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KARL MARX VE SOSYAL DEMOKRASİ

Örsan K. OYMEN"

Bu sunumun amacl sol ideolojinin kökenindeki en önemli kişilerdenbirisi olan

Alman siyaset bilimci, sosyolog fi|ozof Karl Marx'ın (1818-1883) düşüncesinirç gü-

nümüzdeki sosyal demokrat düşi.inceyle ilişkisini belirginleştirmek bu çerçevede,
Marx'rn ilkeleri ile sosyal demokrat ilkeler arasındaki benzerliklere ve ayrılıklara

değinerek, sosyal demokrasinin gelişmesinde Marx'ur etkisini irdelemektir. Bu irde-

lemeyi ağırlıklı olarak, Marx'ırı metirüeri üzerhdery seğlmiş alınhlara dikkat Çekerek

ve onlarr okuyarak yapacağız.

Siyaset bilimi, sosyoloji ve siyasal felsefe dendiğinde şüphesiz ki akla gelen ilk
isimlerden bir tanesi Marx'hr. Ancak Marı; sadece akla gelen ilk isimlerden birisi

olmayıp, aynr zamanda tarih boyunca kitleleri en faz|a etkilemiş düŞünür olma

özelliğine de sahiptir. Platon'un, Aristoteles'in, Aqtıinas'ın, Hobbes'un, Locke'urL

Rousseau'nun, Hume'un, Kanfın, Hegel'in, Fichte'nin, Webe/iru Durkheim'ın siyaset,

özgürlü( adalet, devlet üzerine yazdıklarınrn peşine milyonlarca insanrn takıldığna
kimse tanrk olmamışhr; ancak Marx'ın bu konuda söyledikleri, dünya çapında bir

ilgi ile karşılanmış, bunun da ötesinde, dünya siyasetinin eksenini değiştirmiŞtir.

Sosyal demokrasi terimine tarihte farkh zamaıılarda, farklı kişiler tarafindan

farklı arüamlar yüklenmiştir. Btı nedenle, herhangi bir kavram kargaşasının önüne

geçmek amacıyl4 öncelikle, bu sunuşta sosyal demokrasi dediğimizde, giınümüz Bah

Avrupa'sındaki sosyal demokraÇ demokratik sol demokratik sosyalist ve sosyalist

partilerirı, ömeğin Frans4 İspanya ve Yunanistan'da "Sosyalist"; İtalya'da "Demok-

ratik Sol" ve "Demokratik Sosyalist"; Almanya, Ar,,usturya ve İskandinav ülkelerinde

"Sosyal Demokrat" adıyla anrlan siyasi partilerin teınsil ettiği siyasal çizgi ve ilkeler

kastedilmektedir. Başka bir deyişle, kökeninde Marksist düşünce olmasrna rağmen,

bazı açlardan Marksizm ile yollarıru ayffafl, Marx'ın söziınü ettiği komiinizmin aksi-

ne, sınıfsız toplumu ve özel mülkiyeti tamamıyla ortadan kaldırmayı hedeflemeyery

Doç. Dr. Örsan K. ÖyllgN, Bahçeşehir Üııiversitesi, Fen-Edebiyat Faktiltesi, Sosyoloji
Böltimi-i.
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70 FELsEFE sövı_eşiı_eni

ancak yine de sıruflar arasındaki uçurumu reformlarla dengelemek suretiyle sosyal
adaleti sağlamaya çalışan "ortanın solu" ya da "merkez sol" olarak bilinen siyasal
çizgi kastedilmektedir.

Bu çerçevede, sosyal demokrasinin ne olduğunu daha iyi arüamak için, bu siyasi
Çizginin kökeninde olan Marx'rn düşi.incelerini anlamak elbette kaçınrlmaz bir hale
gelmektedir. Marx'ı arüamadan, sol ideolojiyi arılama olanağ yokfur. MaD<'ı arüamak
iÇin de, dtinya siyaset sahnesinde Marx adına politika yaparıların söylediklerine ve
uyguladıklarına bakmaktanziyade, Marx'ın eserlerini okumak, Marx'ı dolaysız bir
biçimde anlamak gereklidir.

Marx'ın en tarunmış eseri Kapital olsa d4 bu eser aslında, Marx'ın temel ilkele-
rinden Çok, Marx'ın temel ilkelerinin ayrınhlı ekonomi analizlerine yansrmasıru içerir.
Bu nedenle Marx'ı sadece bu eseriyle arılamaya çalışmak çok yararlı olmayacakhr.
Bize göre Marx'ın arüaşılması için vazgeçilmez olan eserlerin ve metirılerin başında
Hegel'in'Hııkuk Felsefesi'ııin Eleştirisi, Museai Sorusu Üzeriııe, Ekoııomikae Felsefi Metin-
ler, James Mill Üzerine, Ktıtsal Aile, Fetıerbach Üzeriııe Tezler, Alman İcleolojisi, Koıııiinist
Manifestosu, Grı,nıdrisse, Siyasal Ekoııominiıı Eleştirisi ve çeşitli mektupları, konuşmalan
gelir. Bu eserler ve metirüer dikkate alındığında, Marx'ın hem özgürlük arüayışı hem
de bilimsel tezleri daha iyi anlaşılacakhr.

Bu eserlerden yola çıkıldığında, karşrmrza iki ayrr, ama birbiriyle ilişkili Marx
Ekmaktadır. Birincisi bir bilim adamı olan Marx, ikincisi de belli bir ahlak anlayışına
sahip eylemci bir filozof olan Marx. Marx'ın düşi.incesinde şüphesiz ki bu iki kimlik
iÇ iÇe geçmiştir ve bu nedenden ötiirü kendisini arüamak bazen daha da zor bir hale
gelebilmektedir.

Bir bilim adamr olarak Marx'a baktığımızda, toplumsal hareketlerin hangi ne-
derüerden ötiirü nasıl gelişecegine dair teoriler ortaya athğnı, toplumsal hareketlerin,
olaylann, gel§melerin temelinde ekonomik faktörlerin ve ekonomik temelin olduğunu,
bu Çerçevede, ömeğin feodalizmi, sanayileşmenin etkisiyle kapitalizmin izlediğınl
kaPitalizmin de, oluşacak smrf çatışmalarr sonucunda komtinizm ile sonuçlanacağınr
savunduğı,ınu ve bu tezini desteklemek için belli tarihsel gözlemlere dayandığınr,
buradan yola çıkarak geleceğe yönelik bir öndeyilemede bulunduğunu görürüz. Bu
analizler yapılırken Marx elbette belli tarumlardan yola çıkmaktadır.

Söz konusu tanımlarr anlamaya çalışhğmızda, Marx'ın hem ah]ak anlayrşınr,
hem de özgürlük kavramından neyi kastettiğini de arüamış oluyoruz. Bu açıdan
bakıldığında,Marx'a göre, kapitalist düzende söz konusu olduğu gibi, sınıfların ve
özel mülkiyetin olduğu, insarıların emeklerinderç kendilerinden ve başkalarından
yabancılaşhğ bir toplumda bencillik hakknın ön plana geçtiğ bir diızende özgürliik
ve adaletten söz etmek olanaklr değildir. Marx'a göre kapitalist düzende, sermaye
sırufi iŞÇi sınrfınr sömürmekte, bu sömürü üzerinden elde edilen arh değeri yine ken-
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disi için kullanmakta, işçi sınıfi arh değerden pay alamamakta, hem ürettiği üriine

yabancılaşmakta hem de kendisini gerçekleştirecek, geliştirecek bir ortam ve di-izen

bulamadığı için, kendisine ve başkalarına yabancılaşmaktadır. Bu nedenle kapitalist

düzen hem ortadan kalkmalıdır -ki burada Marx olması gereken, ahlaki bir durum-

dan söz etmektedir- hem de bu düzen zaten ortadan kalkmaya mahkümdur; kendi

içindeki sınıf çatışmalarından ve mücadelelerinden dolayı yıkılıp, yerini, ekonomik

sınıflarrn, üretim araçlarrnda özel mülkiyetin olmadığr, böylece yabancılaŞmanrn

ortadan kalktığı ve bir yoruma göre, nihai aşamada devlete bile ihtiyacın olmadığı

komi.inist düzene bırakacaktır. Burada Marx sadece olmasr gereken bir şeyden deği|

ayru zamanda bir sosyal bilimci olarak, olacak olanla, gelecekle ilgili bir öndeYile-

mede bulunmaktadır.

Söz konusu öndeyilemenin hangi bilimsel dayanaklar üzerine oturduğu, yeterin-

ce gerekçelendirilip gerekçelendirilmediği, bunun nasıl kanıtlanacağı ve tiimevarrm

sorunrınu nasıl aşacağı ayrı bir tartışma konusudur ve bu da elbette Marx'ın kura-

mındaki, aslında geleceğe yönelik öndeyilemelerde bulunan ttim sosyal bilimcilerin

kuramındaki ciddi bir sorundur. Btrnun eyleme, ahlaka yönelik de bazı sonuçlan

ve uzanhları olabilir; ancak bu ağırhkh olarak bilim felsefesinin ve epistemolojinin

bir sonınudur. 20. yizyı| filozoflarından Karl Popper bu çerçevede Açık Toplum ae

Düşmaııları adlı eserinde Marx'a yönelik hem eleştirilerini hem de övgülerini dile

getirmiştir.

Örgtlrlt l..re yabancılaşmaya tekrar dönecek olursak, özgiirliik ve yabancılaŞmarun

Marx'ın kuramrndaki temel kavramlar olduğunu, belki de Marx'ın çrkış noktasının

burasr olduğunu söyleyebiliriz. Marx'a göre özgürliik ancak yabancılaşmarun ortadan

kalkması ile olanaklıdrr; yabancılaşmarun ortadan kalkması için, yani insanın bir

yandan ürettigi üri.inden uzaklaşmamasr bir yandan da kendisini gerçekleŞtirebilmesi

içirı, sınrfsız bir toplumsal düzene, yani komünizme geçmek gereklidir. Komünist

düzen bencillik hakkırun özgürlük sayılmadığı, bireyin kendisini gerçekleştirirkery

toplumun bir bütiin olarak kendisini gerçekleştirmesini engellemediği bir diizendir.

Marx'a göre bu, komi.inist düzende herkesin aynı olacağı anlamına gelmez. Marx'a

göre herkesin kendine özgü farkh özellikleri, yetenekleri, ihtiyaçları vardrr ve komü-

nist düzende her insan kendi boyutunda kendisini gerçekleştirme olanağına sahiP

olacak, sermayeninbir oyuncağı, piyonu olmaktan çıkacak, üyesi olduğu ekonomik

sınıfla ve o sırufa üye olmanın sonuçlanyla özdeşleşmekten kurtulacakhr. Başka bir

deyişle komi.inist düzende hem birey gelişecektir hem de toplum bir bütün olarak

gelişecektir; kapitalizmde söz konusu olduğu gibi, toplumun arka plana ahldığı,

hatta yok sayıldığı bir bireysel gelişme söz konusu olmayacakhr, birey ve toplum

birlikte gelişecektir. Ancak sınrfsız bir topluma geçişin sağlanabilmesi için de özel

mülkiyetin ortadan kalkması gerekmektedir. Çiinkü sınıflı toplumun oluşmasınrn

71
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temelindeki en önemli neden özel mülkiyet hırsı ve hakkıdır. Bu nedenle komünist
düzende özel mülkiyet diye bir şey olmayacaktır.

Marx'a göre çoğu ülkede komünizme geçilmesinin tek yolu zor kullanmaktır.
Marxh göre devrim, çoğtı ülkede, kaçırulmazdır ve komiinizme geçiş süreci ne yazık
ki sancılı olacakhr; zira kapitalist düzeni ortadan kaldırmanın başka bir yolu yoktur.
Bu devrim sürecinde, bir geğş dijnemi olarak proleterya diktatörlüğü de yaşanacakhr.
Ancak Marx bu konuda yine de ihtiyath davranmış; İngiltere ve Amerika gibi daha
fazlasanayileşmiş tilkelerde si.irecin daha banşçıl yöntemlerle de sonuçlanabileceğini
düşünmüşti.ir.

Suııfsız topluma nasıl geçilecegi ve dewim konusu, sosyal demokrasinin Marx'tarı
aynldığr önem]i bir noktadır. sos1.2| demokratlar, hem sancıh bir süreci önlemek hem
de devrimin kaçınılmazlığına yönelik kuşkuları nedeniyle, devrim yerine evrim ve
reformu önermişler; bu açıdan Marx'a yönelik bazı eleştiriler geliştirmişlerdir. Gerçi
ÇahŞma saatleri ve koşulları olsun, sendikal örgütlenmeler olsury 79.ynzyılAvrı_ıpası
ile giinümüz Avrupası arasında çok büyük farklar olduğu için ve herhangi bir dev-
rim süreci yaşanmadary yine Marx'ın etkisi ve katkısıyla, genellike sosyal demokra|
demokratik so| sosyalist iktidarlar ve mtüalefet baskıları savesinde, reformlarla da
burı]ar gerçekleşebildiği için, Marx 20. ylüzyı|da yaşasaydı, zor kullanmaya dayah bir
devrimi yine savunur muydu, savunmaz mıydı tartışılabilir. Günümüzde çalışma
koŞullarmdakibazı olumlu gelişmelere rağınen ekonomik snıflar, sermaye srnrfi ve
özel mülkiyet sürdüğ} ve Marx'rn anlayışırıa göre kapitalist düzen devam ettiği için,
Marx bu tezinde ısrarü olmaya devam edebilirdi veya reformlarlabazıgelişmelerin
olabilecegini gördükten sonra/ çok partiti serbest seğmlere dayah parlamenter sistenr
içerisinde komiinist bir partinin iktidara gelip radikal reformlarla komiinist bir düzeni
kurabileceğine dair daha iyimser ve inançlı da olabilirdi. Bunu elbette bizbllemey:z
ve bu nedenle Marx'ın metinlerine sadık kalacak olursak, bu boyutta Marx ile sosyal
demokrasi arasmda çok önemli bir ayrılık olduğunu söylemek gerekir.

Bir diğer önemli ayrılft da tabii ki sosyal demokraside srnıflarrn ve özel mülki_
yetin devam etmesiyle ilgilidir. Sosyal demokrasi güçlü bir kamu sektörtinğ herkese
ücretsiz ve nitelikli eğitim ve sağlık hizmetinl güçlü bir sendikal örgütlenmeyi,
gelir dağılımırıdaki dengesizliğin, tamamıyla ortadarr kalkmasa da elden geldiğince
giderilmesini, az kazanarılar üzerindeki vergi yükiıni..ın hafifletilmesini, daha çok
kazanandan daha çok vergi alınmasınr savunur; ancak sontıçta, smrflarrn ve özel
mülkiyetin ortadan kalkması gerektiğini söylemez ve bu anlamda da komtinizmden
ciddi bir biğmde ayrrlır. Ancak sosyal demokrasi buna rağmerç Marx'rn özgürlük
arüayışından etkilenmiş sosyal adalet anlayışını, Marx'tan esinlenerek gelişürmiştir.
Nitekim Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin birçoğu, 1950'li yıllara kadar, Mark-
sist Çizgilerini önemli bir ölçüde korumuşlardır. 19. yizyllın sonlarrna doğnı, Alman

(
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sosyalist düştinür ve Sosyal Demokrat Parti'nin önde gelen yöneticilerinden Eduard
Bemstein (1850-1932) ile birlikte, Marx'ın devrim çöziimiine karşr, reform, revizyon
ve evrim yolu önerilmiş Marx'tan kopuş başlamışhr. Ancak sosyal demokrasinin
giinümüzdeki noktaya gelmesi, daha sonraki bir gelişmedir (Bemstein a5mr zamanda
Marx'rn en yakın dava arkadaşı Friedrich Engels'in de çok yakın bir arkadaşıydı).

Marx'ın kuramındaki diğer bir sorun da, komünist dtızenin gerçekleşebilme
olasılığıyla ilgilidir. Marx komi.inizmin bir ideal deği| zorunlu bir gerçek olarak
karşrmza çıkacağını sık srk ifade etmiştir. Ancak, Marx'ırı sözünü ettiği komiinist
düzenin, en ideal, en iyi düzen olduğu savunulabilse de, bu, ideal ve iyi olanın
gerçekleşebilir bir düzen olduğu anlamına gelmeyebilir. Nitekim, gerçekleşme ola-
sılığ olmayan veya çok düşük olan, bir anlamda ütopik olan bir diizenin peşinden
gitrnektense, kapitalizmin adaletsizliklerini elden geldiğince frenlemek ve sınırlamak
amacryla, gerçekleşme olasılığı daha yüksek bir düzen için çalışmak, bu bağlamda
sosyal demokrasiyi tercih etmek de olanaklıdır. Bu d4 sosyal demokrat perspektifle,
Marx ile sosyal demokrasi arasındaki ayrılıklara yönelik bir gerekçe olarak ortaya
ahlabilir.

Ancak sonuçt4 ti.im bu aynlıklar, sosyal demokrasi açrsından, Marx'n kapita-
lizm eleştirisini geçersiz kılmaz. Sosyal demokrasi, komiinizmi hedeflemese de ve bu
arüamda kapitalizme bazı ciddi tavizler verse de, Marx'ın kapitalizm eleştirisinden
beslenmiştir; sosyal demokrasiyi kapitalizme daha fazla taiuverTneye zorlayan bazı
odaklara rağmery hAlA beslenmeye devam etmektedir, etmelidir de. Marx'ın kapita-
lizme yönelik eleştirileri, kapitalizmin toplumsalcügı, özgürlügü olanaksız kılmasna
yönelik çözümlemeleri, sadece komünistler için deği| sosyal demokratlar için de her
Zarr.an yol gösterici olmuşfur, olmalıdır da. Bu çerçevede Marx'ın metirüerine ve
eserlerine yeniden yönelmek, sosyal adalet ve özgürlük bilincine sahip herkes için,
bir zorurıluluk olarak karşrmrza çıkmaktadır. Marx'ın ilişikteki eserlerinden yaphgım
seçmeleri ve çevirileri bu çerçevede ortaya koymayr, okumayı ve tartrşmaya açmayı
uygun buluyorum.|

Hegel'in " Hukuk Felsefesi"nin Eleştiisi
Giriş:

"Dinsellik içermeyen eleştirinin temelinde şu arüayış yatar: İnsan dini yaratır,
din insanr yaratmaz...

Btı yazıda,yer verilen Marx metinleri, David Mclellan derlemesinden, İngilizceden
Türkçe'ye Örsan K. Öymeıı tarafindan çevrilmiştir. bkz. K. Marx, Salecteıl Wr|tiııgs, der.
D. Mclellan, C)xford: Oxford University Press, 1977.
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Dinsel bakış açısıyla eziyet çekmek, ayru zamanda gerçek acı çekmenin bir

drşavurumudur ve gerçek acı çekmeye karşı bir protestodur. Din, ezilmiş yaratığın

uğultusu, iç çekmesidir, kalpsiz bir dtinyanın duygusu, ruhsuz koşulların ruhudur.

Din insarıların afyonudur.

Dinin, insanlarn hayal üriinü bir mutlulugu biçimindeki varlığınr ortadan kal-

dırmak, onlarırı gerçek mutluluğu için bir taleptir; orüarın koşullanyla ilgih illi.izYonu

bırakmalan talebi, illüzyon gerektiren koşulları bırakmalarına yönelik bir talePtir...

Diru insan kendi çevresinde dönmediS sürece, insanın etrafmda dönen hayal

üri.inü bir giıneştir.

Doğruluk artık öte olanda değildir; onun için tarihin görevi, burada ve şimdinin
doğrusunu ortaya koymakhr. Tarihin hizmetinde olan felsefenin birinci görevi, insanın

kendine yabancılaşmasının kutsal biçimini ortaya Ekarthktan sonra yabancılaşmarun

kutsal olmayan yönlerini keşfetrnektir. Böylece cennetin eleştirisi yeryüziiniin eleŞ-

tirisine, dinin eleştirisi yasaların eleştirisine, teolojinin eleştirisi siyasetin eleştirisine

dönüşür."

Bürokrasi Üzerine:

"(...) 'Bürokrasi' sivil toplumun devlet şekilciliğidir. Bürokrasi bir kuruluş olarak

'devletin bilinci', 'devletin arzusu , 'devletin gücü düa dolapsıyla devlet içinde belirli

bir kapalı toplumdur.

(...)'bürokrasi'bir pratik hayal üri.irıleri ağı veya'devletin hayal üriinüdür. Bü-

rokratik ruh, tamamıyla Cizvitçi, teolojik bir ruhtur. Bürokratlar devletin Cizvitleri
ve teologlarıdır. Bürokr asi papaz olarak cumhuriyettir.

Ancak bürokrasi içinde ruhanilik kaba bir maddeciliğe edilgen itaatkArhğın,

otoriteye imarury sabit ve formel davraruş mekanizmalarırury sabit prensiplerirç

tavrrlarrn, geleneklerin maddeciliğine dönüşür."

Museai sorusu uzeine
"Musevinin, Hınstiyanın ve genelde dindar bir insanın siyasi özgürleşmesi, dev-

letin Musevilikterç Hınstiyarılıktan ve genelde dinden özgürleşmesini gerektirir.

Siyasi özgürleşme elbette büyük bir süreçtir. İnsan özgürleşmesinin nihai biçimi

olmasa da, mevcut diınya dtizeninde insan özgürleşmesinin nihai biçimidir.

İnsan kendisini siyasi olarak dinderu dini kamu yasalanndan çkartarak ve öze|,

kişisel bir hak haline getirerek, özgürleştirir.

Her şeyden önce şu olguyu görürüz ki insann sözde haklar1 vatandaşın hak-

larından ayrr olarak insanın haklarr, sivil toplum üyelerinin haklanndan baŞka bir
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şey değildir; yani bencil insanrn, başka insanlardan ve topluluktan ayrılmış insanrn
hakları.

Söz konusu olan özgürlük, izole edilmiş bir monad olarak görülerç kendi içine
çekilmiş insanın özgürlüğüdür.

; ..lnsanın özgürlüğe yönelik bu haklarının pratik uygulaması, insanın özel mül-
kiyete yönelik hakkıdır.

Dolayısıyla, insanın mülkiyet hakkı, başkalarını dikkate almadan, toplumdan
bağımsız bir biçimde, sahip olduklarının tadını çıkartrnak hakkı (...) bencillik hak-
kıdır.

Bu, insanın, başka insanlarda kendi özgürlüğiiniin gerçekleşmesini değil, srnır-
landrrılmasınr görmesine yol açar.

Gür,enlik sivil toplumun en üst sosyal kavramr, polisin kavramıdrr.

Cüı,'enlik kavramr, sivil toplumun bencilliğini aşması için yardımcı olmaz. Gü-
venlik daha çok bencilliğin güvencesidir.

Dolayısıyla insan dinden özgürleşmedi, din özgürlüğü elde etti. Mülkiyetten
özgürleşmedi, mülkiyet özgürlüğü elde etti. Ticaret bencilliğinden özgürleşmedi,
ücaret özgürlüğğ elde etti.

Cerçek birey, soy"ıt vatandaşı kendi içine geri alma]r ve kendi empirik yaşamrnda
bir birey olarak, kendi birey çalışmasında ve birey ilişkilerinde, cins-varlrk olmalı;
insan kendi güçlerini sosyal güçler olarak görmeli, onlarr örgütlemeli, böylece sosyal
güçleri, siyasi güçlerbiçiminde, kendishden ayırmamalıdrr, sadecebubaşanldığrnda
insanın özgürleşmesi tamamlanmrş olur."

Ekonomik ae Felsefi Metinler
Yabancrlaşmrş Emek:

"Siyasal ekonominin sözcüklerini kullanarak şunu gösterdik ki, işçi en sefil
biğmdeki bir mal olarak görülüp aşağılanmaktadır; işçinin sefilliği üretim gücü ve
boyıfu ile ters oranhlıdrr; rekabetin kaçınrlmaz sonucu, sermayenin az sayıda elde
toplanmasr, böylece daha da korkunç bir tekelleşmenin yeniden düzenlenmesidir;
sonu$a kapitalist ile toprak sahibi köylü ile sanayi işçisi arasırıdaki aynlık ortadan
kalkmakta ve toplumun tamamr mülkiyet sahipleri ve mülkiyetsiz işçiler olarak
ikiye ayrılmaktadır.

Dolayısıyla şimdi arüamamız gereken şey, özel mülkiyetin, bencilliğiru eme-

ğiru sermayenin, toprak mülkiyetinirç takasın ve rekabetin, insanrn değerinin ve
aşağılanmasının, tekelin ve rekabetin ayrılığr vs. arasndaki özsel ilişkidir; tiim bu
yabancılaşmanrn para sistemiyle olan ilişkisidir.
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(...) işçi emeğinde kendishi ne kadar dışsallaşhrırsa, yabancr o kadar güçlenir

(..,) iç diınyasında kendisi o kadar fakirleşir ve onu kendisine ait olarak görmesi o

kadar azalır. Almrsı dinde de geçerlidir. İnsan Tanrı'ya ne kadar çok şey yüklerse,

kendisinde o kadar az şe}ü kahr. İşçi yaşammr bir nesneye verir ve bu, onun artık

kendisine deği| o nesneye ait olduğu anlamına gelir.

Ürün ne kadar büyük oltrrsa kendisi de o kadar az o|ur. İşçinin üri.ini.inde dışsal-

laşması emeğinin sadece bir nesneye, dışsal bir varlığa dönüşmesi anlamına gelmez;

a)mı zamanda, bağımsız ve yabancı bir biçimde, kendisi dışında var olması, işçiye

karşıt kendi kendine yeterli bir güce dönüşmesi, işçinin nesneye verdiği yaşamn,

kaba ve yabancı bir biçimde, işçiye hakaret etmesi, onu krrmasr anlamına gelir.

Emek zengirıler için hayranlık uyandıran eserler, işçiler için ise çıplaklıklar
üretir. Emek saraylar inşa eder, ama işçiler için sadece mezbele, harap yerler yapaç
güzellik üretir, ama işçiyi sakat brakır. (...) Kültiir üretir, ama aynı zamanda işçi için

ahmaklık ve ruhsal sakatlık üretir.

İlk olarak, emek işçinin dışındaykerç işçinin öziıne ait değildir. Bu nederüe, ken-

disini işinin içinde teyit etmez, kendisini reddeder, mutlu olacağrrıa, kendisini sefil

hisseder, özgpr bir fiziksel veya düşi.insel enerji biriktirmez, bedenini öldürür, aklırıı

harap eder. Dolayısıyla işçi kendisini yabancı hisseder. Çalışmadığı zaman evdedir,

çahşhğı zamanda evde değildir, İşçiliği gönüllü değil, zorlamadrr, zorlama işçiliktir.

Kendi gereksinimlerinin tatmin edilmesi için değil, kendi dışındaki gereksinimlerin

tatmini için bir araçhr,

Dışsal emeh insanın kendisini dışsallaştırdığı emek, kendinden fedakArhk

etmenin ve kendini aşağılamanın, utandırmanrn emeğidir. Sonuçta işçi için emeğin

dışsal özelliği keııdisini şu olguda gösterir ki, emek kendisiırin değil başkasınındır,

kendisine ait değildia eme$ içinde kişi kendisine değil, başkasna aittir. Dinde olduğu

gibi, hayal gücünün kendi etkinliği, insan aklırun ve kalbinin etkinliğL tanrrların ve

şeytarüarın yabancı etkirıliği gibi, bireyi ondan bağımsız etkiler, yani işçinin etkinliği

onun spontane etkinliği değildir. Başkasına aittir ve kendisinin kaybıdır.

Yabancılaşmış emek (1) insanı doğadan, (2) insanı kendisinderu kendi etken

işlevinden, temel canlr etkinliğinden yabancılaştırırkery cinsi de insandan yabancı-

laştırır (...).

Dolayısıyla özel mi.ilkiye! dışsallaştırılmış emek kavramırun, yani dşsallaştırılmış

insan, yabancılaşmış emek, yabancılaşmş yaşam/ yabancılaşmrş insan kavramlarının

çözümlenmesinin bir sonucudur,"

Özel Mülkiyet ve Komünizm:

"(...) komünizm öze| mülkiyeti aşmanln olumlu dışavurumudtır ( )
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Tamamlanmış nati,iralizm olarak komünizm, hümanizmdir ve tamamlanmış
hümanizm olarak nati,iralizmdiı,. Komiinizm, insan ve ctoğa insan ve insan arasındaki
karşıthğın samimi çözümüdür.

Dolayısıyla, özel mülkiyetin olumlu ortadan kalkışı (...) tü- yabancılaşmanın
olumlu ortadan kalkışıdır, dolayısıyla insarun dinderu aileden, devletten çıkışına, in-
sani, sosyal varlığuıa dönüşüdür. Dinsel yabancılaşma sadece insanrn içsel bilincinde
meydana gelir, ekonomik yabancılaşma gerçek yaşamın yabancılaşmasrdrr ve onun
ortadan kalkması iki boyutu da kapsar.

Dolayısıyla toplum, insan ile doğa arasındaki özsel birliğini tamamlar, bu do-

ğanın samimi yeniden doğuşudur, insanın tamamlanmış natiiralizmi ve doğ;utn
tamamlanmış hümanizmidir.

(...) ateizm Tanrr'nrn reddidir ve bu değillemeyle insanrn varlığını ortaya koyar,

ama bu biçimde sosyalizmin artık böyle bir aracılığa gereksinimi yoktur; sosyal,izm

doğru gerçeklik olarak insanın ve doğanın teorik ve pratik duyu algısıyla başlar.

(...) bana ait olan benlik bilincinin dinde teyit edilmediğini, daha ziyade dinin
ortadan kalkmasında ve bastırılmasında teyit edildiğini biliyorum.

(...) Tanrı'nın bastınlması olarak ateizm teorik hümanizmin ortaya çıkışıdlr ve

özel mülkiyetin bashrılması olarak komi.inizm, gerçek insan yaşamının göstergesidir;

bu aynı zamanda pratik hiimanizmin ortaya çıkışıdır. Başka bir deyişle, ateizm (...)

dinin bashrılması yoluyla hümanizm, komi.inizm (...) özel mülkiyetin bastırılmasıyla
hümanizmdir."

para Üzerine:

"Paraya şükür neyim varsa, ödediğim şeyler neyse/ yani paranrn alabildiği ney-

se (...) ben de oyum. Gücüm pararun gücü kadardır. Paranrn özellikleri benim (...)

özelliklerimdir. (...) Dolayısıyla ne olduğum ve neleri yapabileceğim hiçbir biçimde
bireyselliğim tarafindan belirlenmemektedir. Çirkinim, ama kendime en güzel kadınr
satın alabilirim. Sonuçta çirkin değilim, çünkü çirkinliğin etkileri, çirkirıliğin iticiliği,
para tarafindan sıfırlanrr. Birey olarak topalrm, ancak para benim içın yirmi dört ayak
yaratabilir; dolayısıyla topal değilim; çarpık vicdanı ve akh olmayan, dürüst olma-
yan birisiyim, ancak para ve pararun sahibi onurlandırılıyor. Para en yüksek iyidir,
dolayısıyla parann sahibi de iyidir. Para, dürüst olmamanın getirdiği sorunlardan
beni arındırıyor; onun için dünist olarak kabul ediliyorum. Akhm olmayabilir, ama

para her şeyin gerçek aklıdır; onun için paranın sahibi nasıl olur da akıl sahibi o|rnaz?

Bunun da ötesinde, para sahibi kendisine entelektüeller satrn alabilir; entelekt{,ieller

üzerinde gücü olan birisi onlardan daha entelekttiel değil midir? Kalbinin özlem
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duyduğu her şeye parayla sahip olan bery insanın büti.in yeteneklerine de sahip değil
miyim? Böylece param, büti.in yeteneksizliklerimi karşıtlrğura çevirmiyor mu?

Eğer beni insan yaşamına bağlayan şey, toplumu bana, beni doğaya ve insarılara

bağlayan şey parays4 para büti.in bağların bağı değil midir? Para bütün bağları ko-

partıp birleştirmez mi? Dolayısıyla para ayrılığın da evrensel aracı değil midir? Para

hem ayrılığrn, hem birliğin gerçek araclsı/ toplumun elektro-kimyasal gücüdür.

Shakespeare pararun iki özelliğini ortaya çıkarttı: (1) Para (...) büfun insan ve

doğa özelliklerinin karşıtlıklarına dönüşü şeylerin genel karmaşıklığı ve ters yüz
edilişidir. (...) (2) Para evrensel bir fahişe, kişi ile insanlar arasındaki evrensel suiis-
timal aracrsrdır.

İnsan olarak yapamadığrmr, yani bireysel özelliklerin yapamadığını, parayla
yapabilirim. Dolayısıyla para, bütiin bu özellikleri olmadıkları bir şeye yani karşıhna

dönüştürür.

(...) para arzularrmr hayal gücü olmaktan çıkartrr, onlarr düştincede, hayalde ve

istekte olmaktan, duyuya, gerçek varlığa hayalden yaşama/ hayal üriinü varlıktan
gerçek varhğa tercüme eder. Bu aracılıkta gerçek yarahcı güç paradır.

Parasr olmayan insana da talep vardır, ancak bu talep benim için, üçtincü bir taraf

için veya başka insarılar için etkili varlığı olmayan, hayali bir unsurdur, dolayısıyla
nesnesi yokfur ve gerçek dışıdır. Paraya dayalı etkili bir taleple, gereksinimlerime,
futkularrma, arzu|arıma vs. dayalı etkisiz bir talep arasındaki fark, varlık ile düşünce,

sadece benim içimde var olan temsili bir şey ile benim dışımdaki gerçek bir nesne

arasındaki fark gibidir.

Seyahat etmek için param yoksa o zaman seyahat etmeye ihtiyacrm, gerçek ve

kendini gerçekleştiren bir seyahate ihtiyacım yoktur. Okumak çahşmak için güçlü
bir yeteneğim varsa/ ancak bunun için param yoksa o zaman böyle bir yeteneğim,

etkili ve samimi bir yeteneğim yoktur. Bunun tam tersi, okumak, çalşmak için güçlü
bir yeteneğim yoksa ancak istekle birlikte param varsa/ o zaman etkili bir yetene-

Sm vardır. Para (...) insanın dşında, hayali gerçeğe gerçeği salt hayale dönüştiiren
evrensel araç ve guçtiir. Benzer biçimde, para gerçek insanı ve doğal özellikleri salt

soyut temsillere, dolayısıyla yetersizliklere ve acr dolu hayali şeylere dönüşti.irür;

öte yanda gerçek yeters2likleri ve hayalleri, sadece bireyin hayalinde olan gerçekten

güçsüz özellikleri, gerçek özelliklere ve güçlere dönüştiirür.

O zaman bu çarpık guç yani para, kendi kendine yetermiş gibi duran insarun

ve sosyal bağların düşmanrdır. Para sadakati sadakatsiz|iğe, sevgiyi nefrete, nefreti
sevgiye, erdemi ahlaksızlığa, atılaksızlığr erdeme, köleyi efeırdiye efendiyi köleye,

aptallığı akla, akh aptallığa çevirir.

{
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Par4 değerh kendini olumlayan kavramr oldugu ve her şeyi takas ettiği ve ka-
rışhrdığ için, her şeyin evrensel karmaşıklığı ve takasıdrr, ters yüz edilmiş diinyadır,
bütiın doğal ve insani özelliklerin karmaşıklığı ve takasıdrr.

Eğer insanı insan olarak, insanın diinyayla ilişkisini insani bir ilişki olarak kabul
edersek, o zaman sevgiyi sadece sevgiyle, güveni güvenle vs. değiştirebiliriz. Sanah
takdir etmeyi arzılayanbiriyseniz, sanatsal eğitimi olan birisi olmalısınrz; başkaları
üzerinde etkili olan birisi olmak istiyorsaruz, gerçekten başkalan üzerinde motive
edici ve cesaretlendirici etkisi olan birisi olmalrsıruz. İhsarıla ve doğayla olan her
ilişkiniz, arzunl7zınnesnesine tekabül eden bireysel yaşamınızın kesin dışavurumu
olmalı. Karşılıklı bir sevgi uyandırmadan seviyorsarıız, yani sevginiz karşıhğında
yine sevgi üretemiyorsa/ seven bir insan olarak kendinizi ortaya koymakla, sevilen
bir insan olmayı başaramıyorsaI||z, sevginiz krsrr ve talihsizdir (...)"

fames Mill Uzeine
"Kredi insanrn ahlakıyla ilgili ekonomik bir yargıdır. Kredide, metal ve kAğıt

yerine, insanrn kendisi, insan olarak değil, sermaye ve çrkarın varlığı biçiminde,
takaşn aracrsı durumuna gelir.

Kredi ilişkisinde para insanrn içinde aşılmaz, insan paraya dönüşür ya da para
onun içinde somutlaşrr. İnsanın bireyselliğ| insan ahlakı, hem ticaretin hem de içinde
paranrn var olduğu malzemenin bir unsuru haline gelir.

Kredi arhk para değerini parayla değil insan etiyle ve insan kalbiyle analiz eder.

Çtinkü yanlış bir sistemde, her tiirlü gelişme ve mantıksrzlılç en köti.i ve temel gerile-
meleri ve sonuçlan üretir. Kredi sisteminde kendisinden yabancllaşmış insan doğası
teyit olur. (...) kredinin sadece kendisinde zatenbir şe1. olana ve böylece zengine yeni
olanaklar biriktirmesi için bir firsatı olanlara verilmesi suretiyle veya fakirin, zenginin
keyfi isteklerine ve yargrlarına göre kendi varhğını teyit etmesi veya reddetmesi ve
bütiin varlığının bu keyfiyete dayandığını görmesi suretiyle, kapitalist ile işçi, küçük
kapitalist ile büyük kapitalist arasındaki arıti-tez daha da büyür.

(...) kredisi olmayan sadece fakir olmakla yargılanmazt awzamanda güvenilmez
ve dikkate alınmaz birisi olduğu yargısıyla karşılaşır, toplumsal açıdan dışlanmış ve
kötii bir insan olarak görülür. Paranrn bu tamamıyla ideal varlığı nedeniyle, kişi (...)

krediyi gizlice ve yalarüara dayanarak sağlamaya zo/ıant ve bu kredi ilişkisi (...) bir
ticaret nesnesi, karşıhklı kandırma ve suiistimal nesnesi halini alır.

Kredi sisteminin son tamamlanmış hali bankacılık sistemidir.

(...) insan kendisini insan olarak kabul etmedikçe ve di.inyayı insani bir biçimde
organize etmedikçe, bu ortak doğa kendisini yabancılaşma biçiminde gösterir (...)."
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Kutsal Aile
Yabancrlaşma ve Proletarya:

"Miilkiyet sahibi smrfla proletarya sınrfı aynı insani kendine yabancılaşmap oıtaya

koyarlar. Ancakbirinci sıruf bu yabancılaşmada kendisini teyit eder, kendi iyiliğini ve

g"ci*ü bulur (...). Proletarya sırufi kendi yabancılaşmasında yok edildiğini hisseder,

burada kendi güçsüzlüğünü ve insanlık dışı varlığının gerçekliğini görür.

Bu anti-tezde özel mülkiyet sahibi muhafazakAr taraftır, proletarya yıJ<ıcı tarafhr.

İlklnden bu anti-tezi koruma, ikincisinden bu anti-tezi yok etme eylemi çıkar.

Nitekim özel mülkiyet de ekonomik hareketlerinde kendisini çözülmeye göti.i-

rür, ancak bu çözülme kendisine bağlı biçimde deği| bilincinin ve iste$nin dışınd4

şeylerin doğası gereği meydana gelir.

Proletarya zaferkazandrğr zaman, toplumun mutlak tarafi olmaz, çunkü sadece

kendisini ve karşıtını yok ederek zafere ulaşır. Sonra proletarya da, kendisini belir-

leyen karşıh gibi, öze| mülkiyet gibi, ortadan kaybolur."

F euerb ach tızerine Tezler

VIII.

"Büfun sosyal yaşam özünde pratiktir. Teoriyi misüsizme göti.iren büti.in sırlar

akılcı çözümiinü insan pratiğinde ve bu pratiğin anlaşılmasrnda bulur."

X.

"Eski materyalizmin durduğu nokta sivil toplumdur; yenisinin durduğu nokta

insan toplumu veya toplumsal insanlrkhr."

XI.

"Filozoflar diinyayı sadece değişik biçimlerde yorumlamışlardır; önemli olan

onu değiştirmektir."
l

l
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Alman İdeotojisi

Materyalist Yöntemin Öncülleri:

"Bireylerin doğası üretimlerini belirleyen maddi koşullara bağlıdır.

Değişik milletlerin aralarındaki ilişkiler, üretim güçlerini, emeğin da$lımnıı ve

iç etkileşimlerini ne kadar geliştirdiklerine bağlıdır.

Ancak sadece bir milletin başka bir milletle ilişkisi de$l, bir milletin bütiiır iç-

yapısrnın kendisi de üretimindeki gelişmenin seviyesine bağhdır. Bir milletin üretici

güçlerinin ne kadar geliştiği de, emeğin dağrlımının nereye kadar göti.irüldüğüniin

derecesinde kendisini gösterir.

Bir milletin içindeki emeğin dağılımı, önce sanayi ile ticari olan:n tanmsal
emekten ayrrlmasın4 yani kent ile kırsalırı ayrılmasına ve aralanndaki çıkar çahşma-
larına yol açar. Bunun daha ileriki gelişmesi de, ticari olarun sanayileşmiş emekten

ayrılmasıdır.

Düştinceleriry kavramların, bilincin üretiml ilk önce maddi etkinliklerle, insanın

maddi etkileşimiyle, gerçek yaşamün diliyle iç içe geçmişür.

Aynr şey insanlara ait siyaseth, hukukun, ahlakın, dinin, metafiziğin vs. dilinde
dışavurulan zihinsel üretim için de geçerlidir.

Yaşam bilinç tarafindan belirlenmez, bilinç yaşam tarafindan belirlenir.

Bunun ötesinde, insanların ulaşabildiği üretim güçlerinin çeşitliliği toplumun
doğasını belirler; onun için, 'insarüık tarihi' her zaman sanayi ve ticaretin tarihiyle

bağlantılr olarak çalışı_lmah ve ele alırımalrdır. Dolaynıyla başından beri şu çok açıktır

ki insanın birbiriyle maddi bir bağlantısr vardrr ve bu bağlantı da, insanlığın kendisi
kadar eski olan ihtiyaçlar ve üretim biğmlerinden kaynaklanmaktadrr."

Özel Mülkiyet ve Komünizm:

"Çiinkü emeğin dağılımı gerçekleşir gerçekleşmez, her insanın kaçamayacağ ve

kendisine zorla kabul ettirilen belli bir etkinlik alanr oltır. Avodır, balıkçıdır, çobandır,
eleştirmendir ve canhlık amacrnr kaybetmek istemiyorsa öyle kalmahdır; komiinist

toplumda ise, insanlarm tek bir eksk]usiv etkinlik alaru yoktur, herkes arzuladığı
alanda kendisini gerçekleştirebilir, toplum genel üretimi düzenlediği için, bu, avcı,

bahkçı, çoban veya eleştirmen olmadary bir zihnim olduğu gibi, bir şeyi bugürç

başka bir şeyi yann yapmamı olanaklı kılar, sabah ava çrkarrm, öğlenden sonra balık
futarım, akşam hayvanları otlahrrm, yemekten sonra eleştiri yapanm.

(...) çeşitli bireylerin ve ülkeleriır ürünlerinin alışverişinden ibaret olan ticaret,

nası1oltıyor da, arzve talep ilişkisi aracılığıyla bütiin di.:nyayı yönetebiliyor. (...) özel
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mülkiyetin temelinin ortadan kalkmasıyl4 komünist üretim düzenlemesiyle (...) arz
ve talep ilişkisinin gı.icü hiçliğe gidecek biçimde çözülüyor...

Empirik olarak komiirrizm sadece egemen halkların (...) eş zamarılı bir biçimde,
'hep birden' eylemi olarak olanaklıdır.

Komünizm bizim için oluşturulmasr gereken olaylar durumt1 gerçeğın ona
uyum sağlamasr gereken bir ideal değildir. Komijrıizm mevcut şeylerin durumunu
ortadan kaldıran gerçek bir harekettir. Bu hareketin koşullan halen varolan öncül-
lerden çrkar."

Komünizm ve Tarih:

"Dolayısıyla özel mi.ilkiyetin ortadan kalkması sadece büyfü sanayinin varhgıyla
mümkiindür."

Komünist Dewim:

"(...) proletere zor|a kabul ettirilen yaşam koşullan kendisi için açıklık kazanır,
çiinkü gençliğinden itibaren kurban edilmiştir ve kendi sınıfi içinde, kendisini başka
bir sınıfa geçirecek koşullara ulaşma şansı yoktur.

Dolayısıyl4 kendilerini birey olarak ortaya koyabilmeleri içirç devleti yıkmaları
gerekmektedir (...)."

Komiiııist Toplumda Biıeylerin Özgür Gelişimi:
"Şunu gösterdik kL giirıtlmtizde, bireyler öze| mülkiyeti ortadan kaldırmalı,

çiinkü özel mülkiyetin egemenliğindeki üretim güçleri ve etkileşim biçimleri o kadar
gelişti ki arhk yıkıcı güçlere dönüştiiler, çi.inkü sınrflar arasındaki çelişkiler aşırı bir
sırırra ulaşh.

Bireylerin özgiin ve özgür gelişmesinin salt bir ifade olmaktan çktıgı tek toplum
olan komi.inist toplumd4 bu gelişme bireylerin bağları tarafından belirlenir (...)."

Komünist Manifestosu

Burjuva ve Proletarya:

"Varolan büttin toplumların tarihi sıruf mücadelelerinin tarihidir.

Buguvazi, tarihi açdan, son derece devrimci bir ro1 o1mamışhr.

Burjuvazi (...) bütiin feodal, ataerkil (...) ilişkilere son vermiştir.

Tek sözcükle, burjuvazi, dini ve siyasi illüzyonlarla üstü örtülmüş sömürüyğ
çıplak, utanç verici, doğrudan ve vahşi sömürüyle degiştirmiştir.
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Ürtin lçln sürekli genişleyen bir pazat ihtiyacı, burjuvaziyi büti.in kürenin yü-

zi.inde takip etmiştir. Burjuvazi her yere yerleşmek, her yerde bağlanhlar kurmak
durumtında kalmıştır.

Burjuvazi diınya pazarlarının sömürülmesiyle, her ülkede, üretim ve tiiketime,
kozmopolit bir özellik katmıştır.

Milli tek yönliilük ve dar kafahhk giderek olanaksız hale gelmiştir (...).

Bııluvazi, bütün üretim araçlarının hzlı gelişimi1,le, iletişim araçlarının faz|aca

yürürlüğe girmesiyle, en barbar milletleri bile uygarlığa çekmektedir.

Bııluvazy niifusu bir yere toparlamrş üretim araçlanru merkezileştirm§, miilkiyeti
bir kaç elde odaklaşhrmıştır. Bunun gerekli sonucu siyasi merkezileşmedir. Farklı

çıkarlara, yasa|ara, hükümetlere, vergi sistemlerine sahip, bağımsız veya birbirine
gevşek biçimde bağh eyaletler, tek hükümetll tek yasalı, tek milli sınrf çıkarlr, tek

srnrrlr, tek gümrük uygulamah, tek bir millete dönüşmüşti.ir.

Burjuvazinin feodalizmi yerle bir ettiği silahlar şimdi kendisine çevrilmiştir.

Burjuvazinin karşısında yer alan bütün sınıflar içhde tek gerçek devrimci srrırf

işçi sınıfıdır. Diğer sıruflar modem sanayi karşısında dağılır ve sonunda yok olurlar;
proletarya ise ontın özel ve özsel ürünüdür.

Ortanın altı sınıf, küçük üretici, dükkAn sahipleri, zanaatkAr|ar, köylüler, hepsi
burjuvaziye karşr, orta sırufin fraksiyorüan olmalarına son verilmemesi için mücadele

ediyorlar. Onun için devrimci deği| tufucudurlar."

proleterler ve komünistler:

"Komi.inizmin ayırt edici özelligi, genelde mülkiyetin ortadan kaldırılması deği|
burjuva mülkiyetinin ortadan kaldrnlmasıdır.

Bu anlamda, komünistlerin teorisi bir cümlede özetlenebilir: Öze| mülkiyetin
ortadan kaldırılması.

Şöyle bir itiraz sunulmaktadrr ki, özel mülkiyetin kaldınlmasıyla bütün işler

sona erecektir, evrensel bir tembellik bizi etkisi alhna alacaktır.

Bı;na göre burjuvazinin çoktan (...) g"me gitmesi gerekirdi; çi]nkü çalışan üyeleri
hiçbir şey elde edemiyor, elde edenleriyse çahşmıyorlar.

Yukarıda şunu gördük ki, işçi sırufi devriminin ilk adrmr, proletaryayı yöneten

sınıf haline getirmek, demokrasi mücadelesini kazanmakhr.

Proletarya, siyasi üstiinlüg"rrü burjuvazinin bütiln sermayesine derece derece el

koymak; büti.in üretim araçlarını devletin, yani yöneten şnıf olarak organize edilen

proletaryanın elinde merkezileştirmek ve bütiin üretim güçlerini elden geldiğince
lıızlı biçimde arthrmak için kullanacak.

\
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Tabii ki btı başlangıçta mülkiyet haklarına ve bıırjuva üretim koşullarına yönelik
despotik yollar dışında etkili hale ge.tirilemez.

Alınacak önlemler tabii ki değişik ülkelerde değişik olacakhr.

Yine de en gelişmiş ülkelerde, aşağıdakiler genel olarak uygulanabilirdir.

(1) Toprak miilkiyetini ortadan kaldırmak ve toprak kiralamalarınr kamu amaç-
lanna yönelik uygulamak.

(2) Ağırhkh bir biçimde, ilerici veya kademeli bir gelir vergisi.

(3) Miras haklarının ortadan kalkması.

(4) Mültecilerin ve asilerin mallarına el konulması.

(5) Devlet sermayeli milli banka ve eksklusiv bir tekelleşme yoluyla, kredinin
devletin elinde merkezileştirilmesi.

(6) İletişim ve ulaşım araçlarının devletin elinde merkezileştirilmesi.

(7) Devlete ait fabrika]ann ve ijretim araçlarutn yaygınlaştırılması, işlenmemiş top-
rakların işlenmesi ve toprağın, tarrmrn ortak bir plan çerçevesinde geliştirilmesi.

(8) Herkesin emeğe yönelik eşit yükümlülüğü, özellikle tarım için geliştirilmiş
sanayi ordularının oluşturulması.

(9) Tarımın üretici sanayiyle birleştirilmesi; nüfusun ülke genelinde daha eşit
dağılıınuıın sağlanması yoluyla, kent ve kırsal ayrımının adım adım ortadan kal-
dınlması.

(10) Kamu okullarında bütiin çocuklar için ücretsiz eğitim sistemi. Bugünkü
biçimiyle fabrikada çocuk işçiliğine son verilmesi. Eğitimle sanayi üretiminin bir-
leştirilmesi vs."

Komünistlerin Varolan Çeşitli Muhalefet Partileriyle İllşl<lll Olarak Durduk-
lan Yer:

"Yöneten sıruflarr komünist devrimle titretin. Proleterlerin zincirlerinden başka
kaybedecekleri bir şey yokfur. Kazanacakları bir diinya vardır. Büti.in ülkelerin ça-
hşan insanları, birleşin!"

Mektuplar

Srnrf Mücadelesi ve Proletaryanın Diktatörlüğü / Man'tan Weydemeyela /

5 Mart 1852:

"Yaptığrm yeni şey: (1) sınıfların varlığının sadece üretimin gelişmesindeki belli
tarihsel aşamalarla bağlanhh olduğunq (2) sıruf mücadelesinin kaçınrlmaz biğmde
proletaryanın diktatörlüğüyle sonuçlanacağınr, (3) bu diktatörlüğiin sadece, bütiin

}
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sırufların ortadan kalkmasına ve srnrfsrz topluma yönelik bir geçiş oluşfurduğunu,

kanıtlamış olmakhr."

Grundisse

Makineler, Otomasyory Serbest Zaman ve Komünizm:

"Tarihsel olarak rekabet, devlet içinde esnaf baskılannın/ yönetimsel kuralların,

srnrrlarrn, vergilerirç kesintilerin vs, dünya pazarlannda da gümrükleriru koruma-

cıhkların ve yasakların ortadan kalkması anlamrna geliyordu.

(...) daha aptalca yorrımlar da ortaya kondu, ömeğin (...) rekabetin (...) üretim

ve alışverişteki bireysel özgürlüg-un mutlak biçimi olduğu söylendi. Bundan daha

yanl§ bir şey o|amaz.

Özgır rekabet kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin ve biçimlerinin yarattığı

engelleri ortadan kaldırmış olsa da, sermaye için engel olan şeylerin, daha önceki

üretim biçimleri içirç kendilerini geliştirdikleri ve doğal bir biçimde hareket ettikleri,

yeni ufu klar olduğu unutulmamalıdır.

Rekabet büttin srnrrlarr veva engelleri ortadan kaldırmamış, sadece, ihtiyaçlannı
karşılamayary kendisine engel olan şeyleri ortadan kaldırmıştır.

Özgır rekabette, kendisini özgürce ortaya koyan şey bireyler değil, sermayedir.

Özgür rekabet sadece suırrlı temelde özgür bir gelişmedir; sermaye hAkimiyetinin

özglır gelişimidir."

Siy asal Ekonominin Eleştiisi
Önsöz:

"Bu üretim biçimlerinin toplamı, yasal ve sivasal bir üst yapının üzerinde büyü-

düğü, bellibir toplumsal bilinç formuna tekabül eden toplumun ekonomik yapısını,

gerçek temelini oluşturur. Maddi yaşamın üretim biçimleri sosya| siyasal ve ente-

lekti.iel yaşam sürecinin genelini belirler. İnsanın bilinci onun varlığıru belirlemez,

tam tersine, sosyal varlığı bilincini belirler."

sendikalar uzerine

'Amaçlarına ulaşmak isüyorlarsa, sendikalar hiçbir zaman kendilerini siyasi bir
birliğe bağlamamalr veya onun vesayeti alhna girmemelidirler; aksini yapmaları onlar

için öltimcül bir şey olur, Sendikalar sosyalizmin okuludurlar. İşçiler sendikalarda

kendilerini eğitirler ve sosyalist olurlar, çu"kü gözleri öni.inde ve her giin sermaye

ile mücadele gerçekleşmektedir. İstisnasız biçimde doğası ne olursa olsun, herhangi
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bir siyasal parti, kitlelerin heyecan:ru sadece anlık biçimde, kısa bir süre için ayakta
futabilir; öte yanda sendikalar, kitlelere kalıcı biçimde hAkim olurlar, gerçek işçi sınrfr
grubunu sadece onlar temsil eder ve sermayenin gücü karşısında sadece onlar siper
alabilirler. Çahşan kitleler, hangi partiye ait olursa olsunlar, maddi durumlarının
daha iyi olması gerektiğini anlamışlardır. İşçinin maddi durumu düzelince, işçL ço-
cuklannın eğitimi üzerine odaklanabilia işçinin karrsr ve çocukları fabrikaya gitmek
zorunda ka|maz, işçi kendi aklmı daha çok geliştirebilir, bedenine daha iyi bakabilir
ve farkında olmadan bir sosyalist olur (...)."

Amsterdam'da Bir Konuşma l|872:
"Değişik ülkelerin kurumlarına, geleneklerine önem verilmesi gerektiğinin far-

kındayız. AyrıcaAmerika İngiltere gibi (ve kurumlarıru daha iyi bilsem Hollanda'yı
da ekleyebilirdim) ülkelerde işğlerin amaçlarına barışçıl yönlerden ulaşabileceklerini
de reddetmiyoruz. Ancak bu ne kadar doğru olursa olsun, kıtanın çoğu ülkesinde,
devrimlerin yolu zor kullanmak olmalıdır; işçinin hAkimiyetini sağlamak içirç belli
bir süre iğn, zor kullanmaya başvurmak gerekecek (...)."

Kaynakça:
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