlerin her- 
şeyden önce, bunca yeni oluşu şaşırtıcıdır: “ Humanities” 
başlığı altında toplanacak disiplinlerin tarihini çok çok 
150 yıl öncesine götürebiliriz, daha geriye değil.

Örneğin antropolojinin bağımsız bir disiplin haline
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gelişi 19. yüzyıl sonlarına dayanıyor. İlk profesyonel 
antropolog sayılan Edward Tyior'un makaraya alındığı, 
çağdaşlan tarafından antropolojiye “Dr. Tyior’un bilimi” 
diye küçümsenerek bakıldığı günlerin üzerinden hepsi 
hepsi yüz yıl geçti... Tabii bu tür tarih belirlemelerinde 
her disiplinin, her mesleğin tarihini hiç olmazsa paleoli- 
tlk devirlere dek uzandırma eğilimini dikkate alacak olur
sak, Akdeniz çevresindeki ülkeler konusunda bildikleri
ni yazmakla yetinmeyip, toplumlann niçin farklı oldukla- 
nna değinen tarihçi Herodot’u antropolojinin babası say
mamız gerekiyor. Clyde Kiuckholn’dan antropolojinin 
dedelerinin nüfus kütüğünü tarayabiliyoruz; Heordot’- 
tan çok önce, Hammurabi devrinde, Sümer uygarlığın
dan artakalan araç gereçleri müzelerinde sergileyen Ba- 
billiler.

Bütün bunlar ne Herodot’la çağdaş antropoli arasında 
anlamlı bir bağ kurulabileceği, ne de günmüzde psikolo
ji ya da sosyoloji gibi disiplinlerce sorunlaştırılan alania- 
nn çok yakın bir zaman dek tanımsız oldukları anlamına 
gelir... Doğadan, nesnelerin fiziğinden, kimyasından, 
güneş sistemi ve yıldızlardan çok sonra İnsana gelmiş 
sıra; ama Antik Çağlardan beri, insan tarafından üretilen 
bilimin “insanlar ve yaşantıları, ilişkileri gibi tanıdık/alı
şıldık olduğu için bilindiği varsayılan olgular yerine da
ha çok dış gerçekliğe (ne demekse) yöneldiğini” ileri 
sürmek de mümkün değildir. Daha çok, insan ve toplu
ma dair bilginin, fizik-kimya, güneş sistemi ve yıldızlar
dan ayrılarak özel bir alan haline gelişi sözkonusu olan.

“Her durumda kesin olan bir şey var; İnsanlığın bilgisi 
için, insan, ortaya konmuş ne en eski, ne de en sürekli 
problemdir. Sınırlı bir coğrafi alan içinde göreceli kısa 
bir kronoloji örneği, 16. yüzyıldan bu yana Avrupa kültü
rünü gözönüne almak, insanın yeni bir keşif olduğunu 
kesinlikle ortaya koyar.” Şeylerin Dûzeni'nm  son satır- 
lannda bu saptamayı yapan Michel Foucauit’ya göre, 
bu durum insan ve onun gizleri çevresindeki bilgimizin 
yüzyıllar boyu karanlıkta kalışından kaynaklanmaz; dün
yaya atfedilen düzen içerisinde, insana daha önceden 
ayn ve özgül bir alan tanınmamış olmasından ileri gelir: 
Toplumsal bilimler, bilginin halihazırdaki biçimlenişi üze
rinde temellenir ve bu biçimlenmenin yakın bir gelecek
te silinip gitmesiyle, insan da “ kendine özgü yeni bir 
biçim bulur bulmaz” ortadan kalkacaktır belki de... Ka
ramsar tarih anlayışı ve kendi felsefesinin sınırları için
de tanımladığı “episteme” ler bir yana, Foucault'nun 
toplumsal bilimlerin ortaya çıkışı konusundaki yargıları 
genel kabul gören bir bakıştan kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenledir ki, "toplumsal bilimlerin doğuşuna” ilişkin 
saptamalarda bulunmak, böyle bir doğuşun olup olma
dığı gibi bir konudan çok daha problemsiz gözüküyor.

18. yüzyılın en önemli katkılarından birisi, bugün sos
yal bilimler olarak anılan sistematik çalışmalara iik kez 
bir başlangıç yapılmış olmasıydı. Bu başlangıcın daha 
önce yapılmış olması mümkün müydü? Sadece Fransa'
nın Languedoc bölgesinde tek bir yıl içinde (1577) 
400’den fazla cadının yakılarak öldürüldüğü bir dünya
da, “insan bilimleri” var olabilir miydi?

Sanayi Devrimi öncesinde Avrupa'da hayat hiç de 
kolay değildi. Ölüm oranları feci denecek kadar yüksek
ti; kolera ile veba gündelik hayatın bir öğesi haline 
gelmişken, ölümcül hastalıkların kol gezdiğini söylemek 
bile yanıltıcı olur. Çouk ölümlerinin de son derecede 
yaygın olması, salgın hastalıklar, savaşlar ve kıtlıkların, 
nüfusta beklenmedik dalgalanmalara yol açması... Üs
telik, büyük oranda zora dayanan bir gündelik hayat 
içinde korkuyla burun buruna yaşayan insanların, bütün 
olan bitenleri asla anlayamadıkları bir ilahi adaletin kud
retine bağlayan inanışlar, toplumsal alandaki herhangi 
bir projeyi daha baştan olanaksız kılıyordu.

İşte sosyal bilimlerin ortaya çıkışı, bu tür projelerin 
düşünülmeye ve tartışılmaya başlamasıyla birliktedir. 
Rönesans'tan itibaren, burjuva hayat tarzının kendini

kabul ettirmeye başlamasıyla biriikte sık sık örneklerini 
gördüğümüz ütopyaları, bu alternatif yeryüzü cennetle
rini sosyal bilimlerin habercisi olarak görebiliriz.

İnsanların toplumsal çevreyi değiştirebilecekleri yo
lundaki anlayışın gelişmesinde, Newton’cu mekanik ev
ren tasarımının büyük bir payı vardır. Aydınianma'yla 
biriikte geniş kitlelere ulaştırılan Newton sistemi, akıl 
çağında yasa, düzen, akıl, özgürlük, kusursuzluk gibi, 
sosyal bilimlerin ilk gelişme evresini biçimlendiren dün
yevi kavramların dolaşımını kolaylaştıran öğelerin ba
şında gelir.

Toplumsal bilimlerin, Locke, Montesquieu, Adam 
Smith ve Malthus'un çalışmalarıyla “ başladığı” da söy
lenebilir. Bu ilk isimlerden John Locke’un (1632-1704) 
yalnızca tabula rasa (boş levha) kavramı bile, bebeklerin 
günahkâr doğduğu Hıristiyan dünyasına bir saldırır ama 
da daha da önemlisi, Locke’un kurduğu psikolojinin, 
soyut ve akademik bir konu olarak kalmayışıdır: İnsan 
zihni üzerine kuramlarını politik alana aşıyan, tercüme 
eden Locke, tabula rasa'sma uygun bir yönetim biçim 
tanımlamaya çalıştı. İngiltere’de liberalizme, ABD’de 
cumhuriyetçiliğe ilham kaynağı olacak olan ve ortaya 
attığı ilkeleri hem Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinde 
hem Fransız Devrimi'nde tekrarlanacak olan Locke'a 
göre, devletin işlevi, başkalarınım ecavüzlerine karşı 
bireylerin haklarını korumakla sınırlı kalmalıydı. Locke, 
İngilizlerin 1688'de Kralın yetkilerinin -bir kesiminin- 
parlamentoya aktarıldığı kansız devriminin düşünürüy
dü. Bu 'devrim' liberalizmin temel ilkelerini gün ışığına 
çıkarmıştı. Herhangi bir kişi ya da grubun tümüyle ikti
dara sahip olmasını engelleyen bir güçler ayrımı ilkesi, 
bu ilkeyle gelen tolerans, kişisel özgürlük ile özel mülki
yetin güvenceye alınması gibi kavramlar bu devrimi izle
yen yıllarda somutluk kazandı.

19. yüzyıl düşünürü Auguste Comte'un sosyolojinin 
babası olarak görülmesi, daha çok bu terimi ilk kez 
onun telaffuz edişinden kaynaklanır. Oysa Comte’dan 
çok daha önce, Charles Louis de Secondat Baron de 
Montesquieu (1689-1755) vardı: Voltaire gibi bir süre 
Londra'a yaşamış, hatta Royal Soclety'ye bile seçilmiş 
olan Montesquieu, 1748'de yayınlanan L 'Esprit Des Lo
is (Yasaların Ruhu) adlı en ünlü kitabında, tarihi çözüm
lenebilir ve anlaşılabilir kılmayı hedeflemişti. Sayısız 
gelenek, yasa, kural, fikir, kurum, ahlak... içeren tarihin 
bu kaotik sınırsızlığına bir çekidüzen vermeye çalışır
ken, sosyal olayların tarihsel sebeplerini ortaya çıkar
maya; sonsuz çeşitlilikteki fikir, gelenek, yasa vb. etme
ni birkaç temel sosyal tiplemeye indirgemeye çalışıyor
du. “ Önce insanları inceledim; yasaların ve gelenekle
rin sonsuz farklılığı içinde sadece kendi keyif ve istekle
rine göre yönetilmediklerini anladım” diyordu Yasalann 
Ruhu'nöa. “ ...İlkeler koydum, özel durumların bunlara 
kendiliğinden uyduğunu, bütün ülkelerin tarihlerinin bu 
ilkelerin sonuçlarından başka bir şey olmadığını, her 
özel yasanın başka bir yasaya bağlı olduğunu ya da 
daha genel bir yasaya uyduğunu gördüm.”

Montesquieu anlattığı ilkeleri doğrultusunda sosyolo
jik yöntem dediğimiz şeyin ilk uygulayıcısı oldu; örneğin 
dinin bir toplumsal olgu olarak ele alınması, Montesqui- 
eu’nün başı çektiği “ iik” lerden birisidir. Cumhuriyet, 
monarşi ve istibdat olmak üzere üç hükümet tipi tanım
layan Montesquieu, “ hükümetin doğasının, egemenliği 
elinde tutanların sayısıyla” belirlendiğini düşünüyordu. 
Ne var ki, 18. yüzyılın ideolojik çatışmalarında muhafa
zakâr olarak nitelenebilecek bir kanatta yeralan Montes
quieu, ilk bakışta sanılabileceğinin tersine, kesinlikle 
eşitlik yanlısı değildi; “ cumhuriyef'ten kasdettiği de 
tam bir halk egemenliği değildir. Raymond Aron, Mon- 
tesquieu'nün “ soyluların ayrıcalıkları ve ara organların 
güçlendirilmesi konusunda çok dikkatli göründüğünü” 
söylüyor. Eşitsizliği toplumsal düzenin özünden türete
rek bir eşitlik idealine yer vermeyen Montesquieu, John 
Marks’a göre “düşünceleriyle onu hazırlamış ve etkile

miş olsa da, Fransız Devrimi’ni ne öngörmüş ne de 
de gerçekleşmesini dilemiştir” . Fransız Devrimi'ni gö
recek kadar yaşasaydı, öteki liberaller gibi büyük bir 
ihtimalle ya sürgüne gönderilecek, ya da Devrim'in eşit
lik simgelerinden biri olan giyotine (“ Herkese eşit ölüm”) 
gidecekti.

Liberalizmin dillere destan olan ünlü “ iaissez falre” 
ilkesini Fizyokratlar'dan, özellikle de François Oues- 
nay'den alarak geliştiren Wealth ofNatlons’m (Ulusların 
Zenginliği) yaarı Adam Smith (1723-1790), ekonomiye 
ve belki de toplumsal bilimlere ilk kez tarihsel bir per
spektif kazandıran kişiydi. Ulusların Zenginliği, özgürlü
ğün, paranın ve fiyat hareketlerinin Roma tarihinden 
alınmış örnekleriyle doluydu. Adam Smith'in, Marx'a 
uzanan çizgideki en önemli evrelerden birini temsil etti
ğine dair pek az kuşku duyulabilir; Emek-değer teorisi
nin Smtih gibi bir öncünün katkısı olmaksızın varolup 
olamayacağı bir yana, sosyal değişmenin ekonomik te
mellerini ortaya koymayı denemesi, toplumsal işbölümü 
ve refah teorisi ve nihayet, o ünlü “görünmeyen el” 
kavramı...

Smith'i çağdaşlarına, Montesquieu ve Locke' bağla
yan bu “ görünmeyen el” eğretilemesi, kendi istekleri 
ve çıkarları doğrultusunda davranan her bireyin, eninde 
sonunda toplumun genel yararına hizmet edeceği; bi
reysel çıkarların maksimize edilmesinin toplumsal zen
ginliği kendiliğinden beraberinde getireceği şeklinde 
uyumlu bir evren tasarımını ifade eder. “ ...0  yalnız 
kendi hedefine yönetmiştir, ve başka pek çok şeyde 
olduğu, taşıdığı niyetin bir parçası olmayan bir sonuca 
doğru görünmeyen bir elle götürülür... Kendi çıkarlarıy
la uğraşırken, toplumun çıkarlarını düşünerek yapabi- 
iecği katkıdan çok daha fazlasını yapar.”

Sosyal bilimlerin öncüleri arasında Locke, Montesqui
eu ve Smith üçlüsü tamamlayan, ancak hem tarihsel 
açıdan daha geç bir döneme denk düşen, hem de daha 
özgül bir alana yönelik gibi görünen, Thomas Maithus'- 
un (1766-1834) demografisidir. Sanayi devriminin ivme- 
lendiği bir dönemde yaşadığı için, Malthus'un yukarıda- 
kilerden farklı bir atmosferin adamı olduğu söylenebilir; 
ancak demografinin, nüfus ve popülasyon gibi kavram
ların ilk kez “ bilimsel” bir çerçevede ortaya atılması, 
toplumsal bilimler için hiç de Locke'un, Montesquieu'- 
nün, ve Smith'in katkılarından daha önemsiz değildir:

Teknolojinin göz kamaştırdığı, refah beklentilerinin son 
kerteye vardığı bir sırada Malthus'un doğal kaynaklar 
ile nüfus artışı arasındaki oransızlığa dikkatleri çekmesi, 
“ nüfusun geometrik, kaynakların ise aritmetik oirak 
artmasından” doğacak sonuçları kestirmesi -bu kesti- 
rimler günümüzde gerçekleşmediyse de- öylesine bü
yük bir etki yarattı ki, Charles Darwin ile Alfred Wallace 
biyolojik evrim kuramı için Malthus'un gözlemlerini te
mel aldılar. Toplumsal bilimlerin doğuşu, elbette sade
ce Locke, Montesquieu, Adam Smtih ve Malthus'un 
düşüncelerine bağlanamaz. Geleceği bir oranda biçim
lendiren bu düşünceler, ait oldukları dönemin sosyal, 
ekonomik ve politik durumunun yansıması değilse bile 
bir ürünü olarak görülebilirler. Sosyal bilimlerin ortaya 
çıktığı dönem, aynı zamanda modern siyasal yapılann, 
yeni iktidar teknolojilerinin ortaya çıktığı dönemdi. Bu,
18. yüzyılda başlayan bir genel iktidar merkezHeşmesi 
geleneği boyunca, siyasal erkin bendeler üzerinde zor 
ve baskı, rıza ve egtemenlik uygulamaktan, içinde bu 
öğelerin farklı bir biçimde dağıtılmış olduğu bir “ hükü
met etme” biçimine doğru bir evrim geçirmesi demekti.

MUSTAFA ARSLANTUNALI
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farklı değildi. Ama Hail, bu görüşü zamanı için orijinal sayılabilecek bazı iddialarla besledi:
Bu iddialann başında, toplumda temel olarak bir sınıf karşıtlığının varlığıydı. Fakirler ve 
zenginler aynmmı, üreticiler ve üretici olmayanlar, işçiler ve sermayedarlar arasındaki aynma 
kadar götürüyor, bunlann çıkarlarının ve içinde yaşadıkları koşulların uzlaşmaz karşıtlığından 
söz ediyordu. Hail bu kadarla da kalmadı, ve artı değerin varlığından, zenginleri yani 
sermayeyi zengin edenin, işçilerin emeğini gerçek değerinin altında bir fiyata satın alması 
olduğunu iddia etti. Fakirler kendileri ve ailelerinin geçimini temin etmek için yalnızca bir 
gün çalışıyorlar, yedi günlük emeklerinin karşılığı ise zeiıginler tarafından gasp ediliyordu. 
Üçüncü olarak da Hail, işçilerin giderek fakirleşeceğini iddia ediyor, bu iddiasını da işçilerin 
kapitalistlere bağımlı olması ve yüksek doğum oranlan sayesinde giderek çoğalacaklanna 
bağlıyordu. Hall’e göre savaşların nedeni de zenginliklerin eşitsiz bir biçimde dağıtılması ve 
özel mülkiyete dayalı bir sistemin varolmasıydı.

William Thom pson

William Thompson, İngiliz sosyalizminin gelişiminde en önemli rollerden birini oynayan bir 
isim olacaktı. Kendini, -hayatını onlara karşı mücadeleye adadığı “tembeller veya 
ehlikeyfler”den oluşan sınıfın üyelerinden biri olarak tanımlıyordu. Ailesi İrlandalI büyük 
toprak sahiplerinden biriydi.

Thompson’u ilk gençlik yıllarından beri en çok etkileyen olgu, yaşadığı ve babasının önemli 
bir tüccar ve belediye başkanı olarak büyük öneme sahip olduğu İrlanda’nın Cork şehrinde 
gördükleri, yani halkın büyük çoğunluğunun içinde yaşamak zorunda kaldığı sefalet, çekmek 
zorunda kaldığı acılar oldu. Daha sonra Avrupa’nın diğer ülkelerine, en başta da Hollanda ve 
Fransa’ya yolculuklar yaptı. Fransa’da Saint Simonistlerle karşılaşn, çeşitli sosyahstlerle 
görüşerek kendi görüşlerini olgunlaştırdı. Kapitalizmi ve yarattığı eşitsizlikleri eleştiren 
ekonomisderin eserlerini okuyarak kendi teorik görüşlerinin temellerini oluşturdu. İrlanda’ya 
döndükten sonra kendilerini kıyasıya eleştirdiği “absentee landlord”lardan biri olmak istemediği 
için topraklannm yönetimiyle ilgili meselelerle doğrudan kendisi ilgilenmeye başladı. Tarımda 
uygulanan üretim metoüanyla tanıştı, topraklann köylülere kiralanma işiyle ilgilendi, köylülere 
tanmsal üretim ve verimliliği arttırabilmeleri için kendi bilgilerini ulaştırmaya çalıştı.

Thompson, teorik çahşmalarmda herhangi bir ekole bağlı kalmayı reddetti. Umudu, içinde 
yaşadıkları toplumsal ve ekonomik düzene eleştirel bakan bütün ekonomistlerin, felsefecilerin,
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Compagnonnages örgütleri Devrim sonrasında hâlâ 
ancien rĞglme altındaki yapılarını, örgütlenmelerini ve 
lonca dayanışması biçimlerini sürdürüyorlardı.
Fransa’da Tour de France Compagnon/an bu arkaik 
yapılarından ötürü kapitalizm ve sanayinin kural 
tanımaz gelişimi karşısında işçilerin birliğini 
sağlayabilme konusunda yetersiz kalıyorlardı. Meslek 
dallan temelinde örgütlenmişlikten doğan tartışmalar 
ve kıskançlıklar, eski tip zanaatçılık geleneklerinin ve 
bu geleneklerin belirlediği parçalanmışlığın daha kolay 
yeniden üretilebildiği bir zemin hazırlıyordu. 
Zanaatçılığın bireyci ve hatta aristokratik değerler 
sistemini koruduklarından, işçilerin sınıfsal çıkarlarını 
telaffuz edebilecek bir söylem üretemiyorlardı.
Yukarıda görülen ve compagnon/an temsil eden 
resmin biçimsel üslubu bile onlan geleneksel yapısıyla 
tutarlı bir arkaizmin izlerini taşıyor. Compagnonnage 
Restorasyon döneminde yaşadığı son refah döneminin 
ardından, proleterleşmenin genel baskısı altında 
önemini yitirdi. Dışlayıcı yapısı, yeni toplumun 
“eşitlikçi" eğilimleri karşısında ağır bir darbe yemişti. 
Aşağıda ise daha çok siyah beyaz desen ve 
karikatürleriyle tanınan ilerici ressam Daumier'nin 
Cumhuriyet Ana adlı bir yağlı boya resmi.



edebiyatçılann vb. görüşlerinin toplumu değiştirmeyi hedefleyen tek bir teoride 
birleştirilebileceğiydi. Thompson’a göre, bütün insan faaliyetinin hedefi, bu aynı zamanda 
zengin olmayı hedefleyen ve başkalarının emeğinden yararlanarak zengin olan mal sahiplerinin 
ve kapitalistlerin hedeflerini de içeriyordu, mutluluğa ulaşmaktı. Thompson’a göre 
zenginliklerin öyle dağıniması gerekliydi ki, bunlan emekleriyle yaratanlara en büyük mutluluk 
payı düşsün. Thompson’un sosyalizmin kurulması yönünde öngördüğü yöntem, işçilerin özgür 
iradeleriyle üretim birlikleri oluşturmaları ve kapitalist üreticilerle rekabet içine girerek kendi 
üretim yöntemlerinin daha iyi olduğunu kanıtlamalanydı. Böylece kapitalist düzenden sosyalist 
düzene geçiş, bu üretim birimlerinin daha akılcıl ve verimli olduğunun kanıtlanmasıyla ve 
barışçı bir yolla gerçekleşecekti. Thompson’un en önemli yapın An Inquiry into the Principles 
of the Distribution of Wealth most Cundudve to Human Happines admi taşıyordu ve 1824’de 
yayınlandı. Thompson’un çalışma ve ilgi alanı ekonomiyle sınırlı kalmadı. İnsanlann 
özgürleşmesinin ve mutluluğa ulaşmasının yollanmn yalnızca ekonomik değişimle sınırlı 
kalmayacağı görüşündeydi ve insanlann pek çok farklı alanda daha değişmeleri gerektiğini 
düşünüyordu. Bu bakış açısı onu, kadın haklannı savunmaya, doğum kontrol yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştınimasmdan yana çıkmaya, çocuklann artık ana 
babalannın despotizmine terkedilmeyeceği bir toplumsal yaşam biçimini savunmaya götürdü. 
Thompson’a göre sosyalizm, bütün toplumun dönüşümünü içeriyordu ve yalnızca sermaye ve 
emek arasındaki ilişkilerin değişimiyle sınırlı değildi. Thompson’un teorik görüşlerinin pratiğe 
geçirilmesinde işçilerin işbirliği (kooperasyon) düşüncesi temel bir yer alıyordu. Ama 
Thompson bununla yetinmeyerek sendikalist eylemin de gerekliliğini vurguladı. Sendikalar ve 
işçilerin kendi özgür iradeleriyle oluşturacaklan ortak üretim birimleri yeni bir toplumun 
oluşturulmasının temel taşlan olacaklardı.

John Gray

İskoçyalı bir gazeteci ve yazar olan John Gray, Owen’in öğrencilerindendi ve ondan en çok 
etkilenen teorisyenlerden biri oldu.

Gray’in teorik çalışmalannm arasında en büyük etkiyi yaratan İnsan Mutluluğu Üzerine Ders 
oldu. Bu çalışmasında Gray, insan emeğinin hayatın devamı için gereken herşeyi yaratan 
kaynak olduğunu, hayatı yaşanır ve güzel kılan herşeyin insan elinden çıkma olduğunu 
söylüyordu. Gray’e göre üç çeşit emek vardı. Birincisi “dünyanın kültürünü işlemek için

Weitling ve A m erika 'd a  
Alman Göfmen Is file ri

Wilhelm Weltllng’in Amerika’daki faaliyetleri, hakkın
da yapılan araştırmalarda genellikle kısaca geçiştirilmiş
tir. Oysa, Weltllng'in Amerika'daki Alman İşçileri ile 
birlikte yürüttüğü siyasal faaliyetler, onun yaşamının 
en üretken dönemi olarak görülmesi mümkündür.

Weitling, 1846’nın sonunda Amerika'ya ilk gidişinde, 
Befrelungsbuhd'u (Kurtuluş Blrilği) kurmuştu. Bu örgü
tü kurmaktaki amacı, İşçiler İçin koparabileceğinin aza
misini koparmak üzere, kendisini Amerika'daki yeril ve 
göçmen proletaryayı çevreleyen toplumsal gerçeklikle 
yoğun biçimde hesaplaşmaktı. Ancak 1848 Alman devri
minin başlaması üzerine ülkesine geri dönünce, bu ça
bası yanm kaldı.

Alman devriminin 1849'da yenilmesinden sonra, bir
çok devrimci gibi o da Amerika'ya, bu kez kesin olarak 
göç etti. Beş yıklan fazla süreyle New York’da Republlk 
der Artelter'i (işçi Cumhuriyeti) başlangıçta aylık, daha 
sonra ise uzun süre haftalık gazete olarak çıkararak, 
bu gazete yardımıyla Atman İşçilerini Almanya'daki İşçi 
Kardeşliği modeline göre örgütlemeye çalıştı. Kuşku
suz, enternasyonalizmin bayraktan olarak başka millet
lerden İşçileri de bu çalışmaya katmaya çalıştıysa da, 
kayda değer bir başan sağlayamadı.

Ekim 1850’de Philadelphla'da yaklaşık 4400 İşçiyi tem
sil eden ve Weitling'In önerdiği programı onaylayan 

' ilk Alman-Amerikan işçi Kongresi toplandı. Ne var ki
i bu İlk örgütsel başannın haklı kıldığı umutlar boşa çıka
caktı. Başlangıçtaki heyecan yatıştı, bölünmeler oldu 
ve Weitling yönetimindeki hareketi yeni bir örgütsel 
zemine oturtmaya kendini mecbur gördü. 1852 ilkbaha- 
nnda, artık Arbetterbund (İşçi Blrilği) adını verdiği örgü
tün kuruluşunu açıkladı. O zamana dek ürün mübadele

sini ticaret ve dağıtım sermayesinin elinden alması ön
görülen “ sanayi mübadale bankası” nın kurulması üze
rinde durulurken, şimdi İşçi BIHIğl’n\n mensuplarına sağ
ladığı sigorta hizmetleri ön plana çıkmıştı. Sanayi müba
dele bankası hedefinden ilkesel olarak vazgeçllmemişti 
ama artık propaganda da merkezi bir role sahip değildi. 
Bunun yerine, komünist kolonilerin kurulması giderek 
İŞÇ İ BMIğVtA taşıyan sütunlar haline geldi.

Weitling, Alman komünistlerinin lowa’da kurmuş ol
duklan Communla kolonisiyle 1850 sonunda ilişkiye geç
tikten sonra, cemaatler kurma yoluyla komünizme ulaş
ma umuduna bağlanmıştı. Çok sayıda federal koloni 
oluşturarak, başka yarariann yanısıra, Ifç I BIrlIğI’nin 
üyelerine emeklilik güvencesi İçin biriktirdiği paralara 
elverişli bir yatınm olanağı sağlamayı umuyordu. Fakat 
Communla dışında hiçbir koloni Ifç l Blrilğl'ne bağlan
madı, BIrilkçe de yenileri kurulmadı. Communla’nın bağ
lanması da, beklenen etkileri doğurmaktan uzak kaldı, 
üstelik, sonuçta hem koloninin, hem de Ifç I BIrtIğI’nin 
çöküşüne yolaçan mail anlaşmazlıktan beraberinde ge
tirdi.

Weitling'In '50’lertn ilk yansında Amerika’da göster
diği faaliyetler, o zamanı henüz büyük ölçüde endüstri 
öncesi bir yapıda örgütlenmiş olan sermayenin İlerle
mesini durdurmak açısından kayda değer bir çabaydı; 
gerçi başansız olan, fakat tamamen de boşuna olmayan 
bir çaba. Weitling'In ajltasyonunun daha sonraki İşçi 
hareketi üzerindeki etkileri, kabaca Mle araştınimış de
ğildir. Bunu yapmaktansa, üstünkörü İnkar edilmiştir. 
Ne var M, Weitllng'in makalelerinde sergilediği ve kısa 
bir makalede yeterince aktaniması mümkün olmayan 
zeki ve bilinçli akıl yürütmeye bakılırsa, onun öğrencisi 
olan İşçilerin değişen mücadele koşullanna ayak uydu- 
ramayacaklannı söylemek, İnandırıcı olmaktan uzak gö
rünmektedir.

Belki şu örnek, Weltling'In keskin zekasına İlişkin

U r fikir verebilir: 1854'de, Communla'nın hayal kınklığh 
na uğratıcı pratiğinden, komünizmin llkealne İlişkin kuş
kular türetmemek gerektiği doğnıltusunda uyanda bu
lunmuştu. “ Güvenceler” de ortaya attığı komünist İdea
lin, dünya çapında bir komünizmi varsaydığını hatıriatı- 
yordu. Bu çapa ulaşmayan her pratik, zorunlu olarak 
ideaklen sapmalar İçerecekti. Wettling, sosyalist Ur dev
letin bile, komünizmin İlkesini mükemmelen gerçekleş
tirebilecek durumda olmayacağının düşünülmesi gerek
tiğini söylüyordu. Çünkü bu devlet, askeri bir savunma 
oluşturmak ve bunun Için de başka bir yerde daha an
lamlı olarak kullanılabilecek olan araçlan massetmek 
zorunda kalacaktı. Kapitalist dış dünyayla yürütülmesi 
gereken ticaret de İçeriye etki ederek, komünist bölü
şüm İlkelerinin tam anlamıyla gerçekleştirilmesini önle
yecekti.

Bugün hâ li geçerilllğlnl koruyan bu düşüncenin Sov- 
yetler Blrilğl'nln gelişmesi tarafından onaylanması İçin 
60 seneden fazla geçmesi gerekecekti. Weltling'den 
önce bir sürekli devrim teorisinin temellerini bu kadar 
kesin bir şekilde ortaya koyan bir başkasını saptamak 
herhakle mümkün değildir.

Ifç I Birliği başarısızlığından sonra Weitling İşçi hare
ketini örgütlemek İçin başka bir girişimde bulunmadı. 
1854'de evlenmiş ve artık kendisini ailesine adamıştı. 
Bunun yanısıra dil ve doğa bilimiyle ve astronomi so
runlarıyla uğraşmasının, komünizmi bilimsel olarak te
mellendirme çabasının U r İfadesi olarak anlaşılması ge
rekir. DIMş makinesi teknol<4lsinde yaptığı U r yenilik 
karşılığında beklediği ve ailesinin maddi durumunu bu 
sayede İyileştirmeyi umduğu bedel, kendisini dolandı
ran Singer Arması tarafından ödenmedi. Böylece yaşa
mının son yıllannı derin U r sefalet altında geçirdi, işçi 
hareketiyle bağını hiç U r zaman tamamıyla yltlnnemlş 
olarak, 25 Ocak 1871'de New Yoric'da ÖMü.

HANS-ARTHUFI MARSISKE

2753



kullanılan emek, İkincisi dünyanın ürünlerinin yaşamak için hazırlanması amacıyla kullanılan 
emek, üçüncüsü de bu iki çeşit emeğin sonunda elde edilen ürünlerin dağıtımı için 
kullanılan emek”ti. “Bunlar hayatın üç önemli faaliyet alanıdır; bunlara üç farklı emek biçimi 
daha eklenebilir: toplumun yönetilmesi ya da korunması; insanlan eğlendirmek ve eğitmek 
için kulandan emek ve üçüncü olarak da doktorlann faaliyeti. İlk iki faaliyet alanında 
çalışmayan her toplum üyesi, toplumun üretken olmayan bir üyesidir. Toplumun her üretken 
olmayan üyesi, üretken sınıflar için doğrudan bir vergi anlamına gelir. Her üretken olmayan 
toplum üyesi, şayet kendi kullandığı, tükettiği ürünler için bir karşılık anlamına gelecek bir 
faaliyette bulunmadığı takdirde yararsız bir üyedir.” Gray’in hesaplanna göre İngiltere’de 
yaşayan toplam nüfusun üçte birinden fazlası 'yararsız üyelerdi. Üretici ve yararlı toplum 
üyeleri ise, kendi ürettiklerinin yalnızca beşte birine sahip olabiliyorlardı, bu da kapitalistler 
ve toprak sahipleri onlara ölmemeleri için gerekeni vermek zorunda olduklan için 
gerçekleşiyordu. Gray’in yeni toplusal düzeninde üretici sınıflar neredeyse emeklerinin tüm 
karşılığına sahip olacaklardı. Gray’e göre, toprak üzerinde özel mülkiyetin olması son derece 
saçma ve haksız bir durumdu. Bu, birinin kalkıp güneşin kendisine ait olduğunu ve eğer 
birinin üzerine güneş ışığı düşerse bunun karşılığında bir ücret talep etmesiyle aynı anlama 
geliyordu. Toprağın kendi başına, şayet emek işin içine girmezse hiçbir anlamı ve değeri 
yoktu. Gray’in yeni toplumunda faiz, kâr, toprak için ödenecek kira ve rekabete yer 
olmayacaktı.

Thomas Hodgskin

Thomas Hodgskin, ilk sosyalistlerin arasında, Owen’dan sonra en büyük etkiye sahip olan, en 
büyük kitleye seslenebilenlerin başında geliyordu. Sosyalist faaliyeti, teorik düzeyde, yazdığı 
yazı ve kitaplarla olduğu kadar işçi hareketi içindeki faaliyetleri ve eğitim alanındaki 
çabalanyla da dikkati çekti. En önemli etkinlik yıllan 1823-33 arasındaki on yıllık dönem 
oldu. Bu dönemde, deniz subaylığından aynlarak Londra’da gazeteciliğe başladı ve aynı 
zamanda da bir işçi gazetesi çıkarmaya başladı. En önemli hedeflerinin başında, işçiler 
arasında eğitim faaliyetinde bulunmak, işçilere bilimsel, teknik ve ekonomik bir eğitim vermek 
geliyordu. Bu amaçla çoğunluğu işçilerden oluşan bir öğrenci kitlesine akşam kursları vermeye 
başladı. Bu kurslannda, özellikle liberalizmin ekonomik teorilerine, en başta da Ricardo’ya 
saldmyor, kendisini dinlemeye gelen işçilere kapitalizm konusundaki kendi düşüncelerini 
anlatıyor, işçilerin sömürülmesinden ve bu sömürüyü destekleyen yönetim sisteminden, 
devletten söz ediyordu.

Hodgskin’in ekonomik analizleri de, Gray’inkiler gibi, tek üretken gücün insan emeği 
olduğundan, üreticilerin, yani işçilerin kendi ürettiklerinin yalnızca küçük bir kısmına sahip 
olabildiklerinden ve bu kısmın yalnızca hayatta kalabilmeleri için kapitalistlerin kendilerine 
layık gördükleri ücret olduğundan söz ediyordu. Her işçinin emeğinin sonucunda ürettiği 
ürünü sahiplenmeye hakkı vardı. Burada Hodgskin’in karşısına, pek üstesinden gelemediği bir 
soru çıkıyordu: İşbölümüne dayalı bir toplumda, fabrika üretiminin yaygınlaştığı bir zamanda, 
hangi işçinin ne kadarhk bir emek sonucunda ortaya çıkan ürünün ne kadanna sahip 
olacağının tespit edilmesi. Hodgskin, bu alanda işçinin kendi ürününü sahiplenmesi 
konusunda başvurulacak bir kriterin olmadığını söylemekle yetinmek durumunda kalıyordu. 
Diğer yandan Hodgskin, kapitalistlerle girişimci arasında bir aynm yapıyor, daha doğrusu bir 
ve aynı kişinin bu iki ayn kişilikle ortaya çıktığını söylüyordu. Girişimci olarak bu kişi bir 
işçiydi, emek harcıyordu ve bu emeğin ücretlendirilmesi mümkündü. Kapitalist olarak ise 
hiçbir emek harcamıyor, başkalanmn emeğinden yararlanıyordu. Kapitalistlerin haksız kârlan 
sıfıra indirildiği takdirde, girişimcilere bir ücret ödenmesi de meşru olabilirdi.

Napolâon fırtınasının ardından 
Fransa'nın geliştirmiş olduğu 

güçlü ulusal birlik kurumlannı 
en azından rekabet 

edebilmek amacıyla geliştirme 
yotuna giren Almanya, 1848 

devrimini komşusu ile birlikte 
karşılamak zorunda kaldı. 

Ancak yukarıdaki karikatür 
Alman burjuvazisini temsil 

eden ve Frankfurt'ta 
toplanan “Milli Meclis"in 

radikallik derecesi hakkında 
bir fikir veriyor.
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A vrupah Ü tepya'm n  
Ü€ Dönemi

Milan Kundera Roman Sanatı’nda bu çoi< özgün yazın 
türünün Avrupa'da doğduğuna işaret ederel< onun iusa 
bir tarihçesini çizer; "Don Quichotte önünde gepgeniş 
açılan bir dünya için yola çıkmıştı. Oraya özgürce girebi
lir ve istediği zaman eve dönebilirdi.

İlk Avrupa zamanları sınırsız gibi gözüken Dünya'ya 
yolculuklarda Kaderci Jacques (Jacquesle Fataliste)'in 
başiagıcında, iki kahramanı bir yolun ortasında görüve- 
riz; ne nereden geldikleri, ne nereye gittikleri bilinmek
tedir. “ Geleceğin hiçbir zaman bitmeyeceği Avrupa” nın 
ortasında, sınır tanımayan bir mekânda, başlangıcı ve 
sonu olmayan bir zamanda, bulurlar kendilerini. Dide- 
rot'dan yanm yüzyıl sonra, Balzac'da, uzaklardaki ufuk, 
sosyal kurumlar olan modern binalann arkasmdaki man
zara gibi yokolmuştur: Polis, adalet, maliye ve cinayet 
dünyası, ordu, devlet. Balzac'ın zamanı Cervantes veya 
Diderot'nun mutlu işsizliğini tanımaz. Tarih denilen tre
ne yüklenmiştir. Ona binmesi kolay, inmesi zordur. Yine 
de henüz bu trenin korkunç bir yönü yoktur: Bütün 
yolculanna maceralar, onlarla birlikte güç ve otorite 
vaad etmektedir. Daha sonra Emma Bovary için ufuk
o kadar daralmıştır ki bir tarta sınınna benzer. Maceralar 
öteki tarafta bulunur ve nostalji dayanılmazdır. Gündelik 
yaşamın sıkıcılığında rüyalar ve hayallar önem kazanır. 
Dış dünyanın kaybedilmiş sonsuzluğunun yerini ruhun 
sonsuzluğu alır. Bireyin büyük tek oluş yanılsaması, 
AvrupalI yanılsamalann en güzeli, açılır.''

Kronoloji ile fazla oynadan, aynı tarihi süreç içinde, 
Avrupa’da, yine belirleyici bir yazın türünün su yüzüne 
çıkışını ve yayılışını görmek mümkün: Ütopik hikâye. 
Romanın varolmak için birtakım maddelerin birleşimine 
ihtiyacı olması (bağımsız ve kendi kaderinden sorumlu 
bireyin ortaya çıkışı, kişisel duygulann oluşumu, kendi 
ve diğerleri üzerine o sırada üstün olan dini ilkelerle 
yeni bir ilişkiyi gerektiren düşünceler vs.) Milan Kunde- 
ra’ya göre tıpkı roman gibi üç tarihsel “ an” yaşamış 
ütopik hikâye için de geçerli. Tür, kurucusunu Thomas 
More Platon'a dayansa da kendini onunla kabui ettirir 
ve kabaca sanayileşmeye kadar uzanır. Sanayileşme 
politik ve toplumsal verileri tersyüz eder ve tepki olarak 
sadece ekonomik sistemi keskin şekilde belirlemeyi de
ğil, bu sanayi toplumunun göbeğindeki ütopik yaşamın 
alanlannı yaratma hevesini getirir. Böylece Avrupa’nın 
ikinci ütopya “ an” ı endüstüallst ütopyalar diye adlandı
rabileceğimiz yazı ve deneyimlerin ortaya çıkması ve 
yayılmasıyla belirlenir. Marksizim, sonradan Marksizm- 
Leninizm gitgide ilerleyerek anti-kapitalist muhalefetin 
ve aynı zamanda sosyalist ütopyanın elebaşı olmuştur. 
Sosyalist ütopya su götürmez bu şekilde kapitalizmle 
kesin ve geri dönüşü olmayan bir kopma safhasını iste
mektedir. Yeni olaylarla karşıt inanç, Sovyet dünyasın
dan gelir.

14. yüzyılda, İngiltere'de her tarafı çevreleyen sefalet
ten sıynimak amacıyla bir bolluk ülkesi hayali görülür
dü. Değişik politik versiyonlara göre ülke; çoğunlukla 
tüm sarayların kristalden olduğu ve baldan bir nehrin 
aktığı adaydı. Bu zevk ve bolluk toprağının, popüler 
muhalefet kültüründe seçkin bir yeri vardı. A.L.Morton 
belirtir: “ Sosyalizmle bolluk düşüncesi arasındaki bağ, 
her şeyden önce "ruh yıkıcıları"  ve emekçinin sonu 
gelmez ağır yükü olmadan da bolluğun gerçekleşebile
ceği kanısıdır. Kendi toplumu için örnek eleştiriler ve 
düşünceler ortaya koyan Thomas More'u parlak bir hu
kuk yazan, parlamento üyesi, kontluklarda kral temsilci
si yardımcısı, Pie de la Mirandale'ün bir biyografisinin 
çevirmeni, Erasmus'un arkadaşı -ki 1S09’da Deliliğe Öv
gü  (Eloge de la Tolie)'sünü ona ithaf etmiştir- şeklinde 
adlandırdım. 1516'da Louvain’de Thierry Martens’de La
tince yayımlanan “Ütopya, üstün insan Raphael Nythia- 
day’in bir Devlet'In en iyi anayasası üzerine söylevleri'-
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'nde yazar şartları bir çırpıda açıklamaktadır.

Yazar bir diplomatik iş için Anvers’e gider ve sonra 
Ütopya...’nın editörünün yanında düzeltmen olacak Pi
erre Gllles (1447-1533)’in evinde kalır. Burada ünlü de
nizci Amerigo Vespucci’nin yol arkadaşı olan ve kendi
sine Ütopya isimli bir adadaki gelenek ve görenekleri 
anlatan Raphael Hythloday'e rastlar. Şüphesiz Thomas 
More, Amerigo Vespucci’nin 1507’de yayımlanan ve dö
nemin aydınlarından büyük ilgi gören seyahatnamesini 
okumuştur. Orada kızılderililer şöyle anlatılır: “ Altını 
hor görürler (...) Ticaretle ilgilenmezler. Doğanın onlara 
cömertçe sunduklarıyla yetinirler. Mükemmel bir özgür
lükte yaşarlar. Ne kralları ve efendileri, ne de kanunları 
vardır." Bir başka ve şüphesiz temel esin kaynağı da 
Platon’un OeWef’iydi. Ûtopya'öa, özellikle eğitim siste
minde, yunan filozofun metniyle birçok ortak nokta gö
rüyoruz. Thomas İUore’un Yunancayı kolaylıkla okudu
ğunu biliyoruz. Eser Ingiliz politik sistemine sert bir 
suçlama ve bir alternatifin sunuluşudur. Erasme bunu 
açıkça belirtir. “ Ûtopya’yı yayımlarken amacı özellikle 
çok iyi tanıdığı ve anladığı İngiliz anayasası olmak üze
re, devletlerin işleyişlerindeki aksaklıklara neyin sebep 
olduğunu göstermekti.” Öyleyse her türlü sansür riskini 
ortadan kaldırmak için bir hile, İktidar tarafından kınan
mak böylece de imkar edilmekten kurtulmak için bir 
kurnazlık söz konusuydu. Kimse de bunu anlamıyor 
değildi. Çalışma, Avrupa çapında bir başarıdır. Dört yıl
dan az bir sürede Louvain yayınları sekiz baskı yapacak, 
Bâle’da Frober 1518’e kadar iki baskı çıkaracak ve bu 
metin dönemin “ aydınlarının” “ uluslararası dlll” Latin- 
cede Floransa’da, Venedikte, Viyana’da 1519’da belire
cektir. İlk Almanca çevirisi 1524’de Bâle’da basıldı. Bu
nu 1548’de Venedik’te İtalyanca çeviri ve 1550’de Pa
ris’te Fransızca çeviri izledi. Ralph Robinson 1551’de 
Londra’da metni İngilizceye çevirir ama bu ölümünden 
sonra yayımlanır. Bundan birkaç yıl evvel dinin aslından 
ayrılmaya ve VIII. Henri’nin boşanmasına karşı çıktığın
dan yazann başı kesilmişti. Thomas More’un Katolik 
olduğunu ve Martin Luther’i çürütmek için pekçok metin 
kaleme aldığını unutmayalım. Bir yazın türünü başlattı
ğını biliyor muydu? Hayalî ama olası tasvirlerle çizilmiş 
bir ülke ve hayal maskesi takınmış bir sosyal eleştiri? 
Yüzlerce yazarı sulayacak bir kaynak keşfettiğinin far
kında mıydı? “Okuduğumuz gibi Thomas More” , diyor 
A.L. Marton, “özellikle zenginliklerin dağılımı, sınıfların 
ortadan kaldırılması ve temelde toplumsal adalet ve 
insan mutluluğuna eğilmiştir. 17. yüzyılın ütopyacıları 
kelimenin tam anlamıyla politikayla ilgilenirler. Temsil? 
parlamenter sistemi mükemmelleştirme, hükümet şekil
lerini belirleme, örnek bir anayasayı ve onun çarklarını 
hazırlama çabasındadırlar.” Böylece Francis Bacon’un 
1627'de Londra’da yayımlanan New Atlantis  adlı kita
bıyla, Samul Hartlib’in ünlü Maçana Krallığının Tasviri’- 
yle (1641) ve tabii ki James Harrington'un 1656’da ya
yımlanan ve Rahip Si6y6s’in 1800’de kabul edilen, biri 
tartışan diğeri de karar veren iki yönlü kanuni yapıya 
sahip anayasasının esin kaynağı olan Oceana’sıyla uzla
şır. Bu dönemde 1623’de Campanella’nın Güneş Şehri 
ve 1657’de Sanuinien Czana de Bargerac’ın (1619-1655) 
Öbür Dünya-Ay'ın Devlet ve İmparatoriuklan. Güneş’in 
Devlet ve imparatoriuklan görülür. Ama burada fantezi 
toplumun kötü İşleyen yönlerini ihbara yönelir. 1686’da 
Fontenelle Bornio Adası Hlkâyeleri’nl, 1699’da Rahip 
Finelon prensin eğitimi için yazdığı ve Avrupa’da büyük 
başarı kazanacak T6l6maque'ın maceracıları’r» kaleme 
alır. Ama Raymond Trousson’un yazdığı gibi çağ değiş
mektedir. (jtopyanın biçimine gelince, o artık uzun süre
dir belirlenmiştir. Uzak yolculuklar, bilinmeyen adalar, 
gemi kazaları, hayret içindeki ziyaretçiler ve yaşlı bilge
ler arasmdaki konuşmalar, iki ya da üç yüzyıl boyunca 
ütopya türünün vazgeçilmez unsurları olacaktır. Fonta- 
nelle, TIssot de Patou, Jonathan Swift, Marelly, Voltaire 
ve birçokları, tatlı yaşamın sürdüğü olağanüstü bu Eldı- 
rado’nun varlığını haber vereceklerdir. Bu olumluluklar 
yazarın ait olduğu ve değiştirmeyi, ileriye götürmeyi, 
kusursuzlaştırmayı şiddetle arzuladığı toplumun olum

suzluklarını dile getirir. 16. yüzyıldan 1789 Fransız Dev- 
rimi’ne kadar Ütopya isimli Avrupa oyununun ilk sahne
si oynanır.

1789’dan 1914’e I. Dünya Savaşı’na kadar, sanayileş
miş Avrupa makine ve demir yollarıyla donanır, sonuçta 
birleşen ırklar üzerinde baskı kurarak çeyizini düzer, 
“ medenileştirmek” amacıyla “ barbar” bölgeleri sömür- 
geliştirerek, dünyanın fethine çıkar. İlerlemeye olan İnan
cın güçlülüğü, Fransız Devrimi’nin düşüncelerinin ev
renselliğinin şüphesiziiği, bilimsel ve teknik buluşların 
şeytanca ritmi, sanayi toplumunu biçimlendirmek için 
biraraya gelir. Ama bir de madalyonun öteki yüzü vardır: 
daha fazla sefalet, karmakarışık insan toplulukları, alko
lizm, konforsuz konutlar, Sefiller’öe Victor Hugo ve da
ha sonra Germinal ve ya Meyhane’öe Emile Zola tarafın
dan çok iyi anlatılmış halkın hor görülmesi. Muhalifler, 
başkaldıranlar, bu hareketli asır boyunca, vahşi ve ken
dini l>eğenmiş kapitalizmin kötülüklerinden arınmış ge
leceğin toplumunun tasarımlannı hazırlayacaklardır. Bun
lar, bazı köktenci politik boyutlarda sınıflann yoksulluğu 
sorununu halletmeyi amaçlayan başkaldın ve devrimleri 
destekleyeceklerdir. Geniş bir önerme ve konum yelpa
zesi vardır. Hiçbir zaman kendilerini böyle temsil etme
miş olan ütopyacılar burada önemli bir taraf olurlar. 
Toplum eleştirileri bunun titiz bir tahliline dayanır ve 
tasarımları genelde çok özgündür. Paul BĞnidou’nun 
harika eseri. Peygamberler Çağı, Klasik Çağın Ögretile- 
r /’nde (Gallimard yay. Paris 1977) belirttiği gibi “ Değişik 
öğretiler ne olursa olsun, tüm çağ ortak bir sermayeden 
yararlanır: Özgürlük, ilerleme, idealin kutsallığı, bilimin 
onuru, gelecekteki insanın yaratıcıya ve dine inancı hep
sinin az ya da çok kabul ettiği, kuramda kimsenin red
detmediği değerlerdir.” Öyle ki bunlarla çatışan bir gö
rüşe daha başlangıcından, hatalı gözüyle bakılır. Böyle
ce iki kutbun, liberalizm  ve sosyalizmin, çatışmalann- 
dan çok ortak noktaları vardır. Bilimsel sosyalizmi üto
pik sosyalizmden ilk ayıran. Bay EugĞne Dühring Bilimi 
Altüst Ediyor adlı eseriyle Kari Marx ve FrĞderlc En- 
gels’dir. Engels’e göre bilimsel sosyalizm ütopik sosya
lizm ite çatışmayıp ondan türemiş olsa da onun üzerinde 
belirli bir avantaja sahiptir: “ Tarihin, maddeci bakış 
açısıyla kavranışı ve artık değer aracılığıyla kapitalist 
üretimin sırrının açığa çıkarılması” düşüncesine göre 
bu iki “ keşif” işçi sınıfına sadece kendi sömürü ve 
değişiminin boyutlarının farkına vardırmayacak, ona bu 
kulluktan kurtulma ve tüm  insanlan kurtarma yollarını 
açacaktır. 20. yüzyılın başında George Sorel gözlemler: 
“ Wissenschaft bugünkü anlamıyla bilim  kelimesini tam 
olarak karşılamıyordu. Bilimsel sosyalizm  terimi bilimin 
gücü üzerine olan yaygın inanışın meyvalannı topluyor
du.” Bunlardan birkaç sayfa sonra belirtir: Ütopyacıla- 
nn tek yapabildikleri halen çağdaş sosyalistlerin eserle
rinde de görülebilecek dilek ve şikayetleri dile getirmek 
oldu; onlar kurallara aykırı ve soyut terimleri boş yere 
ardarda sıralarlar. Maddeten uygulanabilir çözümleri açık
ça belirterek ve bilimsel metodtar aracılığıyla daha ön
ceden ortaya konmuş sorunları ele almakla sınırlandınr- 
lar kendilerini. Bilim yapmazlar. Ama bir miktar hayalci 
olan bu ütopyacılarm “ dilek ve şikayef’leri nelerdir?

Yöntemlerinin özünde varolan olağandışı çelişki: Yu- 
murtalan kırmadan o.^let yapmak... Hepsi değilse de 
büyük bir kısmı devrimden çok evrime kafa yorarlar. 
Pasifisttirler, yenmek için ikna etmeyi arzularlar. Ağır 
kişisel olgunlaşmaya, verilen sözlere, örnek politikacılı
ğa, fikirlerin değişebilirliğe inanırlar. Aslında derin bir 
biçimde dinsel yöntemleri yaşarlar. Bu 20. yüzyıl sosya
listleriyle sözkonusu olan sanayi toplumunun göbeğin
de bir toplumsal sistem kurmaktır. Bir dükkancının oğlu 
olan Robert Owen (1771-1858) New Lanark dokuma fab
rikalarında bir kurumun başıyken fabrika sahibinin kızıy
la evlenerek patron olur. İşçileri genç yaşta eğitmeye 
girişmek için burayı model bir kuruma dönüştürmeye 
karar verir. Ona göre uyumun sağlanmasında “ olmazsa 
olmaz” şartlardan biri otan insan karakterinin gelişme
sini sadece bu sağlayabilir. Uyum kurmak için 1825’de

ABD’ye gittiği ortaklığın adı olur. Yeni Ahlâk Dünyasının 
Kitabı’nda (1836-1844) teorisini ortaya koyar. Soluklan
madan usdışının izini sürerek, “ herkesi bir hayvani eği
limler, zekâya ait yetenekler ve ahlâki değerler bileşiği” 
olan özgün insan doğasına üstün gelmeye yönlendirir. 
Bu öğelerin sağlam bir bilinci ve bunlarla ilişkileri ölçü- 
leyebilme yeteneği her kişinin Açılım’ını kolaylaştıra
caktır. Owen uyumu sağlamak için eğitimin çok üstünde 
dururdu. Eğitim ilkeleri, pedagojik yöntemi ve buluşları
nın uygulamalan Avrupa çapında kolaylıkla kabul gör
dü. Kent dükünün eski hekimi Henri Grey Mac-Nab, 
Robert Owen’in eğitim sistemine “ sınırsız onayını” ve
riyor ve soğukkanlılıkla ve tarafsızca bir inceleme sonu
cu edindiği “ şaşkınlık ve hayranlığı” kamuoyuna yansı
tıyordu. Fransa'da çevirmeni eski milletvekili Laffon de 
Ladebat “ siyasi sürgünlerin çocuklarının yetiştirilecek 
yararlı ve çalışkan topluluğun tohumlarını oluşturabil
meleri amacıyla” Guyane’da bu tür okullar açıldığını 
duyuruyordu.

Maurice Dommanget’in anlatmasına göre “ Prusya’
da, Londra büyük elçisi baron Jacobi'nin uygun bir 
açıklamasından sonra hükümdar İçişleri Bakanlığı’na 
siyasal ve bölgesel koşullar gözönünde bulundurularak 
Owen’in eğitim üzerine düşüncelerinin milli eğitim yö
netimine uyarlanmasını emreder.” AvusturyalI prens
ler, Rusya’nın gelecek imparatoru Nicolas “ New Lanark 
harikatan”ndan şaşakalmış olarak ortaya çıkarlar. Adolp- 
he Blanqui, devrimcinin ekonomist yoldaşı. Flora Tris
tan ve toplumsal yeniliklere meraklı olan birçoklan ileri
ci pedagojinin bu üstün mekânını ziyaret ederler. Etien
ne Cabet (1783-1856) o dönem çok okunmuş ve epigzafı 
“ ilk hak: yaşamak, ilk görev: çalışmak. Her kese ihtiyacı 
kadar, herkese gücüne göre” şeklinde yazılmış ünlü 
İcarie Seyahati’n\n (1840) yazarıdır. 1000 komünün ge
nel seçimlerle iki yılda bir halkı iyi yöneten (toprak, 
toprağın altı ve üretim araçları halkındır), kararlar alan 
2000 milletvekilini seçtiği komünter bir cumhuriyetle 
yetinmez, ABD’de Yeni Ikarya'nm  deneylerini yapar. 
Onlarca İkaryalı Nouvoo (İllinois)’e ulaşmak için Haure’- 
da gemiye binerler. Robert Owen Nisan 1848’de bu 
“ kardeş topluluğu” ziyarete gidecek ve kendi görüşle
riyle Cabet’ninkiler arasında birçok ortak nokta bulacak
tır. Bu arada, Cabet büyük bir başarı elde etmeden 
48 devrimine katılır. Şiddete karşılığının, aşağı yukarı 
Rousseau’cu inanışının onu dini yayma yolunda iktidar 
olma, yönetim altında birleştirmeden çok ispata yönelt
tiği bir gerçektir. “ Eğer devrimi ellerimde tutuyor olsay
dım, diye yazar, sürgünde ölecek olsam bile sımsıkı 
tutardım.”

Henri de Saint-Simon (1760-1825) soyludur (XIV. Lou
is’nin tarih yazannın küçük yeğenidir) ama Henri Bon- 
homme takma adıyla devrimin tarafını tutar. 1803’de 
toplumsal felsefesini anlattığı ilk yazısı Bir Cenevrelinin 
Çağdaşlarına Mektubu’nu yayımlar. -Tabii bu Rousseau'- 
ya bir göndermedir ama aynı zamanda kendisine evlen
me teklif ettiği Madame de Stael’e de.- Bunun üzerine 
çevresi taraftarlarla dolmaya başlar. Tarihçi Augustin 
Thierry, sonra sosyolojinin kurucusu Auguste Comte 
belli başlı sekreterleri, iş ve edebiyat arkadaşları olacak
lardır. Çalışma, sanayi ve bilim bireysel ve toplumsal 
gelişmenin üç temel öğesidir. Saint-Simon’un ve taraf
tarlarının sayısız gazete yazılan ve eserleri bu mesajı 
durmadan tekrar ederler. Akılcı, mantıklı sanayi devri
nin yükselişine tanık olunur. Ünlü Parabole (Mesel) (1819) 
bunu daha basit şekilde dite getirecektir. “ Eğer Fransa 
bir çırpıda kralını, soylulannı ve krallığın en önemli 30 
bin adamını kaybederse “ bundan devlet için hiçbir poli
tik zarar görmez” buna karşın en iyi 3 bin bilgin, zanaat
kar ve sanatçısını kaybederse “ ruhsuz bir gövde” halini 
alır.” Endüstrisi Sistemden, Sanayicilerin Din Kitabı, 
Saint-simon’un tüm varsayım ve önermelerini belirleye
cek ve Saint-Simonizmi kurduktan sonra ondan yayıl
madan yararlanacaktı.

THIERRY PACQUOT
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Emek, insan emeği herşeyin üstünde olduğuna göre, öyle bir toplumsal sistem olmalıydı ki, 
bu sistemde yalnızca emek ücreriendirilsin, yani mükafadandınisın, haksız kâr ve tembellik 
cezalandırılsın. Hodgskin için devlet, kapitalistlerin ekonomik iktidarlannı ve güçlerini savunan 
bir mekanizmaydı ve işçiler devlete asla güvenmemeliydiler. Bu yalnızca içinde yaşanılan 
zamanın bir özelliği değildi, çağlar boyunca devlet ve hükümeÜer, hep zenginlerin, mal sahibi, 
toprak sahibi olan sınıflann çıkarlannın koruyucusu olmuşlardı. Hodgskin’in devlet 
konusundaki bu görüşleri, onun sempatizanları arasında anarşistlerin de yer almasına neden 
oldu. Hodgskin, kidesel eylemi reddetmemekle birlikte, tek tek işçilerin İDireysel eylemlerinin 
içinde bulunduklan sömürü sisteminden kurtulmaları için en önemli koşul olduğunu 
savunuyordu.

John Francis Bray

Bray’in tanınmasını sağlayan, 1839’da çıkan yazdığı tek kitap. Labour’s Wrongs an d  Labour’s 
Remedy oldu. Bray, kitabında 20 yıldan beri toplumsal alanda reformlar yapılmasını 
savunanlann ileri sürdüğü bazı düşünceleri ele alıyordu. Bazı görüşlere göre, kitabı Owenizmin 
ve anti Ricardist ekonomisderin düşüncelerinin bir senteziydi.

Yan Amerikah, yan İngiliz olan Broy, ailesiyle İngiltere’ye yerleştikten sonra Chartisderle 
biriikte çalıştı. Yaşadığı Leeds şehrindeki “Workers Association of Leeds”in sekreteri olarak 
ajitasyon çalışmalanna katıldı. Kitabı yayınlandıktan sonra ABD’ye dönerek düşüncelerinin 
propagandasına orada devam etti. Bray’in çalışmalannın temel amacı, hemen tüm ütOpyacı 

; sosyalisderde olduğu gibi mutluluğu bulmaktı, bunun yollannı da yine tüm ütopyacı 
çağdaşlan gibi toplumsal düzenin değişmesinden geçtiğini düşünüyordu. İçinde yaşadığı 
toplumu eleştirmekte ve mahkum etmekte de diğer çağdaşlanndan geri kalmadı.

Bray’a göre içinde yaşadığı toplum düşünülebilir toplum düzenlerinin en kötüsüydü. İnsanlar 
jdoğalan gereği toplumsal yaratıklardı ve toplum içinde yaşamak üzere yaratılmışlardı. Oysa 
[özel mülkiyetin ve bundan kaynaklanarak çalışanlar ve aylak gezenler arasındaki çehşkilerin 
[varlığı toplumu çarpıtıyor, yozlaştınyordu. Bu durum yalnızca insanlann mutluluğa ulaşmasını 
(engellemekle kalmıyordu, aynı zamanda doğa yasalanna da karşıydı.
:
Doğa yasalan şunları öngörüyordu: İnsanlar eşittiler, herkes eşit ölçüde çalışma hakkına ve

i yine aynı şekilde eşit ölçüde çalışma yükümlülüğüne sahipti. Eşitliğin sağlanabilmesi için özel 
; mülkiyetin ortadan kaldıniması ve yerine ortak mülkiyet, özellikle de toprak üzerinde ortak 
; mülkiyhetin getirilmesi gerekliydi, zira toprak insanlann en önemli ihtiyaçlannı, beslenme
i ihtiyaçlarım karşılayan birincil kaynaktı.

i İkinci olarak eşit çalışma aynı zamanda eşit ücredendirmeyi gerektiriyordu. Sadece insan
I emeği bir değer yaratabilirdi ve her insanın çahşarak elde ettiği ürünleri sahiplenmeye hakkı 
vardı. Bu doğa kanununu özel mülkiyetin varlığı bozuyordu. Toplumun iki sınıfa, 
kapitalisderin ve işçilerin oluşturduğu iki sınıfa aynimasının nedeni haksız değişim sistemiydi.

[ İşçiler kapitalistler için bütün bir gün çalışıyorlar, buna karşılık yalnızca yanm günlük 
çalışmalannın karşılığı olan bir ücret alıyorlardı. Bu yolla sahiplendikleri arü değerle 
kapitalisder giderek daha zenginleşiyorlardı. Kapitalisder ve işçiler arasındaki ilişki bir sömürü 
ilişkisiydi. Kapitalistlerin yaptığı ahlaksızca bir soygundu ve içinde yaşanılan sistem bu 
soygunu yasal kılıyordu.

Bu haksız ve doğa yasalanna karşıt olan sistemin değiştirilmesinin yolu, sistemin temel 
direğini, yani özel mülkiyeti ortadan kaldırmaktan geçiyordu. Özel mülkiyetin yerini ortak 
mülkiyet (kolektif mülkiyet) almalıydı. Bu yolla oluşturulacak olan komünist düzene geçmek 
ise hemen, bugünden yanna gerçekleştirilebilecek bir şey değildi. Bu yoldaki adımlar ise 
Owen’in ilkelerine göre oluşturulacak üretim, tüketim ve ticaret kooperatifleri olabilirdi. Aynı 
zamanda işçilerin yöneteceği anonim şirketler kurulabilirdi (joint-stock companies). Böylce 
insanlık, adım adım iktidar ve güç çağından (Age o f  Might) hak çağına (Age o f  Right) 
ulaşacaktı.

Almanya’da İlk Sosyalistler

Almanya’da ilk sosyalist teorisyenlerin ortaya çıkması, zaman açısından İngiltere ve Fransa’nın 
ardından gerçekleşti. Almanya’da sanayiin gelişmesinin gecikmesi, hem bir Alman 
burjuvazisinin, hem de bir Alman işçi sınıfının onaya çımasının bu iki ülkeden daha sonra 
gerçekleşmesinin nedeni oldu.

Çalışan sınıflann, özellikle de zanaatkarlar ve köylülerin içinde bulunduklan kötü durum, 18, 
yüzyılın sonunda bir dizi ayaklanmaya yol açmıştı. Bu ayaklanmalar, burjuvazinin daha çok 
az gelişebilmiş olduğu Almanya’da, toplumsal koşuiiann eleştirisinin daha çok küçük bir 
aydınlar grubunun tekelinde kalmasına neden olmuştu. Bir dizi aydın, daha Fransız 
devriminden önce Rousseau’dan ve “Sturm und Drang”dan etkilenmişler ve toplumdaki 
sömürü ve baskıyı analiz etmeye girişmişlerdi.

Bilinen, ama uzun zaman hakettikleri ölçüde ilgiyle karşılanmayan ilk “sosyaUst” Alman 
ütopyaları, Fransız Devrimi’nin hemen ertesinde, 1792’de yazıldı, îlki, İnsanlar ve Koşullan

2756

"Ekmek ve Özgürlük’’ bütün popüler ütopyalara İçkin 
olan idealin en veciz ifaelerinden biri olagelmiştir. 
Yukarıda MeksikalI sanatçı Leopoldo Mendez’in, 
"Yoksulların Rüyası" adlı tahta baskısı.

Toplum€u Projelere  
B ir Gözaiıs

Türelim ve üretim l(ooperatif iıarelcetlerinde dolaylı 
olarak yeraldıklarını varsayabileceğimiz kuşaklan bir ke
nara koysak bile, doğrudan doğruya “ toplumcu” hare
ketlere katılanlann büyük olasılıkla çok sayıda olduğunu 
söyleyebiliriz. Fransa dışındaki deneyler, projelerin tl- 
polojllerlnln çeşitliliğini yansıtır: İdeolojik ve politik aji
tasyon gruplanndan, formel Falanster'e, direniş toplu- 
mundan geçerek aşın dinci ve kilise yanlısı kültürel 
hücreye, birleşmiş atölyeye, toplumcu dükkanlara vs. 
kadar yayılan bir çeşitlilik söz konusudur. Bu çok biçim
liliğe Fransa’da rastlanır ve tasanm ile uygulama ve 
uygulamadaki bütün “ kısmi” sektörler ile geçiş, düzey
lerini ayıran bütün eksenler birarada ortaya çıkar.

Bunu görmek için ilk yayım yıllanyla sınırlanmayı göze 
alarak sınıflandınimış kayıtlara hızla göz atmak yeterlidir.

1833’de bir Lyon gazetesi Dubroca’ın bir projesini 
İlan ederler: “ Şimdiden itibaren Fourier’nin çarpıcı teo
risini gerçekleştiren bir toplum” . Gene 1833’de Sedan’- 
da IMadaule’un bir projesi.

1836’da Gulibaud’nun EnfantincI Flanster projesi. 
1837’de eski Saint-Simonculardan oluşan ve Fourlerci 
bir İsmi olan (Üreticiler Birliği) bir atölyeler birliği.

1837-38’de Cond6-sur-Vesgre'de başansızlığa uğra
mış bir dizi deneyin devamı olarak EnfantincI bir Falans- 
ter projesi.

1839'da bu yıllann "gerçekleştirici” Fourlerci bası-



üzerine “Über den Menschen und seine Verhaeltnisse", zengin bir köylü ailesinin oğlu olan 
Cari Wilhelm Fröhhch tarafından kaleme alınmışa ve daha çok zamanın Almanya’sında 
köylülüğün içinde bulunduğu koşullan yansıtıyordu. İkincisinin yazan ise Hamburg’lu bir 
tüccar olan Franz Heinrich Ziegenhagen, yaşadığı şehirde yeni yeni gelişmekte olan, 
zanaatkarlıktan arak giderek daha fazla uzaklaşan işçi sınıfının yaşam koşullanm kendine 
konu ediniyordu.

Hem Fröhlich’in, hem de Ziegenhagen’m tanımladıklan toplumlar, özel mülkiyetin ortadan 
kaldınidığı toplumlardı. Her iki ütopya da, her türlü sefaletin ve haksızlığın aşıldığı ve 
insanlann aydınlanma ve eğitim sonucunda kendilerini zincirleyen, düşüncelerine köstek olan 
bağlardan, her şeyden önce de dinin etkisinden kurtardıktan sonra kendi özgür iradeleriyle 
yarattıklan bir düzeni tanımlıyorlardı. Bu özellikleriyle, tipik birer 18. yüzyıl ütopyasıydılar,

Fichte

Fransız Devrimi’nden en çok etkilenen ve bu devrimi tarihsel konumu açısından en aynntıh 
biçimde inceleyen Alman düşünürlerinin başında Fichte geliyordu. Despotizme, sarayın maddi 
ihtirası ve kitlelere karşı uyguladığı baskıya duyduğu tepki, Fichte’nin ayaklanmacı, başkaldıncı 
duygulannın kaynağı olmuştu. Bireylerin özgürleşmesi ve asiller sınıfının kişiliğinde temsil 
edilen devlete karşı bireylerin ayaklanması ve özgürleşme mücadelesi Fichte’nin sempatisini 
kazanmıştı, tik yazılannda bu devlete karşı duyduğu tepki, yerini daha sonralan bu kurumu, 
toplumsal hayatın örgüdenmesi için uygun gördüğü özel yere ve ona yüklediği görevlere 
bıraktı. Fichte’ye göre devlet, mülkiyeti toplumun tüm bireylerine yaşamak için temel 
gereksinimleri karşılamaya izin verecek bir biçimde dağıtmalıydı. Bu dağıtım, 1800’de 
yayınlanan Kapab Ticaret Devleti (Der Geschlossene Handelsstaat)’da anlattığı gibi, mülkiyet 
bireylerin özel mülkiyeti şeklinde örgûtlenmemeli, yalnızca bireylerin mülkiyeti kullanma 
hakkına sahip olmasını getirmeliydi. İnsanlar çahşmakla yükümlüydüler, devlet ise onlara 
çalışmalannın meyvelerini toplamalannı mümkün kılacak koşullan sağlamakla yükümlüydü. 
Aynca devlet, egoizme, bireysel hırsa, tekel oluşturmaya yönelik her türlü eğilime en sert 
araçlan kullanarak engel olmalıydı. Bu sistem, Fichte’ye göre ancak ulusal sınırlar içinde 
gerçekleşebilecek bir sistemdi ve sistemi tehlikeye düşürecek her türlü dış etkiye karşı sınırlar 
kapatılarak önlem alınmalıydı. Fichte’nin Kapab Ticaret Devîeti’nde özel kişilerin ithalat ve 
ihracatla uğraşmalan yasaklanacaktı. Aynca devletin görevi, ülke içinde tüketilmek için gerekli 
her türlü ürünün yine ülke içinde üretilmesini sağlamaktı. Bu, doğal olarak, bireylerin her 
türlü lüks tüketimden vazgeçmelerini beraberinde getirecek, onlan bazı tüketim

nında yaygın olarak kullanılan Gerçek Ticaretler benzeri 
Gerçek Ekmekçi 1839’dan 1840’a kadar muhalif Uyumlu 
Haberlefme gazetesinde proje ve öneriler sergilendi. 
1B40’da Saöne-et-Lolre’dakl Fourlerciler Dr.St.Aucalg- 
ne tarafından "geçici tarzda bir gerçekleştirmeyi” ve 
"gerçekleştirme denemesi İçin kazanılmış ve kazanıla
cak araçlan" İncelemek üzere Cluny'de bir kongreye 
çağnMılar. >̂ ynı günlerde Texas’in kolonlleştlrllmesl pro
jesi için, iki yüzden fazla ailenin kayıt olduğu bildiriliyor
du. Texas'da Pellegrini adında birisi bağımsızlığını he
nüz kazanmış olan bu devletin hükümetinden projesi 
için bir taviz koparmıştı.

1841-1842’de Yeni Dünya gazetesinin yönetimine ge
len A.de Bonnard bütün Falamster sakinlerinin “ birilkçl” 
yanşmasıyla, “ sayısız şubelere” bölünmUş gerçek bir 
ticari şirket İşleterek, uyum ordusunun öncüsünü oluş
turacak birilkler kurmayı öneriyordu: J.Oaumont, bu proje 
lie “tüketim işblriiğlnin hareket noktasını ve FouriercI 
doktrinle gerçek bir biriik oluşturan yeni bir formül”  
ortaya koyuyordu.

1842’de bir çok girişim görülür. Besançon’da Just 
Muiron’un bir projesi. Biri doktor diğeri eczacı İki Lyon’- 
lu FouriercI bir biriik kurmuşlardı. Tanmbllimleri hesap
lan analitik cetveli hazıriamışlar ve ticaret, manlfaktür, 
sanayi ve tanm İşletmesi için planlar yapmışlardı. Hıris
tiyan FouriercI Louls Rousseaux Hırlatlyan Kabile kuru
ntunun konseyini topladı. 2000 hektariık bir arazi üzeri
ne 1200 kişinin yerieştirilmesini öneriyordu. Aynı yıllar
da batçular ve kundura tamircileri demeği “ la Lat>orieu- 
se’’un başkanı Hamard, Texas's öncü olarak gitme plan
lan yapıyordu.

1844-1845'de Plerre Leroux Boussac’da Toplumcu 
Matbaa'yı kurdu. Ünlü romantik sosyalist Leroux’nun

bu deneyinin adına 1848 aralığında Teşvik Konseyi tuta- 
naklannda da rastlanacaktı. İlginçtir kİ, sübvansiyon 
alabilmek için, sanayi ve tanm faaliyetlerini reddederek 
sadece matbaa İşleriyle ilgilendiklerini söylemekle ye
tindiler. Qene 1845 Dr.de Bonnard'ın Toplumcu bir Ko
mün örgütlenm ek  projesi. Aynı yıl, uzun zaman yaşa
mışa benzeyen Büyük Aile adlı bir tanm ve sanayi blril- 
ğlnln kuruluşu.

Ertesi yıl 1846'da Cond*-sur-Vesgre’de Toplumcu Al- 
/0 ’nln yeniden örgütlenmesine girişildi. De Bonnard Bo- 
udonvMle'de Toplumcu Vllla’yı kurdu. Başka bir Hıristi
yan FouriercI mimar Victor Gallant, Louls Philippe’e 
Toplum Sarayı projesini sundu. Barışçı Demokraal adlı 
gazete ise karşılıklı yardım demeklerinin Falansterler 
haline dönüştürülmesini düşünüyordu. Bu demekler tü
ketici demeklere, sonra tüketim kooperatifleri federas
yonuna dönüşmeye çağnlıyordu. Cenevre kantonunu 
sarsan küçük bir devrimin olduğu yıl, Victor Consld*- 
rant, muzaffer James Fazy’ye Falanster sisteminin ka
bul edilmeaiyle alyasi rejimin yenilenmesini önerecekti.

1847'de Hennequln'In büyük işletmelerin birilkçl ör
gütlenmesi projesi. Cond^sur-Vesgre’de yeni bir de
ney için X'de Chambellant'ın projesi. Bir de Bonnar'ın 
Adalet ve Pratik Hakikat Toplumu adlı yeni bir projesi. 
Başka bir Hıristiyan FouriercI Alphonae Gllllot Aileler 
Uanaatın veya Hıristiyan Komünler kurumlannı hedefli
yordu. Ertesi ytl, 1848'de başka bir dindar FouriercI 
H.de la Morvonnais, Val de L'Arguenon’da kurmayı düş
lediği Hırtatiyan Komün projesini ileri sürdü.

Fourier 1837'de ölmüştü. Ama yukarıda özetlenen pro
je ve deneyler ölümünden yaklaşık 10  yıl sonra da canlı 
kalmıştı. Ama şüphesiz uygulamadaki Fourierizmin kar- 
hiaşıklığı ve yoğunluğu İle Fourierizm tasanlan arasın

daki ilişki daha ciddi bir çözümlemeyi zomnlu kılar. 
Kuşku yok kİ, bu pratikler daha ziyade çok sayıda proje, 
tüzük, komlayon raporian va. biçiminde kalmışlardı ve 
bu yazım yavaş yavaş hayali veya arzu edilen bir şeyden 
hareketle, zamanla mümkün olana ve kısa sürede ger- 
çekleşetıillr olana ulaştı. Ve şüphealz gerçeklik, bu müm
künü sınıriadı, zayıflattı, basitleştirdi ama bu direnişte 
rüyadan yavaş yavaş uyanıldı. Yazım, hesap yapmak, 
İkna etmek, savaşmak sarlıoşluğundan vazgeçti. Za
man, mekan, İnsan toplama, finansman, malzeme ato- 
ku, hukuki biçimler, teknik vs. sonınlan cMdl biçimde 
kendini dayattı.

Bununla biriikte bu pratik gerçekler, FalanstercI rüya
nın karanlık gerçek dişiliğinden kaynaklanmasalardı, gün 
yüzü göremezlerdi.

Bu nedenle burada Fourier'nln el yazmalannın oluş
turduğu toplumcu arşivler bölümünün bir dökümünün 
yanısıra Flansterci pratiklerin bir dökümü de sunulmuş
tur. Fransız ütopyasının kendisi olan bu kooperatifçi 
sosyalizmin çocukluğuna sosyolojik olarak girmek için 
bu noktalann bilinmesi gerekir.

Bu gereklilik, özellikle bu başlangıç, aonraki olgunlu
ğun unsurianndan biri olan kolektif bir anı İle birieştlğln- 
de daha da anlam kazanır. Çünkü bu olgunluk ve çocuk
luk bakımından yaşlı Usta’nın 150 sene önce kaleme 
alınmış şu özdeyişi ölümsüz Mr pratik önem taşır: “ Bü
yük ve güzel, yani evrensel yaran olan şeylere İnançsız
lık, çoğu zaman bu şeyleri imkanaız kılar. Bunu dene
mekten kaçınmak İçin söze şöyle başlanır; ‘bu 
imkânsızdır' ve denenmediğl için gerçekten İmkansız 
hale gelir.”

HENRI DESCROCHE
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alışkanlıklarından vazgeçmeye zorlayacaktı. Ulusların birbirinden ekonomik açıdan bağımsız 
olmalan da savaşların gereksiz olmasını sağlayacaktı.

Fichte’nin “sosyalizmi”, devletin bu şekilde tanımlanmış işlevlerinn sağladığı garantinin altında, 
bireylerin özgürlüklerini toplumun bütününe zarar vermeyecek bir biçimde kullanmalan ve 
kendilerine sağlanandan yine kendi çalışmalarıyla mümkün olanın en fazlasını elde etmeleriyle 
gerçekleşecekti.

Christoph Friedtich Grieb

Almanya’daki Fourieristlerin en önemlilerinden biri olan Grieb hakkında ayrıntılı bibliyografik 
bilgiye ulaşmak mümkün değildir, 1810 yılında Almanya’da Sindelfingen şehrinde doğdu. 
Fransızca öğretmenliği ve gazetecilik yaptı. Bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nde bulundu. 
Burada ABD’li Fourieristlerle birlikte çalıştı. 1839 yılında 50 kadar Alman aileyle birlikte 
Texas’da bir Fourierist koloni kurulması yolundaki girişimlere başlangıçta katıldı, daha sonra 
bu koloninin içinde yer almayarak aynı yıl Almanya’ya döndü. Burada Considerant tarafından 
yönetilen Fourierist yayınlarda yazılar yazdı. 1843’de Paris’de, Fourieristlerin La Phalange 
dergisinde yayınlanan bir yazısında şöyle diyordu: “1842 yılına kadar bizde toplumcu 
düşünceleri, yani Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bunca insanın coşkuyla 
savunduğu düşünceleri insanlara ulaştırmak konusunda hiçbir girişimde bulunulmadı.” Grieb’e 
göre bu düşünceler 1842’de aniden ortaya çıkmışlar ve Alman edebiyatında ve “iyi” gazete ve 
dergilerde yerlerini almışlardı. Bu durum ona göre o kadar umut uyandıncıydı ki, bir yıl 
içinde bütün Almanya’nın Fourierizm’in etkisi altına girmesi hiç de şaşırtıcı olmazdı. Grieb’in 
bu umudu ve öngörüsü Almanya’da gerçekleşmedi. Fourierizm Almanya’ya geç girdiği gibi 
kendine fazla yandaş da bulamadı. Grieb, az sayıdaki Alman Fourieristlerinden biri olarak 
kaldı.

Franz Stromeyer

Grieb’in yanısıra, adı daha sonra pek fazla duyulmayan Alman Fourieristlerinden bir diğeri de 
Stromeyer oldu. Stromeyer, 1830’lu yıllarda karşılarında giderek daha örgütlü bir polis ve 
onun uyguladığı baskıyla karşı karşıya kalan ve bunun sonucunda Almanya dışına çıkmak 
zorunda kalan muhaliflerden biri oldu. Çalıştığı ve yazılar yazdığı gazete yasaklanınca 
Fransa’ya, Strasbourg’a gitti. Stromeyer hakkındaki bundan sonraki bilgiler “devrimci bir 
ayaklanma hazırlığı içinde “olan çeşitli muhalif grupları izleyen polis güçlerinin hazırladığı 
raporlardan elde edilebiliyordu. Fransa’da bannamayıp İsviçre’ye gitmek zorunda kalan 
Stromeyer’in sürgün yaşamı, yeniden Fransa’da, daha sonra da büyük maddi zorluklar içinde 
İngiltere’de devam etti. Gittiği yerlerde mücadele etmeye, çeşitli muhalif örgütlerin kurulmasına 
önayak olmak, bildiriler dağıtmak gibi eylemlerle devam etti. Stromeyer hakkındaki bazı 
kaynaklara göre, 1842’den itibaren polis için çahşmaya başladı ve çeşitli gizli görevlerle, bu 
sefer bir polis ajanı olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde dolaşmaya başladı.

Stromeyer, biyografisindeki bu karanlık ve çelişkili duruma rağmen. Alman Fourieristleri 
arasında tartışılmaz bir yere sahip oldu. 1844’de yayınlanan Çalışmanın Örgütlenmesi (Die 
Organisation der Arbeit) adlı kitabında savunduğu ve Fransız Fourieristlerinden etkilenerek 
geliştirdiği “çalışma hakkı” konusundaki görüşleri geniş ilgiyle karşılandı.
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Daha Rönesans’tan başlayarak burjuva düşüncesini 
kendi politika ve toplum tasarısını kurarken, özellikle 
de Roma'nın cumhuriyet dönemine ilişkin klasik 
imgelerden yoğun bir biçimde yararlanmıştı. Bu miras, 
ütopyacı ve anarşist görüşlerin burjuva düşüncesinden 
büyük ölçüde devraldığı unsurlardan biri oldu.
Yukarıda, sosyalist sanatçı Walter Crane'nin 
Karanlıktan Aydınlığa adh deseni. Aşağıda klasik bir 
Samson'u, toplumun temel dayanaktan olan kötülükleri 
yıkarken gösteren anonim bir anarşist çizim.
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Ütopya€ihktan 
M arksizm e, M arksizm den  
Üiopya€ihğa

Modern sosyalizmin l(urucuiarından Friedrich Engels, 
1874'te bilimsel komünizmin “ bütün o fantastik düşün
celerine ve ütopyacılıkiarına karşın, bütün zamanların. 
en yüce düşünürleri arasında yer alan ve dehalarıyla, 
doğrulukları bugün bizim tarafımızdan bilimsel olarak 
ispatlanmakta bulunan sayısız şeyi çok önceden görebi
len üç adamın: Saint-Simon, Fourier ve Owen’in omuz
lan üzerinde yükseldiğini” yazmıştı.

Saint-Simon, Fourier ve Owen’in “ çok önceden göre
bildikleri şey” , henüz başlangıç halindeki modern uy
garlığın insan soyunun çöküntüsünün de kurtuluşunun 
da imkanlarını barındırmakta olduğu, ancak maddi ha
yatın üretim tarzındaki bir dönüşümün bu uygarlığın 
insan soyu için bir felaket olmaktan çıkışını sağlayaca
ğıydı. Bu imkanların henüz yeterince gelişmiş biçimleri 
içinde kendilerini dışa vurmadıkları, belirleyici toplum
sal ilişkiler haline gelmedikleri 18. yüzyıl sonları ile 19. 
yüzyıl başlarında büyük ütopyacılann "dahice” sezebil
dikleri ise, bu dönüşümün yeni üretim llişiierl içinde 
belirmekte olan öznesinin kimliğiydi. Onlann özellikle 
Owen’in sezebiidikleri, kapitalizmin yaratmakta olduğu 
yeni üretici güçler temeli üzerinde kolektif bir mülkiyet 
rejimi kurulmadıkça “ bolluktan yoksulluk doğacağı"ydı.

Bununla birlikte, doğmakta olan kapitalizmin daha 
başiangıçlanndayken yarattığı muazzam aitüstlüğe, 
emekçiler için yol açtığı sefalete ve manevi çöküntüye 
yönelttikleri eleştiriyi paylaşsalar da, Marx ve Engels 
ütopyacıiarınkinden ayırdetmek için kendi komünizmle
rini “bilimsel” olarak nitelendirmekten geri kalmamış
lardı. Çünkü 19. yüzyıl ütopyacılannın gözünde kapita
lizmin yarattığı sakatlıklardan kurtuluş için “ daha yetkin 
bir toplumsal rejim sistemi bulmak ve bunu propaganda 
ve eğer olanak bulunursa, model deneyler aracılığıyla

topluma dışarıdan vermek gerekiyordu” (Engeles, Anti 
Dühring). Marx, ütopyacılardan farklı olarak kapitaliz
min yerini komünizme bırakmasının aklî değil tarihi bir 
süreç olduğunu ileri sürerken şöyle yazmıştı; “ İçerebil
diği bütün üretici güçler gelişmeden önce bir toplumsal 
formasyon hiçbir zaman yok olmaz; yeni ve daha yük
sek üretim ilişkileri, bu İlişkilerin maddi varlık koşulları, 
eski toplumun bağiannda tomurcuklanmadan asla yer
lerini alamaz. Bu yüzden insanlık önüne ancak çözüme 
bağlayacağı sorunlan koyar” (Marx, Eitonomi Politiğin 
Eleştirisine Katkı, “ Önsöz”). Marx ve Engeis, bir yan
dan kapitalizmin yıkılışının gerekliliği ve kaçınılmazlığı 
görüşünü ütopyacılaria paylaşırken, öte yandan onun 
varoluşunun bir tarihsel meşruiyete de sahip bulundu
ğunu, çöküşünün de bu meşruiyetin son bulmasına bağlı 
olduğunu belirleyerek modem kapitalist toplumun dö
nüşme dinamiğinin ücretli emekle sermaye arasındaki 
çelişmede yattığını sergilemeye giriştiler. Dolayısıyla, 
modern sosyalizm, kapitalizm kadar bu ütopyacı komü
nizmlerin de eleştirisinin ürünü oldu.

Bununla birlikte, Marksizmin ütopyacılığı yalnızca 
olumsuz yönüyle, kapitalizme yönelttiği eleştiriyle içer
diğini sanmak kadar, sınıflardan, sınıf egemenliğinden, 
devletten özgür bir toplum özleminin 19. yüzyıl ütopya- 
cılarıyla birlikte ve Avrupa’da doğmuş bulunduğunu dü
şünmek de komünizmin ütopyadan bilime doğru evril
me sürecinin kavranışı bakımından yanıltıcı olur. Bu 
yanılgının kaynağında çoğu kere, Marksizmin, esas ola
rak 19. yüzyıl Avrupası’nm doğa ve toplum bilimleri 
zemininde ve Avrupa uygarlığının bağnnda kurulmuş 
olmasının yattığı söylenebilir. Öteki bilimleri, henüz, 
bilim adamlannın kendiliğinden felsefesinin aydınlattığı 
bir çağda, Marksizmin diyalektik maddeci yöntemsel 
çekirdeği Tarih biliminin göreli olarak yüksek bir temele 
yerleşmesini sağlamış da otsa, maddeci tarih anlayışı
nın işlediği malzeme çok büyük ölçüde AvrupalI halkla- 
nn tarihiyle sınırlı olmuştu. Bu yüzden, eşit ve özgür 
toplum ütopyalarının yalnızca Marx ve Engels’in dikkat
lerini yönelitikleri 19. yüzyıl Avrupası’nın ütopyacı teo- 
risyenlerinin örneğiyle sınırlı olduğu düşünülür, modern 
sosyalizm açısından bu ütopyalann varoluş nedenleri 
anlaşılır bulunursa da İçeriklerinin boş inançlardan ku

rulu olduğu görüşü hayli yaygındır.

Oysa, bütün 20. yüzyıl boyunca toplumsal mücadele
ler tarihinin sunduğu kanıtlara ve prehistorya araştırma- 
ianndan elde edilen bulgulara bakarak, insansoyunun 
her kavminin tarihinde, popüler kültürün değişmez öğe
lerinden birinin eşit ve özgür bireylerden oluşan bir 
toplum hasreti olduğunu söylemek mümkün, insanlık 
ancak yitirmiş olduğu bir şeyin hasretini çekebilir. Ve 
bugün sahip olduğumuz bilgiler, modern burjuva uygar
lığında doruğuna varan insan ile doğa arasındaki yaban
cılaşmanın, insan benliğinin işbölümü ve uzmanlaşma 
ile parçalanışının, insan çalışmasının insanın kendi üze
rindeki tahakkümünün kaynağı halini alışının, insan bil
gisinin cehaletin, zenginliğin yoksulluğun nedeni haline 
gelişinin ortak bir hikayeye; sınıfsız bir toplumdan sınıflı 
bir topluma, devletsizlikten devlete geçişe dayandığını 
bize gösteriyor.

19. yüzyıl Avrupah ütopyacılannın yaptığı, bin yıllar 
boyunca, göçler, savaşlar, keşifler ve ticaret yoluyla 
ilişki kuran her bir kavimden ötekine geçerek birbirine 
karışan mitolojilerin, efsanelerin, masallann, şarkılann 
kültürlerin dilinde ifade edilen bu kaybedilmiş cennete 
olan hasreti, kapitalizmin şafağında, 19. yüzyıl Avrupa- 
sı’nın rasyonalizmine tercüme etmekten ibaretti. Bir 1»- 
kıma Marx ve Engels’in kendilerine deha atfettikleri bü
yük ütopyacılann büyüklükleri, insanlığın ortak hafızası
nın tüm ürününü bir araya getirebilmelerindeydi.

Ancak, bu ortak hafızanın hiç de değişmez bir anılar 
yığışması olduğunu varsaymak gerekmez. Sınıflı bir top
lum halinde parçalandığından beri insanlıkta hep var 
kalan bu özlem kendisini her yeniden üretişinde içinde 
yaşadığı çağın Imkanlanndan beslendi. O çağın özgül 
koşuiiannda üretilmiş duyarlılıklan yansıttı. O yüzdendir 
ki, bir önceki dönemin popüler ütopyaiannın hepsinde 
içkin olan ortak pastoral karakter, kırsal hayat biçimleri 
üzerine kurulu tasavvurlann geriye dönük doğası, kapi
talizmi aşan bir proje için zihinlerini yoran Marx ve 
Engels için bir esin kaynağı olmak bakımından herhangi 
bir pozitif unsur içermezdi. Onlar için sorun yalnızca 
özel mülkiyeti aşmaki değil, kapitalist özel mülkiyeti

Marx, l<endi i<omünizm perspeidifini ortaya 
l(oyari<en Alman İdeolojisi’nde lopitaiizme 
l<arşı bir devrimin üretici güçlerin büyüif 

ölçüde artmasını, gelişmelerinin yûksei( bir 
evresini gereksindiğini söylemişti. Çünkü “bu 
koşul olmadan kıtlık, genel bir durum alır ve 

ihtiyaçların artışı ile birlikte zorunlu olanlar 
için mücadele yeniden başlar ve kaçınılmaz 

olarak gene aynı pisliğin içine düşülür". Kıtlık 
temeli üzerinde gerçekleştirilmesine çalışılan 

ve Marksizmin bir resmî ideoloji olarak 
üzerini örttüğü varsayılan ilişkilerin çöküşüyle 

birlikte burjuva ilişkilere iltica edilen Doğu 
Avrupa rejimlerinde kitlelerin tepkileri bu 

resmileştirme pratiğinin sonucu olarak Marx'in 
kendisine de yönlendirildi. Marksizm'e gerçek 

içeriğinin iadesi, bir bakıma, Marx'a yapılan 
haksızlığın da telafisinin bir yolu olabilir.
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aşmak, soyut olarak devlet değil, burjuva devletini aş
mak, İnsanlığı aile, kabile ya da ulus olarak değil dünya 
tarihsel bir bütünlük olarak kardeşlik halinde yeniden, 
yerel parçalanmışlığı İçinde değil, evrensel bütünlüğü 
İçinde kurmak, doğa güçlerinin esiri olarak değil ona 
hakim olarak doğaya iade etmekti. Marx ve Engels’I 
örneğin, Saint-Simon'a doğru çeken şey o yüzden sırf 
“efendisiz” yaşama hasretinin bir kez daha ifade edil
mesi değil, onun kapitalizmin yarattığı üretici güçlerde 
içkin imkanı olan “ kişilerin yönetiminden eşyanın 
İdaresine” geçiş gibi ancak makineli üretim üzerinde 
tasavvur edilebilecek bir ütopyayı kurmuş oluşudur.

Beri yandan, Marx ve Engels'in ütopyacı fantezilere 
yönelttikleri eleştiri boyunca ütopyacılığın akıl ve irade
ye yüklediği mucizevi güç kaı^ıemda tarihe yaptıkları 
vurgu, ayrıntılı bir gelecek toplum tasanmı ortaya at
maktan bilinçli olarak geri çekilişleri, kapitalizm İle ko
münizm arasında İşçilerin içinde egemen sınıf olarak 
örgütlenecekleri bir devletin gerekliliği kavrayışı ve ni
hayet 1848 Avrupa devrimleri ve Parla Komünü’nlin 
yıkılmasının ardından Avrupa'da hâlâ bir işçi devrimi 
için şartların olgunlaşmamış olduğuna ilişkin gönder
meleri, Marksizmde ütopik bir unsurun bulunmadığı, 
doktriner olarak kendinden önceki komünizmlerden hiç
bir pozitif unsuru içermediği bunlardan kategorik bir 
kopuş olduğu yolunda ileriemecl bir Marksizm yorumu
na da yol açtı.

Böylelikle özellikle I. Dünya Savaşı'ndan bu yana Av- 
nıpa'nın gelişmiş ülkelerinde siyasal düzeyde kapitaliz
min bir komünist devrime elverecek kertede olgunlaş
madığı ve komünizmin bir devrimle değil, pariamenter 
bir İktidar değişikliğiyle mümkün olduğundan hareket 
etmekle yetinmeyen öte yandan komünizme ilişkin ta- 
savvuriannın da kapitalist üretim tarzı ile aynı düzlem 
üzerine yerleştiği komünist parti politikaları, Marksist 
komünizm teorisinde yaşar kalan ve onun kendinden 
önceki komünizmlerle sürekliliğini oluşturan ütopik ün- 
surun teoriden dışlanmasına yolaçtı. Komünizmi alela-

I de bir barış ve ilerieme İdeolojisi halinde köksüzleştirdl.

Beri yandan, komünist partilerin gecikmiş burjuva dev- 
rimlerine önderiik ederek iktidarı fethettikleri ülkelerde 
aynı ilerlemeci komünizm pespektifleri doğrultusunda 
maddi üretici güçlerin aşırı çalışma yoluyla geliştirilme
si girişimlerinin doğrulanmasının aleti olarak, varolanı 
haklı göstermenin ideolojisi haline gelen resmileştiril
miş komünizm kendi eylemlerinin bütünlüğünü "ger
çekte varolan sosyalizm” (“ really existing socialism”) 
olarak nitelericen, Marksizmin ütopik içeriğini “ reel” 
sistemden dışladığını da çoktan ilan etmiş bulunuyordu. 
Komünizmin Marx öncesi dönemdeki başarısızlığının ne
deni, bir gelecek toplum tasanmı olarak, varolan top
lumda hiçbir gerçek toplumsal güce tekabül etmeyen, 
tarihsel bir özneden yoksun fanteziler dizisi halinde 
kalmış olmasıydı.

Marx ve Engels'in komünizmin gerçek olabilmesi İçin 
gerçek bir tarihsel özneye, proletaryaya, proletaryanın 
burjuvaziye karşı sınıf mücadelesine dayanması gerek
tiği beliriemesine içerik ve gerçeklik kazandırmak üzere 
giriştikleri ütopyacılık eleştirisi, işçilerin sınıf mücadele
si geliştikçe her türiü siyasal eyleme karşı kayıtsız birer 
mezhebe dönüşen ütopyacı akımlara karşı hayli sert 
boyutlar almıştı: “ Eleştirel ütopyacı sosyalizm ve komü
nizmin önemi tarihsel gelişmeyle ters orantılıdır. Mo
dem sınıf mücadelesi gelişip belirii biçimler aldıkça, 
pratik deneyimden bu fastastik kaçış, pratik gerçekliğe 
karşı fantastik saldırılar bütün pratik değerlerini ve teo
rik haklılıklannı yitirir. Bu yüzden bu sistemlerin kurucu
lan birçok bakımdan devrimci olduklan halde, onlann 
tilmizleri her hal ve kârda gerici mezhepler kurmaktan 
başka bir iş yapmakta değillerdir. Proletaryanın İlerle
yen tarihsel gelişmesi karşısında ustalannın başlangıç
taki görüşlerine yapışıp kalırlar. Bu yüzden de sınıf mü
cadelesini yatıştırmaya ve sınıf karşıtlıklannı uzlaştırma

ya çabalarlar. Durmaksızın kendi toplumsal ütopyaian- 
nın tecrübe edileceği günü hayal eder (...) ve bu havada 
kurulacak şatolan gerçekleştirmek üzere burjuvalann 
hislerine ve cüzdanlanna seslenirier. Derece derece hep
si de gerici muhafazakâr sosyalistlere dönüşürler; on
lardan tek farklan olsa olaa kendi toplumsal doktrinleri
nin mucizevi etkilerine bağnazca ve batıl bir inançla 
sanimalan ve daha sistematik vaazlar vermeleri olabilir. 
Bu yüzden işçi sınıfı adına her türiü siyasal eyleme 
şiddetle karşı çıkariar; onlara göre böylesl eylemler; 
ancak yeni yalvaca karşı kör İnançsızlığın ürünü olabilir. 
İngiltere'de Owencilar, Franaa'da Fourierciler bu gerek
çeyle Chartistlerin ve Reformistlerin karşısında yer alır
lar.” (Marx, Engels, KomOnlat ManHeato).

Marx ve Engels'in kendi komünizm teorilerini madde
ci tarih anlayışı temelinde kurarak sınıf mücadelesi ara
cılığıyla siyasal iktidara yöneltmeyi öngördükleri işçi 
sınıflannın ve devrimci aydıniann karşısında çürütmeye 
giriştikleri ütopyacılığa yönelttikleri saldınlar meyvesini 
verdi. Yozlaşarak çoğu Avrupa ülkelerinde mutlakiyetçi 
ve Bonapartlst yönetimlerin burjuvaziyle mücadelede 
İŞÇİ sınıfının ve zanaatkarlann kimi sektörierini yanlan- 
na çekmek için bir alet olarak kullanmayı umduklan
19. yüzyıl ortaiannın ütopyacı mezhepleri, gelişen pro
leter partileri karşısında toplumsal eleştiri sahnesini ter
ketmek zorunda kaldılar.

Günümüzde ise sanki ters yoldan en başa dönülmüş 
gibidir. Marx ve Engels’in komünizme gerçeklik kazan
dırmak için açtıkları politik mücadele çığın yozlaşmaya 
uğramış, Marksizmin eleştirici içeriği boşaltılmış, komü
nizm burjuva dünyası içlimde bir eğilim halinde kendi 
karşıtına İltica eder olmuştur. Günümüzün hakim "ko- 
münlzm” inde burjuva üretim tarzının, burjuva toplum
sal ilişkilerin, burjuva toplumsal normiann meşruiyeti 
artık kabul edilmiş, teoriye içselleştirilmesi zorunlu bi
rer postula halini almıştır.

Bugün artık Marksizmin kendisi, “ reel sosyalizm” in 
gözünde bir ütopyaya dönüşmüş bulunuyor.

Ancak, gerçekten de, '70'den çok yıl sonra kapitalist 
dünyayla eklemlenmeye yönelenen ve insanlık için her
hangi bir gelecek vaadinin taşıyıcısı olma olasılığını ter- 
keden resmf komünizmin eleştirisi için Marksizmde İç
kin olan ütopyacı çekirdeğe başvurmak bugün her za
mankinden daha çok gerekil kabul edilebilir. Marksizm 
bütün öteki ütopyalardan iki temel unsuru devralmıştı: 
özgüriük ve bollukl

“ Gerçekte özgüriüğün alanı Ihtlyaçlann ve dünyevi 
endişelerin belirlediği emeğin bittiği yerde başlar; böy
lelikle eşyanın tabiatı içinde özgüriük hakiki maddi üre
tim alanının dışında bulunur. Uygar insan da tıpkı vahşi
nin ihtiyaçlannı tatmin etmesi, hayatını koruması ve 
yeniden üretmesi için tabiatla uğraşmak zorunda olması 
gibi tabiatla boğuşmak zorundadır... Bu alandaki özgür
lük ancak toplumsallaşmış insanda, tabiatı değiştirme
lerini ve tabiat tarafından değiştirilmelerini akli olarak 
düzenleyen, tabiatın kör güçleri gibi tabiat tarafından 
yöneltilmeyip onu kendi denetimleri altında olan ve bu
na en elverişli şartlar altında en az enerjiyi harcayarak 
kendi İnsan tablatlanna en layık bir şekilde erişen ortak 
üreticilerde oluşabilir. Ancak bu, gene de bir gereklilik 
alanı olarak kalır. İnsan enerjisinin kendi içinde bir son 
olan gelişmesi, gerçek özgüriük alanı bunun ötesinde 
başlar. Bununla biriikte gerçek özgüriük alanı ancak 
bu gereklilik alanını temel alarak tomurcuklanabilir, iş 
gününün kısalması bu özgüriük alanının başlıca ön şar
tıdır.” (Marx, Kapital, c. II, İlil).

Bolluk ve özgüriük dünyası, ancak bundan yoksun 
olanlann, yoksullann ve ezilenlerin rüyası olabilirdi. O 
yüzden toplumun küçük bir azınlığının büyük üretici 
çoğunluğunun artık emeğine el koymasının çeşitli bi
çimlerinin birbirini İzlediği uygariık çağı, aynı zamanda

her ulustan, her kavimden yoksul köylülerin, kölelerin, 
zanaatkâriann, yancılann, çıraklann, kalfaiann, işçilerin 
kimi zaman yan dinsel biçimler, kimi zaman her türiü 
kuraldan annmış müthiş bir başıbozukluk içinde dile 
getirdikleri protestolann, Isyanlann, kimi zaman kaçış- 
lann berialnde çekilegelen azabın dineceği bir gelecek 
tasanmının sonsuz çeşitliliğinin dile getirdlldiği bir çağ 
da oldu.

Markaizm, yoksullann ve ezilenlerin bütün bu ütopya- 
lannın ortak dilini devralabildiği içindir ki, gerçekte mo
dem uiusiann proletaryasının kurtuluşunun ideolojisi 
olduğu halde, Aaya’nın ve Avrupa'nın gecikmiş burjuva 
devrimlerinin önderiiğini üstlendiğinde çok geniş prole
ter olmayan halk yığınlannın enerjisini bir genel kurtu
luş amacı çerçevesinde seferber edebildi. Marksizmin 
gerçekte son derece karmaşık olan dilinin kırsal halkla
rın diline tercüme edllebiiiriiğini sağlayan onun bu tarih
sel içeriği, insanlığın kolektif kurtuluş mücadelesinin 
mirasını içeren organikliğiydi de.

Günümüzde kapitalizmin dünya ölçeğindeki eşitsiz ve 
birieşik gelişimi çerçevesinde hemen hemen bütün ül
kelerde ücretli emeğin sermaye tarafından sömürülüşü- 
nü neredeyse eşbiçimll kıldığı, dolayısıyla Marksizmin 
giderek çok daha yaygın bir alan üzerinde operasyonel 
bir karakter kazanabilmesi imkânlannın yeniden belirdi
ği bir çağda, onun ezilen halklann kolektif mücadele 
mirasının özünü içermesi kadar, yeni hayat şeklilerine 
dair ütopyasının da yeniden hayat buimaaı imkânlannın 
her zamankinden daha kuvvetli olduğu söylenebilir. Ka
pitalist uygariiğın yeni yaşam imkânlannı insanlığın top- 
yekun yokoluşuna, özgüriüğün İmkânlannı sermayenin 
hakimiyetinin koşullanna, aşın bolluğu aşın yoksullu
ğun ön şartına dönüştüren İki yüzlü dünyasında Mark
sizmin komünist bir gelecek tasavvuru olduğunun bir 
kere daha ve sistematik bir tarzda hatırlanması, onun 
tarihsel imkânlarının keşfine dayanan özünün günü bir
lik gerçekliğin yüzeyselliğine feda edilmemesi zorunlu
luğu, belki de günümüzün Marksistlerinin eskiden ütop- 
yacılığın katettiği yolu tersinden katetmelerini gerektiri
yor.

Beri yandan kaçınılmaz bir biçimde, kendi çağının 
Avrupası'nın zihniyetinin damgasını taşıyan, insanlık için 
bir gelecek tasavvurunu “ eurocentric” bir tarzda for
müle eden Marksizme, Asyaiı uiusiann ve halklann öz
gün deneyiminin içklnleştiriimesi kadar onu milli renkle
re boyayan ve bütün insanlık için taşıyabildiği kurtuluş 
ideolojisi niteliğini “ milli kalkınma" İdeolojisi olarak gü
dükleştirip kısıriaştıran yorumlardan anndıniması ve bü
tün bunlann hakikaten bilimsel bir tarzda gerçekleştiril
mesi gerekliliği, bütün burjuvalar dünyasının Marksiz
min "artık öldü”ğünü ilan ettikleri bir yüzyıla girerken, 
günümüz Marksistlerinin karşısında duran en önemli 
meseleleri oluşturuyor.

insanlığın eğer bir geleceği, geleceğe dair bir umudu 
olacaksa, ona bunu vaadedebllen, bunu yalnızca bilim
sel değil, ideolojik olarak da yapabilme yeteneğine sa
hip biricik teorik çerçeve hâlâ Marksizm olarak dunıyor.

insanlık toplumsal eleştiriye ve toplumsal kurtuluşun 
bilimsel bir İdeolojisine, Marksizmin eş anlı olarak hem 
ütopyacı komünizmin fantazyalanna hem de kapitaliz
min acımasız gerçekliğine yönelttiği eleştiriyle varmıştı, 
insanlığa bir gelecek tasanmı diye sunulan her şeyin 
kapitalist hayat tarzının modifikasyonlan halini aldığı 
günümüzde Marksizmin çekirdeğindeki ütopyanın orta
ya çıkaniması, onun asıl rasyonel sunuluşu olabilir. Gü
nümüzde Marksistin ütopyacı, ütopyacı denmeye değe
cek kişinin de Marksist olması gerekli gibi görünüyor.
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OKUYUCU KATKILARI

Bir EleçHri

Danışma Kurulu’nda bulunduğum Ansiklopedimizde 
bu görevi yerine getinnemiş olma üzüntüsü içindeyim, 
Sosyalist Kültür Ansiftfô wdisi’nde de aynı duruma düş
müştüm. Türkiye’de yayınlanan bütün Ansiklopedilerde 
üç aşağı beş yukan durum aynı, sermaye kıtlığı nedeniy
le ön hazırlıklar gerektiği gibi yapılamıyor, sonra da 
bir hay huy içinde bir şeyler yapma gayreti ile fasikûller 
birbirini iziyor.

Ansiklopedinin altıncı ciltinde özellikle TKFyi ve TİP'i 
kapsayan bölümler yer aldığından oturup bunlan birlik
te redalae etmenin önemi üzerinde bir yıl süre ile dur
dum, sonuç alamadım. Sonunda Oya Baydar’a , Mete 
Tuncay’a (1925-1936), ve bana TKFnin lark yılım kap
sayan dönem verilmiş, yanılmıyorsam. TİP Doğan öz- 
güden’e yazdınimıştır. Bizlerden kırkar sahife kadar 
istediği halde, yazılarımız insafsız ve bazen bilgisizce 
özetlenip kanştınimışttr, bu redaksiyonu yapanlan bil
miyorum. Ancak ben kendi bölümümü (1936-1960) 
yazmadan önce Mete Tuncay’ın yazısını istedim, foto
kopilerini aldım. Bunun üzerine Partim hakkında yanlış 
ve küçültücü gördüğüm 18 nokta hakkında kendisine 
ve Ansiklopediye 3 Arabk 1989 günü bir mektup yaz
dım, ne yazık ki, somut gerçeklere dayanan uyan- ve 
önerilerimin tam olarak ciddiye abnmadı^nı Ansiklo
pedi fasikülleri çıknl^a izledim.

Hatta Ansiklopedide dört sahife ara ile aynı konuda 
ters savlar yer alabilmiş, Biografyalarda ise imzamla 
çıkan açıklamadaki kanıtlar kaale alınmamıştır. Keşke 
her bölüm Mete Tuncay’ın istediği gibi yazarın imzası 
ve sorumluluğu ile çıkaydı, ve bizden kırkar sahife 
istenmedense basılacak miktarda birer yazı istenseydi. 
Mete Tuncay, ben ve Ertuğrul Kürkçü elde metinler 
ve belgeler bir hafta beraberce çalışsaydık sözü ettiğim 
bölümde tutarsızlıklar önlenebilirdi. TİP bölümüne ge
lince bir kısmı Doğan Özgüden’in imza ve sorumluğu 
ile çıkmış, ancak Türkiye sosyal tarihinde çok büyük 
bir önemi olan TİP gerçe^ adeta pas geçilmiştir. Oysa 
bir yıldır bu bölüme talip olduğumu ısrarla belirmiştim. 
Şimdi somut yanlışlara gelelim; bunlann bir kısmı esas 
memi veren yazarlardan bir kısmı ise o yazılan kırpıp 
monte eden kişilerden kaynaklanmaktadır, hatta benim 
metnimden ahnan bir paragrafta Nazım Hikmet yerine 
her nasılsa Hikmet Kıvılcımh konmuş ve paragrafın 
son kısmı buna göre değiştirilmiş, ikazım üzerine bölü
mün sonuna bir “doğru-yanlış” cetveli eklenerek hata 
düzeltilmiştir. Ne yazıktır ki, hatalann büyük bir kısmı 
yöntemseldir ve yazann veya redaktörün ideolojik çizgi
si ile ilişkilidir.

1- Sadrrettin Celal’in biograBsinde “Baku Kongresin
de kendileri ^bi Merkez Komite üyeliğine seçilmiş ve 
Moskova’daki Harici Büro'da görev yapmakta olan Mus
tafa Börklüce ve Ali Rıza Keskin ile Türkiye’de bir 
“bir toparlanma kongresi” yapılması konusunda anlaşu- 
1ar. Sadrettin Celal; 1 Ocak 1925 tarihinde İstanbul 
Alcaretler’de Şefik Hüsnü'nün evinde toplanan TKP II. 
Kongresine; Baku’daki Birinci Kongre’de MK üyeliğine 
seçilmiş delege olarak kaOİdı” denmektedir. (S: 1836) 
Ansiklopedinin 1958-1959 sahifelerinde gerçek dışı bu 
iddianm İbrahim Topçuoğlu’nun uyduruk kitabında na
sıl alındığını ve Baku Kongresi gerçek MK listesinin

Mete Tuncay’ın kitabında bulunduğun u, benim TKP 
Gerçeği kitabımda bu uydurma savlan çürüttüğümü be
lirtmiştim. II. Kongre THİF Ankara Kongresi ise de 
konu isim yönünden böyle de yorumlanabilir, ancak 
Börklüce, Keskin masalı hiç bir belgeye dayandırılmadı, 
ve Ansiklopedide bu iddia İsrarla yinelendi!

2- Salih Haaoğlu biografisinde: “THİFnin kuruluş 
bildirgesini hazırladı. Partinin Ankara’daki Kongresinde 
Merkez Komite I. Sekreterliğine seçildi. 10 Eylül 1920’de 
Bakü’deld TKP I. Kongresine THİFdan delege olarak 
kanldt^ve TKP ikinci kongresinde yeniden MK’ye seçil
di.” denmektedir. (S: 1856)

Bilmediğimiz yeni belgeler ibraz edilinceye kadar, 
bu savlar bütünüyle çelişkilidir. THİF Arahk 1920'de 
kurulmuştur, kuruluşundan önce kongre yapması ve 
Eylül 1920’de Bakû Kongresine delege yollaması ola
naksızdır, elimizdeki resmi listede ise Hacıoğlu MK 
üyesi değildir. THİF Kongresi Ağustos 1922 tarihlidir, 
TKP II. Kongresi sayılmaktadır. 1925 TKP Kongresinde 
de Hacıoğlu’nun MK’ye girdiği hakkında bir belge bu
lunmamaktadır.

3' “Mustafa Suphi ve 14. TKP MK üyesi” (S: 1874) 
ibaresi yanlıştır, Mete Tuncay’ın yaymladığı Bakü Kong
resi zabıtlanna göre MK 7 asil ve 3 yedekten oluşmakta
dır, bunlardan Mehmet Emin ihanet edip Kars’da kal- 
mışur. Şefik Hüsnü’nün biyografisinde ise: Bakü Kong
resinde "listeden Merkez Komitesi Üyeliğine ve Merkez 
İcra Komitesi !. Sekreterliğine seçildi” ve THİFnin 15 
Ağustos 1922’de Ankara’da toplanan 1!. Kongresi’nde 
MK Büro üyeli^ne seçildi” ve “kendileri gibi Baku Kong
resinde MK üyeliğine seçilmiş ve Moskova’daki Harici 
Büro’da görev yapmakta olan M. Börklüce ve Ali Rıza 
Keskin ile... Türkiye’de bir “Toparlanma kongresi” ya
pılması konusunda anlaştı.” (S: 1874-5) ibareleri yuka- 
nda belirtildiği p h i  İprahim Topçuoğlu’nun hayallerin
den ibarettir. “TKP ı̂in Viyana’da bir bürosımu oluşturdu” 
ibaresi bildiğim kadar Viyana Parti Konferansı olacak, 
sonraki bilgilerin de kökeni İbrahim Topçuo^u’nun 
uydurmalan. “Legal Sosyalist Parti olarak TSFnin ku
rulması konusunda TKP Plenum’unda tüm kadro ile 
anlaşmışken TSFnin kuruluşundan bir buçuk ay sonra 
Haziran 1946’da TSEKP’ni kurdu.” İbaresi de yanhş 
ve aynı kaynaklı, Ansiklopedi’de İsrarlı bu sapmaya 
yer verilmektedir. (S: 1876) da aynı doğrultudu bir 
hava vardır.

4-“Dr. Şefik Hüsnü, bir dayanışma jesti olarak gıyabın
da Komintem Yürütme Kuruluna üye seçildi” (S: 1889) 
1928 Kongresin’de ki bu seçimin dayanışma jesti olarak 
gösterilmesi Komintem’in ciddiyetiyle bağdaşamaz. Oy
sa listede Stalin, Thâlmann, Thorez, Ferdi (Şefîk Hüsnü) 
arka arkaya yer almada!

Muhalefetin Pavli adası kongresi hakkında ise (yine 
S: 1889) “1929’da (muhtemelen İzmir muhakemesin
den önce) İstanbul Pendik'teki Pavli adasındaki piknik 
yapma gömüşü altında bir muhalefet Kongresi topla
mışlar ve MK’ya cephe almışlardı” diyerek bu grubun 
Komintemce tasfiye edildiği vurgulanmaktadır. Bu hu
susta. da bir liste de yer almaktadır. Nazım Hikmet 
bundan Önce Haşan Âli tarafından disiplinsizliğe düşü
rülerek ihraç edilmiş, listedeki Zeld Baştımar’dan başka 
MK görevlisi olarak kongreye katılan Seyfettin Osman 
da 1932 IV. TKP Kongresine az sonra İcanlmışlardır.

5- Mustafa Kemal Paşa’nın 6 Ağustos 1929’da Eskişe
hir gannda verdiği “ünlü anti-kömünist söylevi” Ansik
lopedi’de verilirken söyleve “Bu memleketteki Komü
nistler, yalnız bizim tevkif ve hapsettiklerimizden ibaret 
değildir. Bu işlerle bizzat yakından alakadar olacağım” 
ibaresi eklenmekte Icalmmamış, (Cumhuriyet, 7 Ağustos 
1929) da yazıya eklenmiştir. (S: 1891) Oysa Mete Tun
cay’a yukanda yazdığımı söylediğim mektupta kendisini 
uyardığım gibi. Ansiklopedi yöneticilerine de o günkü 
Cumhurtyet’in fotokopisini de sunmuştum., ve bu foto
kopide Fethi Tevetoğlunun nutka 1964’de eklediği yu- 
kandaki cümle bulunmamaktadır. “Atatürk ve Komünizm” 
kitabımda 1969 yılında bu sahtekârlığı ilk olarak ben 
ortaya çıkartmıştım. Oysa bu, Ansiklopedi’de yirmi yıl 
sonra hortlayı verdi.

6- “1925’te Berlin’deki Tûrfe Öğrenci Demeği içinde 
Ali Cevdet ile birlikte solcu çalışmalara başlamış olan 
Reşat Fuat da uzun yıllar ele geçmeden yeraltı etkinlikleri 
gösterdikten sonra yakalandı.” (S. 1894) denmekte oysa 
Reşat Fuat ikiyıl daha Berlin’de kaldı. Moskova’ya gitti. 
KUrVda okudu, yurda döndükten az sonra geldi^ yıl 
tutuklandı.(1931).

7- Başlıksız iki biografi: Mustafa Börklüce ile Hamdi 
Şamilov. (S: 1894) Biografide TKP I. Kongresinde MK 
üyeliği hikâyesi yineleniyor. “Daha sonra bazı kaynakla
ra göre Moskova’dan gelen Haşan Âli Ediz tarafından 
partiden atıldı. Başka kaynaklara göre ise Şubat 1932’de 
İstanbul Hahcıoğlunda yapılan TKP III. Kongresini ör
gütledi ve yeniden MK ne seçildi. 1937’de TKFnin 
tasfiye edilmesinden sonra Genel Sekreterliğine Nazım 
Hikmet’in getirildiği yeni TKP’de görev aldı ’ vb.

Bazı kaynaklar sözcüğü ciddi değil; kaynak varsa açık
lanır, Hahcıoğlu III. (en doğrusu 4.cü) kongresini örgüt* 
leyen tornacı Emin Sekun’dur. Börklüce ise daha önce 
ihraç edilmiştir. 1937 TKP tasfiyesi yoktur, separat ka
ran vardır. Nazım Hikmet Genel Sekreter değil adeta 
politika dışıdır. İbrahim Topçuoğlu masallanmn ömrü 
ne uzunmuş!

Oysa aym Ansiklopedi’de (S; 1896-7). Nazım Hikmet’
in biografisinde Nazım’ın ihraç nedenleri çok objektif 
olarak verilmekte ve muhalefetle temaslan doğru olarak 
vurgulanmaktadır. Uyduruk Genel Sekreterliği’nden ise 
söz edilmemektedir.

8- Reşat Fuat’ın biografisi (S: 1921). Bu madde baştan 
aşağı yanlıştır. Annesi de^l, anneannesi Zübeyde ha- 
nım’ın kardeşidir. Doğum tarihi yanlıştır, Mütarekede 
Konya lisesinde öğrencidir, İstanbul’a zaferden sonra 
gelmiştir, işgaldeki faaliyetleri olamaz, Kimya öğt^nimi



için 1919’da değil 1925 yılında Almanya’ya gitmiş olup 
Spaıtakist dönemi yaşayamazdı, JK P  1932 Kongresine 
katılmadı değil, o dönemde hapiste idi. Türfe Soîn dergi
sinde iki yazısı ve bir imzasız yazısı vardır. Dev-Gûç 
oluşumunda da bir ilişkili olmadı.

9- Esat Adii'in biograPisi (S: 1924-5). Bu madde de 
açık yanlış vc çelişkilerli* d«)lıs. Çıkarttığı kitaplar değil 
“çeviriler” olmalıydı. Balıkesir’de grev örgütlenmesi ve 
işçi yürüyüşünden hemen sonra ''sî -ası baskılar iyice 
artınca Ankara’ya giderek Temyiz Başsavcı Yardımcılığı 
görevine başladı" tümcesi birhayli ilgi çeîdci ve çelişkili. 
1942’de İmralı Cezaevi Müdürü iken Mustafa Börİdüce 
ile (Almanlara karşı) gerilla savaşı hazırbğı olayı yazıl
dığı gibi değil 1946 Partileri konusu ve TKP Plenum 
karan olayına daha önce değindik, tam bir fantazi eseri. 
İki Sosyalist pani aıasmdaki ihtilafın nedeninin sendi
kaların •'yatay mı dikey mi” kurulması noktasında odak- 
laşoğı da anlamsız bir uydurma ,!950 partisindeki Ame
rikan yardımı taraftan, anti-Leninist yönü ise göz ardı 
edilmiş.

10- “Tek Parti Döneminde TKP " bölümü ise her ba- 
kımdan ciddi) etten uzak. 1925 TKP Kongre.sı yok. 1927 
Olaylan ve Vedat Nedim’in ihaneti yok, 1932 muhalefe
ti Pavli adası kongresi ve onu izleyen ihraçlar yok. 
1932 Halıcıoğlu kongresi yok, ve birden kongreden 
sonraki urvkifata geçiliyor. İhraç edilen muhalefetin 
(1933) Bursa- davası “Nazım Hikmet grubunun Bursa 
(alternatif PartiV olarak ele almiyc-r. (S: 1925).

11- “Dr. Şefik Hüsnü ise, o sıralar Rcichstag yangım 
dolayısıyla Berlin’de tutuklu buîiuyordu. Davanın ünlü 
sanığı (1929’dan beri KVımınfern'in Batı AM-upa Bürosu 
-WEB- Başkanı) G. Dsmitrov sorgularında “Ferdi" veya 
“Hüsnü”yü tanıdığını İsrarla inkar etti. Sonunda delil 
yetersizliğinden beraat eden Şefik' ilûsnü Almanya’dan • 
aynidı,’’denmektedir. (.S; 192^)

Oysa gerçek çok değişik, l ‘>28 Komintern Kongresin
de Şefik Hüçnü Yürıııme Kurulu asil üyesi, Dimitrov 
ise yedek üye seçilmişkrı.'îiı, WEB başkanı Şefik Hüsnü’- 
dür, Dimitrov ise onun muavinidir. Dava başlamadan 
önce Dr. Şefik Hüsnü tahliye edilip Polonya yönünden 
hudut dışı edilmiştir, Kominffrn iti art-ivini kortarabil- 
miştir. Beraatı da söz konusu değildir.

12- Dinamo’nun tuıuklanmasınm TKP ile ilişkisi yok
tur. (S: 1928)

13- “Şefîk Hüsnü’nûn Kominffnı” Kontrol Komisyo
nuna üye seçildiği ileri sürülmekteyse de. yayınlanmış 
Almanca tutanaklarda, bu bilgiler yer almamakladır.” 
denmekte, ise de (S: 1928) ‘■Komtnfem’in iki organından 
biri Kontrol’ Komitesi- üyeliğine seçilmiş bulunan Şefik 
Hüsnü’’ ibaresi dört sahife sonra yer almaktadır. (S:
1932) Bu çelişki Mete Tunçay’ın ve benim metinlerimiz
deki farktan doğmaktadır, oysa bende bulunan Konıin- 
tem  1935 Kongresi Almanca tutanaklarında bu seçim 
açıkça belirtilmektedir.

14- Kominfem de alınati karar uyannca 'TKP’nin Mos
kova ile ilişkisi 1937' den itibaren orada bir temsilci 
bulundurmaktan ibaret kaldı. Bütün parti ileri gelenleri 
normal basın oı^anlanna -s-e CHP örgütlerine girerek 
‘legale’ çıktılar” denmekte ve “öte yandan çok geçmeden 
geniş tutuklamak! gerek Nazım çe%Tesini, gerekse MK 
çizgisinden birçoktan ağır cezalarla hapisanetere sok
tu.” diye devam edilmektedir. (S: Bu metindeki
çelişki bir yana yazaı 'Sepatat” çalış.'iia karannı kavra
yamamış. ayrıca • hütün parti ileri gelenleri” abartması 
bir yana rKf-* legal basınından her zaman yararlanmak

yolunu tutmuştur, CHFye ve Halfeê ’Ifri’ne sızma karan 
ise pratikte başarılı olamamışlardır, parti separat düzey
de faaliyetini sürdürmüştür, tutuklamalar da bunu gös
termektedir. Sonraki paragrafta tes-viyeci Burhan’ın çö
zülmesi ise atlanmıştır, ve zaten fazla aynnülara inilmiştir.

15- “Bü davaiann en önemli yanı mahkemede bile 
doğrudan doğruya TKP ile bir ilişkinin kurulamamış 
olmasıdır. Gerçekten de Hifemet Kmicımlı partiden daha 
önce ihraç edilmiş bulunuyordu. İhraçtan sonra muha
lefete geçen Hikmet Kıvıkımh legal yaym faaliyetine 
gömülmüştü.” (S; 1930) paragrafı ilginçtir, oysa sahife 
1895’de TKP MK çizgisini temsil ê len Kıvılcımlı Ediz- 
Vasıf üçlüsünün ‘Marksizm Biblioteği'nin kitap dizisinden” 
hakh olarak söz edilmektedir. Ansiklopedinin “Dogru- 
Yanlış" ekinde Hikmet Kıvılcımlı yerine Nazım Hikmet 
konmuş, Dr. Hikmet’in muhalefete geçmesi parsgraf^ 
kaldırılmıştır. Oysa bu metin tahrif edilerek benim ya
zımdan aktarılmıştır. Bu da redaksiy:>ndak! soranısuz- 
luklan belirtmektedir.

16- Kişisel bir yazı olmakla birlikte Emin Karaca nın 
yazısına da değinmek zorundayım. (S: 1930-31). İki 
Sosyalist Parti yazısında: “Kurulması düşünülen legal 
sosyalist parfinin TKP'nin bilinen kadrolan dışında sola 
yatkın ve popülaritesi olan bir Idşi düşünüldüğünden; 
emekli mareşal Fevzi Çakmak, Cami Baykurt, ve Tevfik 
Rüştü Aras isimleri ortaya atıldıysa da hiçbiri kabul 
görmeyince Esat Adii’in ismi üzerinde anlaşıldı. Yeral- 
tındald TKP İstanbul Vilayet Komitesi îjekreteri Hüsa
mettin Özdoğn ve MK üyesi San Mustafa (Börklüce) 
de legale çıkarak Hsat Adil’le birlikte kurulacak partinin 
Polit Bürosunu oluşturmalan kararlaştınldı." denmekte
dir, fantezinin bu kadan da fazla, Mareşal Çakmak 
adayhğı ise bütün sınırlan aşıyor, ancak oyun bununla 
da kalmıyor, JKP'den yıllardır ihraç edilmiş bulunan 
San Mustafa Polit Büro üyesi gösteriliyor, lazkardeşinin 
kocası Hüsamettin ustanın TSP'ne geçişi üzerine derhal 
ihraç edildiği de unutluyor. Birçok paragrafta gösterdiği
miz gibi T5P- TSEKP arasındaki ihtilaf yanlış gösteril
mek isteniyor ve TKP tutarsız duruma düşürülmek iste
niyor. Karaca’nm yazısı tümüyle bu amaçla düzenlen
miş, Birkaç örnek verelim: “Faaliyetini sendikal örgüt
lenmeye öncelik vererek sürdürmeğe başlayan T5P İs
tanbul’daki genel merkezi dışında hiçbir şube açılmamıştı” 
oysa örneğin .Samsun, İzmir şubeleri var, sendikal ör
gütlenmesi ise kağıtta kalmış durumda, icndikalannda 
sade İstanbul’da 10.000 işçi örgütleyen Parti Şefik Hüs
nü’nün partisi (savcının beyanı böyle) İki partinin kuru
luşu arasındaki süre ile bir aydtr, böyle olunca “İşçi 
sınıfı ve emekçi halk bu hızlı gelişme katkısında akın 
akın sendikalara koşmağa başlamıştı”. “Şefik Hüsnü’
nûn Türkiye komünist hareketindeki katizmatik liderli
ğini sarsmağa başladıklan konusunda kasıtlı tahriklere 
giriştiler”. “Şefik Hüsnü kendisinin de katıldığı Parti 
Plenum karan ile kunılmuş olan TSPnin karşısında 
19 Haziran günü TSEKP'nin kurarak çıktı.” ‘TSEKP’nin 
başkanı Şefik Hüsnü ve öteki yöneticileri, birkaç ay 
önce TSP aracıhğı ile legale çıkış konusunda aldıkları 
karan bir yana bırakarak”, “İki Partinin de -üst yönetimi 
legale çıkma konusundaki ortak karardan haberi olma
yan iki partiye dağılmış devrimci kitle”, şeklindeki top
tan yanlış savlar sadece gerçeğe değil hiç bir mantık 
ölçüsüne de uymamaktadır. TKP legal parti kurdurtma 
karan alıyor, bir ay içinde bu partinin sendikal alandaki 
gelişmesi kaşısında ürküyor, ikinci partiyi kuruyor, bu 
kadar basit bir zamanlama hatası şaşırtıcı. Ansiklopedi'-

de adeta bir İbrahim Topçuoğlu- San Mustafa cuntası 
hakim.

Niteldm (S; 1935): “T.SP’nin bütün solu loparlayaca- 
ğınd.îiı ürken Şefik Hüsnü” gibi yanhş savlar, “Seçim 
sistemi tek dereceli olduğundan TSEKP seçimleri boy
kot etmeğe karar verdi” gibi gerçek dışı ve mantıksız 
iddialar. Seçim boykot bildirgesindeki iddialar, tama
men doğru çıkmıştır ve bunlar arasında tek dereceli 
seçim konusu yoktur.” Zeki Baştımar ve M.Şerif Başoğlu 
yönetimdeki hücreler gizli kaldı” iddiası da şaşırtıcı, 
Z«ki Baştımar 1946’da TSEKP Ankara sekreteri idi, An
kara Sendika Birliğim de o örgütledi, nerede gizli kalma.

17- 1951 Tatuklamalan hakkında (S; 1961) “Dava 
sonunda, iddianamede hakkIannda suçlama olduğu hal
de Yeni Edebiyat Dergisi sahibi Neriman Hikmet, yurt 
dışında olan Sadun Aren ve yakalanamayan Ali Kerti 
gibi kişiler beraat ettiler.” İddiası her yönüyle yanlış. 
Neriman Hikmet iddianamedeki bir paragrafa karşın 
davada sanık değildi, bu nedenle beraat etmedi,yurda 
dönen Sadun Aren ve yakalanan Ali Kerti temyizde 
davası bozulanlar ile birlikte İ957‘de yargılandılar, Sa
dun Aren beraat etti, Ali Kerti ise beş yıla mahkum 
oldu. (Bakınız TİP'de Oportüîiist merkeziyetçilik, N.İleri 
S; 454-461).

18-Başdan belirıüğim gibi Türfei-ye İşçi Partisi adeta 
Ansiklopedi'de yer almamaktadır. TİP’in kuruluşu (S; 
1998-9) başlığı altında Doğan Özgütlen’in yazısı yaza
nn görüşlerini yansıtmaktadır. Ancak apaçık bir hatayı 
vurgulamak gerekir. S»;çime girebilmek için TİP yeni 
bir örgütlenme kampanyası açtı ve î,adece 13 gün içeri
sinde 22 il veya 184 ilçe teşldlatı kuruldu. Fakat böylesi- 
nc hızlı örgütlenme bilinçli bir katılımdan çok, bir süre 
önce TfP’e geçen eslu CKMP Senatörü Niyazi Ağırnaslı- 
nın bu partinin birçok örgütünü sadece tabela değiştire
rek bütün üyeleri ile T İPe transferi ile gerçekleşti", 
“Ancak Genel Merkez, CK=VJP‘den gelen üyeler üzerinde 
Ağınıasb’nın etkinlik kurarak parti yönetimine egemen 
olacağından endişe ettiği için önerileri reddetti. ‘Partide 
bu ilk tasfiye operasyonu, daha sonra Genel Sekreter 
Orhan Arsal ve Ankara .Senatörü Niyazi Ağırnash’nm 
da partiden atılmalanyla sürdü” Tümceleri gerçeğe ay- 
kın, o dönemde ben MK üyesi ve Teşkilat Büvo.su sekre
teri idim, Nihat Sargın’îa birlikte çalışıyorduk. Hiç bir 
İl veya İlçe TİP’e CKMP’den transfer olmamıştır, bunu 
üyeler yönünden de söyliyebiliriz. .\ğımaslı CKMP'ye 
sızmıştı ancak bu parti sağcı bir parti idi sonradan 
MHP’ye dönüştü. Delege sayısını artırmama konusun
daki İzmir kongre kararının da CKMP ile bu nedenle 
ilişkisi olamaz. Aynca Orhan Arsal ihraç edildiğinde 
Genel Sekreter değil MK yedek üyesiydi, Ağımash ise 
ihraç edilmedi TÎP’den MK üyesi olduğu halde istifa 
etti. Doğan Özgüden’in ve arkadaşlannın TİP’den istifa- 
lan ve ihraçları konsunda ise kendisi taraftır, söyledik
leri sübjektiftir.

19- TIP’in ele alındığı 2037-2041 sahifeler başka bir
çok kunuyu da ele almaktadır. TİP baklanda Ansiklope- 
di’de sistamatik bilgi yoktur, o kadar ki bu bölümün 
adı “Parlemento dışı Muhalelettir” TİP Kongreleri hak- 
kındaki bilgi ise 2041 sahifedeki bir resim aln yazısın
dan ibarettir.

I960'lı yıllarda çok önemli bir rolü olan, sonraki 
yıllarda da Türkiye sol hareketlere damgasını vuran 
Birinci JİP’e bir Sosyalist Ansikloledi’de nasıl yer veril
mez veya bu şekilde verilir, bu anlaşılabilir bir şey 
değildir, oysa ^onraki )illarda bütün sol hareket. Parti
ler, savaşımlar Birinci TİP kökünden oluşmuştur.

RASİH NURİ İLERİ



T H K O

“Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutlulu
ğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu ba>Tağı buna kadar 
şerefle taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türkiye Halkı
na emanet ediyorum. Yaşasın isçiler, köylüler ve dev
rimciler, Kahrolsun faşizm.”

6 Mayıs I972’de Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslanın 
hemen ardından idam sehpasına çıkan Hüseyin İnan’m 
ölümtindan önceki bu son sözleri, bir anlamda TflKO’- 
nun Fiziksel tasfiyenin tamamlandığı tarihi anm, önderi
nin ağzından tescil oluyordu. Şerefle taşıdıklan mûcadc- 
le bayrağını onurlu bir ölümle taçlandırarak Türkiye 
Devrimci Hareketine yeni bir devrim perspektit» sunan 
THKO'nun vermek istediği me^aj Tûrtaye proleteryası 
ve köylülüğünde olumlu yankısını bulmuştur.

1968-1971 yıllan arası dönem, uzlaşmaz smıf karşıt- 
hklannın açık bir çatışmaya dönüştüğü, Türkiye sol 
hareketini uzun yıllar etkisi altında bulunduran sınıl 
uzlaşmacılığına, revizyonizme, oportünizme ve kendi 
dışındaki güçlere bel bağlama .mlayışına karşı MI. ihti
lalciliğin yeni bir alternatif olarak ortaya çıktığı, '‘legal 
sosyalizm”, “banşçıl geçiş” gibi ülke özgülünde geçerli
liği bulunmayan anlayışların yadsmarak şiddet poiitika- 
sınm temel ahndığt, siUthIı mücadelenin başlangıç yılla
ndır.

Bu döneme damgasmı vuran ihtilalci örgütlerden biri 
olan FHKO, savaşım yıllan ye sonrasında pasifizmin 
boy hedefi haline getirilerek maddi temeli olmayan suç
lamalara maruz kalmıştır. Yenilgi sonrası, THKO’nun 
ideolojik v<- politik hattı tamamen unutturulmaya çahşı- 
larak “teorisi olmayan, eyleme dönük bir ör^tlenme” 
derekesine indirgenip kof kahramanlık edebiyatıyla süs
lenerek siyasi istismara alet edilmiştir.

Türkiye devriminin temel sorunlanna ilişkin görüşle
rini ortaya koyan THKO, kendi içinde yadsınamaz bir 
tutarhlıkla ideolojik-politik çizgisini belirlemiş vc bunu 
yaşama geçirmiştir. THKO’nun eylemleıi, ideolojisinin 
gerelairdiği biı sonuçtur. Örgütsel niteliğinin ve müca
delesinin kavranması ancak bu diyalektik bütünlük için
de olasıdır. THKO ne sak ideolojiden ibarettir ne de 
askeri eylemlerden. Bu çerçevenin dışındaki her yakla
şım yanılgılan kaçmılmaz kılacakur. ML olaylara neden- 
üonuç ikilemi içinde yaklaşımı zorunlu kılar. THKO’ya 
yöneltilen eleştirilerde bu ana nokta sürekli göz ardı 
edilmiş, taktik halalar ve yenilgi ön plana çıkanlarak 
onun şahsında silahlı mücadele mahkum edilmeye çalı
şılmıştır. Tabii bu arada, eleştiriden neyin hedeflendiği 
ve eleştiri sahibinin niteliği de büyük önem taşımakta
dır. Değerlendirmemiz, “geçmişin" olumlu ve olumsuz 
yanlannı bilimsel bir yaklaşımla ele ahp, Türkiye dev
rimci hareketinin gelece^ne dönük pratik adımlar at
mayı hedefleyenler içindir. Yoksa, küçük-buıjuva nite
liklerini gizlemeye çalışarak “71 hareketinin" tüm dev
rimci kazanımlannı yok etmeyi görev bilenlere söylene
cek fazla sözümüz yoktur. Bunlara gereken yanın sınıf 
mücadelesinin yakın tarihi vermiştir.

İktidar mücadelesi, yengi ve yenilgilerle dolu bir sü
reçtir, Onurlu yenilgiler her zaman daha güçlü atılmıla- 
nn zeminini oluşturur Faşizmin doğrudan saldmya 
geçtiği bir dönemde savaşımı başlatan THKO’nun değer
lendirilmesinde yenilgi kısta.*̂  alınamaz. Önemli olan, 
eylemleriyle bütünlük gösteren ideolojik-politik hattı 
vc Türkiye devrimci hareketine ne getirip ne götürdüğü
dür. Bu nokta sürekli atlanarak THKO’na koro halinde 
yöneltilen “eleştirilere" yanıt vermek kaçunlmaz bir gö
rev olmaktadır. Her^eyden oncc “Marksizm bizi, sınıflar

ilişkisinin ve tarihinin her anının somut özelHkicrini 
en doğru, asima en uygun, nesnel olarak doğrulanabilir 
bir hesabını yapmaya zorunlu kılar.”(Lenin)

Öncelikle, THKO’nun temel teorik belirlemelerini içe
ren Türkiye Devriminin Yolu broşüründen alıntılarla, 
hareketin ideolojik çerçevesini ortaya koymak gereki
yor. TDY de yedi ana başhk altında toparlanan belirle
melere 'T ürkiye Toplıımunun Yapısı’ incelenerek baş
lanmış. alt başlıklarda sanayi ve tanm sektörü ele alına
rak, sosyo-ekonomik yapı tahlil edilmiş,“emperyalizme 
ba^mlı az gelişmiş kapitalist bir ekonomiye sahip olan 
ülkemizde” farklı üretim ilişkilerinin bir arada bulundu
ğu sonucuna vanlmışnr. 1923-50 döneminin de irde
lendiği bu bölümde. Türkiye solunu derinden etkilen
mesi açısından “Kemalizm” konusundaki görüşlere de 
kısaca değinmekte yarar var.

“Yeni kumlan Cumhuriyet hükümetinde sermaye sa
hiplerinin ve toprak ağalannın kesin hakimiyeti yoktur, 
kurtuluş savaşının ortaya çıkardı^ sınıflar ittifakı içinde 
parçalanmış Osmanh ordusunun ilerici reformist kana
dıyla, şehir küçük-burjuvazisi ağırlık kazanıyordu." “23- 
50 dönemini kısaca şöyle özetleyebiliriz; Kapitalizm 
öncesi üretim ilişkilerinin hakim olduğu, ticaret burju
vazisinin yabana tekellerle bağlannı tamamen kopar
madığı ve anti-emperyalist politika içerisinde reformist 
burjuvazi ile ittifak kurarak kapitalist yoldan kalkınma
yı gerçekleştirmek için bocalama dönemidir.’’

“Türkiye Toplumunda Smıflar'’m incelenmesine ayrı
lan- ikinci bolümde sosyo-ekonomik yapınm degerlendi- 
rilmesmden hareketle smıflar tahlili yapılmalaa ve Türk 
silahlı kuvvetlerinin ülkemizdeki fonksiyonu ortaya kon
maktadır.

“Milli Mesek”nin ele alındığ{ üçüncü bölümde. Türki
ye’de çeşitli ulus ve milliyetlerin (Türk, Kürt, Arap, 
vb.) oluşturduğu çok uluslu yapı iııcelcnerek Türk ulusu 
egemen ulus, diğerleri de bağımlı ulus ve milliyetlere 
olarak ele alınmıştır. Kürtler de bu statü içinde ezilen 
ulus olarak belirlenmiştir. ‘'Emperyalizme ve işbirlikçi
lerine karşı verilen mücadelede bütün Türkiye Halkının 
çıkarlan onaktır. Bu nedenle mücadelenin güçlenmesi, 
başan şansının anması bütün ulusların emekçi kitleleri
nin güçlü bir örgüt içinde (işçi sınıfı partisi, halk ordu
su) örgütlenmesiyle sağlanabilir." görüşmeden hareket
le birlikte örgütlenme mutlaklaştınlmıştır.

Dördüncü bölümde “Milli Demokratik Devrim’’ anla
yışı ortaya konmuştur. “Emperyalizmin hegemonyası 
altında, az gelişmiş kapitalist bir ekonomiye sahip olan 
Türkiye’de devrim stratejisi Milli Demokratik Devrim
dir.” tespiti yapılmıştır. Çeşitli örgüderin farklı yorum
lan birçok MDD anlayışı ortaya çıkarmış ve bu stratqi- 
nin farkh yorumlaımdan değişik politik mücadele yön
temleri çıkmıştır, bu yüzden THKO’nun özgün MDD 
anlayışını biraz açmak gerekiyor,

“Türkiye’de hakim çelişkinin -emperyalizm ve halk 
kitleleri arasındaki çeli.şki olduğu noktasından hareket 
edeceğiz.” “İşçi smıfı kendi iktidannı gerçekleştirecek 
politik mücadelesi gereği, bu uzlaşmaz çelişkiyi çözüme 
bağlamak zorundadır.” “Emperyalizmin sömürüsü al- 
tuıdaki diğer sınıf ve tabakalar da işçi sınıfının yanında 
kendi smıfsal çıkarlan gereği mücadele edecektir.’' “Önü
müzdeki devrimci adımın MDD olmasmı zorunlu kılan 
etken temel çelişkinin çözümü için gerekli sınıflar ittifa
kıdır.” “MDD’de işçi sınıfı öncülüğü şarttır.” “Türkiye’de 
sosyalist devrimin gerçekleşmesi için emperyalizm tas
fiye edilecek ve işçi sınıfı öncülüğünde tamamlanacak- 
nr... Sosyalist devrime geçiş için ön aşama ön şart 
olan MDD’nin tamamlanmasını zorunlu kılan teoriye 
’aşamalı devrim teorisi’ diyoruz. Diğer taraftan MDD 
işçi sınıfı öncülüğünde gerçekleşeceği için sosyalist dev
rime geçiş hiçbir kesintiye uğramayacaknr. İşte bu an
lamda iki devrim teorisine ‘kesintisiz devrim teorisi’ 
diyoruz.” “MDD sürecini politik devrimin başlangıcın
dan sosyalist devrime kadar olan dönemine genel an
lamda bir ayınma tabi mtmak mümkündür. 1- İktidar 
öncesi dönem 2- İktidar sonrası dönem .. İktidar önce
si dönemi anfi-eroperyalist mücadelemiz şeklinde belir
leyebiliriz. Bu dönem uzun halk savaşı liönemini kap
sar. Halk savaşı sürecindeki politik mücadelenin politik 
ve askeri sotunlannı kapsayan tüm strateji ve taktikleri 
halk savaşı teorisi içinde inceliyoruz.” “Halk .savaşı teo
risinin gelişmesine yardım eden belirgin özellikleri şöy
le açıklayabiliriz. 1- Politik mücadelede sınıflar mevzi- 
lenmesi, 'Milli C-ephc Politikası’ 2- İşçi sınıfının öncülü
ğü 3- Özünü politikadan alan askeri devrimci teori.”

Milli Cephe politikası halk savaşında ittifak kuracak 
olan sınıf ve tabakaların temel politikasıdır. Bu politika
nın uygulanma sürecinde halk kitlelerini devrime götü
recek ikili bir örgütlenme gereklidir. Bunlar işçi sınıfı 
örgütü (parti) ve halk ordusudur. Bu ikili örgütlenme 
şekli MDD de zorunlu ve vazgeçilmez ild araçur. “Halk 
ordusunun gelişimi ancak şiddet politikasının temel 
ahndığı bir düzeyde savunulur. Şiddet politikasını temel 
almayan mücadeleye halk savaşı, mücadeleyi omuzla
yan örgüte de halk ordusu denmez.” “Silahlı mücadele 
vc şiddet politikası terimlerinin yanlış anlamalara sebep 
olmaması için kısaca açıklanmasında yarar görüyoruz. 
Politik mücadelenin en üst düzeyini şiddet politikası 
ve şiddet politikasının temel yöntem, olduğu politik 
mücadeleye de silahlı, mücadele diyoruz.” “Halk savaşı
mız mevcut yapısıyla evıimci iç savaş şeklinde gelişe
cektir. Milli cephede yer alan .sınıf \ e tabakalar arasında 
işçi sınıfı mücadelenin ve de\'rirain öncülüğünü yapa
cak, köylülier ise halk savaşmın temel gücünü teşkil 
edecektir.”

Halk savaşının ilk döneminin gerilla savaşı biçiminde 
südürüleceğini belirleyen THKO, kırsal bölgeleri temel 
almış ve kırlardan şehirlere doğru gelişen bir rota çiz
miştir. Şehirlerin temel alınmasının halk savaşı mantı
ğıyla çeliştiğini vurgulayarak somut koşullar içinde parti- 
ordu aynmına gitmemiş ve mevcut örgütün her iki 
fonksiyonu da üstleneceğini öngönnüştür. “Bazı arka
daşlar silahlı mücadeleye başlarken parti olarak ortaya 
çıkmayışımızı bir parti anlayışımızın olmadığı, politik



mücadelede askeri sorunlan ön planda tuttuğumuz veya 
silaha insandan daha çok önem verdiğimiz şeklinde 
yorumlamaktadırlar... Ordumuzun bu gelişim düzeyin
de parti ve ordu diye bir aynm yapılmayacaktır. Gücü
müz, halletmek zorunda olduğumuz meseleler ve örgüt
sel sorunlar açısından şimdiden aynma gitmek hatalı
dır. Böyle bir aynm, silahlı mücadeleye ideolojik bir 
zorunluluk olarak girmiş olan örgütü şekli bir bürokrasi 
mantığı içinde suni bir ayınma tabi tutmak olur.” Parti
siz devrim olmaz anlamışını, partisiz mücadele olmaz 
anlayışına indirgeyen ve partinin mücadele içinde do
ğup geüşeceğini yadsıyan, üç-beş kişinin bir araya gel
mesiyle “parti" kurmaya alışmış oportünistlerin THKO'- 
yu daha farklı değerlendirmeleri düşünülmez.

Aynı noktadan hareketle THKO'na yöneltilen fokocu- 
luk suçlanmasına da yine Hüseyin İnan’ın kendisi yanıt 
veriyor:

“Dünya devrimci pratiğini uzun dönem etkileyen ve 
büyük zararlar getiren ve bilhassa emperyalizmin kont
rolü altındaki ülkelerde halk savaşının başlangıç döne
minde ortayan çıkan iki tehlikeli görüş üzerinde duraca- 
^z. Bunlardan birisi, Latin Amerika ülkelerinde ortaya 
çıkan ve Regis Debray’ın fomüle ederek ‘Devrimde 
Devrim’ şeklinde ortaya koydu gerillayı AMAÇ olarak 
gören görüştür. Fako teorisi olarak adlandınlan bu gö
rüşün esası halk savaşı teorisini red ve politik mücadele
de araç olan gerilla savaşının amaç haline getirmektir. 
Debray burada bu görüşünü Devrimde Devrim adı altın
da yeni bir devrim modeli olarak ileri sürmüştür. Geril
lanın amaç edilmesi doğal olarak halk savaşının salt 
askeri mantık içerisinde derlendirilmesidir. Bu görüş 
Küba Kurtuluş Savaşınm pratiğinin yanlış bir düşünce 
sistemi içinde geliştirilmesi ve teori haline getirilmesi
dir. Tüm azgelişmiş ülkelerde tarihi oportünizmin savunu
culuğunu yapan gedikli oportünistler halk savaşının 
önemli bir sorunu olan ve politik mücadelede araç 
olarak kullanılan gerilla savaşma ve ona bağh olarak 
halk savaşına karşı çıkabilmek için bu görüşe dört elle 
sanlmışlardır. Regis Debray’m ‘Devrimde Devrim’ mo
delinde ileri sürdüğü görüşlerle halk savaşlan veren 
gerilla örgütlerinin sorunlan arasında askeri yönüyle 
ortak özellikler, oportünist ve pasifistlerin gerilla savaş- 
lannı ve mücadeleyi omuzlayan örgüden maceracılıkla 
suçlamalan açısında fırsat bulmalannı sağlamıştır. Ge
nellikle halk savaşlannın ilk dönemi gerilla savaşı şek
linde başladığı için bu tutumu evrensel bir tutum haline 
getirmişler ve halk savaşına başlayan politik örgütlere 
aynı suçlamalarla karşı çıkmışlardır. Nitekim Türkiye'
de de aynı suçlamalar THKO’na yöneltilmiş ve birçok 
kişi ve gruplar adeta bu işin gediklisi olmuşlardır. Tek
rarlamak gerekirse THKO, gerilla savaşını halk savaşı
nın başlangıç döneminde stratejik bir sonu ve halk 
kitlelerini örgütlemek için en doğru araç olarak kabul 
etmiştir. Gerilla savaşını amaç edinenlere şiddetle karşı
yız. Ve bu görüşü sa\’unanlarla aramızdaki uçurum 
en az THKO’yu maceracılıkla suçlayanlar kadardır.”

Yine THKO'na yöneltilen maceracılık suçlanmasının 
yanıtmı da Hüseyin İnan’a bırakalım:

“Davramşlan ile pasifist ve oportünist çabalannı canla- 
başla devam ettiren bu beyler, lafa gelince, liberalist 
bir tavırla de\Tİmci teori adına, maceracılığımız konu
sunda fetva veriyorlar. Hiç olmazsa eleştiri sınınnı mu- 
[lafaza etmek için bizleri küçük-burjuva anarşizmiyle 
»uçlarken, kendilerinin hatah da olsa halk savaşı girişi
minde olması gerekir. Bu olmayınca yapıcı yönden bir 
îleşîiri or-tamı sağlanamaz. Fakat bunlar pasifizmden 
ınilim sapmadan, aynı tutumla bizleri suçlamaya devam 
ideceklerdir.Zaten uyumlu bir düşünce ve davranış

bütünlüğüne sahip olmayan bu kişiler, belli periyotlar 
içinde, sınıflar arasmda politik dalavereler.'bazen işçi 
sınıfına, bazen köylülere dört elle sanlarak, dalkavuklu
ğu ve lafazanbğı sistemU sürdürmeye devam etmekte
dirler. Köylüler arasmda bulunmaya halk savaşı çalış- 
malan, işçiler arasında bulunmaya ise parti çahşmalan 
adını vererek devrimci mücadeleyi tekellerinde bulun
durma çabası içindedirler. ML adına oporrünizm ve 
pasifizm temel politikalan, yayın organlan temel örgüt
lenme araçlandır. Bunlann halk savaşına ve şiddet poli- 
tikalanna bağhiıklannm tek kaynağı dünyada henüz 
banşçıl şartlar içinde devrim gerçekleşmediği içindir. 
Bu açık gerçeği bildikleri için, halk şavaşını kabul eder 
görünmeye mecbur olmaktadırlar. Fakat şiddet politika- 
lanndan devamh kaçmakta ve silahlı mücadele etken
dir, zamansızdır ve halk kitlelerinin desteğini almamış
tır gibi lafcıklarla haklı görünmeye çabşmaktadırlar.”

Orta-Doğu sorunun irdelendiği beşinci bölümden sonra 
altıncı bölümde “Ortak Pazar” konusu ele ahnmış ve 
son bölümde de “Türkiye Faşizmine” değinilmiştir. Fa
şizmin hedef ve amaçlan vurgulanarak buna bağlı mü
cadele çizgisi belirlenmiştir.

Hakim smıllann ekonomik ve siyasi bunalımlannın 
artığı, sınıf çatışmalannın şiddetlenerek varlığını tehdite 
eder boyutlara ulaşnğı dönemlerde, şekii demokrasiye 
son verilerek başta işçi smıfı ve onun öz örgütü olmak 
üzere tüm potansiyel muhalefet odaklanna karşı doğru
dan bir saldın başlatıhr. Sadece anti-faşist olmakla kal
mayıp özünde halka da karşı olan faşizmin görevi, 
sermaye saldınlannı, kitlelerin kapitalist bir azınlık ta
rafından sömürülmesinin siyasi anlamda başan kazan
masını ve bu azmbğın halk çoğunluğu üzerinde egemen
liğini sağlamlaştırmaktır. Her türlü hak ve özgürlüklerin 
ortadan kaldınidığı dönemde, ekonomik sömürü had 
safhaya ulaşırken, devrimci-demokrat ve sendikal örgüt
lenmeler siyasal yaşamdan dıştalanmaya çalışılarak kit
leler üzerinde yoğun depotizasyonlar ve pasifikasyon 
politikası uygulanır. Terör ve sansürle gerçekler gizlen
meye çahşıhrken halk kitleleri arasında derin korku 
ve umutsuzluk ortamı yaratmak ve “güçlü devlet” imajı 
vermek için idam ve katliamlara yönelerek işkence sis- 
temletirilir. Faşist diktatörlüğün güçlü gibi görünen bu 
yanı geniş halk kitlelerini karşısına almasıyla en büyük 
güçsüzlüğüdür.

Bu dönemlerde, devrimci örgütlerin temel mücadele 
yöntemlerinden ta\1z vermeden somut duruma uygun 
doğru taktikler geliştirmeleri ve faşist politikalann zayıf 
yanlannı titizlikle bularak zamanında ve en hatasız 
bir biçimde saldınya geçmeleri ve anti-faşist bir cephe 
içinde halk kitlelerinin ekonomik ve demokratik hakla- 
nnın kazanımı için savaşım yürütmesi hayati bir önem 
kazanır. Sorun olınak ya da olmamak ikileminin aldığı 
bu koşulda faşizme karşı direnmek esas olup, anlacak 
her pratik adım büyük bir etkiye sahip olacaktır. Dev
rimcilerin yılgınlığa ve paniğe kapılarak pasifîzme sap- 
malan kitleler üzerinde derin hayal ktnklıkian yarat
mak faşizmin demagojilerine aldanma tehlikesi doğu
rur. Bunu önlemenin yolu, kısa vadede bir yenilgi yaşa
nılabileceği olasılığını da göz önüne alarak, temel müca
dele yöntemlerinden taviz vermeden savaşıma atılarak 
devrim ateşini körüklemek, halka taze umutlar vererek 
faşizmin açık yüzünü teşhir edip kitleleri savaşın plat
formuna çekebilmektir.

Bu anlayış çerçevesinde tavrını netleştiren THKO, 12 
Mart yan-askeri faşist diloatörlüğüne karşı ideolojik 
bir zorunluluk olarak başlattığı silahh mücadeleyle fa
şizme etkili darbeler vururken, devrimci mücadelenin 
ilk defa üniversite kantinlerinin, aydın sohbetlerinin 
dışına taşıyan THKO. önderlerini ve savaşçılannı faşiz
me karşı giriştiği bu tarihsel kavgada yitirirken, devrim
ci kararbğın, halka güven ve bağlığın, ihtilalci güçlerle 
dayanışmanın en güzel ve en anlamlı bir örneğini sergi
lemiştir.

Faşist diktatörlüğe karşı zorlu savaşım yıllar?, aynı 
zamanda sol saflarda aynşmanm netleştiği, toplumsal 
savaşım içerisinde gelişip güçlenmekte olanm öne fırla
dığı, hantal ve gehşmenin sınırlanna dayanmış yapılan- 
malann hiç bir varlık göstermeden siyaset sahnesini 
terkettiği dönemlerdir. Bu dönemde öne fırlayan THKO, 
devrimci şavaşımda ön saflardaki yerini almıştır.

70’li yıllar THKO safhalannda bir annma yıllan; şid
det politikası temelinde sürdürülen savaşımın bedelini 
ödeme kararbhğından uzak unsurlann selameti ya kaç
makta bulduklan, ya da silahh mücadelenin zorluklan 
karşısında “gerçekleri” kısa sürede kavradıklan yıllardır 
da. Mücadeleye “gerçek eylemciler yanında türlü kalıp
tan insanlar da katılıyor. Bunlar sürüp giden ihtilali 
kavramayan saf şamatacılar” oluyor. Bu unsurlar, THKO’- 
nun fiziksel tasfiyesinin gerçekleştiği ve karşı devrim 
dalgasının nispeten hafiflediği yıllarda yeniden “birinci 
sınıf ihtilalci olma şöhretini çaktırmadan elde ediverdi
ler.” 1971 yenilgisinden soma “bu tür insanlar ortaya 
çıkn ve önemli roller oytumaya başladı. Güçlerinin 
yettiği ölçüde benzerlerinin daha önceki tüm gelişmtieri 
engellemeleri türünden, işçi sınıfının gerçek eylemini 
engellediler. Bunlar kaçınılmaz dertlerdir; zamanla kur- 
tulunuyor.” Ancak uzun bir süre THKO, bunlardan kur- 
rulmaya fırsat bulamadı. “Bunlar” THKO’nun sınıf uz- 
laşmazhğının canh bir kaniti olduğu gerçeğim unutarak 
ve unutturmaya çalışarak THKO'dan kurtulmayı hedef
lediler. THKO bunlardan kurtulamadı çünkü yeniden 
darbe büyüktü ve örgüt fiziksel olarak tasviye edilmişti. 
Bunlardan hesap soracak bir yapı yoktu. Geçmişte hare
ketle şu veya bu şekilde ilişkileri olmasının avantajını, 
kullanarak öncülüğü ele geçirdiler. İlk iş olarak, Hüse
yin İnan’ın yazmış olduğu TDY broşürü toplanlarak 
dağmmı engellendi. Böylece THKO’nun ideolojik ve po
litik hattını istedikleri gibi çarpıtarak karşı propaganda
ya giriştiler. THKO önderlerinin ölüm yıldönümleri de 
dahil bulduklan her.fırsatta THKO’ya saldın kampanya- 
smı başlattılar.

THKO’nun yeniden inşaası olarak lanse edilen yenilgi 
sonrası dönemde, THKO’nun oluşturduğu büyük etki 
nedeniyle kısa sürede geniş bir kitle toparlanabilmiştir. 
Yenilgi sonrası sağa kayan unsurlann başını çektiği 
THKO-GMK, 1975 yılının başlarında toplanarak birta
kım kararlann yanı sıra Yoldaş isimli bir derginin yayın
lanmasını başlattı. İlk sayısında geçmişin “küçük -burjuva 
maceralığı” ve “anarşizm” olduğu imajı verilirken ikinci 
sayının hazırlanmasında, sosyal-emperyalizm sorunun
da çılan görüş farklıhklanndan dolayı, daha sonra TDKP 
ve TKEP adını alan ayrışmalar yaşandı. Üçüncü sayıdan 
itibaren THKO’nun ideolojik ve politik hattını savunan 
kişi ve gruplarca tepkiyle karşılanan bu görüşmeleri, 
uzun tartışmalar sonucu yol aynmına vararak 76’lardan 
itibaren bu yapılamadan aynimalar başladı. Bu aynlma- 
lar bütünsel nitelilue olmayıp, daha çok bölgesel nitelik
te kalarak siyasi arenada TDY adı ainnda faaliyederini 
sürdürdüler.

Ortak yanlan THKO’nun ideolojik hatnnı savunmak 
olan bu gruplar, önderlerinin nispeten yetersiz ve tecrü-



beşiz oîuşlan nedeniyle, bölgesel niteiilderini kırmaya
rak geliştiremerae kaygısıyla dokunulmazbk zırhına bü
ründükleri TDYye körü körüne bağlanmışlar ve bu 
da THKO’nun ihtilalci ve militan özünün giderek zayıf
lamasına yol açmıştır. 1978’Iere kadar kısır bir döngü 
içinde geçen bu dönem, pratiğin de zorlamasıyla merke
zi yapılanmanın kaçmılmazhğını ortaya çıkarmış, çaba
lar bu yönde yoğunlaştınbrken 12 Eylül sürecinde yeni
den bir darbe yenilmiştir. Önümüze koydoğumuz kad
rolaşma ve ideolojik birliğin yaratılması çabasında uzun 
dönemli hedeflerle güncel olan arasındaki halkayı doğru 
olarak kavrayamamak, döneme uygun savaşım ve örgüt
lenme biçimlerini yaşama geçirememek, Tütrkiye devri
minin temel sorunlannda yeni açıhmlan yapamamak, 
legalizm batağına düşmek kaygısıyla kitle çalışmalanna 
gereken önemi vermemek ve şiddet politikası temelinde 
yürütülecek politik mücadeleyi yaşama geçirmekte zaa
fa düşmek temel yanılgılanmızı oluşturmaktadır.

Törfeiyc Devriminin Volu’nun kararh militanlan için 
THKO düşünceleri tabu olmadığı gibi dogmalar yığını 
da değildir. Her yeninin eskiyeceği, doğrulanyla birlilue 
yanlışlannm da bulunacağı bilinciyle TDTdeki bazı 
tesbitlere yönelteceğimiz eleştiriler aynı zamanda kısmi 
özeleştirimiz olacaktır.

Türkiye solunun uzun bir süre etkisi altma alması 
bakımından “Kemalizmin” özel bir önemi vardır. Gerek 
THKO, gerek sol hareketlerin büyük bir çoğunluğu Ke
malizm’i değerlendirirken, bu etkilenmeden kurtulama
mış, ordunun ilerici ve reformist kanadıyla şehir küçük- 
burjuvazisinin bir hareketi olarak ele ahp, ilerici radikal 
bir nitelik vererek emperyalizmin fiili işgaline olduğu 
kadar ekonomik işgaline de karşı olduğunu ileri sür
müşlerdir.

Emperyalizmin fiili işgaline karşı ulusal kurtuluşu 
gerçekleştirmek ve kapitalist kalkınma modelini benim
seyen kadrolann ideolojisi olarak değerlendirilebilecek 
“Kemalizm”, fiili işgale karşı “milli” ve “ilerici” bir hare
kettir. Ancak Kurtuluş Savaşı sürecinde ve sonrasında 
emperyalizmle ittifak arayıştan içerisine girmesi, ticaret 
burjuvazisi ve toprak ağalanyla birleşerek bu kesimlerin 
çıkarlan doğrultusunda politika izlemesi burjuva prog
ramının ilk adımda tıkanmasını getirmiştir. OsmanlI 
İmparatorluğundan devralman ekonomik enkaz, dış borç
lar ve bağımlılık ilişkileri, Lozan anlaşması gere^nce 
çok düşük tutulan gümrük hadleri üretici güçlerinin 
az gelişmiş düzeyi ve yeterli sermaye birikiminin olma
yışı, kapitalizmin iç dinamizmiyle gelişerek sanayileş
mesini engellemiştir. Ulke kaynaklan ulusal burjuvazi
nin yaratılması için seferber edilmişse de bu kesimler 
kısa vadede daha sonra kâr getiren ticaret, ulaşım ve 
bankacılık alanlanna yönelerek buralarda faaliyet gös
termişlerdir. Bu dönemde emperyalist tekellerle çok 

sayıda ortak yatınmlara girilmiş, millileştirilen yabancı 
şirketler belediye hizmetleri ve ulaşım sektöründe sınırk 
kalmıştır.

Başından itibaren anti-komünist bir temele sahip olan 
“Kemalizm” 1917 Ekim Devriminin de etkisiyle büyük 
prestij kazanan konûnistİere örgütlenme ve savaşım 
hakkı tanımazken katliamlara baş vurmaktan da kaçm- 
mamış, kitleleri politikadan ve savaşımdan uzak tutmak 
için her yola başvurmaloan çekinmemiştir. İzmir sui- 
kasti gerekçesiyle kendi rakiplerini de tasfiye ederek 
iktidannı sağlamlaştırmıştır.

Ulusal savaşta aynı cephede savaştığı Kürtlerin varlı
ğını dahi inkara yönelip uydurma teoriler ve tarih yaz- 
macıbğı ile Türkçülüğü yüceltmeye çalışan “Kemalizm” 
şövenizmi alabildiğine körüklemiştir. Kûnler üzerinde

uygulanan sömürü ve asimilasyon politikalanna tepld 
olarak ortaya çıkan ulusal ayaklanmalan şiddet ve kanla 
susturmuş, Şeyh Sait isyanı gerekçe gösterilerek 1925 
yılında çıkanlan Takrir-i Sükun kantmu ile tüm emekçi 
halklar İ^sla altına alınarak sansür ve sürgün politikala- 
n  hız kazanmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 1929 bunalımının 
ardmdan içine düştüğü ekonomik açmazdan çıkış yolu 
arayan devletin resmi ideolojisi halinde gelen Kema
lizm. hızla kalkmma ve ilerleme çaresi olarak -1930’larda 
Avrupa’da gelişme gösteren- faşist hareketlerin de etki
siyle. mesleki temelde, yukandan aşağıya örgütlendiril
miş totaliter ve faşizan bir model benimsenmiştir. Parti 
ve devlet özdeştirilerek, hukuksal düzeni, İtalya’dan ab- 
nan ceza yasalan ile oluşturulan faşist karakterdeki 
tek parti diktatörlüğü meşrulaştinlmıştır. Aynı yıllarda 
Türkiye’de ABD büyük elçisi olarak bulunan Grew’in 
ülkesine gönderdiği rapor ilginçtir; “Aynı zamanda halk 
partisinin bir baştan bir başa yeniden örgütlenmesi 
başladı. Eğer çıkardığım sonuçlarda yanılmıyorsam, bu 
yeniden örgütlenme halk partisini faşist ilkelere dayah 
bir siyasal-eğitim örgütüne dönüşecektir ve faşizmin 
türkçesi “Yeni Kemalizm” olacaktır.” Grew’in pek fazla 
yanılmadığı söylenebilir.

Emperyalist sistemle bütünleşme çabası içerisinde olan, 
geniş halk kitleleri üzerinde terör ve baskı uygulayarak 
sömürünün devamını sağlayan, ulusal baskı ve asimi
lasyonu üst boyutlarda yürüten TC kurucu kadrolanm 
ve ideolojisin ilerici ve roformist, izlenen siyasal - 
ekonomik politikayı da anti-empariyalist olarak nitele
mek olası değildir.

TDY’nin bir yanılgısı da “milli mesele” konusunda 
görûlmetedir. Türkiye’de 70’lere doğru solun gündeme- 
ne giren milli mesele, giderek yoğun bir tanışma konusu 
olmuştur. Türkiye devriminin odak noktalanndan birini 
oluşturan bu konuda düşülecek yandılar devrim süre
cinde belirleyici bir rol oynayacaktır. THKO soruna 
yaklaşımında azami titizli^ göstermeye çalışmasına rağ
men, önemli yanılgılara düşmekten kurtulamamıştır.

Ulusal sorunun tesbitinde dikkat edilecek nokta, ulu
sal baskı alanda tutulan ulusun, sömürge statüsü göste
rip göstermediğidir. THKO, Künlerin ezilen ulus olduğu 
yönündeki tesbitiyle ilk adımı atmış olmasına rağmen 
ikinci adımı atamamış sömürgesel yönü görememiştir. 
Bunun doğal sonucu olarak, uluslann kendi kaderlerini 
kendilerinin tayin etme hakkmı savunması olumlu yö
nünü oluştururken, birlikte örgütlenme tezini mutlak
laştırmak olumsuzluğundan kurtulamamıştır.

Ezilen halklann devlet kurma hakkının zor yoluyla 
önlenmesi olan ulusal başlanın nedeni, ekonomik sö
mürüyü devam ettirmektir. Çok uluslu ülkelerde sömür
ge ve bağımh ulus ayınmmı yapmak oldukça zordur. 
Bununla birlikte bir ülke halk, ulusal baskı altında 
tutulup kendi iradesi dışmda zorla egemen ulusa ba^m- 
h tutuluyor ve bunu sağlamak için her an askeri bir 
güç hazır bekletiliyorsa, yöneticileri egemenler tarafın
dan atanıyor, yeraltı ve yer üstü kaynaklan gasp edile
rek ulusal ekonominin gelişimi engellenip egemen ulus 
ekonomisine bağımlı lalmıyorsa, ulusal dil ve kültürel 
gelişimi zora dayab olarak engelleniyorsa, o ülkenin 
sömürge statüsünde olduğu yadsınamaz. Bu özelliklerin 
hepsine sahip bulunan Karilerin ülkesinde ek önlemler 
olan bölge valiliği, özel tim, yaygın askeri işgal yeterli 
görülmemiş son dönemlerde çıkanlan Kanun Hükmün
de Kararnamelerle Takrir-i Sükun benzeri uygulamalar 
yürürlüğe konmuş, sansür ve sürgün politikalan günde
me getirilmiştir.

Gerek Kürtlerin ülkesinin sömürgesel konumu, gerek 
ezilen ulusal kurtuluş hareketinin gelişmişlik düzeyi, 
gerekse Türkiye’nin 70lerden bugüne ulaştığı ekonomik 
gelişmenin boyutu, THKO’nun o dönem ilkesel düzeyde 
gördüğü birlikte örgütlenme anlayışını' ve kırlardan şe
hirlere doğru bir rota izleyecek halk savaşı tezini geçer
siz kılmaktadır. Bu savaşın temel alanı Kürtlerin ülkesi 
ve temel gücünün köylülük (ağırlıklı olarak Kürt köylü
sü) abnması günümüz koşuiiannda pradk geçerliliğini 
yitirmiştir. Kûrdistan halkının ulusal kurtuluş savaşı 
halen yürütülmekte olan halk savaşı temelinde gelişir
imin, köylülük de gelişen mücadelede yerini almaktadır. 
Önümüzdeki görev süreci yakalayarak her iM mücadele
yi çakıştirmakür. Unutulmaması gereken nolaa, tier ko
şulda ezen ve ezilen ulus ML’leri arasında çok sıkt 
bir ittifak ve ortak düşmanın yenilişini kolaylaştıracak 
bir dayanışmanın zorunluluğudur.

Çeşitli uluslann proleterlerinin çıkan hiç şüphesiz 
uluslann aynimasmda değil birleşmesindedir. Ancak 
bu birleşme zora dayah değil, uluslann eşitliği temelin
de, onlann serbest iradesiyle olmabdır. Uluslann birlik
teliğinin kalıcı olmasının tek koşulu budur. Uluslann 
aynima hakla ilerde gönüllü birlikleri oluşturmak için 
aynbnaktır.

Milli Demokratik Devrim konusunda THKO’nun te
mel yaklaşımı doğru olmakla birlikte devrimin anti- 
emperyalist yanı tamamen ön plana çıkanlarak demok
ratik yön oldukça tali bir plana itilmiştir. Yeni sömürge 
bir konumda olan ülkemizde, emperyalizme karşı sava
şım; demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesiyle 
bütünleşmiştir. Bunlar bir zincirin aynimaz halkalannı 
oluştururlar. MDD aşamasında sak anti-emperyalist mü
cadeleyle sınırlanmak anti-emperyalist yönü tamamen 
ön plana çıkarmak politik mücadelede hatalı yaklaşım
lara neden olmaktır.

Emperyalizme bağımlı, az gelişmiş kapitalist bir eko
nomiye sahip ülkemizde, giderek artan ve yaşamm her 
alanında kendini hissettiren istikrarsızlık (ekonomik, 
siyasal, sosyal) butjuva demokratik ortamın oluşmasım 
engellemelue, en basit hak arama istemleri karşısında 
bile egemen güçlerce siyasal zor uygulamaya sokulmak
ta, bu da işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin politik savaşı
mında legal çalışma olanaklannı yok etmektedir. Bu 
durum iktidar savaşımında şiddet politikasmı ve onun 
bir ifadesi olan silahh mücadeleyi temel almayı zorunlu 
kılmaktadır. Faşist diktatörlüğün baskı ve zulüm politi
kasına karşı verilecek mücadele, askeri siyasal önderli
ğin merkezileştiği partiyi ve onun silahlı gücünün varlı- 
ğmı gerektirmektedir. Önümüzdeki süreç, örgütlenmeyi



yeniden sağlayıp siyasal ve askeri mücadeleyi verecek 
kadroların yeniden oluşturulması sürecidir. Bu süreçte 
çalışmalar özellikle işçi sınıfı ve yoksul köylülük arasın
da yoğunlaşacaktır.

Türkiye devrimci hareketi içerisinde özgün bir yeri 
olmasma karşın, 71 yenilgisinin ardından uzun bir bo
calama dönemine giren THKO, bugün önünde aşmak 
zorunda olduğu ideolojik-politik, örgütsel ve pratik so
runlarla karşı karşıyadır. Sorunlarımızın, hata ve eksik
lerimizin bilincinde olup onlan aşma azim ve kararlı
ğıyla THKO, yüreklerden bilince, oradan da kavga alan
lanna taşınacaktır.

ZAFER KOÇ

Geçmişten Geleceğe 
Geçici Bir Köprüs Çayan 

Sempatizanları

Burada bana aynlan yerde, Türkiye devrimci mücade
le tarihinin belki de en dar, ancak deyim yerindeyse 
boyunu aşan bir mücadele etkinliği örgütlemiş bir nüve
sini, Ç5’yi> onun bir unsuru olarak tanıtmayı düşünüyo
rum. Ona ilişkin söyleyeceklerimi dönemin bütünselliği 
içinde ifade etmenin en uygunu olacağı kanısındayım. 
Bu. ÇS pratiğini kendini, belirleyen ortam içinde daha 
nesnel olarak anlayabilmek için olduğu kadar, onun 
perspektifinden günümüz ve geleceğe yönelik yollama
lar yapmak açısından da en uygunu.

ÇS, 12 Eylül’ün yakın öncesinde, sınıflar mücadelesi
nin, en geniş ve en eski devrimci örgütleri bile etkisiz 
hale getiren başdöndürücü kendiliğindenliği ve şidde
tiyle sürdüğü, karşı-devrimin ise artık devrim güçlerini 
ezmek için tayin edici saldınya hazırlandığı bir ortam
da, 79’un sonlannda zoraki bir doğumun ürünü olarak 
siyasi arenaya çıktı.

Solun siyasal arenaya bu en geç en mütevazi güçle 
çıkan yapısını zoraki doğumu, dönemin “soV-sekter 
kurumlaşmasının belki de en tipik yansımalanndan bi
rinin sonucu olmuştur. Örgüt içi sorunlann çözümlen
mesinin yolu olarak sosyalist demokrasinin değil aksine 
sekterizmin en uç boyutlarda uygulandığı bir ortamda 
Hüseyin Şakül yoldaşın, MLSPB içindeki tartışma süre
cinin noktalanma biçimi olarak ’79 Temmuz’unda öldü
rülmesi, bu tartışmanın tarafı olan kesim için aynlmak- 
tan başka bir seçenek bırakmıyordu. İşte daha sonrası 
ÇS adını alacak olan örgütlenme böylesi bir sürecin 
sonucu olarak ortaya çıktı.

Onun mücadeleye atılmasından sonraki kısa süreç, 
12 Eylül darbesi ve onun hemen sonrasında solun 
en büyük ve en eskisinden en genç ve en dar örgütlen
mesi olan ÇS’ye kadar tüm solun, etkileri bugünlere 
kadar sürecek olan ağır yenilgisiyle noktalanıyordu.

75-80 arası dönem, devrimci mücadelenin gelişip ku
rumlaşması açısından Türkiye siyasal tarihinin en avan- 
tajh ancak gereğince değerlendirilemeyen dönemi oldu. 
Öncelikle Vietnam’dan Nikaragua’ya kadar yaşanan dev
rimci zaferlerle uluslararası konjonktür sosyalizminin 
lehineydi. Keza 12 Man döneminde başta THKP-C ol
mak üzere devrimci örgütlerin yürüttüğü mücadele, emek
çi yığınlann bilincinde çok oluml-.ı izler burakmıştı 
ve bu iki faktör yığınlar nezninde so-yalizmi bir çekim 
odağı haline getiriyordu. İşte bu uygun zeminde prole
tarya, gençlik ve Kürt halkının en uyanık kesimleri 
kendi özgül çelişkilerinin de platformu olarak sosyalist

bir kimlikle siyasal arenaya çıkarak ülke politikasına 
Türkiye tarihinin en. geniş katıhmını gerçekleştirdiler. 
Ne ki Türkiye sosyalist hareketi olarak bizler, burjuvazi
nin ve değişik sapmalann etkilerinden bağımsızlaşarak 
verili anti-faşist, anti-oligarsik, anti-sömürgeci, anti- 
emperyalist dinamikleri devlete karşı maddi bir alterna
tif, süreğen bir poUtik güç konumuna yükseltme yetene
ği göstermiyorduk. 12 Mart yenilgisinden ve genişleyip 
şiddetlenen kitle hareketinden ders almakta, onu dev
rimci iktidar ve giderek sosyalizm hedefine yöneltmekte 
ciddi zaaflar sergiledik demek abartı olmayacaktır. Bu 
durumun hem nedeni hem de sonucu olarak iç süreçle
rimizdeki sekterizmi aşarak hayatı kucaklayan, profes
yonel ve çok yönlü bütünlüklere ulaşan birliktelikleri 
yaratamadık, aksine artan oranda bölünerek amatörlük 
ve ilkelliğimizi besledik. Yanısıra hayatın değişik alanla- 
n ve dönemeçlerinde hayatın bizden beklediği ihtilalci 
insiyatif, sınıf uzlaşmazlığı ve bu temelde ülke genHinde 
etkinlik göstermekte de bir bütün olarak ciddi zaaflar 
sergiledik. Bunlann sonucudur ki daha 78 sıkıyöneti
miyle birlikte kitle hareketinin düşmesinin önüne geçe
mediğimiz gibi 12 Eylül’ün hemen ardında yaşanan 
yenilginin de önünü alamayarak karşı-devrimin topye- 
kün saldırısının 6. ayında en büyüğümüzden en küçü
ğümüze bütün parçalanmızla yenildik. Yenilgi, yılgmın 
ve moral erozyonun korkunç boyutlara varması ve söz
cüğün her anlamında ağır izler bırakan niteliğiyle 12 
Mart yenilgisinden çok daha kapsamlıydı. Oldukça bü
yük boyutlara ulaşmış bir devrimci mücadele potansiye
linin, devrimci sürecin başından beri ve/veya etkin 
güçlerle siyasal arenada yer alan örgütsel önderliklerin 
sergilediği ciddi hatalann ve geçmişin derslerine sırt 
çevrilmesinin de sonucu heder edilmesine yol açan 
bu yenilgi, 12 Mart yenilgisinin bir yinelenmesi olarak 
artık trajediden öte bir anlam taşıyordu. Öyle ki yenilgi
nin üzerinden 10 yıl gibi uzun bir dönem geçmesine 
rağmen bugün (artık iyice a>Tişmış ve nitelik sıçraması 
yapmış Kün devrimci hareketini bir yana bırakırsak) 
gerek moral ve örgütlenme düzeyi gerekse de yığın 
hareketi ve onunla bağlanmız anlamında 1975’lerin 
bile gerisindeyiz. Bu duruma düşülmesinde, diğer zaaf- 
lanmız yanısıra zorla dükkan kapatma, esnafı haraca 
bağlama, mahallelerde halk içi çelişmeleri şiddet yoluy
la çözme, orta burjuvaziye yönelik bugün bile yer yer 
görülebilen soygunlara yönelme, uyuşturucu ticaretine 
bulaşma, dönemin gerekli kıldığı öldürme ve kundakla
ma gibi eylem biçimlerinde bir siyasal hareket duyarlılı
ğıyla değil bir sempatizan duyarsızlığıyla ifrata varma 
gibi kimi hareketlerce yaygın olarak başvurulan olum- 
suzluklann da payı büyüktür. Yığınların genelde devri
me özelde silahh mücadeleye karşı önkoşullanmasında 
bu olumsuzluklara bulaşmış devrimci hareketlerin açık 
sorumluluğu olduğu düşüncesindeyiz.

ÇS işte böylesi amatörlük ^e olumsuzluklarla, ama 
aynı zamanda dişe diş ve kahramanlıklarla yürütülen 
ve ülke genelinde iç savaş görünümü alan bir mücadele 
sürecinin, olumsuzluklanndan anndınlmasmın en et
kin güçlerle bile bir hayh zorlaştığı bir geriye sayma 
dönemecinde ortaya çıktı. Oldukça dar güçleriyle sürece 
etkin müdahalede bulanabilmesi, sınıflar mücadelesinin 
ulaşmış bulunduğu olağan üstü birikimlerini faşizmin 
karşısına dikmesi, profesyonelce reorganizasyonunu ger
çekleştirmesi zaten olanaksızdı. Ancak yine de yapılabi
lecek /  yapılması gereken şeyleri olduğu inancmdaydı 
ve bunlan hayata geçirmede kararsızlığa düşmedi.

P-C geleneğinin bir parçası olarak ÇS başta aynidığı 
MLSPB olmak üzere diğer sol hareketlerin olumlu ve 
olumsuz yanlanndan çıkardığı dersler ve sürecin so- 
rumluluklannı kavrayış düzeyi ışığında kendi özgün 
pratiğini biçimlendirdi.

Sağlıksız ancak zorunlu bir kopuşmanın ürünü olarak 
ortaya çıkmıştı. Bunun bilinci yanısıra sınıflar mücade
lesinin dayatu^ sorumluluklann ancak, temelde aynı 
çizgiye sahip güçlerin sağlıkb birlikteliğiyle aşılabileceği 
şeklinde önceden beri savunageldiği düşünceler ışığında 
MLSPB de dahil diğer P-C güderiyle birliğin gereğini 
hep savundu. Birlik sorunu, somut çabalan yanısıra 
bültenlerinde de sürekli temel bir konu olarak işlenmiş, 
birliğin propagandası ve uygulanabihr yöntemlerini ge
liştirmeye çahşması yanısıra eylemlerinin propaganda 
bildirilerinde de sürekli tüm P-C güçlerinin savunulma
sı ve birliğini dile getirmiştir.

İçinden çıktığı sürecin temel zaafı olarak gördüğü 
ideolojik politik sorunlar karşısında deyim yerindeyse 
kayıtsızlık ve bunun bir yansıması olarak yayın faaliye
tinin örgütlenmesine yönelinmemesi durumunu aşmaya 
yönelik süreğen bir çaba sergilemiştir. Bu çaba ve anla
yışın ürünü olarak merkezi periyodik bir periyodik yayı
nın ön hazırlığı olarak düzenli illegal bir bülten yayını 
gerçekleştirmiştir. Bu yönelimini çok yönlülüğü yakala
mak bağlamındaki duyarlılığıyla yoğun bir bildiri, duvar 
gazetesi, afiş, pullama, korsan m'ürüyüş, yazılama eylem
leriyle bütünleştirmiştir.

ÇS, P-C geleneğinin bir parçası olarak kendine temel 
aldığı silahh propaganda alanında gücüne oranla olduk
ça etkin bir başanm sergilemiştir, İstisnasız her SP 
eylemi siyasal arenayı sarsıcı etki yaratmış ve karşı
devrim tarafindan yeni sıkıyönetim bildirileriyle karşı
lanmıştır, Ancak MLSPB’den aynlma eylemlerini, dü
zenli bildiri kampanyalanyla desteklenmesi yanısıra onlan 
siyasal gehşmelerden hareketle kitle faaliyetinin askeri 
araçlarla sürdürülmesi çerçevesinde hayata geçirmiştir. 
Öm, MHP destekli faşist AP Hükümetinin kuruluşunu 
İlhan Darendelioğiu’nun vurulmasıyla Mardin/ Şikes- 
tun'da 8  PKK gerillasının katlini Tümgeneral Sabri De- 
mirbağ’m yaralanması eylemiyle, 12 EyTül’ü işkenceci 
başkomiser Aykut Genç’in vurulması ile karşılamış, bu 
çerçevede daha bir dizi SP ve SP kapsamında olmayan 
eylem gerçekleştirmiştir.

Ancak askeri alandaki bu üstün başanmına ve politik 
duyarlılığına rağmen izlenen pratiğin nesnel bir sorgu
lamasına gidildiğinde görülecektir ki ÇS askeri kafa 
yapısının eleştirisi temelinde ortaya çıkmış olmasına 
rağmen onu özde değil ancak biçimde aşmıştı. Pohtik 
temellerden hareket etmesine ve diğer mücadele biçim
leriyle bütünsel yürütmesine rağmen S i^ i psikolojik 
yıpratma çerçevesinde hayata geçirmek anlamında ‘sol’ 
bir anlayış içinde kalmıştır.

Bunun yanısıra dönemin dayattığı görevlerin kapsamı 
düşünüldüğünde, hayata geçirdiği sarsıcı devrimci şid
det örneklerinin gerçekte sınıf savaşımının güncel so- 
runlanna öncülük yapmakta işlevsel olmadığını, keza 
örgütlenmesinin o olağanüstü darhğı koşullannda bu 
eylemleri genişleyen bir örgütlenmenin somut araçları 
olarak işlevsel kılabilme ve yarattıklan sempatiye basit
ten karmaşığa ulaşma olanağından da yoksun olduğu
nu, dolayısıyla örgütsel konumu çerçevesinde ‘sol’ bir 
çizgi izlediğini teslim etmek durumundayız.

Nitekim bu durum, kendi yenilgisinin öncesinde so
lun yenilgisinin belirginleştiği ve kendisinin de darbeler 
almaya başladığı 12 Eylül sonrasında bile geri çekilmek



yerine cuntaya yönelik eylemlerle mücadelesini yükselt
mek şeklindeki bir çizginin hayata geçirilmesinde ken
dini göstermiştir.

Ç5 kendisiyle birlikte P-C/HDÖ  hareketiyle ortak yol
daşı olan Nevzat Kazan’ı, yanısıra Hüseyin Şakül ve 
Orhan Gezici yoldaşlannı mücadelemizde yaşatılacak 
şehitler arasına katmıştır.

ÇS, P-C hareketinin mirasçılanndan biri olarak başın
dan beri mirası sahiplenmenin onu aşmakla gerçekleşe
bileceği Leninist bilinciyle davranmıştır. Bu duyarlılığı 
bağlamında teorik programatik olarak P-C’nin eksik ve 
yanlışlarının a^lması çabası içinde olmuştur.

Öncehkie çok uluslu bir devletin komünistleri olarak 
P'C’nin ulusal soruna ilişkin politikasızhğmın aşılması 
ve solda egemen sosyal-sovenizmin etkisizleştirilmesi 
çabasmm temel öneminden hareketle ÇS Kürdistan'm 
dört parçada bir iç-sömürge olduğunu, Kürtlerin ayn 
mücadele etmek de dahil, ayn devlet kurma yönelimle
rinin sorgulanmaz bir hak olduğunu, Türkiye devrimci 
hareketlerinin bu perspektifi kavrayan bir program ve 
mücadele anlayışı içinde olmalan gerektiğini yanısıra 
ezilen ulus devrimci hareketinin bizzat pratik eylemlerle 
de desteklenmesi gereğini belirleyen bir sistematiğin 
savunucusu olmuştur.

İkinci olarak, P-C’nin, Kemalizmin ilerici yanlanm 
abarttığı buna karşılık şoven, anti-demokratik ve emek 
düşmanı yanlannı görmediği, bu bağlamda “dolaysız 
müttefik” olarak hiç de nesnel olmayan bir saptama 
yapnğımn alnm çizmiştir.

Üçüncü olarak P-C'nin deyim yerindeyse en önemli 
yanlışı, devrimde sınıflann mevzilenmesine ilişkin, Çin, 

Küba deneylerinin eksik kavranışmm sonucu olarak 
düşülen askeri balaş açısı olduğu saptamıştır. Temel 
sınıf ve mücadele alanının sosyo-ekonomik yapı ve 
sımf mücadelesinin gelişim seyrince saptanması gere
kirken P-C, klasik halk savaşlanndald biçimlenmenin 
yanhş yorumundan hareketle, kırlann temel alan oldu
ğu, kırlann temel alan olması yüzünden de köylünün 
temel olduğu şeklindeki yanlış bir anlayışa düşmüştür. 
“Yumuşak Kann” esprisi de sınıf güçleri temelinde eğil 
askeri-coğrafı temelde yanhş saptanmıştır. Oysa İd verili 
sınıf ilişki ve çelişkileri bağlamında Türkiye’nin nesnel- 
hği proletarya ve şehirlerin temel olduğu birleşik dev
rimci savaş anlayışının savunulmasmı gerektiriyordu. 
Bunu tamamlamak üzere “Suni Denge”nin Küba’daki 
“Kararsız Denge”yle aynileştirilmesi, bunun sonucu SFnin 
psikolojik yıpratma, hareket bekleyen kitleleri harekete 
geçiren kıvılcım olarak tanımlanıp “PASS deyişi, SP 
deyişi arasında muhteva farkı olmadığı” şeklindeki yak
laşımlar, P-C mirasını sahiplenmenin asgari Leninist 
gereği olarak yadsınması gereken “sol” saptamalardır. 
(Tüm bu sorunlara ilişkin aynntıh irdelemelerimizin 
varbğı yanısıra yer darlığı nedeniyle P-C sorgulamasını 
noktahyorum.)

Yenilgimizin on yıl sonrasında bugün yüzyüze oldu
ğumuz sorunlar dünya çapında yaşanan restorasyonun 
etkilerinin de sonucu olarak daha da ağırlaşmış bulun
maktadır. Sorunlann bize yüklediği sorumluluk her za
mankinden de çok gruplann üstüne çıkan bir yaklaşımı 
ve adlen ülke çapında etkin politika yürütme yeteneğin
de bir örgütlülüğe yükselmeyi dayatmaktadır. Genel 
bir saflaşma gereksiniminden de çok özellikle sınıflar 
mücadelesinde ihtilalci kimliğini, dünyaya bakışta ba
ğımsız ideolojik konumunu koruyan güçlerin örgütsel, 
ideolojik, politik güç ve birikimlerinin olası en geniş 
entegrasyonu zorunluluktur; Türkiye kapitalizminin aş

ma yeteneği gösteremediği kriz ve Kûrdistan devrimci 
hareketinin gösterdiği atılım ve yalmzhğı bunu daha 
da önemli hale getirmektedir. Türkiye’nin sosyalistleri 
olarak faiz geçmişten aynmla bu yeteneği göstermek 
zorunluluğunda olduğumuzun bilincinde davranmah- 
yız; öyle davranır, dolayısıyla dar grup çıkarlanmızın 
dışına çıkabilme ve tarihe, gündem maddelerinin irde
lenmesine böylesi kapsayıcı bir perspektifle yaldaşabil- 
me sağduyusunu gösterirsek çok kısa bir zamanda, bu
gün tek tek gruplar olarak aşamadığımız sorunlanmızm 
ülke çapında, etkin, derinlikli bir ör^tsel-politik konu
ma yükselerek çözüldüğünü de göreceğiz.

Halen grup kimliklerini aşan ve başta P-C güçleri 
olmak üzere uzlaşmaz devrimci kimliğini sürdüren ke
simleri, sosyalist demokrasiyi l ^ d i  içinde içselleştire
rek kapsayan bir hareketin kaynaşmış öğeleri haUne 
getirmeyi amaçlayan bir süreç yaşanmakta ve öncelikle 
P-C güçlerini bu sürecin kurucu-biçimlendirıci-sorumlu 
öğeleri haline gelmeye çağırmaktadır. Temel noktalarda 
anlaşma zeminlerine sahip güçlerin böylesi bir sürecin 
dışmda kalmalan veya küçük kaygılan büyük umutlann 
engeli haline getiren gözlemci, dıştan eleştirici bir tavır 
sorumlu bir yaklaşım olmayacaktır. BirUk adımlan tek 
tek gruplann dar ömrünü, genişleyerek hayatı kucakla
ma olanağına kavuşmanın olanaldanyla sınırsızlaştıra
cak, yaşaya geldikleri iç sorunlan ve dayanıksızlıklanm 
da en sağhklı biçimde aşma olanağı sağlayacaktır. Dö
nem, öncekinden de çok dar grup yapılannı aşma ve 
ülke çapında profesyonel, çok yönlü, etkin bir mücade
leyi verebilme başanmı göstermeyi dayatmaktadır. Siya
setin taşlan yerine oturdukça bu dayatmaya kulaklannı 
tıkayanlann yaşama koşullan da ortadan kalkacaktır; 
işte bunun sorumluluğu yanısıra riski de herkesten çok. 
Türkiye devrimci gelişmesinin nesnel olarak ana kanalı
nı oluşturagelmiş olan P-C hareketinin güçleri için ge
çeriidir.

Son olarak, süregelen iç olumsuzluklara ek dünya 
çapında bürokratik sosyahzm ülkelerinin hızla kapita
list restorasyona girmeleri ve sosyalist prestijin nerdey- 
se ortadan kalknğı bu konjonktürün ülkemiz arenasında 
da etkilerini gösterdiği bu özgülde örgütsel-politik so- 
runlanmıza çözüm üretmenin artan oranda, nasıl bir 
sosyalizmi savunduğumuz sorununa bağlı hale geldiğini 
belirtmeliyim. Bugüne dek hep öznel yanlışlara vurgu 
yaparak bürokratik sosyalizmin kökten aşılmasının yo
lunu kendimize tıkadığımızın bilinciyle artık sosyalizm 
projemizi tarihsel-teorik geri planıyla birlilae sorgulayıp 
yeniden tanımlamak gerekmektedir. Sosyalizmi kitleler 
nezninde yeniden güncelleştirmek, onu burjuva ideolo
jilerinin saldınlanndan koruyarak kendi saflanndaki 
çözülmeleri en aza indirmek, ülkemiz öz^lünde dev
rimci demokrasiyi, giderek sosyalizmi kazanmak, çelik 
disiplinli bir mücadele sürecini, sekterizmi aşarak sos
yalist demokrasiyi daha şimdiden içselleştirerek yaşaya
bilmek için bu bir zorunluluk haline gelmiştir.

ERDOĞAN TATLAV

Derviş SIyavûs Olayı

Mayıs 1277'den Haziran 1278’e dek, başta Konya 
merkezi, tüm Batı Anadolu’yu sarsan bir başkaldın da 
Siyavuş isimM bir dervişin önderliğinde gerçekleşmiştir. 
Selçuk vakanüyistleri ona, aşağılamak için Cimri 
demektedirler. Siyavüş, “köylü iktidan” kavgasında 
SELÇUKLU ^JLTANI sıfatmı bir araç olarak kullanmıştır. 
Babailere bağlanan kökleri ve isyan sırasında feodaller 
ile çarşı burjuvazisine yönelttiği şiddetin de gösterdiği, 
ortak mülkçü ve eşitlikçi yönüyle anti-feodal, Rum 
Selçuklu Anadolu’sunu sağmal inek yapan Moğol’a karşı 
da and-sömürgeci bir öz taşımaktadır. İsyanın çekirde^ni 
oluşturan Karamanh aşiretinin Hıristiyan oldu^ hakkmda 
da bilgi olduğu gibi, bu aşiretin kurucusu Nuri Şefi’nin 
Ermeni kökenli ve de Babai olduğu da bilinir. Aynca 
Karaman Türlonenleri, Baba İshak’m 1238’deki köylü 
başkaldınsma da kanimışlardır.

Rum Selçuk toplumunda bu büyük sınıf mücadelesinin 
yeşerdiği zemin ise nispeten hafif sömürü olan miri 
(dirlik) rejiminin bozulması giderek özel toprak 
tekelciliğinin oluşması, Moğol kasırgasıyla bunun bile 
korumamayıp daha asalak ve istismarcı iltizam (kesim) 
rejimine dönüşmesi, aç gözlü Moğollar, yerU (Müslüman- 
Hıristiyan) toprak-emlak beyleri ve yabana (frenk) ticaret 
tekellerini Anadolu emekçisinin posasını çıkardığı çok 
katlı sömürü sistemi ile kasırgadan kovalanan 
Türkmenlerin başeğmişleri sonucu da oluşan büyük 
İcas-lcargaşa idi kısaca.

Bu sınıfh yapı, toplumsal düzlemde de yerine oturabilen, 
antagonist ideoloji ve kültürler üretmekteydi. Kentlerde 
feodalitenin hakim ideolojisi olan Sunni-İslam, neo- 
platonist ve panteist yorumu olan mevlevilik aracılğıyla 
Hıristiyan egemenlerle de uyuşmaktaydı. Ahilik ise 
loncalarda sermaye ile emek arasında sınıflararası 
dayanışma kültürü olan Fütüvvet’i üreten bir burjuvazi 
kurumuydu. Kandaş-eşitçi kabile geleneklerinin hala 
korunduğu uçlarda Gazilik küçük feodal savaşçı kültürü 
olurken, kırlardaki serfleşmiş köylü ve göçebeler ile 
kentlerin fakir ve işsiz tabakalanna Batini (giz-ermişçi) 
ideoloji yol gösteriyordu. Hacı Bektaş’m öğretisinde 
oluşacak Bektaşilik, bu tabakalann iktidarsız, “sivil 
toplumcu” muhalefet ocağıydı. Mehdi’ci Batini 
mehzeblerinin sömürücülere dönük toplumsal şiddeti, 
Moğol-Selçuk maldnasmca kınhnca yerini insanın çile 
ile kendine dönük bireysel şiddetini örgütleyenen Yunus 
Emre gibi çöküntü dervişlerince temsil edilen mistik- 
çaresizlik kültürüne bırakacaktı. Güldüren halk bilgesi 
Hoca Nasreddin de insanı alıklaştıran fikralanyla, bu 
gerilimh toplumu “sulh ve sükün fezası” olarak gösterilen 
feodalitenin ideologlannı tamamlamaktaydı.

Rum Anadolu’sunda Icüçükbey gazilerin başını çektiği, 
Moğol azınlığına ve Selçuklu teslimiyetine karşı köylü 
ve göçebe isyanlan kaynamaktaydı. Kendini sultan ilan 
eden Ahmed isminde bir Türkmen önderinin isyanını, 
Selçuk sultanı Ermeni beylerinden yardım alarak 
bastırabilm işti. H atiroğullan ardından gelen 
KaramanoğuIIan ayaklanması en çetini çıkd. Karaman 
Mehmet bey, önce Mısır’daki Türk-Kölemen sultanı 
Baybars, sonra da Doğu-Roma (Bizans) saraymda rehine 
ve eğidm görmekte olan bir Selçuklu şehzadesini metbu 
kabul ederek Konyağa hakim olmak istedi. Başaramadı.

Bu sırada, büyük saygı kazandığı Türkmen köylü ve 
göçebeleri arasında dolaşmakta ve propaganda yapmakta 
olan ve Baba İshak’m şeyhi olduğu da ifade edilen 
Alaaddin Siyavüş isimli bir derviş, aym zamanda 
soyağacıyla meşru Selçuklu sultanı olduğunu iddia 
ediyordu. Büyük feodallere oynayıp başaramayan Mehmet



beyin, onun sultanhgına nza gösterme dışında çaresi 
kalmıyordu.

Sultan derviş Siyavûş, esas gücü 3000 kişiden oluşan 
“kara kilimli(yoksul giyimli), kızıl börklû ve ayağı çankîı” 
Türkmen askerlerine Menteşeogullan ve Kürt kökenli 
Germiyan ve Eşrefoğullannın da kaolmuyla 10.000 kişiye 
ulaşan laıvveöyle Konya’ya hücum etti. Ahirlerin “yüksek” 
tabakası Konya savunmasında yer alırken, “yahnayak” 
ahi ficyan (çırak işçiler) ve işsiz tabaklannın isyancılara 
katılmasıyla Konya düştü. (15 Mayıs 1277) Emir ve 
beylerin saraylan, konaklan ile burjuvalann han ve 
çarşılan yıkıldı, hâzineleri yağma edildi. Başta Rum 
kökenli Selçuk sanat sahibi ile birçok feodal öldürüldü. 
“O gün... taşlık İçel(ermen) bölgesini Türkmenleri 
yoksulluklannın acısını biraz olsun giderdiler.

Siyavüş’ün Selçuklu sultam, Mehmet beyin de vezir 
olduğu bu “devrim” köy-kent plebleri ile küçükbeyler 
ittifakıyla gerçekleşmişti. “Köylü sultan” adına hutbe 
okutup Abu-el fetih Siyavüşnamma sikke kestirdi. 
Feodahte “halk”ı oluşturan ve buıjuvalardan acilen 40.000 
dinar müsadere edildi.

“Köylü iktidan” bir de “kültür devrimi" gerçekleştirdi. 
Roma kurumlan ve İran bürokrasisinin damga vurdu^  
Selçuklu’da kültür tamamen Farslaşmıştı. Arap kültürü 
de etkindi. Resmi dil Farsçaydı. “Yeni köylü devleti” 
kurumlannda çalışmaya başlayan ucbeyleri ve pleb 
Türkmenler, Farsça konuşan vezir ve ulemayı 
anlayamıyorlardı. İktidar, bir fermanla Türkçeyi resmi 
dil olarak ilan etti. Anadolu “Türk” Selçuklu tarihinde 
ilk defa Türkçe kullanan bir divan katipliği kurulmuş oldu.

Ancak, birleşik Moğol-Selçuk ordusunun harekete 
geçmesi üzerine derviş Siyavüş veMmehmet bey Konya’yı 
terkederler. “Köylü yönetimi” bir ay sürebilmiştir ancak. 
Siyavüş feodallerinin direncini kırmak için Batı 
Anadolu’ya yönelirken, Mehmet bey onu terkeder. 
(Werner) İbni Bibiye göre Siyavüşün Türkmenleri ‘‘kızıl 
börklü, kara kilimli” iken, Aflaki'de, sonradan ahi 
burjuazisinin giyeceği “ak börk’ü Mehmet bey ve 

ucbeylerinin giydiği yazılıdır. Türklerde “ak" asilzade 
ve bilgin sınıfın, “kara” ise yoksul sınıfının sembolüdür. 
Mehmet beyin, Siyavüşü sultan tanıdığı Konya 
kuşatmasmda bile Öte yandan Memluk sultanın bayrağını 
açarak şehrin teslimini beklemesi gibi çelişkil politikası, 
küçük feodalin büyük feodal ile plebtürkmen arasında 
sıkışmasındandır. Moğol-Selçuk ortak düşmanın varhğı, 
Siyavüş ile Mehmed bey arasmdaki sınıfsal hesaplaşmayı 
enelediği görülüyor. Herşeye rağmen yalnız da olsa, 
savaşa devama mahkum Mehmet Bey Mut ovasında 
öldürülüyor.

Siyavüş ise, Ankara’dan tüm Batı Anadolu’ya kadar 
direnişi yaymaya başaracaktır. “Her taraftan çekirgeler 
gibi üşüşen korku nedir bilmez”, “gökte yıldız, yerde 
kum kadar” çok olan savaşçılan ve Türkmenleriyle 
buralarda iktidannı korumuştur. Ticaret, çekişme ve 
entrikalar unutulmuş ve tüm feodal sınıflar dehşetli 
nefretle onun karşısına geçmişlerdi.

“Vadilerden karlann sel gibi aktığı”(Afyon) 
Karahisar’dald son savaşı Siyavüş kaybeder. İbni Bibi 
ve Akserayi'ye göre, Moğol tasla^ Selçuklu sultanı 
III.Gıyaseddin Keyhüsrev’in huzurunda “saçma sapan 
birtakım uygunsuz lakırdılar etmiş” olduğuna bakılırsa, 
ölüme giderken bile devrimci inanç ve kararlılığını 
sergilemiştir. EMri diri derisi yüzülerek en vahşi bir 
şekilde cezalandınhyor, içine saman doldurulan ölüsü 
başkaldıracak kütlelere ibret ve korku salmak için şehir 
şehir dolaştınlarak teşhir ediliyor. Aym vahşet başkaldıran

Türkmenlerin hepsine karşı gösterilmiş, ölüleri “kartal 
ve yırtıcı hayvanlara yedirtil”miş, moğol askerleri 
isyancılan sığındıtdan ormanlarla beraber yakarak yok 
etmişlerdir.

Orta ve Doğu Anadolu'da tutuşan Baba İşhak 
ayaklanmasına Türkmenler kadar yoksul Hıristiyanlar 
da katılmışlardı. Bozgundan bozguna uğrayan Selçuk 
sultanı, ancak parah frenk şövalyalerinin sayesinde bu 
isyanı bastırabilmişti. Siyavüş isyanının yayıldığı Batı 
Anadolu ise, çıkış merkezi Philadelphia (Alaşehir) olan 
Hıristiyanhktan sapma l^tharizm mezhebinin de yayılma 
alanı içinde bulunmaktadır. Katharlar (temiz’ler) 
Hırisdyan egemenlerin öğretisi Ortadoks ve Katolik 
inancmı kütlelerde sarsıyorlardı. İnsanın ürettiği 
değerlerin eşit payedilmesini vaazederek özel mülkiyete 
karşı çıkıyorlardı. Karamanü Hıristiyan Kitlelerin 
Türkmen olarak Batiniklik, Hıristiyan olarak ta Kathar 
kültüründen etkilenecekleri anlaşıhr. Gerçektende, Syavüş 
isyanına öngelen tarihlerdeki açlık ve kıtlık kınmlar 
esasında, köylerde Hıristiyan yoksullann, Hıristiyan 
toprakbeylerine hücüm ederek, mal ve paralannı 
müşadere ettikleri görülen olaylardandı. (Abu’l Farac)

Bunun gibi Türkmenler, Kürtler ve Arap yoksullannın 
Doğu Toros ve Mezopotamya smırlanndaki Hıristiyan 
güçlere saldınlan da, bu güçlerin M ögol^lçuk  
işbirlikçiliğindendi. (Cahen) Öğretisine Mevlana'nın da 
sempati duyduğu Sünni İmam al-Gazali’nin İhya-i 
Ulumi’d-Din eserinde bu Türkleri, Kürderi ve Araplan 
“vahşi hayvanlar düzeyinde aşağı yaratıklar’ diye 
tammlanması bu sınıf işbirlikçiliğinin tarihte köklerinin 
yayılımını gösterir.

Seyyid tirmizi, Türkmenlerin oturduğu Larende için 
“o dağlık bilgeden Konya’ya ateş yağacak”derken, Mevlana 
da ‘‘Konya’nın yıkılması zalim ve merhametsiz Türklerin 
elinden olacak” demişti. Toplumsal fımna habercisi 
kehanetlerin doğru çıkması değil, feodal sınıf 
“aydın”lannın emekçi Türklere duyduğu sınıf kinidir 
aynı zamanda dikkatimizi çeken. Yine Moğol-Selçuk 
Araplığından beslenen bir başka “aydın taslağı Ebu 
Bakr ibn al- Zaki’nin emekçi Türkmenlere küfürlerinden 
her biri bin paradır: “Türkmen ve dinsiz isyancılar”, 
“asi ve zulüm taifesi”, “dinsiz ve zalim ayatakımı”, 
“erazil etrak (rezil Türkler)”, “zulüm kurtlan ve azgın 
köpekler'’, “insan ifritleri ve ademoğlu şeytanlan”, 
“lanetlenmiş Cimri askerleri” Kent yofeuilan için aynı 
sıfatlar da selçuknameci İbniBibi’dendir: “Evbaşlar”, 
“serseriler”, “çapulcular”, “rezil rünudlar (derbederler)”.

Yoksul Türkelere etrak, KdnIere ekrad diyen bu 
aşağılayıcı feodal kültürünün, kentlere post sermiş bey 
ve tüccar Türkler için kullandığı deyim ise ya 
“Müslûman”dır ya da “Rum”. Aynı Abu Bakr, 
“MÜSLÜMAN halkın pek çok para, mal ve değerli 
eşlannın dinsiz ve zalim rezil ETRAK ellerinde yol 
ol”duğundan dem vururken çift standartlıdır. Ama bu 
kafa,“putperest Moğol Selçuk İslam” sentezini 
desteklerken boşlukta kalmaktadır.

Rum sıfatına gelince, bu sınıfın en tanınmış “aydın”mı 
hatırlamak yeter: Mezlana Celaleddin-Rum Tarih 
vesikalan, vakfiye ve kitabelerde Selçuklu hükümdar 
ve feodal Karaman sultanlanmn vasıflan dikkat çekicidir. 
“Melik-i Rum-i-v-e!-Ermen”(RUM ve ERMENİ sultanlan)

Resmi-şoven Türk tarih yazıcılığı, açık tarihi bir olgu 
olduğundan derviş Siyavûş ayaklanmasını inkar edemiyor. 
Ama, ya smıfsal özünü ^ liy o r da feodal mayalı Mehmed 
beye sahip çıkarak bahsediliyor. Türk Tarih Kurumu 
yayın organı Beiieten’de yazanlardan Ali Sevim, bey 
Türklere “Müslüman halk”, yoksul Türkmenlere de 
“çapulcu”̂  derken ortaçağ vakanüvisderinden bir arpa 
boyu bile yol katetmiyor. Faruk Sümer ise “kavmi şuur 
ve milli hars” demogolojisi yapıyor ki, gördüğümüz 
üzere hiçbir ilişkisi yok Gltlerce kitap yazmış “Selçuklu 
uzmanı” Osan Turan’da bu konuda tek satır bile yoktur. 
Diğer Türk-İslam sentezcileri için “yukan” bıyık “aşağı” 
sakat oldu^ndan sükut ya da demagolojidedirler.

^ s m i' Kemalist tarihçi Fat Köprülü, Belleten’de bir 
“serseri derviş”in önderlik ettiği bu harelatin” ezilen 
göçebeler, yan-esir serf köylüler, şehirlerdeki işsiz ve 
serseri fakir sınıfın İlhanb-Selçuklunun siyasi ve iktisadi 

hakimiyetine şiddetle düşman ezilmiş sınıflar hareketi 
olan “Babai’lerle aynı mahiyette olduğunu söylerken, 
egemen ideolojinin en tutarh öğesidir.

Türk Sol’u ise “bizdekı” köylü ayaklanmalannm bilimsel 
çözümünü yapmaktadır. Ama, derviş Siyavüş’ü bir tarihi 
olgu olarak bile atlamışor. Doğu Perinçsek, “Türk göçebe 
kültürü Batiniliğin canlanması misali Karaman Beyliği 
Türkçeyi resmi dil ilan etti” biçiminde dolayh yaklaşıyor. 
Bir de Rıza Zelyut Cimri dediği Siyavüşü ve Mehmet 
beyi moğol sömürüsü ve Selçuk işbirli^ne karşı dövüşen 
“halk” önderler olarak gösteriliyor, ama ‘'ulusal birlik” 
açısından yaklaşağı olayda bu ikisinin sınıfsal nitelikleri 
bulanıyor. Uygar Doğu toplumunun “koUektif aksiyonlu” 
bir barbar aşısıyla tarihcil devrime açılabileceği biçimde 
bir tarih tezi geliştiren Hikmet Kıvılamh teorisi, eserinde 
örneklendiği Moğol olduğu için yanhşlanmaktadır. Yalçın 
Küçük ise, Osmanh için kullandığı kavramlan benzer 
Selçuk topiumuna uygularsak, güdük feodalite kabul 
ettiği için bu toplumlarda sınıf savaşımım uçbeyleri 
“devrimcileri” ile “tutucu-işbirlikçi” feodaller arasmda 
sımrhyor. BeUd Ortaçağ kütlelerini “sürü” kabul ettiğinden 
ibreyi “aydın” uçbeylerinden yana kaydınyor ama, babai 
derviş’in ortaçağ karanlığının “aydm”ı olacağı gerçe^ 
bir yana “köylü düzeni” için ayağa kalkan kütleler, 
mücadele içinde “insanlaşırlar”. Aynca, Türkiye tarihinde 
kırlann sakin değil gergin olduğu görülüyor. Y. Küçük, 
Çelebi Musa’yı Müslüman-Hıristiyan ahalinin, küçük 
köylünün öne çıkardığı saptamasıyla ise doğrudur.

Yabancı Marksist Türkolog ve tarihçiler ise Siyavüş’ü 
yakalamak başansmı göstermişlerdir. 1910 Türk 
Demeğin’in de üyesi, Sovyet Marksist Gordlevskiy, 
elindeki eksik belgelerine karşı, olayı “köylü iktidan” 
toplumsal dayanağmı aym smıf olarak gösteriyor. 1919'da 
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasını bu yörelerdeki 
“köylü, emekçi şuralannı dağıtma resmi misyonuna” 
bağlayan Noviçev ise, Siyavüş’ü açıkça anti-feodal olarak 
tanımlıyor. D. Alman W emer ise, onu Moğol 
sömürgeciliği ve işbh-likçi-feodal Selçuklu’ya karşı savaşan 
emekçi bir halk önderi, bir kahraman olarak 
nitelemektedir.

Siyavüş’ün lanlmasıyla Konya’da Farsça resmen 
yeniden resmi dil oldu. Selçuklu’nun tarihten silinmesi 
sürecinde feodalleşen Kahraman beyleri, Konya’yı ele 
geçirince grekçeyi bile resmi dil yaptılar. Asıl önemlisi 
şu İd, 1290’lann Moğol hanı Geyhatu zamanında 
Konyahlar, sadece 18 günde, 18 yüa bedel zulme maruz 
kadılarsa da bir tepkileri olmadı. Ama, Türmenlerin 
oturduğu “o dağlık bölgeden Konya’ya yağacak ateş” 
kabuslannı görmeye devam ettiler ve titrediler.

SUHA BULUT
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devlet, Kûrdistan’dald kısa süreli çeşitli isyanların dışın
da, proleterya ve onun müttefiklerinin sosyal ve sınıfsal 
niteliklerini yepyeni bir kimlikle karşısında buluyordu.

THKP-C gerillaları, emperyalizmin gizli işgali altında
ki bu ülkede, emperyalizme karşı halkın tavnnı, oligar- 
şik devlet ittifakının ve faşizmin baskı-zûlüm ve sömü
rüsüne karşı isyanı, devrimci kurtuluşun j»rspektifle- 
riyie ifade etmeye başladılar.

Emekçi yığınlar, kendi tarihlerinde olağanüstü uzun 
bir dönem suskun kalmışlardı. Sonra sosyalizm soyut, 
revizyonist, pasifist, kuyrukçu yorumlarla tartışılmaya 
başlanmış ve nihayet THKP-C, politik-askeri diyalektik 
içerisinde Türkiye devriminin ilk adımlannı atmaya 
başlamıştı...

Genellikle akademik platformun düşünsel ve pratik 
etkinliklerinden yola çıkarak, işçi grevleri, köylülerin 
toprak işgalleriyle de buluşan THKP-C öncüleri, bu 
eylemlilikler içinde kitlelerie hızh ve yoğun bir alışveriş 
yaşadılar. Aynı süreçte revizyonizmle ciddi bir düşünsel 
saflaşma gerçekleşti. Böylelikle bir yandan sağ gelenek
ler, sınıfın devrim, çalışma tarzı, örgütlenme anlayış 
ve perspektifleriyle parçalanırken bir yandan da parti
nin ideolojik, stratejik evrim süreci yaşanmış oldu. TİF- 
ten, MDD’den başlayan bu evrim, i&sintists II-/irlerle 
önemli, bir aşamaya ulaştı. İdeolojinin netleşmesi, dev
rim stratejisinin oluşması, P*C öncüllerinin çok yönlü 
pratik içinde gelişerek kadrolaşması, partileşme süreci
nin de tamamlanması anlamma geliyordu.

Ve THKP-C, 1970 AraUğmda kuruluşunun ardmdan 
bir dizi anti-emperyalist, anti oiigarşik eylemle devrim 
mücadelesinin ilk ve en önemli politik-askeri adımlann- 
dan birini somutbıştirmıştır. Partinin, Idtle mücadelesi, 
ideolojik gelişim çizgisi ve esasta silahh propagandanın 
işlevleri birleşiminde yaşadığı süreç, devletin niteliğini 
tanımlayarak siyasi gerçekleri önemli ölçüde deşifre 
etmiştir. Bu süreç, 12 Mart Açık Faşizmiyle devleti 
kısmen reorganize etmek ve proleterya cephesindeki 
gelişmeleri yoğunlaştinlmış terörle ezmek ihtiyaanm 
nedenlerinin de en önemlisidir. P-C’nin açık faşizm 
döneminde devam ettirdiği savaş, Kızıldere Manifestosu 
ile yükseltilerek stratejik savunmanın anlamı belirgen- 
leştirilmiştir.,

Kızıldere Askeri yenilgisinin doğrudan sonuçlarından 
biri de merkezi yapının çizilmesi ve örgütsel dağınıklık 
oldu. Geride kalan P-C’iiler ve P-C sempatizanları bir
kaç yıl sûren bir bekleyiş dönemine girdiler. İdeolojik 
nihilizmin, ‘arayış’lann, sağ sapmalann hızla boy verdi
ği bu dönemde resmi ve gayri-resmi inkarcıhk, P-C’nin 
örgütsel dağınıklığından revizyonist, oportünist çevre 
ve yapılann doğmasma yol açtı.

Bir partinin niteliğinin, onun ideolojik, politik, örgüt
sel özelliklerinin sistematiği olması gerçeği temeÜnde, 
P'C’nin örgütsel yapısının reorganizasyonu da P-C diya
lektiğinin bir parçasıydı. Dolayısıyla o dönemde maddi 
güçlerin dağınıkhğ^nm giderilmesi, örgûtlenme-savaşma 
prensiplerine bire-bir bağlı idi. Bu gerçeklerin bilincinde 
olan devrimcilere düşen görev, merkezi örgütlenmenin 
yeniden yaratılması ve öncü savaşının başlatılması idi. 
Bu amaçla P-C çevrelerinde arayışlannı sürdüren MLSPB 
öncüleri, bu çevrelerin tavnnda, “paıtileşme süreci”.

“birlik platformlan”, “ideolojik taruşma evreleri”, “uzun 
süreli hazırhk” formülasyonlan aldnda, savaşın uzun 
süreli askıya ahnması bağlamında oportünist bir potan
siyelin yattığım tesbit ederek bağımsız mücadele zorun
luluğunu saptadılar.

O zamana kadar P-C düşünceleri tşığmda sürdürülen 
çeşitli çahşmalann, birikimlerin ve çevrelerin, merkezi 
bir yapı oluşumu kapsamında iktidar mücadelesi per
spektif ve programlanna sokulması temelinde, 1975’de 
THKP-C/MLSPB kuruldu. Devrimci Yol öncüleri. Yurt 
Dışı ve Acil tasfiyecili^ne rağmen gerçekleştirilen bu 
organizasyon, çok yönlü hedefleri bağlamında, P-C se
mpatizan çevrelerine de hitap edecek, bu çevrelerin 
toparlanmasını tek reel seçeneği olarak kendi gündemi
ni yaratacaktı.

MLSPB’nin oluşumu ve bağımsız bir örgüt olarak ül
kenin siyasal düzleminde yerirti alması, dönemin olgu- 
lan bir bütün olarak değerlendirildiğinde özel vurgular 
taşır. P-C sempatizanı kesimlerde iktidar mücadelesini 
örgütlülüğü kavram kargaşasından ibaretken, dernek 
çahşmalan, salt yatay mücadeleler, grupsal amatör ça
lışmalar dönemin başlıca faaliyetleri ve “bekleyiş’ temel 
çiz^ iken, silahlı mücadele söylemde kahrken ve hatta 
silahh mücadeleyi savımduğunu söyleyenler dahi 
“provokasyon” edebiyatından kendilerini kurtaramamtş 
iken, MLSPB, iktidar için örgütlenme ve savaşma hedef
lerini önüne koyuyordu.

Bir yandan fabrikalarda, sendikalarda kitle mücadele
sini sürdürmeye, iadelerin örgüdenme de eğitilme amaç- 
lanna her düzeyde elemanı seferber etmeye çahşan 
MLSPB okul ve demeklerde akademik-demokratik çalış- 
malannı P-C göri^ ve tezleri ışığmda yürüttü. MLSPB 
gerillalan kunuluştan itibaren anti-emperyalist, anti- 
oligarşik hedefler temelinde şehir gerilla faaliyetlerini 
hızla yükseltmeye çalıştılar. Yoğun ve sürekli bir çatış
ma içinde, smıf mücedelesinin PASS programlanna uy
gun olarak Amerikan ajanlannın, devrimcikrin katih 
olduğu tespit edilen subay ve polislerin, siyonizmin 
temsilcilerinin, MHP yönetici ve örgütleyicilerinin ceza- 
landınlması MLSPB gerillalan tarafından gerçekleştiril
miştir. Şehir gerillası, Idiçük ve orta burjuvaziye zarar 
vermeyi amaçlamış, emperyalizmin ve oligarşinin kişi 
ve kurumlannı (tekelci kuruluşlan, karakoUan, CIA- 
MİT görevlilerini, faşist polis şeflerini) hedeflemiştir. 

»

Oligar^nin, MHFyi örgütleyerek, devletle devrim ha
reketi arasındaki somut çatışmayı perdelemek, halk üze
rinde devletin geleneksel imajını korumak, silahh dev
rimci hareketin yönünü sapurmak amaçlı programı kar- 
şısmda, sivil faşisdere kaişı mücadeloıin, anti-emperyalist, 
anti oiigarşik mücadelenin bir parçası olduğunun bihn- 
cine uygun davranmıştır. MHFye karşı mücadeleyi ve 
MHFnin saldınlanna karşı “korunmayı” tek işlev olarak 
görmeyen MLSPB, bu yönüyle de dönemin diğer bazı 
yapılanndan farklı bir politik taktik izlemiştir. Keza 
silahh mücadelenin çeşitli örgütlerin gündemine girme
sinde, MLSPB’nin 75 sonrası yaratoğı pratiğin önemli 
rolü olmuştur.

Silahlı mücadele, sınıflar çatışmasının birinci derece
den faktörü olmasmın, emperyalist üretim ilişkileri ve 
çelişldlerinin bu dönemde devrimci zor’un çok daha 
fazla önem kazanmasınm doğal sonucu olarak, tüm 
yeni sömürgelerde olduğu gibi, eğer üzerinde yükseldiği 
pohtikanm perspektiflerinin sağhklı bir biçimde içeri
yor ve mücadelenin diğer cepheleriyle bütünleşebiUyor- 
sa, hızlı ve geniş bir sempati potansiyeU yaratır. Yeni 
sömürgelerdeki Öncü Savaşt-Halk Savaşı tezlerinin pra
tiği, bunun dışmda bir gelişim tarzı örneği ortaya koy
mamıştır.

MLSPB’nin örgütlenmesinin 74-75 ortamı içindeki ta
rihsel anlamı, izleyen yıllardaki gelişimle sornutlaşmış- 
Qr. Bu gelişim seyrinin, yapay bir gehşme olmaması 
ve siyasal, sosyal plandaki öze! bir momentin yakalan
masıyla oluşan devrevi bir kabarmanın ötesinde olgular 
taşıması nedeniyle, daha sonraki yıllar önemli siyasal 
olgular, çeşitü olumsuzluklara rağmen tükenmeyen bir 
ihtilalci dinamik aktanimışttr.

P-C’nin ülkemiz devrimine sokmuş olduğu poUtik ol
gular üzerinde yükselen onun 74 sonrası ideolojik- 
ör^tsel organizasyonu olan MLSPB’nin siyasal hattı. 
Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisidir. Halk Savaşını, 
stratejik savunma, denge, saldın evreleriyle aşamalandı- 
ran örgütlenme, gerilla savaşı temel olmak üzere, eko
nomik, demokratik ve ideolojik çalışmalar bütünselU- 
ğinde mücadeleyi öngörür.

Bir yeni sömürgede, sürekli faşizmin koşullan altında, 
illegal yapılanma esasmda, yukandan aşağıya örgüde- 
nen MLSPB’nin 12 Eylül öncesinde legal platformdaki 
çahşmalann Devrimci Kurtuluş adı altmda yürütülmüş
tür. Konferanslar arası en yetkili organ ve yürütme 
organı olan Merkez Komitesi MLSPB üyelerinin oluştur
duğu kadro hücreleri ve bu hücrelere bağh legal, yan 
legal çalışma birim ve alanlan şeması, MLSPB tüzü^ne 
bağh olarak şekillenmiştir. Aynı biçimde. Merkez Komi
te yayınlan olarak bültenler çıkanimış, hareketin göıüş 
ve pohtik taktikleri açıklanmıştır. Sınıfın ve tüm emekçi
lerin çıkar ve talepleri Politik Askeri Savaşla somutlaştı- 
nlmış, sosyahzmin amaçlan ve karakteri devrimci ön
cünün mücadelesinde ifade edilmiştir. Toplumsal yapı- 
lahmamn devletçe şekillendirilmiş niteli^, öncü savaşı
nın yarattığı sosyal ve psikolojik etmenlerle, halktan 
yana yeni özellikler kaunmıştır. Anti emperyahst tavır 
ve amaçlar yine bu eylemlerde vurgulanmıştır.

MLSPB’nin yürüttüğü mücadelenin etkisi, doğal ola
rak, P-C çizgisinin mirasma sahip çıkağını iddia eden 
dönemin diğer ör^denmelerinin tabanmdaki silahh mü
cadele duyarlılığını geliştirmiş, onlann kendi yapılanı» 
silahh mücadele için zorlamalannın sonucunda da söz
konusu organizasyonlar daha aktif bir mücadele izle
mişlerdir. Öte yandan silahh propaganda, P-C’ye se
mpati duyan fakat o aşamada henüz bir yapılanma 
içinde yer almamış devrimcilerde ve gruplarda yankı 
bulmuştur. Hareketimiz bu çevrelerin bir kısmı ile bağ 
kurarak bunlann saflara katılımını sağlamış, fakat ne 
yazık ki, yarattığı sempatinin büyük bir kısmını örgütle- 
yememiştir.

12 Eylül öncesi dönemde, içlerinde ‘Eylem Birliği’ 
de olmak üzere bazı gruplarla birleşme ya da gruplann ‘ 
harekete kaolımı amaçlı süreçler yaşanmışar. Ne var 
ki bu girişimler çeşitli nedenlerle sonuçlandınlamamış ' 
ya da sonuçlandınlmamıştır. MLSPB tarihinde bir ayn- j 

İlk gündeme gelmiş ve 1978 yıhnda bir grup aynlarak, 
“Savaşçılar” adı altında örgütlenmişlerdir.

Hareketlerimizin 12 Eylül açık faşizmine tesUm olma



ması ve ortalığı kasıp kavuran lasfiyeciiik, mültecilik 
vb. türünden savaşı tatil etme anlayışları olmadığı ve 
açık faşizmden sonra da mücadelesini gücü oramnda 
sürdürdüğü halde yenilmesi, kuşkusuz çeşitli hata, zaaf 
ve eksikliklerinin sonucudur. 15 yılhk mücadele süre
cinde ortaya koyduğu etkinliklere rağmen ideolojik mü
cadele platformunda ciddi eksiklikler sergiledi. Bu bağ
lamda da P-C sempatizanlannın başka yapılar içinde 
yer alması gerçekliğini tam anlamıyla dönüştüremedi. 
Gerilla eylemlerinin ve mücadelenin diğer biçimlerinin 
propaganda ve ajitaşyonu gerekli biçimde yürütmedi. 
Basın yaym planındaki eksikliğini gideremedi. Bunun 
yansıra kırsal alanda, kırsal alan amaçlan doğrultusun
da yeterli çalışmalara giremedi. Kadro politikasını haya
ta geçirirken, doğru prensiplerine rağmen zaaf gösterdi. 
SP faaliyetlerinin hedef ve çapının sistemli bir şekilde 
yükseltilmesi ve genişletilmesi programı defalarca sek
teye uğradı. Görüş ve saptamalanmızın açıhmlannm 
yapılması görevi yeterince gerçekleştirilemedi. Ekonomik- 
demokratik çalışma alanlannda sahip olunan doğm mer
kezi politika ve perspektifler, çalışma alanlanna özgü 
somut programlar biçiminde yeniden üretilemedıği için 
ekonomik-demokratik-akademik mücadele alanlannda- 
ki etkinlikler istenilen düzeyde gerçekleştirilemedi.

Özel tariliimizi ve hatalarımızı irdeleme-yargılama man
tığımız ilkel ve doğmatik bir savunma hattı değildir. 
Öte yandan zaaf ve eksikliklerimizin yol açtığı yenilgi 
gerçeğinden harekede inkarcıhkla buluşma mannğımız- 
da yoktu. Marksist-Leninistler, geçmişi o günün verileri 
içinde değerlendirerek dönüştürürler. Zafere giden yol, 
yenilgi sonuçlannın devrimciler ve karşı devrimcilerden 
hangisinin doğru kullanabildiğinin de yoludur. ML5PB, 
proletaryanın ideoloji ve sınıf zaerinin bu anlamdaki 
tarihsel sommluluğununu, geleceğin yaranimasma ön 
koşullanndan biri olarak görür.

Politik Askeri Liderliğin Birliği İlkesi’ne göre, mevzi- 
lendirmesinin her kademesi çok yönlü pratiğin içinde 
olan MLSPB, mücadelesinin ilk yıllanndan beri onlarca 
şehit vermişrir. Çatışmalarda, işkencehanelerde, dara- 
ğaçlannda katledilen birçok yoldaş, devrimin ve 
MLSPB’nin onur sayfalanndaki yerlerini almışlardır. 
1978’de Adana’da Nurettin Gürateş, İstanbul’da Fehmi 
Göçek, Diyarbakır’da Davut Günay yaşamlarmı yitirdi
ler. Bunlan 1979’da Mustafa Mitaş, Bedir Ali Akarsu, 
1980’de Hakkı Kolgu, Haluk Köylüoğlu, Haşan Karataş, 
İsmail Yiğit yoldaşlann katli izlemiştir.

MLSPB, anlayışlan çerçevesinde 12 Eylûl’den sonra, 
aldığı bütün darbelere ve yönerim kademesini çatışma
larda, işkencehanelerde tekrar tekrar yitirmesine rağ
men, savaşma-örgütlenme geleneğini canlı tutmaya ça
lışmış, açık faşist teröre ideolojik ve örgütsel anlamda 
teslim olmamışnr. MLSPB Nuretdn Yedigöl, İbrahim 
Özalp, Atilla Ermutlu, Tamer Arda, Doğan Özzümrüt 
Ercan Yurtbilir, Cebrail Dinç, Bedrettin Şmnak, Suat 
İğli , Nesimi Karaca, Cenap Dizdar, Ahmet Saner ve 
Kadir Tandoğan yoldaşlan açık faşizm sonrası sürdürü
len mücadelede şehit vermişdr. 1987’de ise Didar Şen- 
soy, MLSPB tutuklu ailelerinin yürüttüğü direnişin şehi
di olmuştur.

İşkencehanelerde düşmana devrimin ve halkın sırlan- 
nın verilmemesi, bu yoldaki hiçbir hatanın bağışlanma
ması prensibini belli başh prensipleri arasmda gören 
hareketimizin tutsaklan, 12 Eylül zindanlannda da hiç
bir dayatmaya boyun eğmeyerek direnişi sürekli yük
sekte tutmuşlardır. 12 Eylül faşizminin devrimci tutsak
lan teslim alma programlannı yenmede MLSPB tutsak
lan önemli rol oynamış ve kararlı bir direniş çizgisi 
hayata geçmişlerdir.
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Emperyalizme, oligarşiye ve faşizme karşı sürdürdüğü 
mücadelenin yanısıra, entemasyonalist değerlere, ırkçı- 
hğa ve siyonizme karşı mücadeleye, Kürtlerin kurtuluş 
savaşına özel önem veren MLSPB, 1987 yılında III. 
Olağanüstü Konferansını gerçekleştirmişrir. Bu konfe
ransta 12 Eylül yenilgisi ve geçmiş süreçler değerlendi
rilerek, dönemin politik taktikleri saptanmıştır. Kema
lizm ve MDD programı açıhmlan da bu konferansın 
onaya koyduğu sonuçlardandır. Örgüt bünyesindeki ek
sikler, hatalar ve mücadele düzeni hedeflenen-gereken 
kapsama ulaştıralamamasmm doğurduğu sorunlar, 1985  
sonrası örgüt platformunda ortaya çıkan problemlere, 
mücadeleden uzaklaşanlann tasfiyeci mantıklan ekle
nince örgütsel sorunlar büyüdü. Bir yanıyla önemli 
dersler, mücadelenin geleceği için önemli deneyimler 
sunan, ama, sınıf mücadelesinde büyük bir kayıp anla
mına gelen uzun bir zaman diliminin kaybına yol açan 
sorunlarla uğraşma durumu, örgütü hantallaştırdı, mü
cadelenin yükseltilmesinden alıkoydu. Son tahlilde, stra
tejilerimin yaşam bulmasında zaafa düşüldü. Bu geliş
meler, olumsuzluklar 1987 Konferasından sonra başlar 
yan süreçte aşılmaya çahşıldı.

Devrimci Birliklerin, THKP-Cnin ideolojik-politik- 
örgütsel ilkeleri doğrultusunda ve mücadele içinde ger
çekleşebileceğini savunan MLSPB, soyut birlik tartışma- 
lannm dışında mücadele içinde beraberlik anlayışlannı 
savunmuştur. Öte yandan başlangıçtan beri özgücüne 
güvenme ve dayanma ilkesine bağh kalınmış, gerek 
görüşlerde gerekse ilişkilerde tam bir bağımsızhk politi
kası güdülmüştür. Devrimini yapmış hiçbir ülkeyi hiçbir 
dönemde kendisine “merkez” olarak almamış, diğer ül
kedeki devrimci örgütlere yaklaşımında da, karşılıklı 
eşitlik ve içişlerine müdahale etmeme temeUnde tulum 
almıştır.

THKP-C/MLSPB TESPİTLERİNİN ÖNEMLİ NOKTA
LARI; Gizli işgal, milli kriz, suni denge, emperyalist 
üretim ilişkileri gibi formülasyoniarda ifadesini bulan 
değerlendirmelerin ortaya çıkardığı devrimci çizginin 
ana hattı, devrimin banşçıl mücadele metotlanyla başa- 
nsının mümkün olmayacağı gelmeğinden hareketle. Ön
cü Savaşı- Halk Savaşıdır. PASS, dünyanın dönem özel
likleri, bu dönemde yaşanmal^a olan uluslararası emper
yalizmin üretim dizgesinin ilişkisi ve çelişkileri, bu ilişki 
ve çelişkilerin yeni sömürgelere yansıyış biçimi değer
lendirilerek soyutlamış politik sentezdir. Bu sentez, ça- 
hşma tarzı ve anlayışlann genel çizgisidir. Çağın hızla 
değişen özelliklerine göre biçimlenen ülkenin ekono
mik, siyasal, sosyal koşullan çerçevesinde gelişen bu 
stratejinin askeri yönü; ülkenin her açıdan militarize 
edilmiş yapısının yanısıra, esasta ülkenin işgal alanda 
bulunması ve işgalcilerle yerli işbirlikçilerinin bu kap
samdaki programlannın devrimci zor temelinde parça
lanmasının zorunluluğuna bağlıdır.

Emperyalizm, çıkar hassasiyetinin realizmiyle 
şen dünya koşullanm değerlendirerek yeni sömüt^ 
Ukmetodlarmı zenginleştirmiş, geri bırakünlmış ülkt. 
rin oligarşileriyle özgün ittifaklar kurarak, onlarla bü
tünleşerek, onlarda içselleşerek ülkenin temel olgusu 
haline gelmiştir. Bu içselleşme süreci, dünya ölçeğinde
ki d elm elere  paralel olarak sürekli yeni özelliklerle 
geliştirilir. Kapitalizmin ülkeye yukandan aşağı, tüketim 
özellikleri öne çıkanlarak sokulması, kırlarda feodal 
özelliklerin, emperyalizmin programlannın ön gördüğü 
oranda çörölmesi, kültürel ve sosyal planda alabildiğine 
çarpık ve eklektik bir dokunun oluşturulması, klasik 
sınıf mücadele tespitlerini de farklılaşnrmıştır. Dolayı
sıyla, Marksizm-Leninizmin dogmatizmi yadsıyan do
ğası, yeni koşullann yukarda vurgulanan savaş ve örgüt
lenme özelliklerini tanımlamıştır.

MLSPB devrimci savaş karakterini, düşünce ve siyasal 
tespitlerinde, örgütsel yapılanmasında ve özel kültürün
de de aynı dinamizmle yaşatmayı hedefler...

Bu bağlamda, kuruluşundan itibaren P-C’nin ihtilalci 
özünü korumak temelinde, güncelin, özgür Marksist- 
Leninist düşüncenin bütün yeni dinamik ve olgularla 
sentezlenmesi çerçevesinde bir ideoloji anlayışı olmuş
tu^ Devrimci ahlak, demokratik merkeziyetçilik, hiye
rarşinin sekter ve liberal tutumlara karşı sürekli tavn, 
dışımızdaki yapılanmalara karşı devrimci ölçülerde gös
terilen duyarlılık, Kürdistan sorununda Ortadoğu bü
tünselliğinde ve radikal bir çözüm arayışı, mücadele 
platformlannda geliştirilecek beraberlikler, kadın soru
nuna ilişkin kapsamlı bir program olmamasına rağmen 
örgüt içinde cins aynmcıhğının pratik olarak aşılmış 
olması, onun önemli özelliklerinden olmuştur. Öte yan
dan 12 Eylül yenilgisinden sonra yenilgi gerçeğinden 
hareketle gündeme getirilen, geçmişi ve o bağlamda 
geleceği yadsıma, inkarcılık, tasfiyecilik, sınıf savaşımı
nın ve sosyalizm değerlerinin çeşitli biçim ve kılıklarda 
çiğnenmesi tavırlanna karşı mücadele, hareketimizin 
çok önem verdiği sorunlardan olmuştur.

MLSPB bugünkü veriler kapsamında, dünya sosyaliz
minin düşünsel planda da yaşadığı bunalımı, sosyaüz- 
min yöntemleriyle ve bunahm-açıhm dizgesine bağh 
tarihsel üstünlüğüyle çözüleceğini saptamaktadır. Bu
gün devrimimizin gerilla savaşı temelinde, emekçi kitle
lerin yoğunlaşan isyan potansiyeline devrimci dinamik
ler kazandınlarak nicel ve nite\, boyutlanyla örgütlen
mesi, dünya devrimler sürecine her zamankinden daha 
önemli soluklar kazandıracaktır. Ve ülkemiz emekçileri
nin zaferi, mutlakur..

AYŞE HÜLYA

Bîr Düzeltme

Ansiklopedinizin 66. ve 67. sayılannda yer alan Dev
rimci Sol’la ilgili Dursun Karataş imzalı yazı ve tarafınız
dan kaleme alınan Devrimci Sol’u tanıtmayı içeren yazı
lar, önyargılı ve ideolojik olarak taraf olan şahıslar 
tarafından düzenlendiği ve yazıldığı için Devrimci Sol 
yanlış tanıtılmış ve olumsuz imajlar oluşturma yoluna 
gidilmiştir. Devrimci Sol’un tarihini eski bir Devrimci 
Yol’cuya yazdırmanm mantığını anlamak güçtür. Eğer 
maksat, bugün strateji ve taktikleriyle tükenmiş, binler
ce insanı düzenle bütünleşmiş, on yıldır örgütsel varh- 
ğından söz edilmeyen, mahkemelerde örgüt değil dergi 
olduklannı söyleyen, Mamak teslimiyetini yaratan Dev
rimci Vol’u aklamaksa, bırakın bunu Devrimci Yol’cular 
yapsın.



. yaami riskli ve sorumlu bit iştir. Bu sorumlulu-
gösteremeyecek, objetaif olamayacak insanlar, bu 

lur bir tarih yazımma soyunmamahdır. Bir siyasi hare
ketin tarihini ona karşı obnuş, onu yok etmek, gelişimi
ni engellemek için her türlü fiziki, ideolojik, kişisel, 
ahlaki saldınyı denemiş, demagoji ve hileye başvurmuş 
bir siyasetin savunucularına yazdırmak sorumsuzluk, 
dahası tarihi yanhş yazmayı baştan göze almak demek
tir. Bu sorumsuzluklar, tarafgir tavırlar bize değil, size 
zarar verir, ansiklopedinizi şaibe ainna sokar. Nitekim 
Devrimci Svl taniümmı okuyan herkes bu yazmın Dev
rimci y d ’u birinin üslubundan cıktıgmı anlıyor ve doğal 
olarak sorguluyor.

Bu aşamada ansiklopedi yayın yönetmeni ve yayın 
kuruluna düşen görev haklı eleştirilerimiz üzerine “Ha
berimiz yok, DlTli biri yazmış...” demek değil, yanhş, 
çarpıtılmış ve taraflı olarak yazılımş yazıyı geri çekmek, 
yazanı teşhir etmek ve böyle bir sorumsuzluğa zemin 
hazırladıkları için devrimci kamuoyuna özeleştiri yap
maktır. Halk kitlelerinden, devrimci pratikten kopmuş, 
geçmişleriyle yaşayan bir avuç “aydın” için siyasetlerin 
tarihi ve bugün ne yaptıktan önemli olmayabiür. Çünkü 
onlar, devrimci yaşamm risklerinden uzak salonlarda 
sosyalizmi inşa etmeyi düşlediklerinden her şeye kü
çümseyerek bakarlar ve hemen her şey kafalannda so
yuttur. Ama yaşamm içinde her gün onlarca kadrosu 
tutuklanan, işkence gören, idam sicimi boynunda bekle
yen. sokakta, dağda kurşunlanan, coplanan, kitlelerle 
birlikte yaşayanlar için ideoloji, politika ve kültürel 
değerler çok farklıdır. Sorumlu bir yazar. Devrimci So!’- 
un ya da başka bir siyasetin tarihini yazmaya kalkarken, 
o siyasetin söz sahibi unsurlanna sorarak, öğrenerek 
s 1 1  üzerinde düzeltme hakkı tanıyarak yanlış eksik

. a taraflı yazmanm önüne geçebilirdi. Taruşma yarat- 
•ıiayacak bir tanıtım yazısr, siyaset mensuplanna yazdı- 
nhr ve onla yetinilirdi, Sizler bu tür bir yol yerine 
taraf olan insanlara tarihimizi yazdırmaya kalktmız. 
Ve bu insanlar kendi yazdıklarıyla yetinmeyip iriizalı 
yazımızı da şekilsizleşîirmek ve imza sahibi hakkmdaki 
bilinen tarihsel düşmanhklannı sürdürmek için sinsi 
bir çaba içerisine girdiler. Acaba DY tarihini bir Devrim
ci Sol taraftan yazsaydı ne olurdu?

İmzalı yazıdaki dipnot bilinçli bir şekilde kaldmlmış 
ve yazıda tashih hatalan yapılarak anlam bozukluklan 
yaratılmıştır. Yazarlannızın yazdığı tanıtım yazısındaki 
Devrimci Yol üslubu olmasaydı, bunlan basit tashih 
hatalan olarak görebilirdik ama öyle olmadığı açık.

İmzalı yazılann hemen hiçbirine imza sahibinin resmi 
konmadığı halde D.Karataş’ın resmi konmuş ve bununla 
da yetinilmeyerek herkesin görebileceği biçimde zorla
ma ile ideolojik saldın boyutunda imah, şaibeli, biraz 
da Hürriyet ve Tercüman’daki MİT tandansh haberciliği 
çağnşüran resim altı yazısı konmuştur. Bizim, firarlarda 
ilkelerin ne obuası gerektiği konusundaki düşünceleri
miz çokça yazıldı ve herkesçe bilinir. Bu konuda bir 
devrimci bilinç yarattığımız da açıktır. Ama anlaşılama- 
yan(!). Devrimci Yo/’cu yazann ve ansiklopedi yönetici
lerinin amacıdır. Dcvrimci Yoİ’culann ve oligarşinin fir
mamızdan telaşa kapılmasını, bunun için her türlü sal
dmya başvurmasını, hatta MİT ve polisin bizi hedefle
yen özel bildirileri yayınlamasını anlıyoruz ama sizieri 
anlamakta güçlük çekiyoruz.

Devrimci Yüİ propagandası yapmak için zorlama ze
min yaratarak çokça yazıyı ansiklopediye koyabilir, her
kes için belirlenen sayfa ve satır adedini iki misline 
çıkaracak düzeyde Devrimci Yoî'a özel muamele yapabi
lirsiniz. Bu, anlayışınızı sergiler. Bir yerde bunu da 
hoş görebiliriz. Ama yanlış tanıtmayı, yazımızın şekil
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sizleştirilmesini, tahrifatı hoş göremeyiz.

Çok kısa da olsa tahrifat ve yanlışlan belirtmek istiyo-

— Devrimci Sol’un tanıtımı bölümünde, DY’nin kişile
ri tasfiye etme planına karşı çıkıldığı- anlatılmakta ve 
bunun için de DFnin o bilinen kendini beğenmiş üslu
bu kullanılmaktadır. DFnin kişilerden öte THKP-C dü
şüncesini tasfiye etme planı vardır. Bu amaçla DY ön
derliği, kendilerine kölece bağlı insanlan devrimci olma
yan yöntemlerle istihdam etmeye ve farklı anlayışlanm 
örgütlemeye çalışmışlardır. DFnin-THKP-C düşüncesini 
tasfiye eden bu anlayışına karşı çıkılmıştır. Bugün ise 
her şey gün ışığı gjbi açığa çıkmıştır.

— DY ile tartışmaların, 1977’de “revizyonist 
diktatörlük” tespiti ile başladığını belirtiyorsunuz. DY 
ile tanışmalarımız, Devrimci Gençlik Dergisi’nin ilk sayı- 
lanndan itibaren aralıklarla sürmüştür. Kürt meselesine 
yaklaşımdaki belirsizlik, “sömürge” tespitine varan bazı 
yorumlat, faşizme karşı mücadeledeki sağ, “meşru 
zeminde” olmayı sınıfsal bakıştan öte burjuva bakışıyla 
ele alan anlayışlan, işleyişteki örgûtsüzlük, dergi etra- 
finda örgütlenme ve örgütlülüğün dergi paralarının top
lanılmasına indirgenmesi, alabildiğine legalik ve kendi- 
liğindencilik, hiçbir illegal örgütlenmenin yapılmaması 
vb. konular Devrimci Gençlik Dergisi’nin çıkışından iti
baren tartışma konusu olmuştur.

DY Bildiresi çıkmadan taslağı üzerinde tartışılmış ve 
birçok konuda eleştiri getirilmiştir. Eleştiriler karşısında 
“düzeltilecek” denmesine karşın, hiçbir düzeltme yapıl
mamıştır. Buna rağmen, birhkiçin sorumlu davranılmış 
ve görüşlerin açılarak ideolojik birliğin sağlanması is
tenmiş, örgürienmenin nasıl olacağı, programın ne ol
duğu, THKP-C düşüncesi ve o günkü durum, “iç savaş”, 
“direniş komiteleri”, giderek Birikim Dergisi’nden etki
lenmelerle ortaya çıkan sivil toplumcu, devrimci düşün
ce eklektizmi, öncü savaşının günün koşuiiannda nasıl 
şekilleneceği vb. konulannda eleştirimiz olmuştur. Ama 
DY önderliğinin yeni bir ideolojiyi' empoze etme ve 
bu ideolojiyi savunan kadrolar yetiştirme arzusundan 
dolayı THKP-C düşüncesini savunan, dolayısıyla DFye 
eleştirel bakan insanlann tasfiyesi geteldyordu! Bunu 
devrimci yöntemlerle başarabilecek özgüvene sahip ol- 
madıklanndan, hile ve tasfiye yöntemlerine başvurmuş
lar ve zamanlama hesaplamalan içine girmişlerdir. Bü
tün bu olumsuzluklara rağmen, hareketin bölünmemesi 
için tarafımızdan yoğun çaba sarfedilmiş, görüşlerin 
açılması, her şeyin netleşmesi, gelişime engel olunma
ması için görevler bırakılmıştır. Ne var ki, DY, varlağı- 
mızı tasfiyeciliği önünde engel gördüğünden, görev bı
rakmayı tasfiyecihği için fırsat saymış, aynhğı körükle
mek için her türlü yöntemi kullanmıştır. Tasfiyeci gö
rüşleri önünde engel kalmadığını gördükten sonra dü
şüncelerini açmışlardır. Bu konuda Taner Akçam 1982’de 
yazdığı bir DY değerlendirmesinde, DY’nin Devrimci 
Soi ayrılığından sonra düşüncelerini açnğını itiraf et
mektedir, D Y böylece hareket içinde ideolojik bir saflaş
mayı engellemiş ve aynlıktan sonra tüm bögelere tartış
ma yasağı koyarak tarnşmak isteyen Devrimci Sol’culara 
fiziki olarak saldırmış, kurşun yağdırmıştır.

DY, sağ görüşlerinin önünde engel kalmadığını, Dev
rimci Sol’culann da üç-beş ayda biteceğini, Türkiye’nin 
tek devrimci hareketi olduğunu böbürlenerek anlaurken 
ve Türkiye- solımu “üç-beş soysuz” olarak nitelerken, 
içten içe çürüyen, iltesiz, şekibiz, kof, bürokrat bir 
yapıydı. (Bugün kendileri de kabul ediyor. Oysa 12 
Eylül öncesi bunlan diyen bizler devrim düşmanı ilan 
ediliyorduk.) Örgüdenmeden korkan, “meşru zemin” 
diye diye mücadeleyi MHP ile mücadeleye indireyen 
DY, 12 Eylül’le birlikte ne olup olmadığını görmüş 
ve bir vuruşta bozguna uğrayarak varilini yitirmiştir. 
Bunu Mamak ve mahkeme tavırlanndald teslimiyet iz^* 
miş ve bir kez daha “meşru zemin”de kalarak oUgarşi- 
nin kurallanna uymuş, yeminler edip “örgüt” olmadık- 
lanm kanıtlamaya çahşmışlardır. Yenilgi DY bünyesine 
öylesine işlemiştir ki, her *,ürlü saptın görüşler bu siyasi 
hareketin saflanndan tjremektedir.

— Devrimci Sol’un sadece İstanbul’da varlık gösterdiği 
gibi bir imaj verilmektedir. Bu da DFnin geçmişten 
beri sürdürdüğü ve Devrimci Solu’u küçük gösterme 
propagandasının bir sonucudur. Devrimci Sol İstanbul 
dışında Türkiye’nin hemen tüm bölgelerinde örgütlen
miş, örgütlenmeye çahşmıştır. Kimi yerde etkin, kimi 
yerde daha az etkili kitle hareketi olmuştur.

— Devrimci Sol sadece öğrenciler arasında, gecekon
dularda ve de bağımsız sendikalarda değil, memurlar, 
mühendisler, esnaflar, köylüler arasmda da örgütlenmiştir.

İşçiler arasındaki örgütlenmemiz sadece bağımsız sen
dikalara dayanmayıp, DİSK içerisinde, Türk-İş tabanın
da ve sendikasız birçok işyerinde gerçekleşmiştir.

~  Yazınız Devrimci Sol önderleri ve çok sayıda mihta- 
nın 12 Eylül’Ie birlikte tutuklanmalanyla hareketin bitti
ği gjbi bir hava taşıyor. Oysa Devrimci Sol’un, 12 Eylül’- 
den sonra yediği ağır darbelere rağmen mücadeleyi 
sürdürdüğü, “geri çekilme taktiği” adına sesizliğe gö- 
mülmediği, o dönem çoklarınca geçer akçe olan mülte
ciliği reddettiği çok açık ve herkesçe bilinen gerçeklerdir.

Bu anlayışmdan dolayı Devrimci Sol ısrarla 12 Eylül’e 
karşı direniş örgütlemiş, mücadeleyi sürdürmeye çalış
mıştır. Cuntanm ilk yedi ayında silahlı mücadeleyi de
vam ettirmiştir. “Cuntaya karşı kampanya”da Türkiye 
genelinde yüzün üzerinde silahh, bombah eylemler, gös
teriler, pankartlar, yüz yüzbinlerce bildiri, kuşlama, ka
rakol baskınlan vb. eylemler yapmıştır. Keza, “işkenceyi 
ve işkencecileri teşhir kampanyası”nda aynı tür eylem
ler yanında, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mah
mut Diklerin cezalandmiması çarpıcı örneklerdir.

Türkiye genelinde “cunda 45  milyon halkı teslim 
alamayacak” şianyla başlatılan ve cuntaya karşı herkesi 
mücadeley'e çağıran kampanyamızda yüzlerce silahh ve 
silahsız eylemlerimiz oldu. 1985 sonuna kadar Aybasn- 
Ordu, Tokat, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ kırlannda 
kır gerillası faaliyetimiz sürdü ve birçok işkenceci, muh
bir cczalandmld». 15 Mart 1982’de “cunta anayasasına 
hayır” kampanyamız yurtiçinde ve yurtdışında TC’nin 
Köln Başkonsolosluğu baskını ile süren mücadelemiz, 
6 Kasım 1983’de “cunta seçimlerini protesto” kampan
yası çerçevesindeki çalışmalanmız, 1984’de ANAFı teş
hir kampanyamız ve bu doğrultuda ANAP’a yöneUk 
bir dizi silahlı eylemimiz ve diğer faaliyetlerimiz, 30 
Mart ve Ölüm Orucu şehitlerimizi anma haftalan kesin
tisiz olarak eylemlilikle sürerken, gençlik, işçiler ve 
çeşitli halk kesimlerinin ekonomik ve demokratik müca
delelerine öncülük etme ve örgütleme çabalanmız süre
gelmiştir.



1985 sonrası ise, örgütümüzün Idtlelerk geniş bağlar 
kurduğu ve kitleselleştiği bir aşama olup, silahh eylem
ler yanında radikal Idtle hareketlerine de öncülük yap
maya başladığı bir dönemdir. Bu süreçte Devrimci 
Sol’un hep gündemde olduğu. ABD’nin Libya ve Panama 
işgaline karşı tavır alarak enternasyonal dayanışma gö
revini yaptığı, tüm kitle hareketlerinde en yığınsal ve 
radikal tavn koyduğu, işçiler, gençlik ve halk kideleri 
arasmda çalışmalannı yoğunlaştırdığı ve Türkiye sol 
hareketinde hiç kimsenin yadırgamayacağı bir güç oldu
ğu bilinir. Silahlı eylemleri ile de yeni bir adaletin 
savunucusu olduğunu göstermiştir.

— 12 Eylül sonrası yüz binlerce devrimci ve yurtseve
rin tutsak alınmasıyla cezaevlerinin sınıflar mücadele
sindeki yerinin önemi bilinmesine karşın. Devrimci Sol 
tutsaklannın evrensel boyutlarda değerlendirilmesi ge
reken direnişleri ve Ölüm Orucu şehitlerinden hiç söz 
edilmemesini yadırgıyoruz ve uraflı bakışın bir yansı
ması olarak değerlendiriyoruz.

Yine 12 Eylül mahkemelerindeki teshmiyete karşı Dev
rimci Sol'culann cunta kürsülerini devrimci kürsülere 
dönüştürmesinden söz edilmeliydi.

— Devrimci Sol, iyi veya kötü, yanlış veya eksik 12 
Eylül öncesi, sonrası mücadeleyi kesintisiz sürdürerek 
günümüze gelmiştir. Her koşulda düşüncelerini savun
muş, esen rüzgara göre görüş değiştirmemiştir. Her 
koşulda ülkede kalma, haikla birlikte olma, direnişi 
sürdürme temel ilkesi olmuştur. Hatalan, eksikleri ve 
zaaflan da olmuş ama onlan aşmayı bilmiştir. İşte 
bu nedenlerle Devrimci Sol günümüze kadar bölünme
den, sağa sola sapmadan, ideolojik birliğini daha da 
sağlamlaştırarak gelmiştir.

Tarih doğru yazılacaksa, yukanda sözünü ettiğimiz 
gerçekler de yazılmalıdır.

DEVfdMCİ SOL

THKP-C/ML'cTen TKİH'e

Ansifelopedinizin, 5 Marf 1990 tarihli 66. sayısında 
yayınlanan Militan Gençlik’fen Halbn Yolu’na boşhklı 
ÎJölüm, hareketimiön yaşadığı süreç ve bugünü hakkında 
eksih ve eksikli^ ölçüsünde de yanıltıcı bilgiler sunmakta^ 
dır. Materyal yetersizliğinden haynaklandığını sandı^mı; 
söz konusu eksikliklerin giderilmesi bakımından aşağıdaki 
kısa açıklamamızın yt^nlanacağı ümidindeyit Geleceğe, 
gerçeğin aktarılması bakımından bunun zorunluluğu aşi
kârdır.

THKP-C/ML, 71’in ideolojik-politik hattını küçük bur
juva, pratiğini ise küçük burjuva maceracı olarak değer
lendiren ve uluslararası planda başını SBKFnin çektiği 
modem revizyonizmi karşıdevrimci olarak niteleyen bir 
grup eski THKP-C militanın önderliğinde 1974 yıh so
nunda kuruldu.

İllegal olarak yayınlanan Kızıl Bayrak dergisinin yanı 
sıra, Militan Gençlife ve Halfan Yolu gibi legal yayın 
organlan aracılığıyla geniş yığınlara seslenmeye çalışan 
THKP-C/ML kısa sürede ciddi bir güç haline geldi. 
Saygın militan yoldaşlantnızın çabalanyla kadro gücü
nü artırma ve yığmlarla bağ kurma konusunda dikkate 
değer adımlar atan örgütümüz, 77’deki “üç dünya teorisi” 
tartışmalan sırasında bu temposunu kaybeni ve yakla
şık bir yıl boyunca içe kapanma dönemi yaşadı.
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“Üç dünya teorisi” tartışmalan THKP-C/ML'yt önem
li ölçüde zaman ve güç kaybettirdi. Kitleselleşmeye baş
layan militan mücadeleyi yönetmede, teorik ve pratik 
balamdan örgütün önündeki sorunlann çözümünde yol 
gösterme vb. konularda acze düşen ve devrimci cüretini 
yitiren çok sayıdaki yönetici, önce reddettikleri “üç 
dünya teorisi”ni ansızın kabul ederek Perinçekçi cenaha 
iltihak ettiler. “Öç dünya teorisi”ni “Marksizm-Leninizmin 
taktiksel planda doruğu" olarak ilan eden bu insanlar, 
kendileri gibi mücadele barutunu tüketmiş bazı kadrola- 
n  ve demagojilerinin etkisinde kalan çolc sayıda THKP- 
C/ML taraftannı gittikleri bataklığa çektiler. Bu durum, 
ciddi bir güç erozyonuna yol açtı. Daha da kötüsü, 
yaklaşık bir yıl boyunca süren iç tartışmalann pratik 
faaliyeti felç etmesiydi.

Nisan 1978’de yapılan bir toplantıda THKP-C/ML 
militanlan üç dünya teorisini karşıdevrimci bir teori 
olarak ilan eltiler ve “üç dünyaalar”m örgütten atılma
sını kararlaştırdılar. Birkaç eski MK üyesiyle bölge ve
il düzeyindeki bir kısım yöneticiden oluşan yeni bir 
önderlikle faaliyet sürdürüldü. Halkın Yolu dergisi hu
kuksal nedenlerle yayınlanamadığmdan söz konusu is
min başına “devrimci” ibaresi konularak çıkarıldı.

Bu sürecin ardından AEP’in de etkisiyle'Mao Zedong 
düşüncesi örgülün tartışma gündemine girdi. Yapılan 
tartışmalar neticesinde, Mao Zedong düşüncesi küçük 
burjuva bir teori olarak mahkûm edildi.

1978’den sonra sürdürülen faaliyet içinde İstanbul, 
Ankara, Adana, Trabzon, Eskişehir, Malatya, ürfa, Di
yarbakır, Kars gibi illerde ve bazı ilçelerde onlarca 
şehit veren THKP-C/ML, 12 Eylül faşist cuntası koşulla
nnda Mayıs 1981’e değin kesintisiz bir faaliyet yürüttü.

Mayıs 1981’de maruz kaldığı saldında merkezî güçle
rinin ve kadrolannın bir kısmını yitiren THKP-C/ML, 
bazı yöneticilerinin keyfi, başınabuyruk kararlan sonu
cu toplam 11 ay süren bir tasfiyecilik dönemi yaşadı. 
1982 sonunda başlatılan faaliyetle bu sağa, teslimiyetçi 
lutrar pratik olarak reddedildi. Söz konusu karar, 1984’de 
yapılan TKİfH I. Genel Toplantısı’nda “yüz kızartıcı” 
olarak nitelendi.

1982 sonrası başlatılan faaliyetin ilk ürünü 1983’de 
çıkarılan ve Eylül 1984’e değin toplam 8  sayı yayınla
nan İşçinin Yolu gazetesidir. İkinci ürünü ise Mayıs 
1984’de yapılan 1. Genel Toplana’dır. Türkiye’de ger
çekleştirilen bu toplantıda geçmişe yönelik geniş bir 
değerlendirme yapılıp çeşitli kSrarlar ahndı.

En başta tasfiyecilik ve mültecilik gibi tutumlann 
reddi, bunlarda ısrar edenlerin örgütten atılması, polis 
karşısında teslimiyetin hiçbir gerekçeyle mazur gösteril
memesi karar altına alındı. Zaten örgüt büyük çoğunlu
ğuyla, o güne değin bu karara uygun hareket etmişti. 
Geçmişteki hatalar amansızca eleştirildi. Grupçu kaygı- 
lann tümüyle aşıldığı bir zeminde özeleştiri yapıldı. 
THKP-C/ML ismi örgütün ideolojik-siyasal çizgisine ve 
pratiğine uygun düşmediği için terkedildi ve Türkiye 
Komünist İşçi Hareketi (TKİH) adı benimsendi. Söz ko
nusu toplantı kararlannın bir bölümü işçinin Yolu’nun 
Mayıs ’84  tarihli sayısında yayınlandı.

1982 sonunda başlatılan yeni faaliyet, 1984 a-. 
değin yükselen bir tempoda sürdürüldü. Bildiriler, biv 
şürler, duvar yazılan, toplantılar vb. araçlarla yaygın 
bir ajitasyon ve propaganda faaliyetine girişildi. 1984  
sonunda polisin illegal basımevini açığa çıkarmasıyla 
başlayan operasyonlar sonucu İstanbul’daki faaliyet ciddi 
bir yara aldı, geriledi. İzmir ve Ankara’da da 1985’te 
benzer durumlar yaşandı. 1987 ortalanndan itibaren 
faaliyetin temposu yeniden yükseldi.

TKİH, 12 Eylül faşist darbesi sonrası işkencehaneler
de ve cezaevlerinde direniş hattında kalan örgütlerden 
biridir. Yönetici ve militanlannın ezici çoğunluğu işken
cecileri çıldırtan direniş örnekleri sergilemişlerdir. Bun- 
larm arasından işkencehanelerde katledilen örgütümü
zün Ankara İl Yöneticisi İbrahim Eski ve Kars İl Yöneti
cisi Turan Sağlam yoldaşlann tutumlannı özel olarak 
anabiliriz. Ölçütümüzün İstanbul İl Komitesi Sekreteri 
Yaşar Okçuoğlu yoldaş da güpegündüz sokak ortasında 
polis kurşunlanyla katledildi. Daha önceleri sayısız kez 
işkencecileri yenilgiye uğratan TWH Merkez Komitesi 
Üyesi Adil Can yoldaş ise 1985’te Metris’te MİT siyasi 
polis ve cezaevi yönetiminin ortak planıyla tedavi için 
hastaneye gitmesi engellenerek katledildi.

TKfH, 1988’den başlayarak Proletaryanın Yolu (TKİH 
Merkez Yayın Organı) gazetesini yayınlamaya başladı. 
1987 sonunda yayınladığı çağnyla benzer ideolojik- 
pratik evrimler yaşayan TİKE, TKP/ML Hareketi ve 
TDKP’ye birlik çağnsı yaptı. Örgütümüz, bugün işçi 
sınıfı ve gençlik arasmda faaliyet yürütmektedir. Tamer 
Saatçıoğlu, Adil Can ve Yaşar Okçuoğlu yoldaşlann 
miman olduklan ruha uygun bir savaş örgütü olma 
hedefiyle devrimci çahşmalannı sürdüren TKİH, Marx, 
Engels, Lenin ve Stalin’in açtığı yoldan yürümeye karar- 
hkkla devam etmektedir.

AHMET KAYA

A ra ltk  1 Q 7 B  
K a h r a m m m B r a ş  v b  Dev- 

Sa va ş

“Kahramanmaraş, Aralık 1978” deyip, sadece MHFli 
sivil faşistlerin katliamından bahsetmek, devletin resmi 
faşist güçlerinin katliama bizzat katıldığını belirtme
mek, bilerek ya da bilmeyerek, hakim sınıflann propa
gandasına kanmak demektir. Devrimci mücadelenin ge
liştiği her yerde olduğu gibi, Kahramanmaraş’ta da sivil 
faşistler, resmi faşistlerle yanyana devrimcilere ve emek
çilere saldırmışlar, cinayetler işlemişlerdir. Örneğin, Kah
ramanmaraş’taki faşist saldınlara karşı devrimci yoldaş- 
lanyla ve emekçi halkla omuzomuza olmak için, köyün
deki kızkardeşinm düğününü bırakarak Kahramanma
raş mahallesine gelip direnişi örgütlendiren, yöneten, 
en ön safta günlerce savaşan ve mücadelesi yörede 
hâlâ sevgi ve saygı ile anlatılan Dev-Savaş militanı Meh
met Mengücek’i şehit edenler, sivil faşistler değil, asker
lerdir.

1978’lerde ülke genelinde gelişen uyanışı ve devrimci 
mücadeleyi engelleyebilmek için CHFnin uyguladığı 
sivil sıkıyönetimi yeterli görmeyerek, daha fazla şiddeti 
ve açık faşizmi ve bunun için de, bugün hâlâ olağanüstü 
hal adı altında özellikle kürtlerin ülkesinde sürdürülen 
sıkıyönetimi zorunlu gören oligarşi, hazırlanan planı, 
Sivas, Malatya gibi mezhep ve ulusal farklılıklann oldu
ğu ve emekçi kitleleri yapay olarak bölebileceğini dü
şündüğü yörelerde uygulamaya başlamış ve Arahk’ta 
Kahramanmaraş’ta gündeme getirmiştir.



Kahramanmaraş’da haftalarca oynaalan Güneş Ne Za
man D oğacak isimh filmin oynaaldığı Çiçek Sineması’- 
na atılan bomba bahane edilerek, endüstri meslek lisesi 
öğretmenlerinde Hacı Çolak ve Mustafa Yûzbaşioght, 
faşistlerce öldürülmüş ve plan böylece uygulamaya kon
muştur. Öldürülen öğretmenlerin cenazeleri, demokra
tik kide örgütlerinin tertiplediği törenle ve geniş bir 
kitle katıhmı ile kaldırılırken, faşistler cenaze törenine 
saldırışlar, törene kanlanlardan birçok kişi yaralanmış 
ama, faşist saldın, saldırganlardan üçü öldürülerek ve 
birçoğu yaralanarak pûskürtüİmüştûr. Kideleri daha ko
lay kandırabilmek ve mücadelenin sınıfsal temelini çar
pıtmak için, çok bilinen taktikle, “camileri bombaladı
lar”, “Kuranları yakular” gibi yaygaralar ile olaya, alevi- 
sünni, Türk-Kürt çatışması süsü verip kandırdıkları ki
mi zavalhlar ile birlikte cenaze törenine saldırmakla 
yetinmeyen faşistler, polis ve asker desteğiyle birlikte, 
yörede tanmmış devrimcilerin ve alevi vatandaşlann 
evlerine saldırmışlar, yakıp yıkmışlardır. Yoğun olarak 
Alevi ve Kürtlerin oturduğu Karamaraş ve Yörükselim 
mahallelerine yapılan her saldın, faşistlerin birçok ölü 
vc yaralı vermeleri ile püskürtülmüş, faşistler bu mahal
lelerde yapmak istediklerine ulaşamamışlardır. Ancak 
aym süreçte, şehrin diğer mahallelerinde yaşayan ve 
faşizmin kaniçiciliğinin, iğrençliğinin bilincine varama
yan ve bu yüzden evlerini terketmeyip, kendilerini sa
vunmak için tedbir almayan aileler, asıl vahşeti yaşa
mışlar, bu ailelerin bireyleri, çoluk-çocuk, genç-ihtiyar 
denmeden hunharca katledilmişlerdir.

Eksiklikler taşısa da, gösterilen direnişin omurgasını 
oluşturan ve öncülüğünü yapan Dev-Savoş’ın örgütlen
mesi ve mücadelesi olmasaydı, faşist katliamın boyutla- 
n  daha geniş ve derin olacakü. Hazırhklı olmasa da 
Dev-Savöş’m direnişte önemli görevler üstlenmesi, yöre
deki çalışmasının eskiye dayanması ve önemli kitle 
desteğine sahip olması yanında, bundan da önemlisi, 
THKP-Cden kaynaklanan devrim ve mücadele anlayı
şında ve silahlı mücadeleyi temel almasında yatmakta
dır. Gene bu anlayış nedeniyledir ki, şehirlerdeki faşist
lere para, silah gibi desteklerde bulunan çevredeki ağa- 
lann çiftlikleri, Dev-Savûş’m silahlı birliklerince basıl
mış, yakılmış, ağalar ve adamlan ile çatışarak, silah 
yardımı kısmen engellenmiştir.

Olaylar esnasında ölenlerin toplam sayısı, devletin 
açıklığı gibi lOO’ün biraz üzerinde olmadığı gibi, yöre 
halkının dediği gibi binlerce de değildir. Şehrin değişik 
yerlerinde yaşayan alevi halktan öldürülenlerin sayısı 
yüksek olsa da, direnilen mahallelerdeki kayıplar olduk
ça azdır. Faşist militanlann ve onlarla birlikte saldmya 
katılanlann kayıplan, devrimcilerin ve halkın kayıpla- 
nndan daha az değildir.

Kahramanmaraş olaylanndan çıkamiması gereken ders
lerden birisi de, emperyalizmin işgalinin olduğu sömür
ge ve yan sömürge ülkelerde, silahh mücadelenin, sade
ce iktidan ele geçirmek için değil, ekonomik-demokratik 
mücadele alanmda da önemli işlevlere sahip olduğudur.

FERİT BARUT

Bir Oûzeffine

Ansiklopedinizin 65. sayısında (2197. sayfa) 19 7 I’de 
gerçekleştirilen Denizli banka soygunuyla ilgiU olarak 
içinde benim de adımın geçtiği bir fotoğraf altyazısına 
yer verilmiştir. Bu altyazıda, Ankara Operasyonunun, 
“Kadir Kaymaz, Gülfem Yoldaşcan ve Yaşar Ayaşh”nın 
İzmir’de yakaU\nmalannın ardından, “sanıklardan elde 
edilen bilgilerle” sürdürüldüğü belirtiliyor.

13

Bu ifade tarzından, Ankara Operasyonunda benim 
ve Gülfem Yoldaşcan’ın ifadelerimizin de payı varmış 
gibi bir anlam çıkmaktadır. Oysa, bu operasyon yalnız
ca Kadir Kaymaz’ın -İd bu şahıs bir çeşit itirafçı sanık 
durumundaydı ve yakalanır yakalanmaz konuştu- polis
çe verdiği bilgiler üzerine yapılmıştır. Dolayısıyla, söz 
konusu altyazıdaki “sanıklardan elde edilen bilgilerle” 
sözü, sadece Kadir Kaymaz için doğrudur. Bu söz, gerek 
benim için gerek Gülfem Yoldaşcan için gerçeği yansıt
mamakla kalmamakta, kabul edilmez ve onur kinci 
bir karaçalmaya da dönüşmektedir.

Türkiye’de işkencede direniş sorununa özel bir önem 
veren ve bu alandaki örnek direnişleriyle tanınan TİKB 
geleneğine mensubum. Devrimci yaşamım boyunca, 12  
Mart döneminde olsun 12 Eylül sonrasında olsun işken
ce odalannda polise tek kelime sır vermediğim gibi, 
ideallerime ve örgütüme de en ufak leke düşürmüş 
değilim. 12 Eylül sonrası bir tarafa, henüz genç bir 
devrimci olduğum 1971’de de, sır vermektense ölümü 
tercih eden bir direniş anlayışına sahiptim. Bu nedenle 
yakalandığımın ilk iki haftası boyunca polise faaliyetle
rim ve yoldaşlanm hakkında bilgi vermeyi reddettim. 
Gözaltı süresi sonunda topu topu bir buçuk sayfahk 
ifade verdimse de, bu. pohsin ve K. Kaymaz’m suçlama- 
lannın reddinden ibaretti. Bu direnme tavnmı, hem 
aynı davadan yargılandığım arlcadaşlanmın tanıklıkla- 
nyla, hem de ifademin de içinde yeralacağı somut belge
lerle kanıdanm gerekirse.

Mizacım ve prensiplerim gereği ölümden korkup yol- 
daşlannı satacak kadar alçalanlardan nefret ederim. Bu
na rağmen hiç hak etmediğim ve düşmanİanmm önün
de hiçbir zaman boyun eğmediğim halde, devrimci ka
muoyunun gelecekte de kaynak olarak kullanabileceği 
bir ansiklopedide çözülmüş biri gibi gösterilmek, benim 
için, hem acı hem de onur kinci olmuştur. ■ Aynca, 
o zamanki Ankara Operasyonunda yakalananlar arasın
da bulunan çok sevdiğim ve kendime daima örnek 
aldığım sevgili yoldaşlanm Osman Yaşar Yoldaşcan 
ve Mehmet Fatih Öktülmûş gibi -12 Eylül sonrasında 
şehit düştüler- devrim kahramanlannın ele vericileri 
pozisyonuna düşürülmek de, bu acımı arturmışur.

Ansiklopedi türü bir yayın organında resmî tarih anla
yışına düşülmemesi ve nesnel gerçeklikten kopulmama- 
sı için özel bir dikkat gösterilmesi gerekirken, burjuva 
basınına ve sıkı yönetim savcılanna özgü ifadelerle 
nasıl yer verilebildiği hakkında, ve öteki eleştirilerimi 
saldı tutarak, 70. öze! sayıdaki duyuruda belinildiği 
üzere, hiç olmazsa bu düzeltme yazımın ilgili sayıda 
yaymlanmasını istiyorum.

YAŞAR AYAŞLI

THKP-C / Halkın DevHmcI 
Öncüleri

Sosyalinim ve Toplumsal M ücadeleler Ansiklopedisi’nin 
67. sayısında (S.2264) THKP-C/Halkın Devrimci Öncû- 
leri’nin tarihsel evrimine .ilişldn lasa bir açıklama yer 
ahyor. Açıklama eksik ve yanlışlan içermektedir.

Ürettiğimiz değerlere sahip çıkma sorumluluğuyla ör- 
tüşeh tarih anlayışımız gereği örgütsel evrimimizi kısaca 
açmak istiyoruz.

Ansiklopedide belirtildiği gibi örgütün çeldrdeğini OD
TÜ kaynakh bir grup oluşturdu. Bu grup, önceleri eski 
P'C (Parti-Cephe) kadrolanyla bağlı bir beklenti için
deydi. Ancak ’74 affıyla “içerden” çıkan eski kadrolan 
P-C çizgisine yabancılaşmış olmalan, grubu o güne 
kadarkt “bekleme” tavnnı terk ederek bağımsız bir ör
gütlenmeyi gerçekleştirmeye yöneltti. 1975 yazında Tür
kiye Devriminin Acil Sorunlan ( !) broşürünün yüymlan- 
ması bu yönelişin ilk ifadesi oldu. Örgüt bundan sonra 
da P-C kökenlerinin bir araya geleceğj beklentisi, P-C 
adına layık bir örgütlenme düzeyinin eksikliği gibi dev
rimci ahlakla ilgili nedenlerle başlangıçta siyasal-örgütsel 
eylemliliğini isim kullanmadan sürdürmeyi uygun gör
dü. Bu durum örgütün sol içerisinde TDA5 broşürüne 
atfen üretilen “184’lükler”, Acilciler türü yakıştırmalarla 
amlmasma neden oldu. Örgütün kendisine 1976 Hazi- 
ran’ında 7HKP-C/HDÖ olarak ilan ettikten sonra bile 
(basm-yayın organlannın da katkısıyla) Acilciler adı 
örgütün resmi adı ile birlilae anılmaya başlandı. Yer 
yer Acilciler adı daha baskın bir kullanıma sahip oldu. 
Bu, örgütün istediği dışmda gelişen bir durumdur.

Tarihimizi-sol içerisinde alışageldiği gjbi-yaşadığımız 
İdmi olumlu pratikleri öne çıkartarak sunmayı anlamsız 
buluyoruz. Tarih, yaşanmışlıldann bütünüdür, ama ta
rihsel geçmişle ilgili çalışmalan anlamlı kılan şey de, 
yaşanmışlıklardan çıkan dersleri bilim insanı titizliğiyle 
ele almak, eksiklerin ve hatalann adını koymak ve sonu
cu, bugünü ve geleceği zenginleştirecek tarzda kullam- 
ma açmaktır. Ne var ki bunu böyle bir yazıda verebil
mek mümkün değil; burada ancak bir kaç değinmede 
bulunabiliriz

THKP-C/HDÖ, ’80  öncesinde vc siyasal zorun açık 
askeri zor biçiminde maddeleştiği Eylül döneminden 
sonra sermaye egemenli^ne son verme eylemiyle ba- 
ğınnlı görevleri yerine getirme konusunda çok yetersiz 
k a ld ı.

THKP-C/HDÖ’nün siyasal-örgütsel-askeri faaliyetle
rinde yeterli üretkenliği gösteremeyişinin pek çok nede
ni var. Önceliği, ö rf tü n  daha ilk adımlannda laıru- 
cu/önder kadrolanm yitirmesine ve bölünmelere ver
mek gerekiyor. Silahh devrimci hareketin 12 Mart yenil
gisinden sonra yaşanan dağınıklık ve sağa savrulmasıy
la bağıntılı olarak gelişme kaydeden ‘sağ’ eğilimli güçle
rin özgürce at oynattiklan bir ortamda, önemli bir 
ideolojik-polink-teorik birikimle siyasi arenaya çıkan 
ve kısa sürede ülkenin değişik bölgelerinde gerçekleştir
diği örgütlenmeyle silahh maddi güç özelU^ni kazanan 
P-C/HDÖ’nün gelişme grafiğinin bölümler ve darbelerle 
belirlendiğini teslim ediyoruz. Hemen her örgütsel anlı
mın hazırlık aşamasında ya da anlımın sonrasında yaşa
nan aynlıklar ve alınan darbeler, örgütün siyasal faali
yetinin sekteye ulamasına ve giderek gerihnesine yol açtı.

Öncü savaşını başlatma karanyla ba^nalı gelişen Ma- 
latya/Beylerdcresi olayı örgütün tarihinde önemli bir 
yere sahiptir. İlker Akman (GK üyesi) Haşan Basri



Temizalp (GK Üyesi) ve Yusuf Ziya Güneş yoldaşlann 
26 Ocak 1976’da Beylerdetesi’nde girdikleri çatışmada 
öldürülmeleri, örgüt açısından başlangıç aşamasında 
ciddi bir merkezi darbedir. Ancak Beylerderesi’ni yal
nızca bir darbe olarak anmak yanhş olur: Kızıldere’de 
kesintiye uğrayan silahh savaşa sempati duyan sol ka
muoyunun moralini ve mücadele azmini yükselten, sa
dece dosta değil- düşmana da bir şavaş örgütünün varlı
ğını gösteren Beylerderesi direnişi, 12 Mart yenilgisin
den sonra silahlı mücadelenin start tabancası misyonu
nu üstlendi

Beylerderesi iie açılan süreç, 75’de X  ya da Yurdı$ı 
olarak anılan grupla gerçekleştirilmiş olan birli^n ken
dini üretebilecek bir sağlamlığa ulaştınlamadığını gös
terdi; Beylerderesi direnişinde ifadesini bulan örgütsel 
açıhm, deyim yerindeyse katalizör işlevi gördü^ve süre
cin ilk adımında bu grupla aynşma gerçekleşti. Bunu 
7 6  Arahk ayında Dev-Savaş ayrıhğı izledi.

Burada bir parantez açıp, Ansiklopedide “1976 so
nunda baş gösteren aynlık Halfem Devrimci Öncüleri 
adh yeni bir grubun oluşmasıyla sonuçlandı" şeklinde 
ifade edilen yanlışı düzeltmek gerekiyor. 1976 Arahk 
ayında bir aynlık yaşandı, fakat bu THKP-C/HDÖ’nün 
ortaya çıkmasıyla sonuçlanan bir aynlık değildir; öncü 
savaşma başlamak için gerekli asgari örgütlenme konu
sunda yoğunlaşan tartışma sonucunda, asgari örgütlen
menin yetersizliğini savunan ve daha sonra Dev-Savaş 
örgütünü oluşturan unsurlann P-C/HDÖ’den aynlmala- 
n  {ya da o günün deyimiyle tasfiye edilmeleri) idi 
sözkonusu olan.

Ansiklopedide tarihsel evrimimizin Adldler başlığı 
altında sunulmasını da düzeltmesi gereken bir yanhş 
olarak değerlendiriyoruz. Acil’in bir örgüt adı olarak 
resmen kullanılması daha sonraki yıllara tekabül eder: 
1979 yılının ortalannda P-C/HDÖ’nün çizgisinden farklı 
bir doğrultuyu benimseyen arkadaşların aynlraalan so
nucunda ortaya çıkan örgüt resmen Acil adını kullan
maya başladı.

Aynlıklann ve tasfiyelerin kolayca gerçekleştirebildiği 
o dönemde örgütün seyir defterine bir aynhk sayfası 
daha eklendi. Nisan 1986 darbesinden sonra örgütsel 
iç sorunlann ürettiği çelişkilerden kaynaklanan bu ayn- 
Iık kendini ayn bir örgüt şeklinde ifade edemedi.

THKP-C/HDÖ, siyasal eylemini geliştirebilmeyi, üze
rinde durduğu teorik zeminin sağlamlaştınimasma bağ
ladı. Bu açıdan ‘teoriye kaçma’ hatasına düşmeden teori
nin yeniden ve yeniden üretilmesi çabasına önem verdi. 
Başkaca açılımlann yanında proleteryanm ideolojik ön
cülüğüyle yetinen popülist geleneğin üzerine çıkmayı 
ve proleteryayı mücadelenin merkezine almayı böylece 
başardı. Ancak bu düşüncenin pratik süreçlerinde ge
rekli performansı göstermedi.

Yukanda özetle açmaya çalıştığınız bölünmelerin ne
gatif etkisine vurgu koyuyoruz. Smıf mücadelesinin ge- 
relöindiği araçlara ve yöntemlere doygun bir uygulama 
alanının yaratılamayışım; temel-taU mücadele bütünsel
liğinin kurulamayışını, legal ve yan-legal kitlesel açılım- 
lann gerçekleştirilemeyişini, yayının örgütlenmede araç 
olarak kullanılmasına yeterli önemin verilemeyişini.., 
bütün bunlan bölünmelerle açıklamak mümkün değil, 
Sorunu, verili teoriden yansıyan önermelerin ülke nes
nelliğini bütünüyle yanıtlama yeteneğinde olmadığı ger
çeğiyle bağlantılı ele almak gerekiyor. Buna karşılık. 
devTİmi hazırlama sürecinin görevleriyle uğraşması ge
reken örgütün, giderek kandi kendisiyle meşgul bir yapı 
görünümü vermesinin başlıca nedeninin a)TihklarA>ö-

14

lünmeler olduğunu söyleyebilmek için de fazlaca nede
nimiz var.

Geçmişte çok sayıda bölünme yaşayan bu yapı ’80’li 
yıllann ortalanndan sonra birlik konusunda yoğunlaştı. 
Kolaycı aynlıklann ve tasfiyelerin nedenlerini sorgula
dı. Sınıfın uzağında duran sosyalistlerin birliği ile sını
fın birliğini ilişkilenlererek kalıcı birliğe ulaşmaya, bu
nun için de aynhklannm ve tasfiyelerin kolayca gerçek
leştirilmesine neden olan virisü bulmaya ve bu virisün 
komünistlerin dünyasından atılması çabasına öncehk 
verdi. Proleteryayı atomize eden, onun devrimci enerji
sini tüketen aynlıklann ve tasfiyelerinin nedenlerini 
bilince çıkartmak amacıyla ‘arka plan’ı neşterlemeyi 
denedi. Sosyalistlerin ve proletaryanın birliği söylemini 
kalıcı birhk söylemiyle zenginleştiren birlik perspektifi
ni yaratma sürecinde kaçınılmaz olarak 70 )allık gelene
ğin basıncını göğüsledi.

Bu yaklaşım, sermaye egemenliğine son verme ama
cında birleşen bütün sınıf-içi ötgût ve gruplarla birlikte 
devrimci yürüyüşü gerçekleştirebilmeyi olanaklı kılan 
bir birlik anlayışıyla hareket etmeyi temel almakta; pro
letaryanın ideolojik ve fiili önderliğini benimseyen, is
tisnasız bütün politik mücadele yöntemlerinden vc araç- 
lanndan yararlanmanın diyalektiğini kurmayı başaran 
ve iktidar perspektifini egemen sınıf şeklinde örgütlen
miş proletaryanm öncülüğündeki emekçi halkın iktida- 
nna bağlayan, emeğin devrimci güçlerini birliğe davet 
eden bir sürecin parçası olmanın sorumluluğunu taşı
maktadır.

SALİHA NAZLI KAYA-SADIK VARER

Bir DüzeltmB

Sosyalizm ve Toplumsal M ücadeleler Anstfe/opedisi’nin 
58. sayısında ve 1961. sayfasında şöyle bir cümle var: 
“İki il komitesi başkanı (Ömer L. Tuncay ve Tevfik 
Dilmen, A.S.) Türk ceza Kanunu’nun 7. fıkrası uyannca 
arkadaşlannı ihbar ederek cezalarının dörtte bir oranın
da indirilmesini kabul ettiler (bu iki heıgele beni hiç 
ilgilendirmiyor A.S.). Bunlar arasında Adan Sayılgan, 
Yılmaz Çolpan ve Nejat Özön de bulunuyordu”. Hayır' 
1951 tevkifatı bölümünü ansiklopedinize kim redakte 
etti ise dünyanın en büyük müfterisidir o. Ankara örgütü 
toptan tutuklandığı zaman hepiıjıtz, Ömer Lüti^ Tuncay, 
Enver Gökçe, Kemal Eıgin tarafından ihbar edilmiştik. 
Hem de tutuklanmamızdan dokuz ay önce. Ben 67 gün 
Sansaryan Hanı’nın 23 numaralı hücresinde {bodrum 
katında) ihtiîâttan men edilmiş olarak, kan tükürerek 
direndim. İki yüzleştirme sonunda iki kişiye tevil ederek 
kısa bir ilişki içinde olduğumu açıkladım. Harbiye Ceza-, 
evi’nc geldiğim zaman 150 TKP tutuklusu vardı. Bunla
nn içinde benden başka işkenceye göğüs gererek konuş
mayan bir tek isim hanrhyorum; On yedi yaşında işpor- 
tacı-olan yiğit İsmail Ayyıldız. Belki Nihat Tunalı da 
direnmişti. Geri kalanlar bülbül kesilmişler, “tevkifatta 
olur böyle şeyler” mazereti altında kendilerini haklı 
göstermeye çalışıyorlardı. Tam yedi ay nefsimle müca

dele ettim. Bu ucuz ve kolay savunma yolunu seçenler
den nefret ettim. Tutuklanma tarihim 8 Eylül 1952  
idi. Tam dokuz ay sonra cezaevinde kararımı verdim 
ve hakkımda verilmiş ifadelerin doğru olanlarmı kabul 
etmek için 12 Mart 1953’de Savcıhğa dilekçe verdim. 
Nijat Özön’ün ve rahmetli Yılmaz Çolpan in  Emniyette
ki itiraflannın dayanağı, onlann da tutuklanmalanndan 
9 ay önce yukarda adı geçenler tarafından itiraf edilme
leriyle bağımlıdır. Merkez Komitesi’nde taa en ufak 
hücrelere kadar geniş itiraflarda bulunmuş olanlann 
günahını biz üç garibanın sırtına yüklenmesini, siz acı 
çekmiş bir insan olarak nasıl yorumluyorsunuz? 1951 
tevkifatının pisliklerini biri ölmüş olan üç insanla ve 
bu insanlann ihbar ettikleri kişiler arasından yalnız 
üç kişinin sınma yüklenmesini şerefli biv olay nu kabul 
ediyorsunuz? Yukarda iktibas ettiğim satırları yazan 
kişi bir satılmış değilse, sadece bir cahildir. Ansiklope
dinizin gerçekten nesnel olmasını dilerdim. Size Franz 
Kafka’nın “Ceza Sömütgesi”nden bir kelimeyi aktarmak 
istiyorum: “Adil olunu:’'.

Saygılanmla...

AÇLAN SAYILGAN

Devrim Sevaşçıiarı

TliKP-C  önderlerinin tutuklanmalan ve önemli bir 
kesiminin de Kızıîdere’de öldürülmelerinden sonraki 
zor dönemin nisberen hafiflemeye başladığı I9 7 4 ’de 
örgütün yeniden toparlanması tartışmaları başladığında 
görüldü ki, yenilgiden herkes farklı dersler çıkarmış; 
birkaç taraftarla bile ayakta kalmaya izin veren objektif 
koşullar ve dönemin örgütlenme biçimlerini belirleyen 
anlayışlardan kaynaklanan “farklı düşüncelerle birara* 
da yaşayamama” özelliği, THKP-C’yi toparlamaya çah- 
şan insanlan üç’e ayırdı: Ki4rf«jHş dergisi etrafında ken
dini varetmeye çalışanlar, Gençlik dergisi etra
fında kendini varetmeye çalışanlar ve “^-örgütlenmesi”. 
O dönemin kavramlarıyla ilk ikisi legal örgütlenme 
ve çalışma tarzını. X-öı^ütîenmesi ise illegal örgütlenme 
ve çalışma tarzmı temel alıyorlardı. X-örgüdenmesi THKO 
ile PC’yi birleştirme çabasını da ilke edinmişti kendine. 
1975’de Malatya Beylerderesindeki çanşmada öldürü
len Haşan Basri Temizalp THKO kökenhydi ve iki örgü
tü birleştirme çaîışmalannda görev almıştı. Ayn; yıl 
Türkiye Devriminin Acil Sorunlan (TDA5) illegal olarak 
yayınlandı. İlk baskısı THKP-C düşüncelerine tens dü
şünceler (4. bunahm dönemi vs. tesbitleri) içerdiği için 
alelacele geri çekildi ve düzeltilerek ikinci baskısı yayın
landı. Savunulan düşünceleri ve ikinci baskısının öze- 
leştirisiz yayınlanmasını yanhş bulan Denizli kesimi 
örgütten aynidı. Aynı günler THKP-C’ nin yurtdışı kesi
miyle birleştirildi; birleşme, TDAS' üzerine anlaşma, 
biribirine kadro devri ve ortak çalışma biçiminde ger
çekleşti. Ama bir süre, sonra görüldü ki; birleşme zeytin 
yağı ile suyun birleşmesine benziyor. Ve örgüt, İzmir’de 
Eylem Birliği, İstanbul’da MLSP-B, Ankara-Atay-Kayseri 
ve Maraş’ta da Acil olarak 3 ’e bölündü. Acil’in önderliği
ni ehnde tutan M.İlker Akman ve H.Basri Temizalp, 
İlker Akman’ın kaleme aldığı ve illegal olarak yayınla
nan Me\'cut Durwni ve Dexrimci Tafefi^mi?; adlı broşür
deki tcsbitler doğnıltusunda hareket ederek çeşitli silah
lı eylemlerle kadrolan pekiştirmek, örgütü tanıtmak ve 
yeni yeni palazlanmaya başlayan MHP’yc, birinci amacı 
da içinde taşıyan darbeler vurmak üzere Sivas-Malatya- 
Maraş yanm dairesinde yerel kadrolann da katılımıyla 
gerçekleşecek silahlı eylemler için yanlannda Yusuf Zi
ya Güneş olduğu halde Ocak 1975’de yola çıktılar. 
Sivas’taki eylemler haşanlı geçti; Malatya’da şehir içeri- 
fiindeki çatişmada bir polis ve bir bekçiyi öldürerek



kıra çekildiler ama jandarma kuşatmasındaki çatılmada 
öldürüldüler. Bir Kızıldere örneği daha yaşanmış ve 
bu defa da Adi öndersir kalmışB.

Her yıkılanı yapmaya kalkan binleri çıkar elbette; 
boş kalan önderlik bu defa başkalanncn dolduruldu 
ve 1 yıllık bir çahşmadan sonra Arahk 1976’da Acil- 
MK'si “asgari ö^rienmenin tamamlandığını” iddia ederek 
öncü savaşını başlatma karan aldı. Bu defa, ‘asgan 
örgütlenme nedir, ne değildir” tartışmaları başladı ve 
Maraş. Kayseri, Ankara sorumluîan MK’nin tesbitinin 
vc karannın yanhşhğını öne sûrıirck. “Üncü Savaşı için 
gerekli olan asgari örgütlenme henüz tamamlanmamış
tır; bu zamansız çıkış gereksiz kad;-, '-bma ve yenilgi
ye neden olacaktır” savıyla Adî’den ayrılıp eski X  örgüt
lenmesinden aynlan Denizli kanadının da beraberliğiy
le Devrim .Sâvdşçtian örgütünü kurdular; yıl 1977.

Tıpkı diğer fraksiyonları gibi, D^rim Savaşçilon da 
THKP-C ideolojisini kendine kılavuz edinmişti. Sadece, 
diğerlerinden farklı olarak, “devrim tek tek grupcuklann 
işi değildir; bu anlamda THKP-C yeniden oluşturulmah- 
dır. Bunun için de kolektif önderlik, kolektif çahşma 
ve sedhm esas olmahdıı; Kesintisiz IZ-IH’teki taktik aşa
malar teorisi geçerliliğini yitirmiştir; onun yerine “Birle
şik Devrimci Savaş’’ stratejisi hayata geçirilmelidir. Kûr- 
di.'̂ tan biî sömürge ülkedir; ortak mücadele önemli ol
makla birlikte, isterse Kûrdistan ulusal kunuluş ve dev
rim mütadeiesiîîde ayn örgütlenebiür” gibi düşünceler 
savımuyordu. Çalışmalannı legal ve illegal çabşmalar 
ile b r  ve şehirin diyalektik bütünlüğünü sağlama çabası 
■çerisirde sürdürdü. 1978’de Devrimci Savaş yayınevini 
kurarak ilk elde. Devrimci Tavır Üzerine ve Ulusal Sorun 
ve Orcadoğu D em m ci Çemberi adlı kitaplan çıkarttı. 
■Synı yıhn Atahk ayında tezgâhlanan K.Maraş olayian
..asında ilerici-devrimci ınahalleleri başanyla savun-' 

.’iiası vc faşistlere ağır kasaplar verdirmesiyle belki de 
tarihsel olarak en önemli görevlerinden birini yerine 
getirdi. Çekirdek örgütlenmeyi esas aldığı için KMaraş 
bölgesi dişıudaki yerlerdeki kitle örgütlenmeleri içeri
sinde pek fazla varlık gösteremedi. Giderek, örgütlenme 
biçimi ve  teşhisine rağmen bir tui'id iyileşme^'en eski, 
■'farklı düşüncelerle birarada yaşayamama’’ hastalığı, 
her örgütü olduğu gibi onu da iflah etmedi ve 12 Eylül 
karşısmda varlık gösteremeyerek 1983’te geçici olarak, 
cezaevleri dışındaki savaş alanlannı terketri.

ÜOTiîH 5<3vaşç!İün’nın tarihini anlatırken, bundan son
raki söze, “1983’te geçici olarak savaş alanı terketti” 
tabirinin dile getitroeye çahştığı anlamdan yola çıkarak 
iievam etmek gerekir herhalde; çünkü, geleceğe adım 
atma bu noktada ötıem kazanıyor; Her yenilgiden sonra 
bütün örgütler geriye dönüp geçmişlerini şöyle bir göz
den geçirirler. 12 Eylül yenilgisinden sonra da Türk 
Sol'u tarihinde böyle oldu; herkes geçmişinden dersler 
çıkartmaya çalıştı. Geleceğe adım atarken adı Dev-Savaş 
olur ya da olmaz, ama tarihsel adıyla Dev-Savaş da 
yayınladığı iki Açık Mektupla geçmişi değerlendirdikten 
sonra, tarihte örneği çok görülen, “geçmişten dersler 
çıkartırken bile geçmişi hâlâ aynen devam ettirme” yan
lışına düşmemek için çeşitli konferanslarla şu sorulann 
cevaplanması tartışmalanna girdi: “Niye örgütler amip 
gibi kendi içlerinden hep parçalanıp dururlar? Hatalan 
da, başanları da sadecc tek tek insanlara bağlamanın 
gerçekle ilişkisi nedir? Örgütler geçmişlerini değerlendi
rirken niye hâlâ biz filan dağlarda şu kadar kayıp ver
dik; işkencede şu kadar arkadaşımız direnerek şehit 
olup örgütlerini şu kadar yücelttiler” gibi ölüleriyle övün
meye çahşıriar, arkadaşlannın ölümüyle kendi varhkla- 
nnı kanıtiama^-a çalışırlar? İnsanlığa vaadettikleri yan- 
nm toplumunun bugünkü pratikleriyle onaya çıkan sb- 
runlannı insanlar niye hâlâ bazı insanlann hatalanna, ^
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ya da bazı sınıflann birbirleriyle kötü ilişkilerine bağla
maya çalışırlar? Halka vaadettiğimiz toplumun yaşama 
felsefesini ve nasıl inşa edilmesi gerektiğini bugünden 
tesbit etmeden ve bugünün örgüt biçimini yannın yeni 
toplumunun objektif koşullanna göre biçimlendirme
den politik iktidar ahnsa bile yeni toplum niye kurula- 
mf..'? Niçin canla başla çalışan insanlar örgütlerde layık 
ok’aklan yerlere gelemezler de tesadüfî liderler hep 
tepede ahkâm keserler? Niye binleri kaybedilince örgüt- 
.er öndersiz kalır ve dağılmaya yüz tutar? Politik tıkan- 
malann olmaması ve kitleselleşmenin yolu, sorunlan 
sorunlarla bizzat yüzyüze olanlann çözmeleri ilkesin
den geçmez mi? İnsanlan vt' olayian kendi kafamızda 
kurduğumuz kalıplara göre yargılayıp değerlendirdiği
miz zaman varacağımız yer acaba şimdi bulunduğumuz 
yer olmaz mı? vb,..

HAMDULLAH ERBZI.

Devrimci Mûzi§in 
DûnĞ ve Bugünü

Kitaplar sobad'a yanmış 
sazlar duvarda kalmış 
güzelim şarkılar yağmalanmış

Türkiye’de yapılan darbelerin hepsinde sosyalist ve 
devrimciler yıldmimaya, sindirilmeye çalışıldı. Halkı
mız korkusundan kitaplan yalanış ya da toprağa göm
müştü. Kitaplann yanında birçok kaset de bundan nasi
bini almıştır, İyi biliyorum çünki bunlara tanıktım. Bu
gün bile dilden dile dolaşan marşlann birçoğu o döne
min ozanlanna aittir. Yeni nesil baskılara ve işkencelere 
rağmen türkülerini sustıırmamı.ş, ballan dili olmaya de
vam etmiş ozanlanmızı tanımalı ve bilmelidir.

Devrimci müziği iki dalda inceleyebiliriz. Bunlardan 
biri köylerimizde sazla söyleyen, yöresel aşıklanmızdır. 
Bir diğeri de şehirlerimizde küçük burjuva kesiminin 
dinlediği müzisyenlerdir.

Köy ozanlanmız genelde sadece sazla ve kendi beste
lerini söylerierdi. Kırsal yörede dinlenen aşıklanmız 
genelde Alevi mezhebine mensup kişilerdi. (Bunu sözle
rinden ve müziğinden anlamaktayız.)

Aşıklanmızm başhcalan Yoksuli, Zamani. İhsani, Fer
hat (Tırpan), Mahsuni (Şerif), Şah Turna, Rıza (Aslan- 
doğan), Emekçi, Ali Asker vb.

Genelde aşıklar türkülerinde sosyalizmi yüceltirler 
ve ölen devrimcilere ağıt yakarlardı. Bunun yanında 
işlediği konular bakımından farklılıklar da görülürdü.

Allah’a karşı başkaldın yapan ve din konusunu çokça 
işleyen Aşık İhsani’dir. İhsani “Baltasını biledi” ile ta
nınmışsa da

Nedendir be koca Tann 
Ben ölüyom sen ölmüyon 
Dünya kuralı beri 
Ben ölüyom sen ölmüyon

dizesi de ünlüdür.

Bunun yanında hicivi ve yergiyi en iyi kullanan aşık 
Mahsunidir.

ERİM erim eriyesin 
Sürüm' sürüm sürünesin 
Haktan gelmiş idi İNAN 
Yesin seni yılan ÇAYAN.

en iyi örneğidir.

70’li dönemlerde Ali Asker THKP-C yanlısı marşlar 
söylemekteydi.

80'lerde özgün müzik ve halk müziği ağırlıklı marşlar 
söylemeye başladı.

70’lere ömek;

Niksarh burası Kızıldere’si 
Uzanmış yatıyor Mahiı Çayanım 
Köyün içi sanki bir .an deryası 
Kan içinde yatar Mahir Çayanım.

80 ’lere:

İtip düşürdüler annesini
gözlerinin önünde, Idm kim diye sorma
itip düşürdüler annesini.

Küçük burjuva sosyalistlerin dinlediği kasetlerin ba
şında Zülfü Livaneli gelmekteydi. Bu ozanlanmız daha 
çok ünlü şairlerimizin şiirlerini bestelemekteydiler. Bu
nun yanmda halk müziğini de kullanmaktaydılar. Liva- 
neli’nin yanı sıra Melike Demirağ, Cem Karaca, Ruhi 
Su, Selda Bağcan sayılabilir.

Bunların içinde Cem Karaca Pop ve Rock müziğini 
kullanmış kendine has sesi ile yorumlar yapmıştır.

Günümüz sanatçılarının izinde gittiği Ruhi Su çeşitli 
marşlannın yanı sıra yaptığı halk müziği derlemeleriyle 
devrimci müziğimizde ölümsüz yerini almıştır.

Kürt halk müziğine de değinirsek, bunun en büyük 
ve tanınmış ozanı Şıvan (Çobau)’dır. Şıvan Kurmanç 
lehçesini kullanmıştır. Şıvan’ın yanısıra Koma Berxwe- 
dan (Grup Diriliş), Gülistan, Şirini, Ahmedi Xani, Gavuz 
Axa sayılabihr. Bunlann yanısıra Yoksuli (Soran lehçe
si) Emekçi (Kurmanç-Zaza lehçesi) kasetlerinde Kürt 
müziğinden örnekler vermiştir.

Günümüz devrimci müziği ise arabesk müziğiyle kay
naşarak yozlaşmıştır. Bu tarzın en büyük örneği Ahmet 
Kaya’dır. Sözlerde eskisinin coşkusu göriilmemelde bir
likte hüzün ve kargınhk konulan çokça işlenmeye baş
landı. Sol müzik içerikli kasetlerin çok satılmasıyla bir
çok müasyen ortaya çıkn vc sol müzik sömürü araa oldu.

Bütön bu olumsuzluklann içinde çok iyi gruplanmız 
da çıkmıştır. Bunun başında Grup Yorum ve Baran 
gelmekteydi. Ruhi Su’yun izinde gjden Sadık Gürbüz 
de yeni çalışmalanyla müziğimizde yerini almıştır. “Türk
üler susmaz halaylar sürer”,

İSMAİL KARAKUŞ

“ İaiBm ve Feisefe^de 
St.Thomases Verilen Önem

,Sosyafij:im ve Toplumsal M ücadeleler .4nstfeIopedisi’nin 
75. fasikülü, 2578-2579. sayfalannda yer alan, “Zeki 
Tombak” imzasıyla yayımlanan “İslam ve Felsefe” baş- 
hkb yazjsınm son paragrabnda yer alan ifadeler, bilgi



eksikliğinin ürünüdür. Bu eksiklik St. Thomas’a atfedi
len işlevle ilgilidir. Dilerseniz bu son paragrafı yeniden 
okuyalım.

“Ortaçağ Batı ve Doğu toplumlan, esasta teosantrik, 
merkezi değeri din olan bir değerler sistemi etrafında 
biçimlenmiş toplumlardır. Bu tûr toplumlarda akla da
yanan etkinliklere, yeni febefe ve bilimlere meşru bir 
zemin, sağlam bir yer kazandmlabilmesi için bunlarla 
din veya başka bir deyişle, akılla iman arasında inandı- 
ncı bir uzlaşürmanın gerçekleşmesi zorunluydu. Aklın 
alanıyla imanın alanını, Batı’da Hıristiyan dünyasında 
dikkatlice ayırmayı başaran St. Thomas’m yaptığı işi, 
İslam dünyasında yapan olmadığı için veya bu yapılma
mış olduğu için, Batı'da yaşanan düşünce hayatının 
benzeri İslamiyet için söz konusu olmamıştır.”

Mantık katılmmayacak nitelikte de olsa yazara bağış
lanabilir ama buradan. St. Thomas’ın ‘akıl alanıyla iman 
alanının birbirinden bağımsızlaşarma anlamında yo
rumlanırsa, bugün revaçta olan bir zaman paradoksu 
daha yaratılmış olur. Döneminde, Hıristiyan Düşûnce- 
si’nin kesintisizliğini sağlamak ve ardgelenlerine “ahve- 
le göre” söylem üretme görevini yüklemek amacıyla 
“kasten” bitirmediği Summa Theoîogia’sı, kilisenin resmi 
söylemi olmuş; “insan iradesi”ne tanıdığı “özgürlük” 
dönemin engizisyonlannda “kişiyi cezalandırma şartı” 
olarak getirilmiş; akıl ve iman birliğinin insanı tannlaş- 
tırması karşısında St. Augustine'nin her şeyi “dine” bağ
layan anlayışından vazgeçilerek, bunun yerine St. Tho- 
mas’ın getirdiği "hiyerarşi” konulmuştur; “... Akıl insa
nın iyiye ve kötüye ulaşmasında tek kuvvettir. İlahi 
irade de ilahi akıl tarafından yönlendirilir... Evreni yara
tan ve idare eden edebi akıldır... Ebedi akhn insan 
akhnda beliren bir bölümü sayesinde insan kendi hare
ketlerini düzenlemekte iyiyi fenadan ayırabilmektedir... 
Ebedi akıldan ilham alarak insan, özgür iradesiyle iyiye 
ve kötüye ulaşır... Ebedi akhn vahiy yoluyla bildirilen 
ilkeleri ancak din adamları tarafından yorumlanabilir... 
Güvenliği sağladığı ve ortak iyiliğe hizmet ettiği için 
devlet ilahi aklın yeryüzündeki kusurlu yansıması sayı
labilir... Sonuç olarak manevi olan şeylerin maddi olan 
şeylerden önce geldiği değişmez ilkedir... Summa Thco- 
logia'nm anaiîkri bunlardır. Avrupa’daki feodal parça
lanma karşısında kilise siyasetini pratik ihtiyaçlara göre 
yeniden kuran St. Thomas’tır. O’nun bireyi, dinsel 'iyi’ 
veya dinsel ‘kötü’ye varmakta özgürdür. ‘Kötü’ cezalan- 
dınhr ve din dışı bir özgürlük tanımaz. Bu nedenle 
St. Thomas’ta 'özgür kişilik’ “yadsınan bir kişiliksizlik 
tanımıdır”. İşte burada da dikkatlice bir aynm yapmak 
gerekir. St. Thomas, çağdaşı olduğu, Burunetto Latini’de 
görüleceği ^bi, dini eleştiren ve kiliseye cismani erkten 
yoksun bırakmak yolunda çaba sarfeden 'sivil' düşünce
ye karşı, “insan-devlet-ruhban sınıf-ilahi devlet-tann” 
hiyerarşisini kurmaktadır. 11, yüzyıldan önce, dine kar
şı çıkan insan, içine şeytan girdiği için cezalandınhr- 
ken; 12. yüzyıldan başlayarak Roma Hukuku'na dönü
lünce sistem değişti. Bu değişim Haçlı Seferleri’nin do
ğurduğu düşünsel gelişimle ilişkisiz debidir. İşte St. 
Thomas’ın düşünceleri bu ortamın gerekleri üzerine 
kuruldu. Onun insana tanıdığı özgürlük ‘tanrısal iyi' 
ile ‘iblise uyma’ arasında bir seçim yapma özgürlüğü
dür. Hıristiyan Düşüncesi içinde yüzyıllardır tartışılan, 
‘kötû’nün tanrısal olup olmadığı sorunu yine St. Tho
mas’ta yanıt bulmakta ve ‘kötü’ insan iradesine bağış
lanmaktadır. St. Augustine’in “tanrısal cevheri içinde 
taşıyan insan”mı cezalandırabilmek için ‘kötû’ye kendi 
iradesiyle ve aklıyla ulaştı^nı kabul etmek zorunluydu. 
St. Thomas’ın 'akıl alanının iman alanından’ ayırması 
pratikte salt bu açıdan getirilmiş bir “cezalandırma şar- 
tı”dır. Bu ayrımın ileride doğuracağı sonuçlar St.Tho- 
mas’ın niyetinin ve öngörüsünün dışındadır.
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St. Thomas (1226-1274) yaşadığı “zaman”dan kopan- 
larak ve ancak o zaman Avrupa’daki düşünce süreçlerini 
etkilediği sonucuna vanlabilir. Bu da, Hıristiyan Düşün- 
cesi’nin ideolojik günahını yeterince taşıyan Batı düşün
cesine yapılacak ikinci haksızlık olur. Her şey Hıristi
yanlığa bağlanmayacak mıydı? Gerçekten de Katolik 
Kilisesi’nin bugün kullandığı bayrak, “zaman”da ve “ko- 
şul”dan kopanimış St. Thomas’tır ve o bayrak üzerinde, 
engizisyon cinayetlerinin kanı “dikkatlice” bakıldığında 
bugün de görülebilir.

İSMAİL SOYTEMİZ

THKP-C, X Örgütlenmesi, 
Dev~Sav0ş

12 Mart açık faşizm döneminde öldürülen THKP-C 
militanı Koray Doğan’ın ODTÜ çevresinde ilişkileri, 
THKP-Cnin yenilgisi nedeniyle, nisbeten bağımsızlaş
mış politik çalışmalannı, yetkin olarak düşündükleri 
kadrolara devretmek üzere devam ettirmişler, 1974 af- 
fıyla içerden çıkanlarla teorik ve pratik olarak hemfikir 
olmayınca da, grup özelliği kazanmış yapılannı, THKP- 
C n in  diri kalmış yurtdışı örgütlenmesi ile birleştirmiş
lerdir. Başkalannca somut olarak hissedilmesine katşın 
yeterince bilinmediğinden ötürü, X  örgütlenmesi olarak 
adlandınlan bu oluşum, kimi unsurlanna Filistin kamp- 
lannda askerî eğitim yaptırtmış, dünya, ülke sorunlan 
hakkında teorik perspektifin derinleşmesini sağlamış, 
gevşek de olsa örgütlenmeyi genişletmiştir. Örgütlenme
nin gösterdiği gelişme, yaşamın çeşitli alanlanndaki 
mücadelenin diyalektik bütünselliğini sağlamaya yet
memiş, bu nedenle, oluşuma Ankara’dan katılan iki 
önder, İlker Akman ve Haşan Basri Temizalp, silahh 
mücadeleye başlanılması gerektiğini savunmuşlardır. Ko
mite üyesi diğerleriyle anlaşamayınca da, ‘eylemlerden 
sonra birleşmek üzere aynhyoruz” diyerek, Doğu Ana
dolu bölgesinde bazı silahh eylemleri yaşama geçirmiş
ler, eylemleri üslenen bildiriler dağıtmışlar, ne var ki, 
Malatya Beylerderesinde kıstınldıklan bağevinde, yi^t 
militan Yusuf Ziya Güneş ile birlilae çatışma sonucu 
şehit düşmüşlerdir.

X  örgütlenmesinden geri kalanlar, değişik bölgelerde, 
daha önceki yoğunluklanna ve ilişkilerine uygun olarak 
farklı örgütlenmeleri gündeme getirmişlerdir. Bilahire 
Ankara merkezli örgütlenmede PASS ve bunun nasıl 
yaşama geçirileceği konusunda ortaya çıkan farkhhklarla 
birlikte, silahh propagandanın ve öncü savaşının parti 
önderliğinde verilebileceğini savanan kesim, Türkiye’
nin değişik yörelerindeki kimi bağımsız gruplarla birle- 
şerek örgütlenmiş ve Dev-Savaş’ı oluşturmuşlardır. Öğ
renci gençlik içinde yoğunlaşan ve eksikliklerini muğlak 
“partileşme süreci”ne bağlayıp partiyi fetişleştirerek gün
celin içinde boğulanlardan farklı oldlığu gibi, “ideolojisi 
doğru olan parti yenilmez THKP-Cnin ideolojisi'doğru- 
dur bu nedenle yenilmemiştir ve M.Çayan tarafından 
“şehir gerillasını geliştirme, kır gerillasını yaratma” ola

rak ifade edilen 2. aşama devam etmektedir” diyerek 
silahh propaganda yaptıldannı ileri sürenlerden ve bazı 
silahlı eylemleri öncü savaşçı olarak nitelendirenlerden 
de farklı olan Dev-Savaş, silahlı mücadele temelinde 
oluştuFulmayan örgüüenmenin savaş aşamasına geçe
meyeceğini, partisiz verilen silahh mücadelenin silahh 
propaganda, partisiz verilen savaşın da öncü savaşı 
olmayacağını belirtmiş, parti ile cephenin başlangıçta 
çakıştığı asgari örgütlenmeyi taktik hedef olarak behrle-

yerek, güncel mücadelesini bu temelde ele almışnr. 
Olgulann içsel bağlantılannı yakalayarak devrim yolu
nu aydınlatabilmek için gereken teorik mücadele, ‘ideo
lojik mücadele polemik aracı olarak ele alınamaz” doğru 
düşüncesiyle yanhş biçimde birleştirilerek yaşamın öne 
çıkardığı sorunlarla kesintisiz devrimlerin derinleştiril
mesi sağlanamamış ise de, kimi çabalann gösterildiği 
de bir gerçektir. THKP-Cnin entemasyonahst anlayışını 
kendisine temel almış olan Dev-Savoş, Kürtlerin ülkesi
ne sömürge denmesinin yanhş olmadığını, ortak örgüt
lenmenin de, ayn örgütlenmenin de mutlaklaştınlma- 
ması gereloiğini, dört parçaya bölünmüş Kürderin ülke
sinin herhangi bir parçasının kurtuluşunun diğer parça- 
lannın kurtuluşunu kolaylaştıracağı gibi, ezen ulus işçi 
ve emekçi sınıflannın kurtuluşunu da kolaylaştıracağını 
belirtmiştir. Ne var ki, Dev-Savaş, yatay ve dikey örgüt
lenmesini tamaralayamadan, ülkedeki mücadelenin ge
lişmesiyle birlikte, gücünü aşan çabalann içinde yer 
almak zorunda kalmış ve bu durura, taktiksel hedef 
olarak alınan asgari örgütlenmenin tamamlanamaması- 
na yolaçmıştır. Saldınya açık örgütlenme, sıkça darbeler 
yemenin nedeni olmuş ve örgüdenme nitelik sıçraması 
yaparak PASS'ni yaşama geçirememiş, esas olarak bu 
nedenle de 12 Eylül açık faşizminin saldmlan karşısında 
mevzilerini koruyamamış, sürekli bir direniş çizgisi oluş
turamamış ve hatta, geri çekilmenin bozguna dönüşmesi 
bile önlenememiştir.

Günümüzde yaşamın değişik alanlarında, istenilen dü
zeyde örgütlü olmaktan uzak faizlerin görevi, ilkel, ama
tör örgütlenmelerle yetinmek değil, THKP-C anlayışını 
geliştirerek, yaşamın her alamnda düzene akematif olu- 
şumlan yaratıp, işçi sınıfının ve emekçi halklann 
toplumsal-siyasal Kurtuluş mücadelesi için Türkiye’nin 
temel eksikliğini tamamlamaktır,

FERİT BARUT

Bir DüzeltmB

Sayın Cenan Bıçakçı Sosyalizm fe Toplumsal M ücade
leler Ansifelopedisi’nin 19 Mart 1990 tarihli fasikülünde 
(No: 68) yeralan “Olumsuz Yanlanyla DİSKte 1975 
Dönemi” başhkh yazısında şu sözlere de yer veriyor: 
“Tabanın söz ve karar sahibi olması DİSK içinde sıkça 
söylenir oldu. Yazık ki bu durum uzun sürmedi. 1975’de 
Genel Kurul’da Genel Sekreter Kemal Sülker görevden 
düşürüldü.”

Bıçakçı’nın uzun makalesi tepeden tırnağa önemli ha
talarla dolu olmakla birlikte ben -şimdilik- yalnızca 
adımın geçtiği bölümdeki yanhşı düzeltmekle yetiniyo-

Ben görevden düşürülmedim. Birinci ve ikinci seçim
lerde bile isteseydim görevde kahrdım. Oysa bu görevi 
bırakmayı önceden kararlaştırmış ve yerime İbrahim 
Güzelce’nin seçilmesi için de gayret göstermeye başla
mıştım.

Benim aday olmaklığım zorunlu idi. Çünkü tüzük 
geçmiş yıllann kıdeminin hesaplanması için seçimde 
kazanmamayı şart koşmuştu. Ben Maden-İş ve DîSKte 
görev yapftğım süreler hiçbir tazminat almamıştım. Bu
nu zorunlu gören avukat Müşir Kaya Canpolat adaylığı
mı şart koşmuştu, (istenirse kendisine sorulabihr!) Bu 
durumda aday olup seçilmemek hukuksal açıdan bir 
zorunluluktu.

KEMAL SÜLKER


