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V. Ý. LENÝN

ÖNSÖZ

KARL MARKS üzerine, þimdi ayrý bir basým olarak çýkan bu
makale, (anýmsayabildiðim kadarýyla) 1913 yýlýnda, Granat Encyclopaedia için yazýlmýþtýr. Marks üzerine, çoðu yabancý olan oldukça
ayrýntýlý bir yazým bibliyografyasý makalenin sonuna eklenmiþtir.
Encyclopaedianýn yayýmcýlarý, kendi yönlerinden, sansür nedeniyle Marks üzerine makalenin sonunu, yani devrimci taktiklerle ilgili
bölümünü çýkardýlar. Ne yazik ki, bu son bölümü yeniden koyamýyorum, çünkü müsveddeler, Krokav ya da Ýsviçredeki kaðýtlarým arasýnda kaldý. Yalnýzca makalenin sonuç bölümünde, öteki
þeyler arasýnda, Marksýn 16 Nisan 1856 tarihinde, Engelse yazmýþ
olduðu mektuptan bir pasaj aldýðýmý anýmsýyorum: Þöyle diyordu:
Almanyada her þey, proletarya devriminin Köylü Savaþýnýn ikinci
bir edisyonuyla desteklenmesi olanaðýna baðlý olacaktýr. Ýþte o zaman her þey mükemmel olacaktýr. Ýþte bizim, þimdi boðazýna kadar sosyalizme ihanete [sayfa 9] batmýþ bir burjuvanýn kucaðýna düþ-
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müþ menþeviklerin 1905ten beri anlamakta güçlük çektikleri
budur.[sayfa 10]
Moskova, 14 Mayýs 1918
N. LENÝN
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[KARL MARKS]

MARKS, Karl, (yeni takvime göre) 5 Mayýs 1818de Trier kentinde (Prusya Renanyasý) doðmuþtur. Babasý, 1824 yýlýnda protestanlýðý kabul etmiþ bir Yahudi avukattýr. Ailesi zengin ve kültürlü idi,
ama devrimci deðildi. Trierdeki gimnazyumdan mezun olduktan
sonra Marks, önce Bonnda üniversiteye girdi, daha sonra Berlin
Üniversitesine geçerek, hukuk öðrenimi gördü, tarih ve felsefeye
daha çok aðýrlýk verdi. Üniversite öðrenimini, Epiküros felsefesi
üstüne bir doktora tezi sunarak 1841 yýlýnda tamamladý.
Bu dönemde Marks, kendi görüþleri yönünden hegelci bir
idealist idi. Berlindeyken Hegel felsefesinden tanrýtanýmaz ve devrimci sonuçlar çýkarma çabasýnda olan (aralarýnda Bruno Bauerin
de bulunduðu) sol-hegelciler çevresine katýlmýþtý.
Öðrenimini tamamladýktan sonra Marks, profesör olmak
umuduyla Bonna geçti. Ne var ki, 1832 yýlýnda Ludwig [sayfa 11] Feuerbachý kürsüsünden uzaklaþtýran, 1836da üniversiteye dönme-
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sine izin vermeyen, ve 1841 de genç profesör Bruno Bauerin
Bonnda ders vermesini yasaklayan hükümetin gerici politikasý,
Marksýn akademik kariyer yapma düþüncesini terketmesine yolaçtý. Bu sýralarda, Almanyada sol-hegelci görüþler hýzla yayýlýyordu. Ludwig Feuerbach özellikle 1816dan sonra, tanrýbilimi eleþtirmeye, 1841de kendi felsefesinde egemen duruma geçen materyalizme dönmeye baþladý. (Hýristiyanlýðýn Özü). 1843 yýlý onun
Geleceðin Felsefesinin Ýlkeleri adlý yapýtýnýn yayýnlandýðý yýl oldu.
Engels, daha sonralarý Feuerbachýn bu yapýtlarý için, bu kitaplarýn
kurtarýcý etkisini bir kimsenin bizzat tatmasý gerek diye yazýyordu. Biz (yani Marks dahil, sol-hegelciler) hepimiz, birden bire foyerbahçý olduk. Bu sýrada, sol-hegelciler ile iliþkisi bulunan Renanyadaki bir kýsým radikal burjuvalar, Kölnde Rheinische Zeitung
(ilk sayýsý 1 Ocak 1842de yayýnlandý) adýyla bir muhalefet gazetesi
kurdular. Marks ve Bruno Bauer, baþyazarlar olarak çaðrýldýlar ve
1842 Ekiminde, Marks, baþyazar oldu ve Bonndan Kölne gitti.
Marksýn yönetimi altýnda, gazetenin devrimci-demokratik eðilimi
giderek aðýrlýk kazandý ve gazete üzerinde hükümet ikili ve üçlü
sansür koydu ve daha sonra da 1 Ocak 1843te yayýnýný durdurma
kararý aldý. Marks, bu tarihten önce, yöneticilikten çekilmek zorunda
kaldý, ama onun çekilmesi de gazeteyi kurtarmadý, Mart 1843te
gazete kapandý. Marksýn Rheinische Zeitunga yazdýðý aþaðýda belirtilen (Bibliyografyaya bakýnýz) baþlýca makalelerden baþka, Engels
Moselle vadisindeki1 baðcý köylülerin durumlarý üzerine yazýlmýþ
bir makaleyi kaydetmektedir. Marksýn gazetecilik çalýþmalarý ona,
ekonomi politiði yeterince bilmediðini gösterdi ve tutkuyla bu konuyu incelemeye girdi.
1843te, Marks, daha öðrenci iken niþanlanmýþ olduðu, çocukluk arkadaþý Jenny von Westphalen ile, Kreuznachta evlendi.
Karýsý, Prusya soyluluðunun gerici bir ailesinden gelmekteydi; karýsýnýn aðabeyi, en gerici bir dönemin 1850-58 [sayfa 12] Prusya içiþleri
bakanlýðýný yapmýþtý. 1843 sonbaharýnda, Marks, Arnold Ruge ile
birlikte (Arnold Ruge, 1802-1880  sol-hegelci; 1825-30da hapis;
1848den sonra siyasal sürgün; 1866-70ten sonra da bismarkçý),
yurt dýþýnda radikal bir dergi çýkarmak üzere, Parise gitti. Bu derginin, yani Deutsch-Französische Jahrbücherin yalnýzca bir sayýsý
1
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yayýnlandý; Almanyada gizlice daðýtýlma güçlüðü ve Ruge ile anlaþmazlýk yüzünden yayýn kesildi. Marksýn bu dergideki yazýlarý
onun daha o zamandan var olan her þeyin amansýz eleþtirisini
ve özellikle silahla eleþtiriyi2 savunan ve yýðýnlara ve proletaryaya
çaðrýda bulunan bir devrimci olduðunu göstermektedir.
Eylül 1844te, Friedrich Engels, birkaç günlüðüne Parise geldi
ve bu tarihten sonra Marksýn en yakýn arkadaþý oldu. Her ikisi de,
o dönemin Paristeki devrimci gruplarýn kaynaþma içindeki yaþantýsýnda en etkin yerlerini aldýlar, (o zamanlar Proudhonun öðretisi
özel bir önem taþýyordu. Marks, 1847de yayýnladýðý Felsefenin
Sefaleti adlý yapýtý ile bu öðretiyi paramparça etti); küçük-burjuva
sosyalizminin deðiþik öðretilerine karþý zorlu bir savaþým vererek,
devrimci proleter sosyalizmi ya da komünizmin (marksizmin) teorisini ve taktiklerini geliþtirdiler. Marksýn bu 1844-48 dönemine iliþkin
çalýþmalarý için Bibliyografyaya bakýnýz. Prusya hükümetinin ýsrarlý
isteði üzerine Marks, tehlikeli bir devrimci olarak, 1845 tarihinde,
Paristen sürüldü. Brüksele gitti. 1847 ilkyazýnda Marks ve Engels,
Komünist Birlik[2] adlý gizli propaganda derneðine katýldýlar; Birliðin
Ýkinci Kongresinde (Londra, Kasým 1847) önemli rol oynadýlar ve
kongrenin isteði üzerine, 1848 Þubatýnda yayýnlanan ünlü Komünist
Manifestoyu kaleme aldýlar. Bu yapýt, duru ve parlak bir deha ile
yeni bir dünya anlayýþýný, toplumsal yaþamý da kucaklayan tutarlý
bir materyalizmi; en geniþ ve en derin geliþim öðretisi olarak diyalektiði; sýnýf savaþýmýnýn kuramýný ve proletaryanýn yeni, komünist
toplumun yaratýcýsýnýn dünya tarihindeki devrimci rolünü açýklar.
[sayfa 13]

1848 Þubat Devriminin[3] patlak vermesi üzerine Marks Belçika dan sürüldü. Parise döndü, Mart Devriminden[4] sonra buradan da ayrýlarak, Almanyaya, Kölne geçti ve burada 1 Haziran
1848den 19 Mayýs 1849a kadar yayýnlanan Neue Rheinische
Zeitungun baþyazarlýðýný yaptý. Yeni teori, 1848-49 devrimci olaylarý sýrasýnda ve daha sonra da dünyanýn bütün ülkelerindeki tüm
proleter ve demokratik hareketler tarafýndan parlak bir biçimde
doðrulandý. Karþý-devrimcilerin baþarýsý, Marks hakkýnda önce adli
kovuþturma açýlmasýna (9 Þubat 1849da beraat etti) ve sonra da
2
Karl Marks, Hegelin Hukuk Felsefesinin Eleþtirisine Giriþ, Din Üzerine, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1976, s. 37 vd.. -Ed
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Almanyadan sürülmesine (16 Mayýs 1849) yolaçtý. Marks, ilkönce
Parise gitti, 13 Haziran 1849[5] gösterisinden sonra yeniden sürüldü
ve bunun üzerine, ömrünün sonuna kadar yaþadýðý Londraya gitti.
Marks ile Engels arasýndaki mektuplaþmalardan da (bunlar
1913te yayýnlandý) açýkça anlaþýlacaðý gibi siyasal bir sürgün olarak son derece sýkýntýlý bir yaþam içindeydi. Yoksulluk, Marks ve
ailesinin sýrtýna çökmüþtü; Engelsin kesintisiz ve özverili mali yardýmý olmasa idi, Marks, sadece Kapitali tamamlayamamakla kalmayacak, ayný zamanda yoksulluk altýnda ezilip gitmesi kaçýnýlmaz
olacaktý. Üstelik, küçük-burjuva sosyalizmin ve genel olarak proleter olmayan sosyalizmin yaygýnlýk kazanmýþ olan öðreti ve eðilimleri, Marksý, sürekli ve amansýz bir savaþýma zorluyor ve kimi zaman
da onu en kudurgan ve en müthiþ kiþisel saldýrýlara karþý koymak
zorunda býrakýyordu (Herr Vogt).[6] Siyasal sürgün çevrelerinden
uzak duran Marks, esas olarak ekonomi politiðin incelenmesine
kendini vererek, bir kaç tarihsel çalýþmasýnda (Bibliyografyaya bakýnýz) materyalist teorisini geliþtirdi. Marks, bu bilimi (ilerdeki
Marksist Öðreti ye bakýnýz), Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký
(1859) ve Kapital (Birinci Cilt, 1867)de devrimcileþtirdi.
Ellilerin sonlarý ve altmýþlarda, demokratik hareketlerin yeniden canlýlýk kazanmasý, Marksý pratik eyleme itti. 1864 (Eylül 28)te,
Uluslararasý Ýþçi Birliði ünlü Birinci Enternasyonal Londrada kuruldu. Marks, bu örgütün kalbi ve ruhu idi, örgütün ilk Çaðrýsýnýn,[7]
bir dizi kararýn, bildiri ve tebliðin yazarý idi. Çeþitli ülkelerin iþçi hareketlerinin birleþtirilmesinde, [sayfa 14] proleter olmayan, marksizmöncesi sosyalizmin farklý biçimlerinin (Mazzini, Proudhon, Bakunin,
Ýngilteredeki liberal-sendikacýlýk, Almanyadaki lasalcýlarýn saða
kaymalarý) ortak harekete yöneltilmesi çabalarýnda ve bütün bu
mezhep ve akýmlarýn teorileriyle savaþta, Marks, deðiþik ülkelerin
iþçi sýnýflarýnýn proleter savaþýmý için ortak bir taktik oluþturdu.
Paris Komününün düþüþünden (1871) Marks, bunun son derece
derin, sade, parlak, etkin ve devrimci bir deðerlendirmesini (Fransada Ýç Savaþ, 1971) yapmýþtýr ve bakunincilerin Enternasyonalin
bölünmesine yol açmalarýndan sonra, örgütün Avrupada varlýðýný
sürdürmesi olanaðý kalmamýþtý. Entemasyonalin Lahey Kongresinden (1872) sonra, Marks, Enternasyonalin Genel Konseyinin NewYorka taþýnmasýný saðladý. Birinci Enternasyonal, tarihsel görevini
yerine getirmiþti ve yerini bütün dünya ülkelerindeki iþçi hareket-
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lerinin büyük boyutlarda geliþtiði bir döneme býrakýyordu. Bu
dönemde ayrý ayrý ulusal devletlerde iþçi sýnýfýnýn sosyalist yýðýn
partileri kuruluyor ve hareketin kapsamý geniþliyordu.
Enternasyonal içindeki yoðun çabasý ve bundan da daha
yoðun olan teorik çalýþmalarý, Marksýn saðlýðýný bozmuþtu. Ekonomi politiði yeniden biçimlendirme ve Kapitalin tamamlanmasý iþini
sürdürdü, bunun için bir yýðýn yeni malzeme topladý ve birkaç dil
üzerinde (örneðin Rusça) çalýþtý. Ne var ki, saðlýðýnýn bozulmasý
Kapitali tamamlamasýný önledi
2 Aralýk 1881de karýsý öldü ve 14 Mart 1883te Marks, koltuðunda otururken sessiz sedasýz göçtü. Eþi ile birlikte, Londrada
Highgate mezarlýðýnda yatmaktadýr. Marksýn çocuklarýndan birkaçý, aile Londrada sefalet içinde yaþadýðý sýrada, çocukken öldüler.
Üç kýzý, Ýngiliz ve Fransýz sosyalistleri ile evlendiler: Eleanor Aveling,
Laura Lafargue ve Jeny Longuet. Sonuncusunun oðlu, Fransýz
Sosyalist Partisinin üyesidir.
MARKSÝST ÖÐRETÝ
Marksizm, Marksýn görüþ ve öðretilerinin sistemidir. Marks,
insanlýðýn en ileri üç ülkesince temsil edilen, 19. Yüzyýlýn [sayfa 15] üç
temel ideolojik akýmýný sürdüren ve tamamlayan bir deha idi: klâsik Alman felsefesi, klâsik Ýngiliz ekonomi politiði ve genel olarak
Fransýz devrimci öðretileriyle birleþmiþ olan Fransýz sosyalizmi.
Dünyanýn bütün uygar ülkelerinin iþçi sýnýfý hareketinin teorisi ve
programý olarak modern materyalizmi ve modern bilimsel sosyalizmi oluþturan ve karþýtlarý tarafýndan da teslim edilen görüþlerinin
dikkat çekici tutarlýlýðý ve bütünlüðü, marksizmin esas içeriðinin,
yani Marksýn ekonomik öðretisinin bir açýklamasýný yapmadan
önce, genel olarak onun dünya görüþünün kýsa bir özetini vermeye bizi zorlamaktadýr.
Felsefi Materyalizm

Görüþlerinin biçimlendiði, 1844-45 yýllarýndan baþlayarak,
Marks, bir materyalistti ve özellikle, daha sonralarý materyalizminin
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tek zayýf noktasýnýn yeterince tutarlý ve kapsamlý olmadýðýný gördüðü, Ludwig Feurbachýn bir izleyicisi oldu. Marksa göre,
Feuerbachýn, tarihi ve çýðýr açan özelliði, Hegelin idealizminden
kesenkes kopmasý ve 18. yüzyýlda, özellikle Fransýz materyelizmi
yalnýzca varolan siyasal kurumlara ve ... din ve tanrýbilime karþý
deðil ... ayný zamanda metafiziðin her türüne de karþý (aklý baþýnda
felsefeden ayrý olarak kendinden geçmiþ spekülasyonlar anlamýnda) bir materyalizmi benimsemiþ olmasýnda yatar. (Literarischer Nachlasstaki Kutsal Aile.)
Hegel için diye yazýyordu Marks, insan beyninin
yaþam-süreci, yani düþünme süreci Hegel bunu Fikir
(Idea) adý altýnda baðýmsýz bir özneye dönüþtürür gerçek dünyanýn yaratýcýsý ve mimarý olup, gerçek dünya,
yalnýzca Fikirin dýþsal ve görüngüsel biçimidir. Benim
için ise, tersine, fikir, maddi dünyanýn insan aklýnda yansýmasýndan ve düþünce biçimlerine dönüþmesinden
baþka bir þey deðildir. (Kapital, Birinci Cilt [Almanca]
Ýkinci Baskýya Sonsöz.)3
Marksýn bu materyalist felsefesiyle tümüyle uyuþan ve onu
yorumlayan Friedrich Engels,(müsveddeleri Marks tarafýndan okunan) Anti-Dühringde [sayfa 16] þöyle yazýyor:
Dünyanýn birliði varlýðýna dayanmaz. ... Dünyanýn gerçek birliði maddiliðine dayanýr, ve bu,... felsefenin ve doðabilimin uzun ve zahmetli bir açýndýrmasýyla tanýtlanýr.4
Hareket, maddenin varoluþ biçimidir. Hiç bir zaman,
hiç bir yerde hareketsiz madde ne olmuþtur, ne de olabilir.5
Ama eðer ... düþünce ile bilincin ne olduklarý ve nereden geldikleri sorulursa, bunlarýn, insan beyninin ürünü
olduklarý ve insanýn da doðanýn çevresi içinde ve çevresi
ile birlikte geliþen bir ürününden baþka bir þey olmadýðý
görülür; bundan da doðal olarak, son tahlilde, doða ürünleri olan insan beyni ürünlerinin, doðanýn bütünü ile
çeliþki durumunda deðil, uygunluk durumunda bulunKarl Marks, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 25-26. -Ed.
Friedrich Engels, Anti-Dühring, Sol Yayýnlarý, Ankara 1974, s. 98. -Ed.
5
Anti-Dühring, s. 119. -Ed
3
4
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duklarý sonucu çýkar.6
Hegel idealistti, yani kafasýndaki fikirleri, gerçek
þeylerin ve süreçlerin azçok soyut yansýlarý [Abbilder, yansýlar; Engels bazan izlenimler de demektedir] olarak
görecek yerde, tam tersine, nesneler ile, nesnelerin
geliþmesini, dünya varolmadan önce bilinmeyen bir yerde varolan Fikirin basit kopyalarý olarak görüyordu7
Ludwig Feuerbachta Engels ki bu kitabýnda Feuerbachýn
felsefesi üzerine kendisinin ve Marksýn görüþlerini açýklamaktadýr
ve 1844-45te Hegel, Feuerbach ve tarihin materyalist anlayýþý üzerine Marksla birlikte yazýlmýþ olan eski müsveddeler Engels tarafýndan yeniden okunduktan sonra basýlmaya gönderilmiþtir þöyle
yazar:
Her felsefenin, özellikle modern felsefenin büyük
temel sorunu, düþünce ile varlýðýn baðýntýsý ... düþüncenin
varlýða, tinin doðaya iliþkisi, ... tinin mi, yoksa doðanýn
mý, hangisinin en ilk öðe olduklarý sorunudur. ... Bu soruyu yanýtlayýþlarýna göre filozoflar iki büyük kampa ayrýlýyorlardý. Tinin doðaya oranla önce gelme özelliðini ileri
sürenler, idealizm kampýný oluþturuyorlardý. Ötekiler, doðayý ilk öðe sayanlar ise materyalizmin deðiþik okullarýnda
yer alýyorlardý.8
(Felsefi) idealizm ve materyalizm [sayfa 17] kavramlarýnýn öteki kullaným biçimleri, ancak karýþýklýða yolaçar. Marks, yalnýzca þu
ya da bu yolla hep din ile baðýntýlý olan idealizmi deðil, ayný zamanda da özellikle günümüzde yaygýn olan Hume ve Kantýn
görüþlerini, bilinemezciliði, eleþtiriciliði ve olguculuðun deðiþik
biçimlerini de kararlý bir biçimde reddetti; bu felsefeyi, idealizme
verilmiþ gerici bir ödün ve en iyimser anlamda materyalizmi
açýktan açýða geri çevirirken, gizlice, utangaç bir biçimde kabul
etme9 olarak niteliyordu. Bu sorun ile ilgili olarak, yukarda belirtilmiþ bulunan Engels ve Marksýn yapýtlarýndan baþka, Marksýn Engelse 12 Aralýk 1868de yazdýðý mektuba bakýnýz. Bu mektupta
Anti-Dühring, s. 82. -Ed
Anti-Dühring, s. 71. -Ed
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1976, s. 22, 23, 24. -Ed.
9
Ludwig Feuerbach, s. 25. -Ed
6
7
8
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Marks, doðacý Thomas Huxleyin alýþýlagelenden daha materyalist olan görüþüne ve onun gerçekten gözlemlediðimiz ve
düþündüðümüz sürece, materyalizmden uzaklaþmamýz olanak
dýþýdýr sözlerine deðinerek, Huxleyi bilinemezciliðe ve hümcülüðe
açýk kapý býraktýðý için, kýnamaktadýr. Marksýn özgürlük ve zorunluluk arasýndaki iliþki üzerindeki görüþünü belirtmek de özel bir
önem taþýr. Özgürlük, zorunluluðun kavranmasýdýr. Zorunluluk,
ancak kavranýlmadýðý ölçüde kördür. (Engels, Anti-Dühring10.) Bu,
doðadaki nesnel yasalarýn kuralýný ve zorunluluðun özgürlüðe diyalektik dönüþmesini tanýmak anlamýna gelir (týpký bilinmeyen,
ama bilinebilenin kendinden þeyin bizim için þeye, þeylerin
özünün görüngüye dönüþmesi yolunda olduðu gibi). Marks ve
Engelse göre, Feuerbachýnki dahil, eski materyalizmin (hele
Büchner, Vogt ve Moleshcottun kaba materyalizmi) þu eksiklikleri vardý:
1) bu materyalizmin mekanik yaný aðýr basmakta idi, kimya ve biyolojide saðlanan en son geliþmeleri hesaba katmýyordu
(bugün, maddenin elektrik teorisini de katmak zorunluluðu vardýr);
2) eski materyalizm ne tarihsel idi, ne de diyalektik (anti-diyalektik anlamda metafizikti), ve evrim anlayýþýna sistematik ve
genelleþmiþ bir biçimde baðlý deðildi;
3) eski materyalizm, insan özünü, (somut olarak ve tarihsel olarak saptanmýþ), bütün toplumsal iliþkilerin karýþýmý olarak
deðil de, soyut olarak [sayfa 18] görüyor ve bu yüzden dünyayý yalnýzca yorumluyordu, oysa bu bir deðiþtirme sorunuydu, yani devrimci pratik eylemin önemini kavramamýþtý.
Diyalektik

Marks ve Engels, evrimin en kapsamlý, en zengin ve en derin öðretisini, klâsik Alman felsefesinin sýnýrsýz bir kazanýmý olan
Hegel diyalektiðinde buluyorlardý. Geliþim ilkesinin, evrim ilkesinin
herhangi bir baþka formülasyonunun tek yanlý ve içerik bakýmýndan yetersiz olduðunu, ve ancak doðada ve toplumdaki evrimin
(çoðu kez sýçramalar, altüst oluþlar ve devrimler yoluyla geliþir)
10

18

Anti-Dühring, s. 192. -Ed.

V. Ý. Lenin
Karl Marks

fiilen izlediði yolu saptýrdýðýný ve sakatladýðýný düþünüyorlardý.
Bilinçli diyalektiði, (hegelcilik de dahil idealizmin yýkýmýndan) kurtarma gereðini kavrayan ve onu doðanýn
materyalist anlayýþýna uygulayan, hemen hemen yalnýzca Marks ve ben olduk.11
Doða, diyalektiðin deneme tezgâhýdýr, ve modern
doðabilimi onuruna, onun bu deneme tezgâhý için her
gün artan zengin [bunlar, radyumun, elektronun, elementlerin birbirine dönüþümünün vb. keþfinden önce
yazýlmýþtýr] bir olgular hasadý saðlayarak, böylece doðada her þeyin, son tahlilde, metafizik olarak deðil diyalektik olarak olup bittiðini... kanýtladýðýný söylemeliyiz.12
Büyük temel düþünce, diye yazýyor Engels, dünyanýn bir tamamlanmýþ þeyler karmaþasý olarak deðil de,
görünüþte durulmuþ þeylerin, týpký beynimizde zihinsel
yansýlarý olan kavramlar gibi, kesintisiz bir oluþ ve yokoluþ
deðiþmesinden geçtikleri, son olarak bütün görünüþteki
raslantýlara ve geçici geriye dönüþlere karþýn, ilerleyici
bir geliþmenin eninde sonunda belirmeye baþladýðý bir
süreçler karmaþasý olarak dikkate alýnmasý gerektiði
düþüncesi,... özellikle Hegelden beri günlük bilince öyle
derinlemesine iþlemiþtir ki, bu genel biçimiyle artýk hemen hemen hiç bir itirazla karþýlaþmaz. Ama onu sözde
kabul [sayfa 19] etmek ile pratikte, ayrýntýlý olarak,
araþtýrmaya tabi tutulan her alanda uygulamak ayrý ayrý
þeylerdir.13
Diyalektik felsefede, hiç bir þey, kesin, mutlak ve
kutsal deðildir. Diyalektik felsefe, her þeydeki ve her þeyin
içindeki geçici niteliði açýklar; kesintisiz varoluþ ve yokoluþ
süreci ve daha aþaðýdan daha yukarýya doðru sonsuz
akýþ süreci dýþýnda hiç bir þey onun karþýsýnda duramaz.
Ve diyalektik felsefenin kendisi de düþünen beyindeki
bu sürecin salt yansýmasýndan baþka bir þey deðildir.14
Böylece, Marksa göre, diyalektik, dýþ dünya için olduðu
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kadar insan düþüncesi için de hareketin genel yasalarýnýn ...
bilimidir.15
Hegel felsefesinin bu devrimci yaný, Marks tarafýndan benimsenip geliþtirilmiþtir. Diyalektik materyalizm öbür bilimler üstünde yer alan bir felsefeye gereksinim duymaz.16 Eski felsefeden
sürüp gelen düþüncenin bilimi ve onun yasalarý  formel mantýk
ve diyalektiktir.17 Marks tarafýndan anlaþýldýðý biçimiyle ve ayný
zamanda da Hegele de uygun olarak diyalektik, þimdi bilgi teorisi
ya da bilgibilim diye adlandýrýlan ve gene, bilginin kökenini ve geliþimini bilgi-olmayandan bilgiye geçiþi inceleyip genelleþtirerek,
konusuna tarihsel olarak da bakar.
Çaðýmýzda, geliþme, evrim düþüncesi, hemen hemen tümüyle toplumsal bilince girmiþtir, ama Hegel felsefesinden baþka
yollarla. Bununla birlikte, Marks ve Engelsin Hegel felsefesine dayanarak formüle etmiþ olduklarý bu düþünce, bugünkü evrim
düþüncesinden içeriði yönünden çok daha kapsamlý ve çok daha
zengindir. Zaten geçmiþ olan aþamalarý âdeta yineleyen, ama onlarý farklý bir yoldan daha yüksek bir temel üzerinde yineleyen
(yadsýmanýn yadsýnmasý) bir geliþme, düz bir çizgi boyunca deðil
de deyim yerindeyse sarmal bir yolda olan bir geliþme; sýçramalarla, altüst oluþlarla, devrimlerle olan bir geliþme: sürekliliðin kesilmesi; niceliðin niteliðe [sayfa 20] dönüþmesi; belirli bir cisim üzerinde,
ya da belirli bir olay içinde, ya da belirli bir toplum içinde etkileyen
çeþitli eðilim ve kuvvetlerin çeliþkili ve çatýþmasýnýn doðurduðu,
geliþmeye doðru iç itilimler; herhangi bir görüngünün bütün yönleri (tarih sürekli olarak yeni yönler çýkarýr ortaya) arasýnda karþýlýklý
baðýmlýlýk ve en yakýn ve çözülmez bað, belirli yasalar izleyen, hareketin düzgün ve evrensel sürecini saðlayan bir bað  bunlar, geliþme öðretisi olarak, geleneksel olandan daha zengin olan diyalektiðin bazý özellikleridir. (Marksýn Engelse 8 Ocak 1868 tarihinde
yazdýðý ve materyalist diyalektikle karýþtýrýlmasý çok saçma olan,
Steinýn aptalca üçlemi ile alay eden mektubuna bakýnýz.)
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Materyalist Tarih Kavramý

Eski materyalizmin tutarsýzlýðý, eksikliði ve tek-yanlýlýðýnýn
anlaþýlmasý toplum bilimini ... materyalist temel ile uyum haline
getirmek ve bu temele dayanarak onlarý yeniden kurmak18 gerekliliðine Marksý inandýrdý. Materyalizm, genel olarak, bilinci, varlýðýn
bir sonucu, tersi deðil, olarak açýkladýðýna göre, öyleyse, insanlýðýn
toplumsal yaþamýna uygulandýðýnda materyalizm, toplumsal bilinci
de toplumsal varlýðýn sonucu olarak açýklamasý gerekir. Teknoloji
diye yazar Marks (Kapital, Birinci Cilt19) insanýn doðayý ele alýþ
biçimini, yaþamýný sürdürmek için baþvurduðu üretim sürecini açýklayarak, toplumsal iliþkilerinin oluþum biçimini ve bu iliþkilerden
doðan kavramlarý ve düþünce biçimlerini ortaya koyar. Ekonomi
Politiðin Eleþtirisine Katkýnýn Önsözünde, Marks, insan toplumuna
ve tarihine uygulanan materyalizmin temel ilkelerinin tam bir
formülasyonunu aþaðýdaki sözlerle vermektedir:
Varlýklarýnýn toplumsal üretiminde, insanlar, aralarýnda zorunlu, kendi iradelerine baðlý olmayan belirli
iliþkiler kurarlar; bu üretim iliþkileri onlarýn maddi üretici
güçlerinin belirli bir [sayfa 21] geliþme derecesine tekabül
eder. Bu üretim iliþkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapýsýný, belirli toplumsal bilinç biçimlerine tekabül eden
bir hukuki ve siyasal üstyapýnýn üzerinde yükseldiði somut
temeli oluþturur. Maddi yaþamýn üretim tarzý, genel olarak toplumsal, siyasal ve entellektüel yaþam sürecini
koþullandýrýr. Ýnsanlarýn varlýðýný belirleyen þey, bilinçleri
deðildir; tam tersine, onlarýn bilincini belirleyen, toplumsal varlýklarýdýr. Geliþmelerinin belli bir aþamasýnda, toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde
hareket ettikleri mevcut üretim iliþkilerine ya da, bunlarýn hukuki ifadesinden baþka bir þey olmayan, mülkiyet
iliþkilerine ters düþerler. Üretici güçlerin geliþmesinin
biçimleri olan bu iliþkiler, onlarýn engelleri haline gelirler. O zaman bir toplumsal devrim çaðý baþlar. Ýktisadi
temeldeki deðiþme, kocaman üstyapýyý, büyük ya da az
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bir hýzla altüst eder. Bu gibi altüst oluþlarýn incelenmesinde, daima, iktisadi üretim koþullarýnýn maddi altüst
oluþu ile ki, bu, bilimsel bakýmdan kesin olarak saptanabilir hukuksal, siyasal, dinsel, artistik ya da felsefi
biçimleri, kýsaca, insanlarýn bu çatýþmanýn bilincine vardýklarý ve onu sonuna kadar götürdükleri ideolojik biçimleri ayýrdetmek gerekir. Nasýl ki, bir kimse hakkýnda, kendisi için taþýdýðý fikre dayanýlarak bir hüküm verilmezse,
böyle bir altüst oluþ dönemi hakkýnda da, bu dönemin
kendi kendini deðerlendirmesi gözönünde tutularak, bir
hükme varýlamaz; tam tersine, bu deðerlendirmeleri
maddi yaþamýn çeliþkileriyle, toplumsal üretici güçler ile
üretim iliþkileri arasýndaki çatýþmayla açýklamak gerekir.
... Geniþ çizgileriyle, asya üretim tarzý, antikçað, feodal
ve modern burjuva üretim tarzlarý, toplumsal ekonomik
biçimlenmenin ileriye doðru geliþen çaðlarý olarak nitelendirilebilirler.20 (Marksýn, Engelse yazdýðý 7 Temmuz
1866 tarihini taþýyan bir mektubundaki þu kýsa formülasyona bakýnýz: Emeðin (iþin, çalýþmanýn) örgütlenmesinin, üretim araçlarýyla belirlendiðine iliþkin kuramýnýz.)
Tarihin materyalist anlayýþýnýn keþfi, ya da daha doðrusu,
materyalizmin uyumlu bir biçimde, toplumsal görüngüler [sayfa 22]
alanýna kadar geniþletilmesi ve bu alanda sürdürülmesi, daha önceki tarih teorilerinde bulunan iki ana kusuru giderdi. Birinci olarak,
bu teoriler, olsa olsa, insanoðlunun tarihsel eylemleri içinde yalnýzca ideolojik nedenleri, bu nedenlerin kökenlerini araþtýrmadan ya
da toplumsal iliþkiler sisteminin geliþimine hükmeden nesnel yasalarý soruþturmadan ya da bu iliþkilerin maddi üretimin ulaþtýðý
geliþim düzeyi içindeki köklerini görmeden inceler; ikincisi, tarihsel materyalizm, ilk kez yýðýnlarýn toplumsal yaþam koþullarýný ve
bu koþullardaki deðiþmeleri, bilimsel doðrulukla inceleme olanaðýný
saðlarken, daha önceki teoriler, halk yýðýnlarýnýn eylemlerini
kucaklamamýþtý. Marksizm-öncesi toplumbilim ve tarih yazarlýðý
olsa olsa geliþigüzel toparlanmýþ bir kaba gerçekler yýðýnýný ve tarih
sürecinin tek tek yönlerinin bir açýklamasýný getirmiþti. Karþý eði20
Karl Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Önsöz, Sol Yayýnlarý, Ankara
1976, s. 25-26. -Ed.
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limlerin tümünü inceleyerek, onlarý toplumun çeþitli sýnýflarýnýn
açýklýkla ifade edilebilen üretim ve yaþam koþullarýna indirgeyerek,
özel bir egemen fikrin ya da onun yorumlanmasýnýn seçimindeki öznellik ve keyfiliði ayýklayarak ve ayrým yapýlmaksýzýn, bütün
fikirlerin ve bütün çeþitli eðilimlerin maddi üretim güçleri koþulundan çýktýðýný açýklayarak, marksizm, toplumsal ekonomik sistemlerin, doðuþ, geliþim ve düþüþ sürecinin ayrýntýlý ve kapsamlý inceleme yolunu göstermiþtir. Halk kendi tarihini yapar, ama halkýn,
halk yýðýnlarýnýn güdülerini belirleyen, yani çatýþan fikir ve uðraþlarýn
çarpýþmasýna yol açan nedir? Ýnsan toplumlarýnýn yýðýnlarý içindeki
bu çarpýþmalarýn vardýðý sonuç nedir? Ýnsanýn bütün tarihsel faaliyetlerinin temelini oluþturan maddi yaþamýn üretiminin nesnel koþullarý nelerdir? Bu koþullarýn geliþme yasasý nedir? Marks, bunlarýn
hepsine dikkatleri çekti ve bütün geniþ çeþitliliði ve çeliþkililiðine
karþýn, belirli yasalarla yönetilen tek bir süreç olarak, tarihin bilimsel
incelemesinin yolunu gösterdi.
Sýnýf Savaþýmý

Belli bir toplumda, toplumun bazý üyelerinin uðraþýnýn, ötekilerin uðraþý ile çatýþtýðý, toplumsal yaþantýnýn çeliþkilerle [sayfa 23]
dolu olduðu ve tarihin, uluslar ve toplumlarýn kendi içerisinde olduðu kadar, uluslarla toplumlarýn arasýnda da bir savaþýmý ve, gene
bu yanýnda, birbiri ardýndan gelen devrim ve gericilik, barýþ ve savaþ, durgunluk ve hýzlý ilerleme ya da düþüþ dönemlerini ortaya
koyduðu herkesçe bilinmektedir. Marksizm, görünüþteki bu labirent ve kaosu yöneten yasalarýn bulunmasý için bir kýlavuz, yani
sýnýf savaþýmýnýn teorisini saðlamýþtýr. Belli bir toplumun ya da toplumlar grubunun bütün üyelerinin uðraþýlarý toplamýnýn incelenmesiyledir ki, bu uðraþýlarýn sonucunun bilimsel bir açýklamasýna
ulaþýlabilir. Þu halde çatýþma halindeki uðraþýlar, her toplumun bölünmüþ olduðu sýnýflarýn yaþam biçimi ve konumlarýndaki farklýlýklarýndan gelmektedir.
Bugüne dek varolan bütün toplumlarýn tarihi, diye
yazýyordu Marks, Komünist Manifestoda (Engels, daha
sonra ilkel topluluðun tarihi dýþýnda, diye eklemiþtir) sýnýf savaþýmlarý tarihidir. Özgür insan ve köle, patrisiyen
ve pleb, efendi ve serf, lonca ustasý ve kalfa, tek sözcük-
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le, ezen ve ezilen, biri ötekine sürekli bir karþý-oluþ içindeydi, kimi zaman gizli, kimi zaman açýk bir kavga, her
defasýnda, ya bir devrimle toplumun geniþ ölçüde yeniden kurulmasýyla ya da katýlan sýnýflarýn ortak yok-oluþu
ile sonuçlanan bitmez tükenmez bir kavga sürdürüyorlardý. ... Feodal toplumun yýkýntýlarýndan yeþeren, modern burjuva toplum da, sýnýf düþmanlýklarýný giderememiþtir. Eskilerin yerine, yeni sýnýflar, yeni baský koþullarý,
yeni savaþým biçimleri koyabilmiþtir ancak. Çaðýmýz,
burjuvazinin çaðý, gene de, þu farklý özelliðe sahiptir: sýnýf
düþmanlýklarýný yalýnlaþtýrmýþtýr. Toplum, bir bütün olarak
giderek daha fazla, iki büyük düþman kampa, birbirleriyle
doðrudan yüzyüze gelen iki büyük sýnýfa bölünmektedir.
Burjuvazi ve proletarya.
Büyük Fransýz Devriminden beri, Avrupa tarihi, bir dizi ülkede, olaylarýn altýnda yatan gerçek þeyin ne olduðunu etkili bir biçimde açýða çýkarmýþtýr.  Sýnýf savaþýmlarý. Fransada Restorasyon[8]
dönemi, daha o zamandan olup bitenleri toparlarken sýnýf
savaþýmýnýn bütün Fransýz tarihinin anahtarý olduðunu kabul etmek zorunda kalan bir kýsým tarihçiler (Thierry, Guizot, Mignet,
Thiers) yaratmýþtýr. Modern dönem burjuvazinin eksiksiz zafer [sayfa 24] dönemi, temsili kurumlar, (genel olmasa bile) yaygýn oy hakký, yýðýnlar içinde geniþ ölçüde dolaþan ucuz günlük basýn vb.
dönemi, iþçilerin, giderek geliþen ve güçlü sendikalarý ve iþveren
sendikalarý vb. dönemi sýnýf savaþýmýnýn olaylarýn itici gücü olduðunu (kimi zaman pek tek-yanlý, barýþçýl, ve anayasacýl biçimde olmasýna karþýn), daha bir çarpýcýlýkla göstermektedir. Marksýn
Komünist Manifestosundan alýnan aþaðýdaki bölüm, Marksýn, modern toplumdaki her sýnýfýn konumunun nesnel bir tahlili açýsýndan, her sýnýfýn geliþim koþullarýnýn bir tahlili ile ilgili olarak,
toplumsal bilimden ne istediðini, bize gösterecektir:
Bugün burjuvazi ile karþý karþýya bulunan bütün sýnýflar içinde, bir tek proletarya gerçekten devrimci bir sýnýftýr. Öteki sýnýflar, modem sanayi karþýsýnda çürümekte
ve sonunda yok olmaktadýr; proletarya onun özel ve temel ürünüdür. Aþaðý orta sýnýf, küçük imalâtçý, dükkâncý, zanaatçý, köylü, bunlarýn tümü, orta sýnýfýn parçalarý
olarak varlýklarýný yokolmaktan kurtarmak için burjuva-
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ziye karþý dövüþmektedir. Bu nedenle, bunlar devrimci
deðil tutucudur. Üstelik tarihin tekerleðini geriye döndürmeye çabaladýklarý için, gericidirler de. Eskaza devrimci olsalar da bu onlarýn yaklaþmakta olan proleterleþmelerinden ötürüdür; böylece, bunlar mevcut çýkarlarýný
deðil, gelecekteki çýkarlarýný savunurlar; bunlar proletaryanýn görüþ açýsýný benimsemek için kendi görüþlerini
terkederler.
Birçok tarihsel yapýtlarýnda (Bibliyografyaya bakýnýz), Marks,
materyalist tarih yazarlýðýnýn, niçin ve nasýl her sýnýf savaþýmýnýn
politik bir savaþým olduðunu21 açýk bir biçimde göstererek, ayrý
ayrý her sýnýfýn, ve kimi zaman da, bir sýnýf içerisindeki çeþitli grup
ve tabakalarýn konumlarýnýn tahlilinin parlak ve derin örneklerini
vermiþtir. Yukarýya aktarýlan bölüm, tarihsel geliþim bileþkesini belirlemek amacýyla Marksýn nasýl karmaþýk bir toplumsal iliþkiler
aðýný ve bir sýnýfýn bir baþka sýnýfa, geçmiþten geleceðe geçiþ aþamalarýný tahlil etmiþ olduðunun örneðidir. [sayfa 25]
Marksýn ekonomik öðretisi, teorisinin en derin, en kapsamlý ve en ayrýntýlý doðrulamasý ve uygulamasýdýr.
MARKSIN EKONOMÝK ÖÐRETÝSÝ
Bu yapýtýn nihai amacý, diyor Marks Kapitalin önsözünde,
modern toplumun, yani kapitalist, bujuva toplumun, ekonomik
iþleyiþ yasasýný açýklamaktýr. Tarihsel olarak belirlenmiþ, belli bir
toplumdaki üretim iliþkilerinin, bunlarýn baþlangýcý, geliþimi ve
çöküþünün bir incelenmesi  Marksýn ekonomik öðretisinin içeriði iþte budur. Kapitalist toplumda meta üretimi egemendir, ve o
yüzden de Marks, metaýn bir tahlili ile baþlar.
Deðer

Meta ilkönce, insanýn gereksinimini karþýlayan bir nesnedir;
ikincisi, bir baþka þeyle deðiþilebilen bir nesnedir. Bir nesnenin
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yararlýlýðý onu bir kullaným-deðeri yapar. Deðiþim-deðeri (ya da kýsaca, deðer), her þeyden önce, belirli bir miktardaki kullaným-deðerinin bir türünün, belirli bir miktardaki kullaným-deðerinin bir baþka
türü ile deðiþilebilme oraný, baðýntýsýdýr. Günlük deneyim bize gösteriyor ki, böylesine milyonlarca deðiþim, her türlü kullaným-deðerini, hatta en farklý ve birbirleriyle karþýlaþtýrýlamaz olanlarý bile,
durmadan birbirine eþitlemektedir. Öyleyse, bu farklý nesnelerin,
belirli bir toplumsal iliþkiler sistemi içinde, sürekli olarak birbirine
eþitlenen nesneler arasýnda ortak olan nedir? Bunlarýn ortak özelliði, onlarýn emek ürünleri olmalarýdýr. Ürünlerin deðiþiminde, insanlar en farklý türden emeði eþitlemektedirler. Metaýn üretimi, içinde
tek tek üreticilerin farklý ürünleri ürettikleri (emeðin toplumsal bölünümü) ve deðiþim süreci içinde, bütün bu ürünlerin, birbirine eþitlendiði, bir toplumsal iliþkiler sistemidir. Sonuç olarak bütün bu
metalarda ortak olan þey, üretimin belirli bir kolunun somut emeði
deðil, emeðin belli bir türü deðil, soyut insan emeðidir  genel olarak insan emeðidir. Bütün metalarýn toplam deðeri ile ifade edilen
belli bir toplumun emek-gücü, bir ve [sayfa 26] ayný insan emekgücüdür. Milyonlarca ve milyonlarca deðiþim iþlemi bunu tanýtlamaktadýr. Bunun sonucu olarak, her ayrý meta yalnýzca toplumsal
olarak gerekli emek zamanýnýn belirli bir bölümünü temsil eder.
Deðerin büyüklüðü, toplumsal olarak gerekli-emeðin miktarý ile,
ya da belli bir metaýn, belli bir kullaným deðerinin, üretimi için
toplumsal olarak gerekli-emek zamaný ile belirlenir.
Farklý ürünlerimizi deðiþim içinde eþitlediðimiz zaman, bu davranýþýmýzla, biz, ayný zamanda, bunlara harcanan farklý türden emekleri de insan emeði olarak eþitlemiþ oluruz. Bunun farkýnda olmayýz, ama gene de bunu
yaparýz22
Eski iktisatçýlardan birinin söylediði gibi, deðer iki kiþi arasýndaki bir iliþkidir; yalnýzca þunu da eklemeliydi: maddi bir örtünün
altýna gizlenmiþ bir iliþki. Biz deðerin ne olduðunu, ancak ona özel
bir tarihsel toplum tipi içindeki üretimin toplumsal iliþkiler sistemi
açýsýndan, üstelik de, deðiþimin yýðýnsal görüntüsü, kendini binlerce ve binlerce kez yineleyen bir görüngü içinde ortaya çýkan iliþkiler
açýsýndan baktýðýmýzda, anlayabiliriz. Deðerler olarak bütün me22
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talar, yalnýzca kristalleþmiþ emek-zamanýnýn belirli kitleleridir.23
Metalara katýlan emeðin iki yanlý niteliðinin ayrýntýlý bir tahlilini yaptýktan sonra, Marks, deðerin biçimi ve parayý tahlil ederek devam
ediyor. Burada, Marksýn asýl amacý deðerin para biçiminin kökenini araþtýrmak, tek tek ve rastlansal deðiþim karakterlerinden
baþlayarak (belli bir miktardaki metaýn, belli miktardaki bir baþka
meta ile deðiþildiði deðerin basit ve rasgele biçimi) birçok farklý
metaýn bir ve ayný özel bir meta ile deðiþildiði, deðerin evrensel
biçime geçerek, altýn, bu özel meta, evrensel eþdeðer olduðu zaman, deðerin para biçimine vararak, deðiþimin geliþmesindeki tarihsel süreci incelemektir. Deðiþimin ve meta üretiminin geliþiminin
en yüksek ürünü olarak para, bütün bireysel emeðin toplumsal
niteliðini, pazarla birleþmiþ tek tek üreticiler arasýndaki toplumsal
baðý maskeler, gizler. Marks, paranýn çeþitli iþlevlerini çok büyük
bir ayrýntý ile [sayfa 27] tahlil etmektedir; soyut ve zaman zaman salt
tümden gelen bir sergileme tarzý gibi görünen þeyin, gerçekte, deðiþimin ve meta üretiminin geliþiminin tarihine iliþkin, çok büyük
bir olgusal malzeme yýðýnýný ele aldýðýný, buraya özel olarak kaydetmek (genel olarak Kapitalin ilk bölümlerinde olduðu gibi)
önemlidir.
Parayý ele alsak, varlýðý, meta deðiþiminde belirli bir
aþamaya iþaret eder. Paranýn kendine özgü iþlevleri, ister
metalarýn eþdeðeri olsun ister dolaþým ya da ödeme aracý olsun, ister istif ya da evrensel para olsun, bir iþlevin
ötekine oranla büyüklüðü ve nispi önceliðine göre, toplumsal üretim sürecinin çok çeþitli aþamalarýna iþaret
ederler. (Kapital, Birinci Cilt.)24
Artý-Deðer

Meta üretiminin geliþimi içindeki belli bir aþamada para,
sermayeye dönüþür. Meta dolaþým formülü MPM (meta-parameta) idi, yani bir metaýn satýn alýnmasý amacýyla bir baþkasýnýn
satýlmasý. Sermayenin genel formülü, tersine, PMPdir, yani (bir
kârla) satma amacýyla, satýnalma. Dolaþýma konan paranýn ilk deðe23
24
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rindeki artýþýna Marks, artý-deðer demektedir. Kapitalist dolaþým
içindeki paranýn, bu büyüme olgusu, bilinen bir þeydir. Gerçekten de paranýn özel ve tarihsel olarak belirlenmiþ bir toplumsal
üretim iliþkisi olarak sermayeye dönüþmesini saðlayan, bu
büyümedir. Meta dolaþýmý, yalnýzca eþdeðerlerin deðiþimi olduðu
için, artý-deðer bu dolaþýmdan ortaya çýkamaz; alýcý ve satýcýlarýn
karþýlýklý kayýp ve kazanýmlarý, birbirlerini denkleþtireceðinden, fiyat artýþlarýndan da ortaya çýkamaz, çünkü burada sözkonusu olan
bireysel bir görüngü deðil, kitlesel, ortalama ve toplumsal bir görüngüdür. Artý-deðeri elde etmek için, para sahibi piyasada, kullaným-deðeri, deðerin kaynaðý olmak gibi özel bir niteliðe sahip
bulunan bir metaý bulmak ... zorundadýr25  tüketim süreci, ayný
zamanda deðerin yaratýlmasý süreci olan bir meta. [sayfa 28] Böyle bir
meta vardýr  insanýn emek-gücü. Bunun tüketimi emektir, ve
emek, deðer yaratýr. Para sahibi, týpký öteki her metaýn deðeri gibi,
üretimi için zorunlu olan, toplumsal olarak gerekli-emek zamaný
ile belirlenen, deðeri üzerinden (yani, iþçi ve ailesinin yaþamýný
sürdürme maliyeti üzerinden) emek-gücünü satýn alýr. emek-gücünü satýn alarak, para sahibi, onu kullanmaya hak kazanmýþtýr, yani
bütün gün boyunca, diyelim 12 saat onu çalýþtýrmaya hak
kazanmýþtýr. Ancak, bu sürenin altý saatinde (gerekli emek zamaný), iþçi kendi yaþamýný sürdürmesi için gerekli maliyeti karþýlamak için ürün yaratýr; öteki altý saatinde de (artý emek zamaný),
kapitalistin karþýlýk olarak ödeme yapmadýðý artý ürün, ya da artýdeðer yaratýr. Bu nedenle, üretim süreci açýsýndan, sermaye içindeki
iki bölüm birbirinden ayýrdedilmelidir: Üretim araçlarýna (makineler,
aletler, hammaddeler vb.) harcanan deðiþmeyen sermaye, ki bunun
deðeri bir deðiþikliðe uðramadan, (doðrudan, ya da parça parça)
mamul maddeye geçer; ikincisi, emek-gücüne harcanan deðiþen
sermaye. Bu sonuncu sermayenin deðeri sabit deðildir, emek süreci
içinde artý-deðer yaratarak, büyür. O yüzden, sermayenin emekgücünün sömürü derecesini ifade ederken, artý-deðer, sermayenin
tümü ile karþýlaþtýrýlmamalý, yalnýzca deðiþen sermaye ile karþýlaþtýrýlmalýdýr. Böylece, biraz önce verilmiþ olan örnekte, Marksýn
deyiþiyle artý-deðer oraný, 6: 6, yani yüzde 100dür.
Sermayenin ortaya çýkmasý için, iki tarihsel önkoþul sözko25
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nusuydu: önce, belirli miktarda paranýn genel olarak meta üretiminin, nispeten yüksek bir geliþme düzeyi koþullarý altýnda, bireylerin
ellerinde birikimi; sonra da, iki anlamda da özgür bir iþçinin,
emek-gücünü satarken, bütün sýnýrlama ve engellerden uzak, ve
genel olarak topraktan ve bütün üretim araçlarýndan arýnmýþ, özgür ve baðlarýndan kopmuþ varlýðýný ancak emek-gücünü satarak
koruyabilen, bir emekçinin, bir proleterin varlýðý.
Artý-deðeri artýrmanýn iki ana yolu vardýr: iþgününü uzatarak
(mutlak artý-deðer), ve gerekli iþgününü azaltarak (nispi artý-deðer). Ýlkini incelerken Marks, iþçi sýnýfýnýn, [sayfa 29] iþgününü kýsaltmak için savaþýmýnýn ve devletin iþgününü uzatmak (14. yüzyýldan
17. yüzyýla kadar) ya da iþgününü azaltmak (19. yüzyýlda fabrika
yasalarýnýn çýkarýlmasý) için müdahalesinin en etkileyici bir tablosunu vermektedir. Kapitalin çýkýþýndan bu yana, dünyanýn bütün
uygar ülkelerindeki iþçi sýnýfýnýn tarihi, bu tabloyu süsleme yolunda
zengin yeni olgular saðlamýþtýr.
Nispi artý-deðer üretimini tahlil ederken, Marks, kapitalizmin emeðin üretkenliðinin artýrýlmasýndaki, üç temel tarihsel aþamayý inceler: (1) basit elbirliði; (2) iþbölümü ve manüfaktür; (3)
makine ve geniþ-ölçekli sanayi. Þunu da belirtmek gerekir ki,
Marksýn, burada, kapitalist geliþmesinin temel ve tipik özelliklerini
nasýl derinlemesine açýða çýkardýðýný, Rusyanýn elzanaatlarý sanayii
konusunda yapýlan araþtýrmalarýn saðladýðý, sözü edilen ilk iki aþamayý örnekleyen bol belgeleme de göstermektedir. Marksýn 1867
de açýkladýðý gibi, büyük makine sanayiinin devrimci etkisi, o zamandan bu yana geçen yarým yüzyýl içinde, kendini birkaç yeni
ülkede (Rusya, Japonya, vb.) göstermiþtir.
Devam edelim. Yeni ve son derece önemli olan bir þey de,
Marks ýn sermayenin birikimi konusundaki tahlilidir, yani artý-deðerin bir bölümünün sermayeye dönüþmesi ve bunun, kapitalistin
kiþisel gereksinimlerini ya da kaprislerini gidermek için deðil de,
yeniden üretim için kullanýmý. Marks, sermayeye dönüþen tüm
artý-deðerin deðiþen sermayeyi oluþturduðunu sanan bütün eski
klâsik ekonomi politikçilerin (Adam Smith ten baþlayarak) yaptýklarý hatayý açýða çýkardý. Aslýnda bu [yani sermayeye dönüþen artýdeðer -ç.] üretim araçlarý ve deðiþen sermaye olarak bölünmüþtür.
Kapitalizmin geliþmesi ve onun sosyalizme dönüþmesi süreci yönünden çok büyük önem taþýyan bir þey de (toplam sermaye için-
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de), deðiþmeyen sermaye payýnýn, deðiþen sermaye payýna göre
hýzlý büyümesidir.
Ýþçilerin yerine makinenin geçmesini hýzlandýrarak ve bir
uçta zenginlik öteki uçta sefalet yaratarak, sermaye birikimi,
emeðin yedek ordusu diye adlandýrýlan þeye, iþçilerin nispi fazlalýðýna ya da kapitalist aþýrý nüfusa yolaçar, ve bu da en farklý
biçimlere bürünür ve sermayenin son derece büyük bir [sayfa 30] hýzla üretimi geniþletmesine olanak verir. Üretim araçlarý olarak kredi
ve sermaye birikimi ile birlikte, bunun, kapitalist ülkelerde dönemsel
olarak oluþan önce, ortalama her on yýlda bir ve daha sonra daha
kýsa ve daha belirsiz aralýklarla aþýrý üretim bunalýmlarýnýn
anlaþýlmasýnda bir anahtar olduðunu belirtelim. Ýlkel birikim olarak
bilinen þeyi, kapitalizm altýnda sermaye birikiminden ayýrmamýz
gerekir: Ýþçilerin, üretim araçlarýndan zorla koparýlmasý, köylülerin
topraktan sürülüp atýlmasý, komünal topraklarýn çalýnmasý,
sömürgeler ve ulusal borçlar sistemi, koruyucu gümrükler ve benzeri þeyler. Ýlkel birikim, bir uçta özgür proleteri yaratýrken, öteki uçta para sahibini, kapitalisti yaratýr.
Kapitalist birikimin tarihsel eðilimi, Marks tarafýndan þu
ünlü sözlerle ifade edilmektedir:
Doðrudan üreticilerin mülksüzleþtirilmeleri, acýmasýz
ve vahþetle ve en bayaðý, en rezil, en küçültücü, en çirkin
tutkularýn dürtüsü altýnda gerçekleþtirilmiþtir. Tek ve baðýmsýz emekçinin deyim yerindeyse, kendi emek koþullarýna dayalý özel mülkiyetin [köylünün ve zanaatçýnýn]
yerini, baþkalarýnýn, yani ücretli iþçilerin sözde serbest
emeklerinin sömürülmesine dayanan kapitalist özel mülkiyet alýr. ... Þimdi mülksüzleþtirilecek olan kimse, artýk,
kendi hesabýna çalýþan emekçi deðil, birçok emekçiyi
sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzleþtirme, kapitalist üretimin kendi içinde taþýdýðý yasalarýn iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir kapitalist, daima
birçoklarýnýn baþýný yer. Emek sürecinin gitgide boyutlarý
büyüyen kooperatif þekli, bilimin bilinçli teknik uygulamasý, topraðýn yöntemli bir biçimde iþlenmesi, emek araçlarýnýn ancak ortaklaþa kullanýlabilir emek araçlarýna dönüþtürülmesi, bütün emek araçlarýnýn bileþik toplumsal
emeðin üretim araçlarý olarak kullanýlmasýyla saðlanan
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tasarruf, bütün insanlarýn dünya pazarlarý aðýna sokulmasý
ve böylece kapitalist rejimin uluslararasý bir nitelik kazanmasý, bu, merkezileþme ya da birçok kapitalistin birkaç
kapitalist tarafýndan mülksüzleþtirilmesi ile elele gider.
Bu dönüþüm sürecinin bütün avantajlarýný sömüren ve
tekellerine alan büyük sermaye sahiplerinin sayýlarýndaki
devamlý azalmayla birlikte, [sayfa 31] sefalet, baský, kölelik,
soysuzlaþma, sömürü de alabildiðine artar; ama gene
bununla birlikte, sayýlarý sürekli artan, kapitalist üretim
sürecinin bizzat kendi mekanizmasý ile eðitilen, birleþtirilen ve örgütlenen iþçi sýnýfýnýn baþkaldýrmalarý da geniþler,
yaygýnlaþýr. Sermaye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendi
egemenliði altýnda fýþkýrýp boy atan üretim biçiminin
ayakbaðý olur. Üretim araçlarýnýn merkezileþmesi ve emeðin toplumsallaþmasý, en sonunda, bunlarýn kapitalist kabuklarýyla baðdaþamadýklarý bir noktaya ulaþýr. Böylece
kabuk parçalanýr. Kapitalist özel mülkiyetin çaný çalmýþtýr.
Mülksüzleþtirenler mülksüzleþtirilirler. (Kapital, Birinci
Cilt.)26
Yine, Marksýn Kapitalin Ýkinci Cildinde vermiþ olduðu, toplam toplumsal sermayenin yeniden üretimi konusundaki tahlilleri,
son derece önemlidir ve yenidir. Burda da Marks, özel bir olayý
deðil, genel bir olayý; toplumsal ekonomiyi yalnýzca bir bölüntü
olarak deðil, bir bütün olarak ele alýr. Marks klâsik iktisatçýlarýn
sözü geçen yanlýþýný düzelterek, toplumsal üretimin tümünü iki
büyük seksiyona ayýrmaktadýr: (1) Üretim araçlarý üretimi, ve (2)
tüketim nesneleri üretimi, ve toplam toplumsal sermayenin
dolaþýmýný hem eski boyutlarý içinde yeniden üretildiði zaman ve
hem de birikim durumunda sayýsal örnekleriyle, ayrýntýlý olarak
inceler. Kapitalin Üçüncü Cildi, ortalama kâr oranýnýn deðer yasasý temelinde nasýl oluþtuðu sorununu çözmektedir. Marksýn
kiþiliðinde, iktisat biliminin yapmýþ olduðu büyük ilerleme, kaba
ekonomi politiðin ve modern marjinal fayda teorisinin[9], sýk sýk
kendilerini sýnýrlandýrma durumunda kaldýklarý, tek tek durumlar
ya da rekabetin dýþsal ve yüzeysel yanlarý açýsýndan deðil, bir bütün
olarak toplumsal ekonomi açýsýndan, yýðýnsal ekonomik görüngü26
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ler açýsýndan, bir tahlil yürütmesidir. Marks, önce artý-deðerin kökenini tahlil eder ve bundan sonra, onun kâr, faiz ve toprak rantý
halinde bölüþümünü ele alarak incelemesini sürdürür. Kâr, artýdeðer ile giriþime yatýrýlan toplam sermaye arasýndaki orandýr. Organik bileþimi yüksek bir sermaye, (yani, toplumsal ortalamadan
fazla olarak, deðiþmeyen sermayenin, deðiþen sermayeye [sayfa 32]
aðýr basmasý ile), ortalamanýn altýnda bir kâr oraný getirir; organik
bileþimi yüksek bir sermaye, ortalamanýn üstünde bir kâr oraný
getirir. Kapitalistler arasýndaki rekabet, ve onlarýn sermayelerini bir
daldan bir baþka dala aktarma özgürlükleri, her iki halde de, kâr
oranýný ortalamaya indirger. Belli bir toplumda bütün metalarýn
deðerlerinin toplam tutarý, metalarýn fiyatlarýnýn toplam tutarý ile
denklenmiþtir, ama tek tek giriþimlerde ve üretim dallarýnda, rekabetin bir sonucu olarak, meta kendi deðeriyle satýlmaz, yatýrýlan
sermaye artý ortalama kâra eþit olan üretim-fiyatýna (ya da üretim
fiyatlarýna) satýlýr.
Bu yolla, fiyat ve deðer arasýndaki fark ve kârýn çeþitlenmesi
konusunda çok iyi bilinen ve tartýþma götürmez gerçek, Marks
tarafýndan, bütün metaýn deðerinin toplam tutarýnýn, fiyatlarýn toplam tutarý ile denkleþmesinden hareketle, deðer yasasýna dayanýlarak, kusursuz bir biçimde açýklanmýþtýr. Bununla birlikte,
(toplumsal) deðerin (tek tek) fiyatlara eþitlenmesi, basit ve doðrudan deðil, çok karmaþýk bir yolda olur. Çok doðaldýr ki, birbirlerine
yalnýzca pazar ile baðlanmýþ, ayrý meta üreticilerinin bulunduðu bir
toplumda, yasaya uygunluk, ancak her yönden tek tek sapmalarýn
karþýlýklý olarak birbirlerini denklemesiyle, ortalama, toplumsal, kitlesel bir görünüþ olabilir.
Emek üretkenliðinin artýþý, deðiþen sermayeye oranla deðiþmeyen sermayenin çok daha hýzlý büyümesi anlamýna gelir. Artýdeðer, yalnýzca deðiþen sermayenin bir iþlevi olduðuna göre, (artýdeðerin yalnýzca deðiþen sermayeye deðil, sermayenin tümüne
oraný olan) kâr oranýnýn düþme eðilimi göstereceði açýktýr. Marks,
bu eðilimin ve bunu gizleyen ya da buna karþý koyan bazý durumlarýn ayrýntýlý bir tahlilini yapar. Kapitalin Üçüncü Cildinin, tefeci
sermaye, ticaret sermayesi ve para sermayesi ile ilgili, son derece
ilginç bölümleri üzerinde durmadan, en önemli bölümüne geçmek zorundayýz  toprak rantý teorisine. Topraðýn alaný sýnýrlý olduðuna göre ve, kapitalist ülkelerde, toprak, özel mülk sahiplerinin
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ellerinde ayrý ayrý bulunduðuna göre, tarýmsal ürünlerin üretim
fiyatlarý, ortalama nitelikteki topraktan deðil de, en kötü topraktan
elde edilen [sayfa 33] ürünlerin maliyetiyle belirlenir; ortalama
koþullarda deðil de, ürünün pazara arzýndaki en kötü koþullarla
belirlenir. Bu fiyat ile, daha iyi toprakta (ya da daha iyi koþullarda)
yapýlan üretimin fiyatý arasýndaki fark, farklýlýk (differential) rantýný
oluþturur. Ayrýntýlarýyla bunu inceleyerek ve deðiþik toprak bölümlerinin verimlilik farklarýndan, ve topraða yatýrýlan sermaye miktarýndaki farktan, bunun nasýl ortaya çýktýðýný göstererek, Marks
farklýlýk rantýnýn yalnýzca daha iyi topraktan daha kötü topraða ardarda geçiþ olduðu durumlarda ortaya çýktýðýný kabul eden Ricardonun yanlýþýný (bkz: Rodbertusun eleþtirisinin son derece dikkat
çekici olduðu Artý-Deðer Teorileri) tümüyle açýða çýkarmaktadýr.
Oysa, tersine geçiþler olabilir, toprak, bir kategoriden, ötekilerine
geçebilir (tarýmsal teknikteki ilerlemeler, kasabalarýn büyümesi vb.
nedenleriyle), ve doðaya, kapitalizmin bozukluðunu, sýnýrlamalarýný ve çeliþkilerini yükleyen, o dillerde dolaþan azalan getiri yasasý,
kökünden yanlýþtýr. Ayrýca, sanayiin bütün kollarýnda ve genel olarak
ulusal ekonomideki kâr eþitlemesi, rekabetin tam serbestliði ve
sermayenin bir daldan, bir ötekine serbest akýþýný öngörmektedir.
Ama topraðýn özel mülkiyeti bu serbest akýþý engelleyen tekeli yaratýr. Bu tekelleþme yüzündendir ki, sermayenin organik bileþiminin
düþük ve bunun sonucu olarak, bireysel kâr oranýnýn daha yüksek
olduðu tarýmsal ürünler, kâr oranýnýn eþitlenmesinin oldukça serbest
olan sürecine girmezler. Bir tekelci olarak toprak sahibi, fiyatý ortalamanýn üstünde tutabilir, ve bu tekel fiyatý mutlak rantýn doðmasýna
neden olur. Farklýlýk rantý, kapitalizm ortamýnda, ortadan kaldýrýlamaz, ama mutlak rant kalkabilir  örneðin, topraðýn ulusallaþtýrýlmasý
ile, devlet mülkiyeti haline getirilmesiyle. Bu, özel toprak sahiplerinin
tekelini yýkacak ve tarýmda rekabet serbestliðinin daha tam ve
tutarlý iþlemesini saðlayacaktýr. Ýþte bu yüzden, Marksýn da belirttiði
gibi, burjuva radikalleri, tarihin geliþimi içinde, tekrar tekrar topraðýn
ulusallaþtýrýlmasý yolundaki bu ilerici burjuva talebi, bugün daha
özel bir önem ve duyarlýk taþýyan bir baþka tekelleþmeyi genel
olarak, üretim araçlarýnýn tekelleþmesini çok yakýndan etkileyeceði
için burjuvazinin çoðunu aslýnda [sayfa 34] korkutan bir talebi ileri
sürmüþlerdir (Sermaye üzerinden ortalama kâr oraný ve mutlak
toprak rantý teorisinin, dikkate deðer, anlaþýlýr, öz ve açýk bir
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sergilemesini, Marks, 2 Aðustos 1862 günlü Engelse yazdýðý bir
mektupta yapmaktadýr. Briefwechsel, c. 3, s. 77-81e bakýnýz; ayrýca
bkz: 9 Aðustos 1862 tarihli mektubu, ibid., s. 86-87.).
Toprak rantýnýn tarihiyle ilgili olarak, Marksýn, emek rantýn
(köylü toprakbeyinin topraðýnda çalýþarak artý-ürün yaratýr) ürün
olarak ödenen ranta ya da aynî ranta (köylü kendi topraðýnda artýürün yaratýr ve onu ekonomik olmayan zorlama nedeniyle toprak beyine verir) nasýl dönüþtüðünü, daha sonra para ranta (meta
üretiminin birleþmesi sonucu olarak paraya çevrilen, aynî rant 
eski Rusyada obrok) ve en sonunda da, köylülerin yerini topraðý
kiralanmýþ emek yardýmý ile iþleyen tarýmsal giriþimcinin almasýyla, kapitalist ranta dönüþmesini gösterdiði önemli tahlilleri belirtmek de gerekir. Kapitalist toprak rantýnýn doðuþunun bu tahlili
ile baðýntýlý olarak Marksýn tarýmda kapitalizmin evrimi ile ilgili
(Rusya gibi geri ülkelerde özel önem taþýyan) bir dizi derin düþüncelerini de belirtmek yerinde olur.
Ayrýca aynî rantýn para-ranta dönüþmesine, kendilerini para karþýlýðý kiraya veren mülksüz bir gündelikçiler
sýnýfýnýn oluþumu, kaçýnýlmaz olarak eþlik etmekle kalmaz, hatta bu oluþum ondan önce meydana gelir. Bunlarýn doðuþu sýrasýnda, bu yeni sýnýfýn ancak arasýra ortaya
çýktýðý dönemde, rant ödemelerine tâbi daha refah içindeki köylüler arasýnda, ücretli tarým emekçilerini kendi hesaplarýna sömürme göreneði zorunlu olarak geliþir, týpký
feodal dönemlerde, daha hali-vakti yerinde köylülerin
kendilerinin de serf tutmasý gibi. Bu yolla, giderek, belli
bir miktar servet biriktirme ve bizzat, gelecekteki kapitalistler haline dönüþme olanaðý elde ederler. Böylece, kendileri topraðýn çalýþan eski zilyetleri, geliþmesi, kýrýn sýnýrlarý ötesindeki kapitalist üretimin genel geliþmesi ile belirlenen, kapitalist kiracýlar için bir ana okulunun doðmasýný
bizzat saðlamýþ olurlar. (Kapital, Üçüncü Cilt, s. 332.)27
[sayfa 35]

Tarýmsal nüfusun bir kýsmýnýn mülksüzleþtirilmesi
ve yerlerinden atýlmalarý, sanayi sermayesi için, yalnýz,
27

Ed.
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iþçilerle, bunlarýn yaþam araçlarýný ve iþ araçlarýný serbest
hale getirmekle kalmaz; bir iç pazar da yaratmýþ olur.
(Kapital, Birinci Cilt, s. 778.)28
Öte yandan kýrsal nüfusun yoksullaþmasý ve yýkýmý, sermaye
için yedek emek ordusunun yaratýlmasýnda rol oynar. Her kapitalist ülkede, Tanmsal nüfusun bir kýsmý iþte bunun için devamlý
olarak kent ya da manüfaktür proletaryasýna dönüþme noktasýnda
ve bu dönüþüm için uygun koþullarý bekler durumdadýr. ... Bu
nispi artý-nüfus kaynaðý böylece devamlý akýþ halindedir. ... Tarým
iþçisinin ücreti, bu nedenle, asgariye indirgenmiþ durumdadýr ve
bir ayaðý daima sefalet bataðýna saplanmýþ haldedir. (Kapital, Birinci Cilt, s. 668.)29 Ýþlediði toprak üzerinde köylünün özel mülkiyeti
küçük üretimin temelidir ve geliþmesinin ve klâsik biçimine ulaþmasýnýn koþuludur. Ama böyle, küçük üretim, ancak, üretimin ve
toplumun dar ve ilkel bir çerçevesi ile uyuþabilir. Kapitalizm koþullarýnda, köylülerin sömürüsü, sanayi proletaryasýnýn sömürüsünden yalnýzca sömürünün biçimiyle ayýrdedilir. Sömüren aynýdýr:
Sermaye. Tek tek kapitalistler, tek tek köylüleri, ipotekler yolu ile
ve tefecilik yolu ile sömürürler. Kapitalist sýnýfý, köylü sýnýfý, devlet
vergisi yolu ile sömürür. (Fransada Sýnýf Savaþýmlarý.)30 Köylünün küçük toprak parçasý, artýk, kapitaliste topraktan kâr, faiz ve
rantý çekip almasýna ve köylünün kendisine de nasýl olup da gündeliðini çýkarabileceðinin tasasýný býrakmasýna olanak veren bir
bahaneden baþka bir þey deðildir (Louis Bonaparteýn 18 Brumairei.)31 Bir kural olarak, köylü, kapitalist topluma, yani kapitalist
sýnýfa özel mülk sahibi olma görüntüsü altýnda Ýrlandalý kiracý
çiftçi durumuna (Fransada Sýnýf Savaþýmlarý)32 düþerek ücretinin
bir bölümünü bile [sayfa 36] terkeder. Küçük-köylü mülkiyetinin
egemen olduðu ülkelerde hububat fiyatlarýnýn, kapitalist üretim
tarzýnýn egemen olduðu ülkelerden daha düþük olmasýnýn nedenlerinden biri (Kapital, Üçüncü Cilt, s. 340) nedir? Bunun nedeni,
Kapital, Birinci Cilt, s. 777-778. -Ed
Ibid., s. 679-680. -Ed.
30
Karl Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850, Sol Yayinlarý, Ankara 1976, s.
135. -Ed
31
Karl Marks, Louis Bonaparteýn 18 Brumariei, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 136. Ed.
32
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850, s. 134. -Ed
28
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köylünün, topluma (yani kapitalist sýnýfa) artý-ürününün bir bölümünü cabadan vermesidir. Bu düþük fiyat [tahýl ve öteki tarýmsal
üretimin], öyleyse, hiç de onlarýn emek üretkenliðinin deðil, üreticinin yoksulluðunun bir sonucudur. (Ibid..) Kapitalizm koþullarýnda,
küçük-ölçekli üretimin normal biçimi olan küçük-iþletme sistemi,
bozulur, çöker ve yokolur. Parçalý toprak mülkiyeti doðasý gereði,
emeðin toplumsal üretici güçlerinin geliþmesini, emeðin toplumsal biçimlerini, sermayenin toplumsal yoðunlaþmasýný, geniþ-ölçekli sýðýr yetiþtiriciliðini ve bilimin ilerici uygulamasýný kendi dýþýnda
tutar. Tefecilik ve bir vergi sistemi, bunu her yerde zayýflatmak zorunda býrakýr. Toprak fiyatýndaki sermaye harcamasý, bu sermayeyi
topraðýn iþlenmesinden geri çeker. Üretim araçlarýnýn sonu gelmez
bölük pörçük oluþu, ve üreticilerin kendilerinin de tek baþýna kalýþlarý. (Kooperatif topluluklarý, yani küçük köylülerin birlikleri, son
derece ilerici burjuva görevi görürlerken, bu eðilimi tümüyle atmaksýzýn, sadece onu zayýflatýr; öte yandan unutmamak gerekir ki, bu
kooperatif topluluklarý, hali-vakti yerinde köylüler için çok yararlý
olurlarken, yoksul köylü yýðýnlarýna çok az yararlý olmakta ya da
hiç yararlý olmamaktadýr; böylelikle birliklerin kendileri de ücretli
emeðin sömürücüsü olurlar.) Ýnsan enerjisinin korkunç heba ediliþi. Üretim koþulunun giderek elveriþsiz hale gelmesi ve üretim
araçlarýnýn fiyatlarýnýn yükselmesi  toprak parçalarý mülkiyetinin
kaçýnýlmaz bir yasasý. Tarýmda, sanayide olduðu gibi, kapitalizm,
üretim sürecini ancak üreticinin kurban edilmesi pahasýna dönüþtürür.
Kýr emekçilerinin geniþ bölgelere daðýlmalarý,
bunlarýn direnme güçlerini kýrdýðý halde, kent iþçilerinin
yoðunlaþmalarý bu gücü artýrýr. Kent sanayilerinde olduðu
gibi, modern tarýmda da, emeðin üretkenliðindeki artýþ
ve harekete geçirilen emek kitlesi, bizzat emek-gücünün
ýsrafý ve kemirilip tüketilmesi pahasýna olur. Üstelik, kapitalist tarýmdaki her geliþme, yalnýz emekçiyi soyma sanatýnda deðil, [sayfa 37] topraðý soyma sanatýnda da bir ilerlemedir. ... Kapitalist üretim, bu nedenle, teknolojiyi geliþtirir, ve ancak bütün zenginliðin asýl kaynaðýný, yani topraðý ve emekçiyi kurutarak çeþitli süreçleri toplumsal bir
bütün içinde birleþtirir. (Kapital, Birinci Cilt, 13. Bölümün33 sonu).34
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SOSYALÝZM
Yukarýdan beri açýkça görülmektedir ki, Marks kapitalist toplumun sosyalist topluma dönüþmesinin kaçýnýlmazlýðýný, tümüyle
ve yalnýzca, çaðdaþ toplumun geliþiminin ekonomik yasasýndan
çýkarmaktadýr. Marksýn ölümünden bu yana, yarým yüzyýl boyunca, geniþ-ölçekli üretimin büyümesiyle kapitalist karteller, sendikalar ve tröstlerle olduðu kadar, mali sermayenin boyutlarý ve
gücündeki çok büyük artýþla da kendini çok çarpýcý bir biçimde
ortaya koyan ve binlerce biçime bürünerek görülmemiþ bir hýzla
ilerleyen emeðin toplumsallaþmasý, sosyalizmin kaçýnýlmaz
doðuþunun, baþlýca maddi temelini hazýrlamaktadýr. Bu dönüþümün düþünsel ve manevi itici gücü, bizzat kapitalizm tarafýndan
eðitilmekte olan proletaryadýr. Proletaryanýn burjuvaziye karþý her
gün biraz daha içerik yönünden zenginleþerek bir sürü biçimlerde
ifadesini bulan savaþýmý, politik gücün proletarya tarafýndan ele
geçirilmesine (proletarya diktatörlüðü) yönelen, politik bir savaþým
halini kaçýnýlmaz olarak alýr. Üretimin toplumsallaþmasý, sonunda,
üretim araçlarýnýn toplumun malý olmasýna, mülk sahiplerinin
mülksüzleþtirilmesine yol açmak zorundadýr. Emeðin üretkenliðinde görülmemiþ bir artýþ, daha kýsa iþgünü, küçük-ölçekli, ilkel
ve daðýnýk üretimin kalýntý ve yýkýntýlarýnýn yerini kolektif ve geliþkin
emeðin almasý  bu dönüþümün doðrudan sonuçlarý bunlardýr.
Kapitalizm, her zaman, tarým ve sanayi arasýndaki baðlarý koparýr,
ama ayný zamanda da, çok yüksek geliþimi içersinde, bu baðlarýn
yeni öðelerini, bilimin bilinçli olarak uygulanmasý ve [sayfa 38] kollektif
emeðin yoðunlaþmasý, ve insan nüfusunun yeniden daðýlýmý (böylece, hem kýrsal bölgenin geriliðine tecrit edilmiþlik ve barbarlýða,
ve büyük kentlerde geniþ halk yýðýnlarýnýn yoðunlaþmasýna bir son
verir) temeline dayanarak sanayi ve tarým arasýnda bir birliði hazýrlar.
Yeni bir aile biçimi, kadýnlarýn durumunda ve genç kuþaðýn yetiþtirilmesinde yeni koþullar, bugünkü kapitalizmin en yüksek biçimleri
ile hazýrlanýr: kadýnlarýn ve çocuklarýn emeði ve ataerkil ailenin kapitalizm tarafýndan yýkýlmasý, kaçýnýlmaz olarak, en korkunç, en
33
34

Sol Yayýnlarý basýmýnda Onbeþinci Bölüm. -Ed
Kapital, Birinci Cilt, s. 533-534. -Ed.
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yýkýcý ve en iðrenç biçimleri ile modern toplumda görülür. Böyle
olmakla birlikte, modern sanayi, üretim sürecinde, kadýnlara, gençlere, her iki cinsiyetten çocuklara, ev alanýnýn dýþýnda önemli bir
yer vermekle, daha üst düzeyde bir aile biçimi ve cinsiyetler arasý
iliþki konusunda yeni bir ekonomik temel yaratýr. Cermen-hýristiyan
aile biçimini mutlak ve deðiþmez saymak, birarada alýndýðý zaman
bir dizi tarihsel geliþmenin haklarý olan eski Roma, Yunan ya da
Doðu aile biçimine bu özelliði vermek kadar saçmadýr. Ayrýca, her
iki cinsiyetten ve her yaþtan bireylerden oluþan ortaklaþa çalýþma
topluluðunun, uygun koþullar altýnda, zorunlu olarak insaný geliþtiren
bir kaynak halini alacaðý açýk bir gerçektir; oysa üretim sürecinin
iþçi için deðil, iþçinin üretim süreci için varolduðu, kendiliðinden
ortaya çýkan, zalim ve kapitalistçe biçimiyle bu durum, durmadan
çevreye yayýlan bir yozlaþma ve kölelik kaynaðý olur. (Kapital,
Birinci Cilt, 13. Bölümün sonu.)35 Fabrika sistemi içinde atýlmýþ ve
filizlenmeye baþlamýþtýr; bu tür bir eðitimle, belli bir yaþýn üzerindeki her çocuk, üretici iþi öðrenim ve jimnastik ile birarada yürütecek ve bu yalnýzca üretimdeki etkinliðin artýrýlmasýnda bir yöntem
olarak deðil, tam anlamýyla geliþmiþ bir insanýn yetiþtirilmesinde
tek yöntem olarak uygulanacaktýr. (Ibid..)36 Marksýn sosyalizmi,
ulus topluluðu ve devlet sorunlarýný da, yalnýzca geçmiþi açýklamak anlamýnda deðil, ayný zamanda geleceðin cüretli bir önceden
görmesi ve bunu gerçekleþtirmek için gözüpek bir [sayfa 39] eyleme
giriþilmesi de, ayný tarihsel yere oturtulmaktadýr. Uluslar, toplumsal geliþmenin burjuva çaðýnýn, kaçýnýlmaz bir ürünü, kaçýnýlmaz
bir biçimidir. Ýþçi sýnýfý kendini ulus içinde oluþturmaksýzýn, ulusal olmaksýzýn (sözcüðün burjuva anlamýyla deðil kuþkusuz),
güçlenemezdi, olgunlaþamazdý ve biçimlenemezdi. Ne var ki, kapitalizmin geliþmesi, her gün biraz daha ulusal sýnýrlarý kýrýp atmakta,
ulusal yalnýzlýðý bozmakta, ulusal uzlaþmaz karþýtlýk yerine, sýnýf
uzlaþmaz karþýtlýðýný koymaktadýr. Onun için geliþmiþ kapitalist ülkelerde iþçilerin vataný yoktur ve iþçilerin birleþik eylemi, en azýndan uygar ülkeler için iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu için baþlýca koþullardan biridir sözleri tam tamýna doðrudur (Komünist Manifesto).37
Kapital, Birinci Cilt, Onbeþinci Bölüm, Dokuzuncu Kesim, s. 517-518. -Ed
Ibid., s. 512. -Ed.
37
Marks and Engels, Selected Works, Moscow 1962, vol. I. s. 51. -Ed
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Zorun örgütlenmesi olan devlet, toplumun geliþmesinin belirli bir
aþamasýnda, toplumun uzlaþmaz sýnýflara bölündüðü, ve görünüþte
toplumun üzerinde duran ve belirli ölçüde toplumdan ayrý olan bir
otorite olmaksýzýn toplumun varolamayacaðý zaman ortaya çýkmýþtýr. Sýnýf çeliþkilerinden çýkan devlet, en güçlü sýnýfýn, iktisadi
bakýmdan egemen olan, ve bunun sayesinde, siyasal bakýmdan
da egemen sýnýf durumuna gelen ve böylece ezilen sýnýfý boyunduruk altýnda tutmak ve sömürmek için yeni araçlar kazanan sýnýfýn
devleti olur. Ýþte bundan ötürüdür ki, antik devlet, her þeyden
önce, köleleri boyunduruk altýnda tutmak için, köle sahiplerinin
devletiydi; týpký feodal devletin, serf ve angaryacý köylüleri boyunduruk altýnda tutmak için soylularýn organý, ve modern temsili devletin [de], ücretli emeðin sermaye tarafýndan sömürülmesi aleti
olmasý gibi. (Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni,38
yazarýn kendisinin ve Marksýn görüþlerini açýkladýðý bir yapýt.) En
özgür ve en ilerici burjuva devlet biçimi olan demokratik cumhuriyet bile, bu gerçeði hiç bir biçimde yok edemez, olsa olsa (hükümet
ile borsa arasýndaki iliþkilerin, memurlar ve basýnýn dolaylý ve
dolaysýz bozulmalarýnýn vb.), biçimini deðiþtirir. Sosyalizm sýnýflarýn
ortadan kaldýrýlmasýna yol açmakla devletin [sayfa 40] ortadan
kaldýrýlmasýna da yolaçacaktýr. Anti-Dühringde Engels, þöyle diyor:
Devletin gerçekten tüm toplumun temsilcisi olarak göründüðü ilk
eylem, üretim araçlarýna toplum adýna el konmasý, ayný zamanda
onun devlet olarak kendine özgü son eylemidir de. Bir devlet iktidarýnýn toplumsal iliþkilere müdahalesi, bir alandan sonra bir baþkasýnda gereksiz hale gelir, ve o zaman ister istemez uykuya dalar.
Kiþilerin hükümeti, yerini, þeylerin idaresi ve üretim iþlemlerinin
yönetimine býrakýr. Devlet ilga edilmez, söner.39 Üreticilerin
özgür ve eþitçi bir birlik temeli üzerinde üretimi yeniden düzenleyecek olan toplum, bütün devlet makinesini, bundan böyle kendine
lâyýk olan yere, bir kenara atacaktýr: âsâr-ý atika müzesine, çýkrýk
ve tunç baltanýn yanýna. (Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni.)40
38
Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Yayýnlarý, Ankara
1976, s. 219. -Ed
39
Anti Dühring, s. 417-418 -Ed
40
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Son olarak, mülk sahiplerinin mülksüzleþtirilmesi döneminde de varlýklarýný sürdürecek olan küçük köylü karþýsýnda Marksýn
sosyalizminin tutumu konusunda Marksýn görüþlerini ifade eden,
Engels tarafýndan yapýlan açýklamaya deðinmeliyiz: ... iktidara
geçtiðimizde, büyük toprak sahipleri için yapma zorunda kalacaðýmýz gibi, küçük köylüleri (karþýlýðýný ister ödeyerek, ister ödemeyerek) zorla kamulaþtýrmayý aklýmýzdan bile geçiremeyeceðimiz de
bir o kadar açýk. Küçük köylü karþýsýndaki ödevimiz, ilkin, onu buna zorlayarak deðil, ama örnekler aracýyla buna götürerek, ve toplumun yardýmýný onun buyruðu altýna koyarak, onun bireysel mülkiyeti ve iþletmesini, kooperatif iþletmeye dönüþtürmektir. O zaman,
kuþku yok ki, küçük köylüye bugün bile açýkça anlamasý gereken,
gelecekteki çýkarlarýný gösterebilecek geniþ araçlara sahip olacaðýz.
(Engels, Fransada ve Almanyada Köylü Sorunu, s. 17,41 Alekseyeva tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Rusça çevirisinde yanlýþlar vardýr.
Orijinali Die Neue Zeittadýr.[10]) [sayfa 41]
PROLETARYANIN SINIF SAVAÞIMININ
TAKTÝKLERÝ
Daha 1844-45ten baþlayarak, eski materyalizmin temel eksikliklerinden birini, yani devrimci pratik eylemin önemini kavramada ya da koþullarýný anlamadaki yetersizliðini inceledikten sonra,
Marks, teorik çalýþmalarýnýn yanýnda, bütün yaþamý boyunca proletaryanýn sýnýf savaþýmýnýn taktiksel sorunlarýna sürekli bir dikkat
göstermiþtir. Bu konuyu kapsayan çok geniþ bir malzeme yýðýný
Marksýn bütün çalýþmalarýnda, özellikle dört cilt halinde 1913te
yayýnlanmýþ olan Engelsle olan yazýþmalarýnda vardýr. Bu malzeme daha biraraya getirilmemiþ, toplanmamýþ, incelenmemiþ ve
üzerinde çalýþýlmamýþtýr. O yüzden biz burada, Marksýn pek yerinde olarak bu yaný olmaksýzýn, materyalizm eksik, tek yanlý ve cansýzdýr dediðini vurgulayarak, en genel ve en kýsa açýklamalar üzerinde durmak zorunda kalacaðýz. Proletarya taktiklerinin temel gö41
Friedrich Engels, Fransada ve Almanyada Köylü Sorunu, Almanyada Burjuva
Demokratik Devrim, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 424. -Ed.
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revi, Marks tarafýndan, materyalist-diyalektik Weltanschauungunun
bütün postulatlarý ile kesin uyuþum içinde tanýmlanmýþtýr. Yalnýzca, belirli bir toplumdaki tüm olarak bütün sýnýflar arasýndaki
iliþkilerin genel toplamýnýn nesnel bir deðerlendirmesi, ve bunun
sonucu olarak, bu toplumun ulaþtýðý nesnel geliþme aþamasýnýn
ve onunla öteki toplumlar arasýndaki iliþkilerin bir deðerlendirilmesi, ileri bir sýnýfýn doðru taktikleri için temel görevi görebilir. Ayný
zamanda, bütün sýnýflar ve bütün ülkeler, statik olarak deðil de,
dinamik olarak, yani bir hareketsizlik durumu içinde deðil de, (yasalarý her sýnýfýn varlýðýnýn ekonomik koþullarýyla belirlenen) hareket hali içinde ele alýnmaktadýr. Hareket de yalnýzca geçmiþ
açýsýndan deðil, ayný zamanda gelecek açýsýndan, ve gene yalnýz
yavaþ deðiþimleri gören evrimcilerin anladýðý kaba anlamýnda
deðil, ama diyalektik olarak ele alýnmaktadýr: ... bu çaptaki
geliþmeler içinde yirmi yýl, bir günden fazla deðildir, gerçi daha
sonra yirmi yýlý kapsayacak günler gelebilir diye Engelse yazýyor
Marks. (briefwechsel, Cilt 3, s. 127) Geliþmenin her aþamasýnda,
her anýnda, proletarya taktikleri, bir yandan ileri sýnýfýn sýnýf bilincini,
gücünü ve militanlýðýný geliþtirmek için siyasal durgunluk [sayfa 42] ya
da hareketsiz, sözde barýþçý geliþme dönemlerinden yararlanýrken,
öte yandan da bu yararlanmanýn tüm çabasýný, bu sýnýfýn ilerlemesi nihai amacýna doðru, onda, yirmi yýlý kapsayan büyük günlerin büyük amaçlarý için pratik çözümler bulmak yeteneðinin yaratýlmasýna doðru yönelterek, insan tarihinin bu nesnel olarak kaçýnýlmaz diyalektiðini hesaba katmak zorundadýr. Marksýn tezlerinden ikisi bununla ilgili olarak özel önem taþýmaktadýr: bunlardan
biri Felsefenin Sefaleti içindedir ve proletaryanýn ekonomik savaþýmý
ve ekonomik örgütlenmesiyle ilgilidir, öteki Komünist Manifestodadýr ve proletaryanýn siyasal görevleriyle ilgilidir. Ýlke þöyledir: Geniþölçekli sanayi birbirini tanýmayan bir insan yýðýnýný bir yerde
yoðunlaþtýrýr. Rekabet bunlarýn çýkarlarýný böler. Ama ücretlerin korunmasý, patronlarýna karþý sahip olduklarý bu ortak çýkar, onlarý
ortak bir direnme birlik düþüncesinde birleþtirir. ... Baþlangýçta
tecrit edilmiþ olan birlikler gruplar halinde gelirler ... ve daima birleþmiþ sermaye ile yüzyüze oluþlarý, birliðin korunmasýný onlar için
[yani iþçiler için] ücretlerin korunmasýndan daha çok gerekli hale
getirir. ... Bu savaþýmda gerçek bir iç savaþta yaklaþmakta olan
kavganýn gerekli tüm unsurlarý birleþir ve geliþir. Bir kez bu noktaya
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ulaþtýðýnda, birlik siyasal bir niteliðe bürünür. Biz, burda, birkaç
on yýl sürecek olan ekonomik savaþýmýn ve sendika hareketinin
proletaryanýn güçlerini geleceðin kavgasýna hazýrlayacaðý bütün
bu uzun dönemin program ve taktiklerini buluruz. Bunun tümü,
Marks ve Engelsin birçok kez atýflar yapmýþ olduklarý, sýnai gönençin, nasýl proletaryayý satýnalmak giriþimlerine, onlarý
savaþýmdan uzaklaþtýrmaya yolaçtýðýný gösteren, Ýngiliz iþçi hareketi
örneði ile (Briefwechsel, cilt 1, s. 136); bu gönencin genel olarak
nasýl iþçileri demoralize ettiðini (cilt 2, s. 218); Ýngiliz proletaryasýnýn
nasýl burjuvalaþtýðýný  bütün uluslarýn bu en burjuvasý, açýkça
eninde sonunda burjuvazinin yanýnda bir burjuva aristokrasisine
ve bir burjuva proletaryasýna sahip olmayý amaçlamaktadýr (cilt 2,
s. 290); onun devrimci enerjisinin nasýl sýzýp kaybolduðunu (cilt
3, s.124); Ýngiliz iþçilerinin kendilerini açýk burjuva salgýnýndan
[sayfa 43] kurtarmalarýndan önce oldukça uzun bir zaman boyunca
nasýl beklemek gerekeceðini (cilt 3, s. 127); Ýngiliz iþçi hareketinin
nasýl çartist hýrstan yoksun olduðunu (1866, cilt 3, s. 305); Ýngiliz
iþçi liderlerinin nasýl radikal burjuva ve iþçi arasýnda bir tip haline
geldiði (Holyoaka atfen, cilt 4, s. 209); nasýl Ýngiliz tekelciliði yüzünden, ve tekelcilik devam ettiði sürece, Ýngiliz iþçisinin yerinden kýmýldamayacaðýný (cilt 4, s. 443) gösteren örneklerle karþýlaþtýrýlmalýdýr. Ýþçi sýnýfý hareketinin genel gidiþi (ve sonucu) ile baðlantýlý olarak, ekonomik savaþým taktikleri, burda, göze çarpan bir
geniþlikte, ayrýntýlý, diyalektik ve gerçekten devrimci açýdan ele
alýnmaktadýr.
Komünist Manifesto, politik savaþýmýn taktikleri üzerinde temel bir marksist ilkeyi geliþtirmiþtir: Komünistler, iþçi sýnýfýnýn ivedi
hedeflerine ulaþýlmasý ve o andaki çýkarlarýnýn gerçekleþmesi için
savaþýrlar; ama mevcut hareket içerisinde, bu hareketin geleceðini
de temsil eder ve gözetirler.42 Ýþte bu yüzden Marks, 1848de Polonyadaki tarýmsal devrim partisini, 1846da Krakov ayaklanmasýný
düzenleyen partiyi destekledi.[11] Almanyada Marks, 1848 ve
1849da aþýrý devrimci demokratlarý destekledi, ve taktikler konusunda o zaman söylemiþ olduklarýndan, daha sonra hiç geri dönmedi.
Alman burjuvazisini, daha baþýnda, halka ihanet etme (yalnýzca
köylülükle bir ittifak, burjuvazinin amaçlarýný tümüyle gerçekleþtir42
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mesini saðlayabilirdi), ve eski toplumun taçlý temsilcileriyle uzlaþma eðiliminde olan bir unsur olarak deðerlendirdi. Burjuva demokratik devrim döneminde, Alman burjuva sýnýfýnýn konumunu, Marks
þöyle özetlemektedir  bu arada þunu da belirtelim ki, bu tahlil,
toplumu üstelik de yalnýzca geriye doðru bir hareket yönünden deðil, hareket içerisinde inceleyen bir materyalizm örneðidir: Kendine
güvenmeksizin, halka güvenmeksizin, yukardakilere homurdanan,
aþaðýdakiler önünde titreyen ... dünya fýrtýnasýyla yýlan, ... hiç bir
yönüyle enerjisi olmayan, her yönüyle aþýrmacýlýk ... inisiyatifsiz ...
bunak çýkarlarý uðruna kendini gürbüz bir halkýn ilk [sayfa 44] gençlik
dürtülerini yönlendirmeye ve saptýrmaya mahkum olmuþ gören
murdar bir ihtiyar... (Neue Rheinische Zeitung, 1848; Bkz: Literarischer Nachlass cilt 3, s. 212.)43 Yirmi yýl kadar sonra, Marks, Engelse
yazdýðý bir mektupta (Briefwechsel, cilt 3, s. 224), 1848 Devrimi
burjuvazinin, barýþ içinde köleliði, salt bir özgürlük uðruna, savaþ
umuduna yeðlemesi nedeniyle baþarýsýzlýða uðramýþ olduðunu
belirtmiþti. 1848-49 devrimci dönem sona erdiði zaman, Marks, her
türlü ihtilâlcilik oyunu giriþimlerine karþý çýktý (Schopper ve Williche
karþý olan savaþýmý), görünüþte barýþçý bir yoldan yeni devrimleri
hazýrlamakta olan yeni dönemde çalýþabilme olanaðýnda direndi.
Marksýn bu çalýþmanýn yürütülmesini istediði hava, gericiliðin en
karanlýk dönemi olan 1856 Almanyasýndaki durumu deðerlendirmesinde görülebilir: Almanyada her þey, proleter devrimin Köylü
Savaþýnýn bir ikinci baskýsýyla desteklenmesi olanaðýna baðlýdýr.
(briefwechsel, cilt 2, s. 108.) Almanyada demokratik (burjuva)
devrim tamamlanmadýðý sürece Marks, bütün dikkatleri sosyalist
proletaryanýn taktiklerine, köylülüðün demokratik enerjisinin
geliþmesi üzerine çevirdi. Lasalleýn tutumunu nesnel olarak ...
Prusya uðruna, iþçi hareketinin tümüne ihanet olarak kabul etti
(cilt 3, s. 210), bu arada þunu da belirtelim ki, Lassalle, junkerlere
ve Prusya milliyetçiliðine karþý hoþgörülü bir tutum takýndýðý için
böyle düþündü. Basýna verecekleri ortak bildiri üzerine Marksla
görüþ alýþveriþinde bulunurlarken, Engels 1865te þöyle yazýyordu:
Tarýmýn aðýr bastýðý bir ülkede, ... sanayi proletaryasý adýna burjuvaziye yalnýz baþýna bir saldýrýya geçmek, ama büyük feodal aristokrasinin kýrbacý altýndaki kýrsal proletaryanýn ataerkil sömürüsüne
43
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tek bir sözcük bile ayýrmamak, korkaklýktýr. (Cilt 3, s. 217.) 1864ten
1870e kadar, Almanyada burjuva-demokratik devrimin tamamlanma dönemi biterken, Prusyalý ve Avusturyalý sömürücü sýnýflarýnýn
þu ya da bu yolda, bu devrimi yukardan tamamlama savaþýmý
verdiði dönemde, Marks, yalnýzca Bismarck ile cilveleþen Lassalleý
azarlamakla kalmamýþ, [sayfa 45] Avusturyacýlýka ve tikelciliðin savunuculuðuna sapan Liebknechti de doðru yola getirmiþtir; Marks,
Bismarck ve Avusturyacýlarýn her ikisine karþý da eþit ölçüde amansýz savaþacak devrimci taktikler, galip olana Prusya Junkeri [12]
uyan deðil de, Prusya askeri zaferleri ile yaratýlan koþullara karþýn,
ona karþý devrimci savaþýmý acil olarak yenileyen taktikler istiyordu (briefwechsel, c. 3, s. 134, 136, 147, 179, 204, 210, 215, 218, 437,
440-41). Ünlü 9 Eylül 1870 Enternasyonal Söylevinde, Marks, Fransýz proletaryasýný zamansýz bir baþkaldýrma konusunda uyarmýþtýr,
ama her þeye karþýn bir ayaklanma olunca (1871), Marks, göðü
titreten (Marksýn Kugelmanna mektubu) yýðýnlarýn devrimci inisiyatifini coþkuyla selamladý.44 Marksýn diyalektik materyalizmi açýsýndan, bu durumda devrimci eylemin yenilgisi, baþka birçok
durumda olduðu gibi, proletarya savaþýmýnýn genel gidiþi ve sonuçlarý içerisinde, saðlanmýþ olan durumun býrakýlmasýndan ve savaþmaksýzýn teslim olmaktan daha az kötüydü. Böylesine bir teslimiyet,
proletaryayý demoralize edecek ve onun militanlýðýný zayýflatacaktý.
Siyasal durgunluk ve burjuva legalitesi egemenliði dönemlerinde,
legal araçlarýn kullanýlmasýnýn önemini tümüyle kavrarken Marks,
1877 ve 1878de Sosyalistlere-Karþý Yasanýn[13] çýkmasýndan sonra,
Mostun devrimci sözlerini þiddetle suçlarken; bir yandan da eðer
daha fazlasýyla deðilse, en az onun kadar bir þiddetle de, bir süreden
beri Sosyalistlere-Karþý Yasaya karþý kararlýlýk, metanet, devrimci
bir ruh ve illegal bir savaþýma baþvurma hazýrlýlýðýný göstermeyen
Sosyal-Demokrat Parti yetkililerine saldýrmýþtýr. (briefwechsel, cilt
4, s. 397, 404, 418, 422, 424 ayrýca karþý Sorgee yazdýðý mektuplar.)
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BÝBLÝYOGRAFYA
MARKSýn yapýtlarý ve mektuplarý, henüz tümüyle biraraya getirilip
yayýnlanmamýþtýr. Marksýn yapýtlarýndan, Rusçaya çevrilenler, [sayfa 46]
diðer dillere çevrilenlerden daha fazladýr. Marksýn yapýtlarýnýn aþaðýdaki
listesi tarih sýrasýna göre düzenlenmiþtir.
1841de Marks, Epikürosun felsefesi üzerine tezini yazdý. (Bu,
ilerde daha çok sözünü edeceðimiz, Literarischer Nachlassýn kapsamýna
alýnmýþtýr.) Bu tezinde, Marks, hâlâ, hegelci idealist bakýþ açýsýna
sýkýsýkýya baðlýdýr.
1842de, Marks, Rheinische Zeitunga (Köln) makaleler yazdý,
bunlarýn arasýnda, altýncý Ren Diyetindeki özgür basýn tartýþmalarýnýn
bir eleþtirisi, odun kaçakçýlýðýna iliþkin yasa konusunda bir makale,
siyasetin, ilâhiyattan ayrýlmasýný savunan bir diðer makale (kýsmen
Literarischer Nachlassýn kapsamýna alýnmýþtýr) vb. bulunmaktadýr.
Burada, Marksýn, idealizmden materyalizme ve devrimci demokrasiden
komünizme geçiþinin belirtilerini görürüz.
1844te, Pariste Marks ve Arnold Rugeun yönetiminde, Deutshe-Französische Jahrbücher yayýna baþladý. Burada, bu geçiþin en sonu
gerçekleþtirildiði görülür. Marksýn, bu dergide yayýnlanan makaleleri
arasýnda, en dikkate deðer olanlarý þunlardýr: Hegelci Hukuk Felsefesinin
Bir Eleþtirisi (Literarischer Nachlassýn yanýsýra, ayrý bir broþür olarak da
yayýnlanmýþtýr.) ve Yahudi Sorunu Üzerine, (gene Literarischer
Nachlassda; Znaniye Yayýnevi tarafýndan Ucuz Kitaplýk serisinden 210
numaralý broþür olarak çýkarýlmýþtýr).
1845te, Marks ve Engels, birlikte Maindeki Frankfurtda, Kutsal
Aile, Bruno Bauer ve Ortaklarýna Karþý baþlýklý bir broþür yayýnladýlar.
(Literarischer Nachlass yanýsýra, broþür olarak iki Rus baskýsý vardýr:
biri, 1906da, St. Petersburgda Novy Golos tarafýndan öteki, 1907de, St.
Petersburgda, Vestnik Znaniya tarafýndan yayýnlandý.)
1845 ilkyazýnda, Marks, Feuerbach üzerine tezlerini yazdý.
(Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach baþlýklý broþüründe ek olarak
yayýnlanmýþtýr. Rusça bir çevirisi bulunmaktadýr.)
1845-1847de, Marks, Vorwärts, Deutsche-Brüsseler-Zeitung,
(1847); Westphälisches Dampfboot (Bielefeld, 1845-48); Der Gesellschaftsspiegel (Elberfeld, 1846) gazetelerine, birçok makaleler yazdý.
(Bunlarýn çoðu, biraraya getirilmemiþ, yeniden basýlmamýþ ya da
Rusçaya çevrilmemiþtir.)
1847de Marks, Proudhona karþý temel yapýtýný, Proudhonun
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Sefaletin Felsefesine yanýt olarak, Felsefenin Sefaletini yazdý. Kitap,
Brüksel ve Pariste yayýnlandý. (Rusçada, Novy Mirin çýkardýðý, biri G.
Lvoviç, diðeri Alekseyeva, sonuncusu da Prosveþçeniye tarafýndan
çevrilmiþ ve hepsi de 1905-1906da yayýnlanmýþ olan üç baský vardýr.)
1848de, Brükselde, Serbest Ticaret Üzerine Konuþma yayýnlandý (Rusça çevirisi mevcuttur, bunu, Londrada, Engelsin iþbirliði ile
yayýnlanan ve sanýrým, Avrupanýn bütün dillerine ve diðer birkaç dile
çevrilmiþ [sayfa 47] olan ünlü Komünist Partisi Manifestosu izledi. (Bu yapýtýn, 1905 ve 1906 yýllarýna ait, Molot, Kolokol, Alekseyeva vb. tarafýndan
çevrilmiþ hemen hemen sekiz Rusça baskýsý vardýr, çoðuna elkonulmuþtur. Bunlar çeþitli baþlýklar altýnda çýktýlar: Komünist Manifesto,
Sosyal Sýnýflar ve Komünizm, Kapitalizm ve Komünizm, Tarih Felsefesi.
Hem bunun, hem de Marksýn diðer yapýtlarýnýn tam ve en doðru çevirileri, Emeðin Kurtuluþu Grubunun dýþarda yayýnlanmýþ basýmlarý arasýnda
bulunabilir.)
1 Haziran 1848den, 19 Mayýs 1849a kadar, Kölnde, Marksýn
gerçekte baþ yöneticiliðini yaptýðý Neue Rheinische Zeitung yayýnlandý.
Marksýn, günümüze kadar devrimci proletaryanýn en iyi ve hâlâ aþýlmamýþ organý olarak kalan bu gazetede yayýnlanmýþ olan makaleleri,
tümüyle biraraya getirilmemiþ ve yeniden basýlmamýþtýr. Bunlarýn en
önemlileri, Literarischer Nachlassýn kapsamýna alýnmýþtýr. Bu gazetede
basýlmýþ olan Ücretli Emek ve Sermaye (1905 ve 1906da, Kozman,
Molot, Myagkov ve Voviç tarafýndan, dört Rusça basýmý yapýlmýþtýr) ve
gene ayný gazeteden Yönetimdeki Liberaller (1906da St. Petersburgda
Znaniye Yayýnevi tarafýndan, ucuz kitaplar serisinden, 272 numaralý
broþür olarak basýlmýþtýr) tekrar tekrar broþür halinde çýkartýlmýþtýr.
1849da, Marks, Kölnde, Ýki Siyasal Duruþmayý (Marksýn basýn
yasasýna aykýrý davranmak ve hükümete karþý silahlý direniþ çaðrýsýnda
bulunmak suçlamasýyla yargýlandýðý ve bir jüri tarafýndan beraat ettirildiði
duruþmada kendini savunurken yaptýðý iki konuþma 1905 ve 1906da
çýkartýlan ve Alekseyeva, Molot, Myagkov, Znaniye ve Novy Mire ait,
beþ basým halinde Rusça çevirileri mevcuttur),
1850de, Hamburgda, Marks, Neue Rheinische Zeitung dergisini,
altý sayý çýkardý. Burada basýlan en önemli makaleler, daha sonra, Literarischer Nachlassýn kapsamýna alýnmýþtýr. Bunlarýn içinde özellikle
dikkate deðer olanlar, 1895te, Engels tarafýndan, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý, 1848-1850 baþlýklý bir broþür halinde tekrar basýlan, makalelerdir.
(Rusça çevirisi, M. Malih Kitaplýðýnca, 5960 numara ile basýlmýþtýr; ayrýca,
Bazarov ve Stepanovun çevirdiði ve 1906da, St. Petersburgda Skirmunt
tarafýndan yayýnlanan Toplu Tarihsel Çalýþmalarda ve bir de Yirminci
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Yüzyýlýn Düþünceleri ve Görüþleri St. Petersburg, 1912de de mevcuttur.)
1852de, New Yorkta, Marksýn, Louis Bonaparteýn 18 Brumairei
baþlýklý bir broþürü yayýnlandý. (Yukarda adý geçen yayýnlarda Rusça
çevirisi mevcuttur).
Ayný yýl, Londrada, Enthüllungen über den Communistenproress in Köln, (Rusça çevirinin baþlýðý, Komanyardlarýn Köln Duruþmasý,
Halk Bilimi Kitaplýðý, n° 43, St. Petersburg, 28 Ekim 1906) yayýnlandý.[sayfa
48]

Aðustos 1851den 1862ye kadar,45 Marks, New York Tribunee
düzenli olarak yazý verdi, buradaki makalelerin çoðu, imzasýz, baþyazý
olarak çýktý. Bunlarýn arasýnda en göze çarpaný, Marks ve Engelsin ölümünden sonra, Almanca olarak tekrar basýlan bir dizi makaledir: Almanyada Devrim ve Karþý-Devrim (Bazarov ve Stepanovun çevirdiði toplu
yapýtlarda, bir Rusça çevirisi mevcuttur, ve sonra, 1905-06da, Alekseyeva, Obþçestvennaya Polza, Novy Mir, Vseobçkaya Bilioteka ve Molot
tarafýndan çýkartýlan, beþ basým halinde, broþür biçiminde çýkmýþtýr).
Marksýn Tribunedeki makalelerinin bazýlarý, daha sonra, Londrada,
ayrý broþürler halinde yayýnlandý; örneðin, 1856da yayýnlanan Palmerston üzerine makale: 18. Yüzyýlýn diplomatik Tarihinin Açýklanmasý (Liberal Ýngiliz Bakanlarýnýn, sürekli olarak Rusyaya rüþvet karþýlýðý baðlýlýklarý konusunda), ve diðerleri. Marksýn ölümünden sonra, kýzý Eleanor
Aveling, onun Doðu sorunuyla ilgili Tribune makalesinden bir kaçýný
Doðu Sorunu baþlýðý altýnda, 1897de Londrada yayýnladý. Bir kýsmý
Rusçaya çevrilmiþtir: Savaþ ve Devrim, Sayý I, Marks ve Engels: Yayýnlanmamýþ Makaleler (1852, 1853, 1854), Harkov 1919 (Düþüncemiz kitaplýðý).
1854ün sonlarýndan itibaren ve 1855 yýlý boyunca Marks, Neue
Oder-Zeitunga ve 1861-62de Viyana gazetesi Pressee katkýda bulundu.
Marksýn sayýsýz mektuplarý gibi, bu makaleler de toplanmýþtýr ve ancak
birkaçý Die Neue Zeitta yeniden basýlmýþtýr. Ayný durum, Marksýn 1859
Ýtalya Savaþýnýn diplomatik tarihi üzerine yazdýðý Das Volk (Londra 1859)
makaleleri için de geçerlidir.
1859da, Marksýn Ekonomi Politiðin Eleþitirisine Katkýsý Berlinde
yayýnlandý (Rusça çevirileri: Moskova 1896, Manuilov tarafýndan hazýrlanmýþtýr; St. Petersburg 1907, Rumyantsev tarafýndan çevrilmiþtir).

45
Engels, Handwärterbuch der Staalswissenschaften Band VI, s. 603teki Marks üzerine
makalesinde, ve Bernstein, Encyclopaedia Britannica, 1911, Onbeþinci Baskýsýna yazdýðý
Marks konusundaki makalesinde yanlýþlýkla tarihleri 1853-60 olarak vermektedirler. Bkz:
Marks ve Engels, Briefwechsel, 1913 baskýsý.
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1860ta Marksýn Herr Vogt baþlýklý bir kitapçýðý Londrada
yayýnlandý.
1864te, Marks tarafýndan yazýlan Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Çaðrýsý
Londrada çýktý (Rusça çevirisi mevcuttur). Marks, Enternasyonal Genel
Konseyinin sayýsýz manifestolarýnýn, çaðrýlarýnýn ve kararlarýnýn yazarý
idi. Bu malzeme tahlil edilmiþ ya da hatta derlenmiþ olmaktan çok
uzaktýr. Bu çalýþmaya ilk yaklaþým, Gustav Jaevkhin Marksýn birkaç
mektubunu ve karar taslaklarýný içeren [sayfa 49] Die Internationale baþlýklý
kitabýdýr (Rusça çevirisi: St. Petersburg 1906, Znaniye Yayýnevi). Genel
Konseyin Paris Komünü Üzerine Söylevi, Marks tarafýndan yazýlmýþ olan
Enternasyonale ait belgelerdendir. Bu belge, 1871de, Londrada
Fransada Ýç Savaþ baþlýklý bir kitapçýk halinde çýktý (Rusça çeviriler:
Lenin tarafýndan hazýrlanmýþ olan bir çeviri Molot Yayýnevi ve diðerleri).
1862 ve 1874 arasýnda Marks, Enternasyonalin bir üyesi olan
Kugelmannla mektuplaþtý (iki Rusça çeviri: biri Goihbarg adlý birine
ait, öteki Lenin tarafýndan hazýrlanmýþ).
1867de Marksýn temel yapýtý Kapital: Ekonomi Politiðin Eleþtirisi,
Birinci Cilt, Hamburgda çýktý. Ýkinci Cilt 1885te ve Üçüncü Cilt 1894te,
Marksýn ölümünden sonra Engels tarafýndan yayýnlandý. Rusça çevirileri:
Birinci Cilt, beþ baský halinde (ikisi Danielsonun çevirisi olarak, 1872
ve 1898; diðer ikisi E. A. Gurvich ve L. M. Zakýn çevirisi olarak ve Struvenin basýma hazýrlamasýyla; 1. baský - 1899, 2. baský - 1905; bir diðeri
ise Bazarov ve Stepanovun basýma hazýrlamasýyla). Ýkinci ve Üçüncü
ciltler Danielsonun çevirisi olarak, (pek yeterli deðildir) ve, bir de Bazarov ve Stepanovun basýma hazýrlamasýyla (bu daha iyidir) çýktý.
1876da Marks, Engelsin Herrn Eugen Dührings Umwalzung der
Wissenschaft (Anti-Dühring) adlý yapýtýnýn yazýlmasýna katkýda bulundu;
tüm çalýþmanýn elyazmasýný gözden geçirdi ve ekonomi politiðin tarihi
üzerine bütün bir bölüm yazdý.
Marksýn aþaðýdaki yapýtlarý ölümünden sonra yayýnlanmýþtýr:
Gotha Programýnýn Eleþtirisi (St. Petersburg 1906, ve Die Neue
Zeitta Almanca olarak, 1890-1891, sayý 18);
Deðer, Fiyat ve Kâr46 (26 Haziran 1865te verilen bir konferans;
Die Neue Zeit, XVI, 1897-1898; Rusça çevirileri, Molot, 1906, ve
Lvoviç 1905, tarafýndan çýkarýlmýþtýr);
Aus dem literarischen Nachlass Von Karl Marks Friedrich Engels
und Ferdinand Lassalle, üç cilt, Stuttgart 1962 (Rusça çevirisi, Akselrod
ve diðerleri tarafýndan basýma hazýrlanmýþtýr, 2 cilt, St. Petersburg 1908:
46
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Birinci Cilt, ayrýca E. Gurviç tarafýndan da basýma hazýrlanmýþtýr, Moskova
1907. Ayrý olarak yayýnlanan, Lassalleýn Marksa yazdýðý mektuplar Literarischer Nachlassa dahil edilmiþtir);
K. Marksýn F. Engelsin ve Baþkalarýnýn F.A. Sorgeye ve Baþkalarýna Mektuplarý (Rusçada iki basým, biri Akselrod tarafýndan hazýrlanmýþ, öteki Leninin önsözü ile Dauge tarafýndan yayýnlanmýþtýr);
Kapitalin dördüncü cildinin elyazmasý olan ve Kautsky tarafýndan
yayýnlanan Theorien über den Mehrwert [Artý-Deðer Teorileri], dört bölümlü [sayfa 50] üç cilt, Stuttgart 1905-10. (Yalnýzca birinci cilt Rusçaya
çevrilmiþtir; üç basým; St. Petersburg 1906; Plehanov tarafýndan basýma
hazýrlanmýþtýr; Kiev 1906, Jeleznot tarafýndan basýma hazýrlanmýþtýr ve
Kiev, 1907, Tuçapski tarafýndan basýma hazýrlanmýþtýr.) 1913te MarksEngels Yazýþmalarýnýn dört büyük cildi Stutgartta yayýnlandý, bunlardan I, Eylül 1844 ve 10 Ocak 1883 arasýnda yazýlmýþ olan 386 mektubu
içeriyor ve Marksýn biyografisinin ve görüþlerinin incelenmesi için çok
deðerli bir malzeme yýðýný saðlýyordu.
1917de, Marks ve Engelsin yapýtlarýnýn iki cildi çýktý, bunlar
1852-62 dönemine ait makalelerini içeriyordu (Almanca).
Marksýn yapýtlarýnýn bu listesini bitirirken, çoðunlukla Die Neue
Zeit, Vorwärts ve öteki Almanca sosyal-demokrat yayýnlarda çýkan daha
kýsa makalelerinin ve mektuplarýnýn sayýlmadýðýný belirtmek gerek.
Marksýn Rusça çevirilerinin listesi de, özellikle 1905-1906da çýkan
kitapçýklar açýsýndan, kuþkusuz tamam deðildir.
Marks ve marksizm üzerine olan yazýn çok geniþtir. Yalnýzca en
önde gelenlerine deðineceðiz ve yazarlarý üç ana gruba ayýracaðýz:
önemli sorunlarda Marksýn görüþ açýsýna baðlý kalan marksistler; özünde
marksizme düþman olan burjuva yazarlarý; ve marksizmin bazý temellerini kabul ettiklerini öne sürerlerken, aslýnda onun yerine burjuva kavramlar koyan revizyonistler. Narodniklerin Marksa karþý tutumu revizyonizmin özellikle bir Rus türü sayýlmalýdýr.
Werner Sombart, Ein Beitrag zur Bibliographie des Marksismus
(Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, XX, 2. Heft.47 1905, s.
413-430), adlý yapýtýnda tamam olmaktan çok uzak bir liste halinde üç
yüz kadar baþlýk verir. Gerek Die Neue Zeit 1883-1907 ve devamý dizininde, gerekse Jozef Stammhammerin Bibliographie des Sozialismus
und Kommunismus, Bd. I-III48 Jena (1893-1909) baþlýklý yapýtýnda daha
47
Marksizm Bibliyografyasýna Bir Katký, Toplumsal Bilim ve Toplumsal Politika
Arþivi, c. 20, kitap 2de yayýnlandý. -Ed.
48
Sosyalizm ve Komünizm Bibliyografyasý, c. 1-3. -Ed
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fazlasý bulunabilir. Marksizm üzerine ayrýntýlý bir bibliyografya için ayrýca
Bibliographie der Sozialwissenschaftene bakýnýz. Berlin, Jahrgang I,
1905 u. ff..49 Ayrýca da N. A. Rubakinin Kitaplar Arasýnda adlý yapýtýna
bakýnýz (cilt 2, 2. basým). Burada yalnýzca en önemli bibliyografyalara
deðiniyoruz. Maksýn biyografisi konusunda her þeyden önce, Friedrich
Engelsin 1878de Brunswickte Bracke tarafýndan [sayfa 51] yayýnlanan
Volkskalenderdeki50 ve Handwärterbuch der Staats-wissenschaften, Bd.
6,9.600-03teki51 makalelerine dikkat çekilmelidir; W. Liebknecht, Karl
Marks Zum Gedächtniss52 Nuremberg 1896; Lafargue, Karl Marks
Persönliche Erinnerungen;53 W. Liebknecht, Karl Marks, 2. Baský, St.
Petersburg 1906; P. Lafargue Karl Marksa Ait Anýlarým, Odessa 1905
(orijinali için bkz: Die Neu Zeit, IX, 1); Karl Marks: Anýsýna, St. Petersburg
1908, 410 sayfa, Y. Nevzoroj, N. Rojkov, V. Bozarov, Y. Steklov, A. FinnYenotayevsky, P. Rumyantsev, K. Renner, H. Roland-Holst, V. llyin, R.
Luxemburg, G. Zinovyev, Y. Kamenev, P. Orlovski, M. Taganskiye ait
makalelerin bir derlemesi; Franz Mehring,Karl Marks. Marksýn,
Amerikan sosyalisti Spargo tarafýndan Ýngilizce olarak yazýlmýþ olan geniþ
biyografisi (John Spargo Karl Marks, His Life and Work, London 1911)
yeterli deðildir. Marksýn eylemlerinin genel bir gözden geçirmesi için
ise Karl Kautskynin Die Historische Leistung von Karl Marks. Zum 25
Todestag des Meisters54 baþlýklý yapýtýna bakýnýz, Berlin 1908. Bu yapýtýn
Rusça çevirisi Karl Marks ve Tarihsel Önemi baþlýðýný taþýmaktadýr, St.
Petersburg 1908. Ayrýca Clara Zetkinin Karl Marks und sein lebenswerk55
baþlýklý popüler broþürüne de bakýnýz (1913). Marksa ait anýlar: Vestnik
Yevropide Annenkovun anýlarý, 1880 n° 4 (ayrýcaAnýlarýnda Cilt 3,
Olaðanüstü Bir Onyýl, St. Petersburg 1882); Ruskoye Bogalstvo, 1906, n°
12de Karl Schurzun anýlarý; Vestnik Yevropi, 1909, n° 6 ve devamýnda
M. Kovalevskinin anýlarý.
Marksist felsefe ve tarihsel materyalizm konusunda en iyi
açýklamayý G. V. Plehanov vermiþtir, Yirmi Yýl, St. Petersburg 1909, 3.
baský; Savunmadan Saldýrýya, St. Petersburg 1910; Marksizmin Temel
Sorunlarý, St. Petersburg 1908; Eleþtirmenlerimin Bir Eleþtirisi, St.
49

-Ed

Toplumsal Bilimler Bibliyografyasý, Berlin, yayýnýn ilk yýlý, 1905 ve onu izleyen yýllar.

Halk Günlüðü. -Ed.
Politik Bilimler Sözlüðü, c. 6, s. 600-603. -Ed
W. Liebknecht, Karl Marx Bibliyografik Anýlar. -Ed
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Paul Lafargue, Marksýn Kiþisel Anýlarý. -Ed
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Karl Kautsky, Karl Marksýn Tarihsel Katkýsý, Ustanýn Ölümünün Yirmibeþinci
Yýldönümü Üzerine. -Ed
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Clara Zetkin, Karl Marks ve Mesleði, -Ed.
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Petersburg 1906; Birci Tarih Görüþünün Geliþmesi, St. Petersburg 1908
ve diðer yapýtlarý. Antonio Labriola, Materyalist Tarih Görüþü Üzerine
[Rusça], St. Petersburg 1898; ayrýca Tarihsel Materyalizm ve Felsefe, St.
Petersburg 1906; Franz Mehring, Tarihsel Materyalizm Üzerine [Rusça]
(Prosveþçeniye ve Molota ait iki baský), St. Petersburg [sayfa 52]
1906 ve Lessing Efsane [Rusça], St. Petersburg 1908 (Znaniye);
ayrýca bakýnýz Charles Andler (marksist deðildir), Komünist Manifesto.
Tarih, Giriþ Yorumlar [Rusça], St. Petersburg 1906, ayrýca bakýnýz Tarihsel
Materyalizm, St. Petersburg 1908, Engels, Kautsky, Lafargue ve daha
birçoklarýna ait makalelerden oluþan bir derleme; L. Akselrod, Felsefi
Taslaklar, Tarihsel Materyalizmin Felsefî Eleþtirmenlerine Bir Yanýt, St.
Petersburg 1906. Dietzgenin marksizmden baþarýsýz sapmalarýnýn özel
bir savunmasý, E. Untermannýn Die Logischen Mängel des engeren
Marksismus56 adlý yapýtýnda bulunabilir, Münih 1910, 753 sayfa (geniþ
ama pek ciddi olmayan bir çalýþma). Hugo Riekesin, Zeitschrift für die
gesamte Staalswisenschaft, 62, Jahrgang, 1096, 3. Heft, s. 407-32deki
Die Philosophische Wurzel des Marksismus57 baþlýklý çalýþmasý, marksist
görüþlerin bir muhalifi tarafýndan yazýlmýþ, materyalizm açýsýndan bu
görüþleri felsefi bütünlüðünü gösteren ilginç bir çalýþmadýr. Benno
Erdmannýn Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft
(Schmollers Jahrbuch), 1907, 3. Heft, s. 156daki, Die Philosophischen
Voraussetzungen der materialistischen Geschichtsauffassung58 baþlýklý
çalýþmasý Marksýn felsefi materyalizmin bazý temel ilkelerinin çok yararlý
bir formülasyonu ve bugünkü kantçýlýk ve genel olarak bilmesinlercilik
açýsýndan ona karþý ileri sürülen iddialarýn bir özetidir. Rudolph Stammler
(kantçý), Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung,59 2. baský, Leipzig 1906; Woltman (gene bir kantçý), Tarihsel
Materyalizm (Rusça çevirisi, 1901); Vorländer (gene bir kantçý) Kant ve
Marks [Rusça], St. Petersburg 1909. Ayrýca bir yanda A. Bogdanov, V.
Bazarov ve diðerleri öte yandan ise V. Ýlyin60 arasýndaki polemiðe de
bakýnýz. (Birincilerin görüþleri Marksizm Felsefesinin Bir Özeti, St.
Petersburg 1908; A. Bogdanov, Büyük Bir Fetiþizmin Çöküþü, Moskova
1909 ve diðer yapýtlarda, V. Ýlyinin görüþleri ise Materyalizm ve AmpiryoE. Untermann, Dar Marksizmin Mantýksal Kusurlarý. -Ed.
Hugo Riekes, Marksizmin Felsefi Kökleri, Bütün Siyasal Bilimler Dergisi, 62nci
yayýn yýlý, 1906, s. 407-37 -Ed.
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Benno Erdmann, Tarihin Materyalist Anlayýþýnýn Felsefi Varsayýmlarý Yasama,
Yönetim ve Ulusal Ekonomi Yýllýðýnda (Schmoller Yýllýðý), 1907, Kitap 3, s. 1-56. -Ed.
59
Rudolph Stammler, Tarihin Materyalist Anlayýþýna Gäre Ýktisat ve Yasa -Ed.
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kritisizm, Moskova 1909da mevcuttur.) Tarihsel materyalizm ve ahlak
üzerine: Karl Kautsky, Ahlak ve Materyalist Tarih Anlayýþý, [sayfa 53]
St. Petersburg 1906 ve Kautskynin birçok baþka yapýtý; Louis
Boudin, Bugünkü Eleþtiriler Iþýðýnda Karl Marksýn Teorik Sistemi, V. Zasuliçin editörlüðü altýnda Ýngilizceden çevrilmiþtir, St. Petersburg 1908;
Hermann Gorter, Derhistorische Materialismus,61 1909. Marksizme karþý
olanlarýn yapýtlarýndan Jugan-Baronovskinin Marksizmin Teorik
Temellerini, St. Petersburg 1907; S. Prokopoviçin Marksýn Bir Eleþtirisini, St. Petersburg 1901; Hammacherin Das Philosophisch-ökonomische System des Marksismus62 adlý yapýtýný, Leipzig 1910 (730 sayfa,
alýntýlar derlemesi); Werner Sombartýn Sosyalizm ve Ondokuzuncu
Yüzyýlda Sosyal Hareketini [Rusça], St. Petersburg; Marks Adlerin
(kantçý) Kausaität und Teleologie, Viyana 1909; Marks Studien ve gene
ayný yazarýn Marks als Denker adlý yapýtlarýný63 sayabiliriz.
Hegelci bir idealist olan Ciovanni Gentilein La filosofia di Marks64
Pisa 1899, baþlýklý kitabý da dikkate deðer. Yazar, genellikle kantçýlarýn,
pozitivistlerin vb. dikkatinden kaçan Marksýn materyalist diyalektiðinin
bazý önemli yönleri üzerinde durmaktadýr. Gene bunun gibi: Lévynin
Feuerbachý, Marksýn esas felsefi öncellerinden biri hakkýnda bir
çalýþmadýr. Marksýn bazý yapýtlarýndan alýntýlardan oluþan yararlý bir
derleme de Çerniþevskinin Bir Marksistin Not Defterinde bulunabilir,
St. Petersburg (Dyelo), 1908. Marksýn ekonomik öðretisi üzerine aþaðýdaki kitaplar dikkate deðer: Karl Kautsky, Karl Marksýn Ekonomik
Öðretileri (Rusça pek çok basýmý vardýr), Tarým Sorunu, Erfurt Programý
ve pek çok broþür. Ayrýca bkz: Edvard Bernstein, Marksýn Ekonomik
Öðretisi, Kapitalin Üçüncü Cildi (Rusça çeviri, 1905); Gabriel Deville,
Kapital (Kapitalin birinci cildinin açýklamasý, Rusça çeviri 1907). Tarým
sounu konusunda, marksistler arasýndaki, revizyonizm denen þeyin bir
temsilcisi Edvard Daviddir, Sosyalizm ve Tarým (Rusça çeviri, St. Petersburg 1902). Revizyonizmin bir eleþtirisi için ise, V. Ýlyin, Tarým Sorunu, I.
Kýsma bakýnýz, St. Petersburg 1908. Ayrýca V. Ýlyin aþaðýdaki kitaplarýna
bakýnýz: Rusyada Kapitalizmin Geliþmesi, 2. baský, St. Petersburg 1908;
Ekonomik Denemeler ve Makaleler, St. Petersburg 1899; Tarýmda Kapitalizmin Geliþme Yasalarý Üzerine Yeni Veriler, Kitap 1, 1917. Fransadaki
tarýmsal iliþkilere ait en son verilere Marksýn görüþlerinin bazý sapmalarla

Hermann Gorter, Tarihsel Materyalizm. -Ed.
Hammacher, Marksizmin Felsefi-Ýktisadi Sistemi. -Ed.
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Marks Adler, Nedensellik ve Erekbilim ve Düþünür Olarak Marks, -Ed.
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uygulanmasý Compère-Morelin La question agraire et le [sayfa 54] socialisme en Franceýnda65 bulunabilir, Paris 1912, 455 sayfa. Marksýn ekonomik görüþlerinin, ekonomik yaþamýn son görüngülerine uygulanarak
daha da geliþmiþ hali için Hilferdingin Finans Kapitaline [Rusça], St.
Petersburg 1911, bakýnýz (Yazarýn deðer teorisine iliþkin görüþlerindeki
önemli hatalar Kautskynin Gold, Papier und Ware Altýn, Kaðýt Para
ve Metalar baþlýklý makalesinde düzeltilmiþtir, Die Neue Zeit, XXX, 1;
1912, s. 837 ve 866) ve ayrýca V. Ýlyinin Emperyalizm, Kapitalizmin En
Yüksek Aþamasý, 1917; baþlýklý yapýtýna bakýnýz. Pyotr Maslov, Tarým Sorununda (iki cilt) ve Ekonomik Geliþmenin Teorisinde bulunabilir, Die
Neu Zeit, XXIX, 1, 1911.
Burjuva profesörler arasýnda pek yaygýn olan marjinal fayda
teorisi denen teori açýsýndan Marksýn ekonomik öðretisinin bir eleþtirisi
aþaðýdaki yapýtlarda bulunmaktadýr: Böhm-Bawerk, Zum Abschluss des
Marksschen Systems66 (Berlin 1896, Staatswiss. Arbeiten, Festgabe für
K. Kniesde), Rusça çevirisi, St. Petersburg 1897. Marksýn Teorisi ve
Eleþtirisi ve ayrýca Kapital und Kapitalzins, 2. baský, iki cilt Innsbruck,
1900-1902 (Rusça çevirisi, Kapital ve Kârlar, St. Petersburg 1909). Aynca
bkz: Riekes, Wert und Tauschwert (1899),67 von Bortkiewicz, Wertrechnun und Proisrechnung im Marksschen System (Archiv für Sozialwissenschaft, 1906-1907);68 Leo von Buch, Über Die Elemente der
politischen Ökonomie. 1. Th. Die Intensität d. Arbeit, Wert u. Preis69
(Rusça da yayýnlanmýþtýr). Marksist açýdan Böhm-Bawerkin eleþtirisinin
bir tahlili için Hilferdingin Böhm Bawerks Marks Kritikine70 (MarksStudien, 1. Band, Vienna, 1904) ve Die Neue Zeitta yayýnlanmýþ olan
daha kýsa makalelere bakýnýz.
Marksizmin yorumunda ve geliþmesinde iki temel akým revizyonist ve radikal (ortodoks) ile ilgili olarak bkz: Edvard Bernsteinin
Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie (Almanca orijinali, Stuttgard 1899; Rusça çevirisi: Tarihsel Materyalizm, St. Petersburg 1901 ve Toplumsal Sorunlar, Moskova 1901); ayrýca bkz: Tarihten ve Sosyalizmin Teorisinden baþlýklý yapýtý, St. Petersburg 1902. Bernsteina bir yanýt, Karl Kautskynin [sayfa 55]
Compère-Morel, Fransada Tarým Sorunu ve Sosyalizm. -Ed.
Böhrn-Bawerk, Karl Marks ve Sisteminin Sonucu. -Ed.
67
Riekes, Deðer ve Deðiþim Deðeri, (1895). -Ed.
68
Von Bortkiewicz, Marksçý Sistemde Deðerin Hesaplanmasý ve Fiyatýn Hesaplanmasý
(Toplumsal Bilimler Arþivi 1906-07). -Ed.
69
Leo von Buch, Ekonomi Politiðin Öðeleri Üzerine, Emeðin Yeðinliði, Deðer ve Fiyat.
-Ed.
70
Hilferding. Böhm-Bawerkin Marksý Eleþtirisi. -Ed.
65
66
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Bernstein und des sozialdemokratische Programmýnda (Almanca orijinali, Stuttgart 1899, dört baský halinde Rusça çevirisi; 19051906). Fransýz marksist yazýný için bkz. Jules Guesde, Quatre ans de
lutte des classes, En garde; ve Questions dhier et daujourdhuil (Paris
1911);71 Paul Lafargue, Le déterminisme économique de K. Marks (Paris
1909);72 Anton Pannekoek, Zwei Tendenzen in der Arbeiterbewegung.73
Marksist sermaye birikimi teorisi üzerine Rosa Luxemburgun
yeni bir yapýtý vardýr, Die Akkumulation des Kapitals (Berlin 1913),74 ve
onun Marksýn teorisini yanlýþ yorumlamamasýna iliþkin bir tahlili de
Otto Bauer yapmýþtýr. Die Akkumulation des Kapitals (Die Neue Zeit,
XXX, 1, 1913, s. 831 und 862).75 Ayrýca bkz: Vorwärtsde Eckstein ve
1913 yýlýnda Bremer Bürger-Zeitungda Pannekoek.
Marksizm üzerine eski Rus yazýnýndan þu aþaðýdakileri belirtmek
gerek: B. Çiçerin, Alman Sosyalistleri, Bezobrazovun Siyasal Bilim
Derlemesinde, St. Petersburg 1888 ve Siyasal Doktrinler Tarihi, Kýsým
5, Moskova 1902,156 sayfa; yukardakine Zieber tarafýndan verilen bir
yanýt, Bay Çicerinin Gözlükleriyle Alman Ýktisatçýlarý, Toplu Yapýtlarýnda, c. 11, St. Petersburg 1900; L. Slonimski, Karl Marksýn Ekonomik
Öðretisi, St. Petersburg 1898; N. Zieber, Sosyal Ekonomik Araþtýrmalarýnda David Ricardo ve Karl Marks, St. Petersburg 1885 ve iki ciltlik Toplu
Yapýtlarýnda St. Petersburg 1900. Ayrýca J. Kaufmannýn (J.K.-n) 1872
Vestnik Yevropi, 1872, n° 5te Kapital üzerine bir gözden geçirmesi  bu
makale, Marksýn Kapitalin ikinci baskýsýna ekinde J. K.-nýn savlarýný
diyalektik-materyalist yönteminin doðru bir açýklamasý olarak kabul
etmiþ ve aktarmýþ olmasý gerçeðiyle dikkati çekmektedir.
Marksizm konusunda Rus Narodnikleri N. K. Mihavlovski Russkoye Bogatsitvoda, 1894, n° 10 ve 1895, n° 1 ve 2; ayrýca Toplu Yapýtlarýnda yeniden basýlmýþ olan P. Struvenin Eleþtirel Notlarý (St. Petersburg 1894) üzerine görüþler. Mihaylovskinin görüþleri marksist [sayfa 56]
bir açýdan, K. Tulin (V. Ýlyin) tarafýndan Ekonomik Geliþmemizi Niteleyen
Verilerinde tahlil edilmiþtir (St. Petersburg 1895, sansür tarafýndan yok
edilmiþtir), sonradan V. Ýlyinin Oniki Yýl Boyuncasýnda yeniden basýlmýþtýr, St. Petersburg 1908. Diðer narodnik yapýtlar: V. V., Siyaset Çiz-

Ed.
Ed.

71

Jules Guesde, Sýnýf Mücadelesinin Dört Yýlý, Dikkat! Günün Sorunlarý, Paris 1911. -

72

Paul Lafargue, Ýktisadi Belirlenimcilik. Karl Marksýn Tarihsel Yäntemi, Paris 1909.-

Anton Panliekoek, Emek Hareketinde Ýki Eðilim. -Ed.
Rosa Luxemburg, Sermayenin Birikimi, Berlin 1913.-Ed.
75
Otto Bauer, Sermayenin Birikimi, (Die Neue Zeit, XXX, 1, 1913, s. 831 ve 862). -Ed.
73
74
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gilerimiz, St. Petersburg 1892 ve Yetmiþlerden Yirminci Yüzyýla, St.
Petersburg 1907; Nikolayun, Reform Sonrasý Toplumsal Ekonomimizin
Özeti, St. Petersburg 1893; V. Çernov, Marksizm ve Tarým Sorunu, St.
Petersburg 1906 ve Felsefi ve Sosyolojik Denemeler, St. Petersburg 1907.
Narodniklerin yanýsýra þu aþaðýdakilere de deðinebiliriz: N. Karayev, Tarihsel Materyalizmin Üzerine Eski ve Yeni Denemeler, St. Petersburg 1896, 1913te Ekonomik Materyalizmin Bir Eleþtirisi baþlýðý altýnda
2. baský; Masarik, Marksizmin Felsefi ve Sosyolojik Temelleri [Rusça],
Moskova 1900; Croce, Tarihsel Materyalizm ve Marksçý Ýktisat [Rusça],
St. Petersburg 1902.
Marksýn görüþlerinin doðru bir deðerlendirmesi için, onun en
yakýn düþünce ve çalýþma arkadaþý Friedrich Engelsin yapýtlarýný
tanýmak gerekir. Engelsin tüm yapýtlarýný hesaba katmadan marksizmi
anlamak ve sunmak olanaksýzdýr.
Anarþizm açýsýndan Marksýn bir eleþtirisi için bkz: V. Çerkezov,
Marksizmin Öðretileri, iki bölüm, St. Petersburg 1905; V. Tucker, Bir
Kitabýn Bedeli [Rusça], Moskova 1907; Sovel (sendikalist), Modern Ekonominin Toplumsal Ýncelemeleri, Moskova 1908 [sayfa 57]
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[1]
Lenin, Granat Ansiklopedik-Sözlük için yazmayý amaçladýðý Karl
Marx makalesine, 1914 ilkyazýnda Pronin (Galiçya)de baþladý ve Kasým 1914te
Bemde tamamladý. Bir kitapçýk olarak yayýnlanan bu makalenin 1918 baskýsýnýn
Önsözünde, Lenin makalenin 1913 yýlýnda yazýldýðýný anýmsadýðýný söyler.
Makale, 1915te, Sözlükte, V .Ý. Lenin imzasýyla yayýnlandý ve makaleye
bir de Marksizm Bibliyografyasý eklendi. Sansür yüzünden Sözlükün
yayýmcýlarý, Sosyalizm ve Proletaryanýn Sýnýf Mücadelesinin Taktikleri adlý
iki bölümü yazýdan çýkardýlar ve metinde bir dizi deðiþiklik yaptýlar.
1918de Priobi Yayýnevi, makalenin özgün metnini, Leninin özel olarak
bu makale için yazdýðý bir önsözle birlikte ayrý bir kitapçýk olarak yayýnladý,
ama Marksizm Bibliyografyasý eki kitapçýkta yoktu.
Makale, elyazmalarýna uygun olarak tümüyle ilk kez RKPMK Lenin
Enstitüsü tarafýndan Marx-Engels Marksizm derlemesi içerisinde 1925 yýlýnda
yayýnlandý. -7
[2]
Komünist Birlik 1847 yazýnda Londrada kurulan devrimci
proletaryanýn birinci uluslararasý örgütü. Birliðin örgütleyicileri ve liderleri Birliðin
talimatýyla, Komünist Partisi Manifestosunun yazarlarý, Marx ve Engels idi. Birlik,
burjuvaziyi alaþaðý etmeyi, eski burjuva toplumunu sýnýf karþýtlýklarýyla birlikte
ortadan kaldýrmayý ve sýnýfsýz ve özel mülkiyeti olmayan yeni bir toplumu
kurmayý amaçlýyordu.
1852 Kasýmýna kadar süren varlýðý sýrasýnda, proleter devrimcilerin eðitim
merkezi olarak, proletarya partisinin çekirdeði olarak ve Uluslararasý Ýþçi
Birliðinin (Birinci Enternasyonalin) öncüsü olarak önemli bir rol oynadý. Onun
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tarihi, Engelsin Komünist Birliðin Tarihi Üzerine adlý makalesinde ele alýnmýþtýr
.(Bkz: Marx and Engels, Collected Works, Moskova 1962, c. 11, s. (338-57).) -13
[3]
Þubat 1848deki Fransýz burjuva devrimi. - 14
[4]
Mart 1848de baþlayan Almanya ve Avusturyadaki burjuva devrimi. 14
[5]
Küçük-burjuva partisi (La Montagne) tarafýndan, Cumhurbaþkanýnýn
ve Yasama Meclisi çoðunluðunun 1848 Anayasasýný çiðnemesini protesto etmek
üzere Pariste düzenlediði bir halk gösterisi. Göstericiler daðýtýlmýþtý. -14
[6]
Marxýn bonapartçý ajan K. Vogt tarafýndan yazýlan iftira dolu
uydurmasý Allgemeine Zeitunga Karþý Davama yanýt olarak yazdýðý Herr Vogt
kitapçýðý. -14
[7]
Uluslararasý Ýþçi Birliði Açýlýþ Söylevi. -14
[8]
Restorasyon, 1792 Fransýz burjuva devrimi ile devrilen Burbon
hanedanýnýn iktidarýný yeniden kurduðu, Fransýz tarihinde bir dönem (181430). 24
[9]
Marjinal fayda teorisi, marksist emek-deðer teorisine karþý olarak
geçen yüzyýlýn sonunda Avusturya okulu denilen akým tarafýndan ileri
sürülmüþtür. Bu Avusturya okulu, kaba ekonomi politiðin bir türünü öðütlüyordu,
ama öteki temsilcilerinden farklý olarak metaýn deðerini yalnýzca onun yararlýlýðý
ile deðil ayný zamanda, enaz acil olan gereksinmeleri karþýlayan mevcut mallarýn
son (marjinal) birimlerinin yararlýlýðý ile de belirlemiþtir. Marjinal fayda teorisi
Avusturya okulunun bütün öteki iktisadi ve felsefi görüþleri gibi, kapitalist
sömürünün gerçek niteliðinin üstünü örtme aracý olarak kullanýlmýþtý. -32
[10]
Die Neue Zeit (Yeni Zamanlar), 1833ten 1923e kadar Stuttgartta
yayýnlanan Alman Sosyal-Demokrat Partisinin teorik bir dergisi. Yayýmcýsý
Kautsky idi ve Ekim 1917de Kautskynin yerine Cunow geçti. Marx ve Engelsin
birçok çalýþmalarýný yayýnlayan ilk dergi idi.
Engels, yayýmcýlara, çalýþmalarýnda, marksizmden sýk sýk sapmalarýný
eleþtirerek öðütler vermiþti.
Engelsin, 1895te ölümünden sonra, dergi Bernsteinýn marksizme karþý
revizyonist bir haçlý seferini baþlatan bir dizi makalesini, Sosyalizmin Sorunlarýný
da içeren revizyonist makaleleri yayýnlamayý alýþkanlýk haline getirdi. Birinci
Dünya Savaþý sýrasýnda dergi, sosyal-þovenleri destekleyerek merkezci bir yol
izledi. -41
[11]
1815ten itibaren, Avusturya, Prusya ve Rusyanýn ortaklaþa denetim
altýna aldýklarý Krakov Cumhuriyetindeki ulusal kurtuluþ demokratik
ayaklanmasý. Ayaklanmacýlar, feodal yükümlülükleri ortadan kaldýran ve karþýlýðý
ödenmeden köylülere topraðýn geri verileceðini vaadeden bir bildiri yayýnlayan
bir U1usal Hükümet kurdular. Hükümet öteki bildirilerinde artan ücret oranlarýyla
ulusal iþ atölyeleri açtýðýný ve bütün yurttaþlara eþitlik getirdiðini ilan etti. Kýsa
bir süre sonra ayaklanma bastýrýldý. -44
[12]
Junker  Prusyalý soylu toprak sahibi. -46
[13]
Sosyalistlere-Karþý Yasa  Almanyada 1878de Bismarck hükümeti
tarafýndan iþçi sýnýfý ve sosyalist hareketle mücadele etmek için hazýrlandý ve
yürürlüðe kondu. Yasa bütün sosyal-demokrat örgütleri, yýðýn niteliði taþýyan
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iþçi sýnýfý birliklerini, iþçi sýnýfý basýnýný yasaklýyor, sosyalist yazýlarýn toplatýlmasý
konusunda hükümler koyuyordu. Sosyal-demokratlar hakkýnda kovuþturmalar
açýlabiliyor ve ülkeden çýkarýlabiliyordu. Ne var ki, bu baský önlemleri kendisini
yeraltý çalýþmalarýna uyarlayan Sosyal-Demokrat Partiyi yýkamadý. Merkez organý
SotsiaI-Demokrat dýþarda basýlýyor, parti kongreleri düzenli bir þekilde dýþarda
yapýlýyordu. Ülke içindeki sosyal-demokrat örgütler ve gruplar yeraltýnda
çalýþýyorlar ve Gizli Merkez Komitesinin denetimi altýnda faaliyet gösteriyorlardý.
Ayný zamanda parti, yýðýnlarla baðlarýný güçlendirmek için çeþitli legal yollara
baþvuruyordu ve etkisi giderek artýyordu. 1878-1890 yýllan arasýnda Reichstag
seçimlerinde aldýðý oy sayýsý üç kat artmýþtý. Marx ve Engels Alman sosyaldemokratlarýna büyük yardýmlarda bulundular, 1890da halk yýðýnlarýnýn baskýsý
ve emekçi hareketinin hýzlanmasýyla, bu yasa yürürlükten kaldýrýldý. -46
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