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GOTHA PROGRAMININ ELEÞTÝRÝSÝ[1]
KARL MARKS

FRÝEDRÝCH ENGELSÝN ÖNSÖZÜ[2]

Burada yayýnlanan elyazmasý metnin Brackeye gönderilmesi dolayýsýyla yazýlan mektup ve program taslaðýnýn eleþtirisi,
Geib, Auer, Bebel ve Liebknechte iletilmek ve sonra da Marxa
geri gönderilmek üzere, Gotha Birleþme Kongresinden[3] az önce,
1875te, Brackeye gönderildi. Halle Kongresi,[4] Gotha programýnýn
tartýþýlmasýný parti gündemine aldýðýna göre, bu önemli belgeyi,
belki de bu tartýþma ile ilgili belgelerin en önemlisi olan bu metni,
kamuoyuna açýklamayý daha fazla geciktirirsem dürüstlükle baðdaþmayan bir davranýþta bulunmuþ olurum.
Ama bu metnin çok daha önemli bir yaný da var. Burada,
Lassalle in harekete katýlmasýyla birlikte baþlatmýþ olduðu iktisadi
ilkeler ve taktikle ilgili eðilimler karþýsýnda, Marxýn benimsemiþ olduðu tutumu açýklýkla ve saðlam olarak bulmak mümkündür.
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Program tasarýsýnýn amansýzca tahlili, alýnan sonuçlarýn incelenmesinde ve tasarýnýn zayýf noktalarýnýn açýða vurulmasýnda gösterilen sertlik, bütün bunlar, 15 yýl geçtikten sonra, artýk kimseyi gocundurmamalýdýr. Özgül olarak lasalcýlýk, artýk, ancak yurt dýþýnda,
terkedilmiþ harabelerde yaþamaktadýr, ve Hallede, Gotha Programý,
onu kaleme almýþ olanlar tarafýndan bile, tamamen yetersiz sayýlarak terkedilmiþtir.
Bununla birlikte, [anlamý] pek fark ettirmediði yerlerde, bazý
deyimleri ya da kýrýcý kiþisel deðerlendirmeleri sildim ve yerlerine
noktalar koydum. Marx da eðer elyazmasýný bugün yayýnlasaydý
ayný þeyi yapardý. Metinde kullanýlan dilin yer yer aþýrý sertlikte oluþu, iki nedenden ötürü idi. Birincisi, Marx ve ben, Alman hareketine daha sýký baðlarla baðlý bulunuyorduk, program tasarýsýnýn ifade
ettiði gözle görülür gerileme bizi özellikle üzmüþtü. Ýkincisi, o sýrada,
Enternasyonalin Lahey Kongresinden[5] iki yýl sonra, bizi, Almanyada
olup biten herþeyden sorumlu tutan Bakunin ve onun anarþistleri
ile tam savaþ halinde olmamýzdý, onun için programýn açýkça itiraf
edilmeyen babalýðýnýn bize yüklenmesini beklemeliydik. Bugün
artýk bütün bunlar geçerliðini yitirmiþtir, ayný þekilde, sözkonusu
pasajlarýn da gereði kalmamýþtýr.
Bundan baþka, basýn yasasý bakýmýndan gerektiði için çýkarýlýp yerine noktalar konan birkaç tümce daha var. Daha yumuþak
bir deyim kullanmam gerektiði yerde, ben bu deyimi parantez arasýna koydum. Bunlarýn dýþýnda, yayým, metnin aynýsýdýr.
Londra, 6 Ocak 1891
Die Neite Zeit, Bd. 1, n° 18,
1890-91de yayýnlanmýþtýr.
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KARL MARX
W. BRACKEYE MEKTUP

Londra, 5 Mayýs 1875

Azizim Bracke,
Aþaðýdaki kenar notlarý, Birlik Programýnýn eleþtirisidir, okuduktan sonra lütfen Geib ve Aueri, Bebel ve Liebknechti bunlardan haberdar edin. Ýþim baþýmdan aþkýn ve doktorlarýn izin verdiðinden çok daha fazla çalýþmaktayým. Onun için bu koca kâðýdý
keyfim için boþ yere doldurmuþ deðilim. Bunlar, bundan sonra
geliþtirmek zorunda kalabileceðim hareketlerin, bu yazýlarýn muhatap olarak aldýðý partinin dostlarý tarafýndan olumsuz þekilde yorumlanamamasý için de gerekliydi.
Birleþme Kongresinden sonra, Engels ve ben, kýsa bir bildiri
yayýnlayarak, sözkonusu ilke programý ile ortak hiç bir yanýmýz olmadýðýna deðineceðiz.
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Dýþarda, partinin düþmanlarý tarafýndan yayýlan ve kesin olarak yanlýþ olan, Eisenach Partisinin[6] eylemini buradan gizliden
gizliye yönettiðimiz lafý dolaþtýrýldýðý için de, bu gereklidir. Örneðin
Bakunin, yakýnda yayýnlanmýþ olan bir Rusça kitabýnda[7] beni, yalnýzca bu partinin bütün programlarýndan vb. sorumlu tutmuyor,
ayný zamanda, Liebknechtin ilk günden beri Halkçý Parti[8] ile yaptýðý iþbirliðinin tümünden sorumlu tutuyor.
Bunlar olmasa da, mahküm edilmesi gereken ve partinin
moralini bozan bir programý, diplomatik bir suskunluk yoluyla olsa
bile, tanýmamak benim için bir görevdir.
Ýleriye doðru atýlan her adým, her gerçek ilerleme, bir düzine programdan daha önemlidir. Eðer Eisenach Programýný aþmak
mümkün olmazsa ve koþullar buna elveriþli olmazsa muhataplarýmýzla, ortak düþmana karþý bir hareket anlaþmasý yapmakla yetinmeliyiz. Eðer bunun tam tersine, (bunu uzun bir ortak çalýþmayla
böyle programlarýn hazýrlanabileceði bir zamana býrakmak dururken) ilke programlarý imal etmeye kalkýþýrsak, o zaman, herkesin
gözü önünde, bütün dünyaya, partinin hareket düzeyini gösteren
nirengiler yerleþtirmiþ oluruz. Lasalcý önderler, koþullar onlarý zorladýðý için bize gelmekteydiler. Eðer onlara, ilkeler üzerinde pazarlýða
giriþilmeyeceði daha baþýndan söylenmiþ olsaydý, bir hareket programý ya da ortak hareket için bir örgütlenme planý ile yetinmek zorunda kalýrlardý. Bunun yerine, onlarýn, tarafýmýzdan kabulünü zorunlu saydýðýmýz yetkilerle karþýmýza çýkmalarýna izin veriliyor, ve
böylece sana muhtaç olan kimselere sýðýnmýþ oluyor. Ve bütün
bunlarýn üzerine tüydikmek için de, onlar, uzlaþma kongresinden
önce yeni bir kongreye çaðýrýyorlar, bizim partimizin kongresi ise
post festum* toplanýyor. Besbelli ki, kendi partimizin her türlü eleþtirisi ve ayrýlmasý önlenmek istenmiþtir. Birleþme olgusunun tek
baþýna iþçileri mutlu kýldýðý bilinmektedir, ama pek kýsa zaman
içinde elde edilen bu sonucun bedelinin çok pahalý olmadýðý sanýsý
bir yanýlgýdýr.
Üstelik lasalcý inanç maddelerinin yasalaþmasý hesaba katýlmasa bile, program hiçbir deðer taþýmamaktadýr.
Pek yakýnda size Kapitalin Fransýzca yayýnýnýn son fasiküllerini göndereceðim. Fransýz hükümeti yasakladýðý için, yayýný uzun
* Bayramdan sonra; iþ iþten geçtikten sonra
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zaman geciktirildi. Bu hafta ya da gelecek hafta baþýnda kitabýn
yayýnlanmasý tamamlanmýþ olacaktýr. Ýlk altý fasikül elinize geçti
mi? Bana Beckerin adresini bildirin ki, ona da bu son fasikülleri
gönderebileyim.
Volksstaat[9] kitapevinin kendine özgü tuhaf davranýþlarý var.
Örneðin bana Kolonya Komünistleri Davasýnýn basýlmýþ nüshalarýndan henüz tek bir tane bile göndermediler.
Selamlar.
KARL MARX
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KARL MARKS
GOTHA PROGRAMININ ELEÞTÝRÝSÝ [1]
ALMAN ÝÞÇÝ PARTÝSÝ PROGRAMININ KENAR NOTLARI

I
1. Emek bütün zenginliðin ve bütün kültürün
kaynaðýdýr, iþe yararlý emek, ancak toplum içinde
ve toplum tarafýndan meydana getirildiði için,
emeðin geliri, tümüyle, eþit hakla, toplumun bütün üyelerine aittir.

Paragrafýn Birinci Kýsmý: Emek bütün zenginliðin ve bütün
kültürün kaynaðýdýr.
Emek, bütün zenginliðin kaynaðý deðildir. Doða da, týpký, bir
doða gücünün, insan emek-gücünün deyimlenmesinden baþka
bir þey olmayan emek gibi kullaným-deðerlerinin (ve kuþkusuz maddi zenginlik de bu deðerlerden meydana gelir!) kaynaðýdýr. Bu
tümce, çocuklarýn tüm okuma kitaplarýnda vardýr ve emeðin ilgili
nesnelerle ve araçlarla iþlev gördüðünü kastetmesi ölçüsünde doðrudur. Ama bir sosyalist program, onlara anlam verebilecek koþullarý
sessizce geçiþtiren bu tür burjuva tümcelerine yer veremez. Ve
insan, daha baþýndan, bütün emek araçlarýnýn ve konularýnýn birincil
kaynaðý olan doðaya karþý onun sahibi gibi hareket ettiði, kendi
malýymýþ gibi davrandýðý ölçüdedir ki, onun emeði, kullaným-deðerlerinin ve dolayýsýyla zenginliðin kaynaðý olur. Burjuvalar, yanlýþ
14
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olarak, emeðe doðaüstü yaratýcý güç yüklemeleri için pek iyi temellere sahiptir; çünkü, salt emeðin doðaya baðlý olmasý olgusundan,
emek-gücünden baþka bir mülkiyete sahip olmayan insanýn, toplumun ve kültürün bütün koþullarýnda, emeðin maddi koþullarýnýn
sahibi haline gelen baþka insanlarýn kölesi olmak zorunda olduðu
sonucu çýkar. Bu insan, ancak onlarýn izni ile çalýþabilir, dolayýsýyla
da ancak onlarýn izni ile yaþayabilir.
Þimdi de, tümceyi olduðu gibi, ya da daha doðrusu bu topal
haliyle býrakalým. Bundan nasýl bir sonuç beklenebilir? Besbelli ki
þu.
Emek bütün zenginliðin kaynaðý olduðuna göre, toplumda
hiç kimse, bir emek ürünü olmayan zenginliði kendine maledinemez. Demek ki, eðer bir kimse çalýþmýyorsa, baþkasýnýn emeðiyle
yaþýyordur; o, kültürünü bile baþkasýnýn emeðinden elde etmektedir.
Bunun yerine birinci önermeye, ...diði için çekim eki ile
bir ikinci önerme ekleniyor ve birincisinden deðil, ikinci önermeden
sonuç çýkarýlýyor.
Paragrafýn Ýkinci Kýsmý: Yararlý emek, ancak toplum içinde
ve toplum tarafýndan meydana getirilir.
Birinci önermeye göre, emek, her zenginliðin ve her kültürün
kaynaðý idi, demek ki, emek olmadan toplum da olamaz. Oysa
þimdi, tam tersine, yararlý emeðin, toplum olmadan olanaksýz
olduðunu öðreniyoruz.
Ayný þekilde, yalnýzca toplumda, yararsýz, ve hatta toplumsal
bakýmdan zararlý emeðin, kazançlý bir geçim dalý haline gelebileceði, yalnýzca toplumda aylaklýk yapýlarak yaþanýlabileceði vb., vb.
söylenebilirdi  kýsaca bütün Rousseau baþtan aþaðý kopya edilebilirdi.
Peki yararlý emek nedir? Kuþkusuz, yalnýzca niyetlenilen
yararlý sonucu üreten emek. Taþla bir hayvaný öldüren, meyve devþiren vb. bir yabanýl ve maymunluktan çýktýktan sonra insanoðlu
bir yabanýldý yararlý emek gerçekleþtirir.
Üçüncü olarak. Sonuç: Ve yararlý emek, ancak toplum içinde ve toplum tarafýndan meydana getirildiði için, emeðin geliri,
tümüyle, eþit hakla, toplumun bütün üyelerine aittir.
Ne güzel sonuç! Eðer, yararlý emek, ancak toplum içinde ve
toplum tarafýndan meydana getirilebiliyorsa, o halde, bu emeðin
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geliri, topluma aittir  birey olarak iþçiye ise, emeðin koþulu olan
toplumun varlýðýný sürdürmesi için gerekli olanýn dýþýnda hiçbir þey
yok.
Gerçekte, bu önerme, her çaðda, belli bir zamanda mevcut
toplum durumunun savunucularý tarafýndan kullanýlagelmiþtir. Birinci olarak onu izleyen bütün ývýr-zývýrla birlikte hükümetin hak
istekleri gelir, çünkü hükümet, toplumsal düzenin korunmasý için
toplumsal organdýr; ardýndan, çeþitli türden özel mülkiyetin hak
istekleri gelir, çünkü çeþitli türde özel mülkiyet toplumun temelidir, vb.. Görülüyor ki, böylesi boþ tümceler istenildiði gibi evrilip
çevrilebilir.
Ancak þöyle kaleme alýndýðý zaman, paragrafýn birinci kýsmý
ile ikinci kýsmý arasýnda, bir mantýk baðý kurulabilir:
Emek, ancak, toplumsal emek olarak, zenginliðin ve kültürün kaynaðý olur, ya da ayný anlama gelen: ancak toplum içinde
ve toplum tarafýndan.
Bu önerme, tartýþma götürmez þekilde doðrudur, çünkü,
yalýtýlmýþ emek (bunun maddi koþullarýnýn gerçekleþmiþ olduðunu varsayarsak), kullaným-deðerleri yaratabilirse de, ne zenginlik,
ne de kültür yaratabilir.
Þu önerme de ayný þekilde tartýþma götürmez:
Emeðin toplumsal olarak geliþmesi ve böylece zenginlik ile
kültürün kaynaðý olmasý ölçüsünde, iþçiler arasýnda yoksulluk ve
periþanlýk, iþçi olmayanlar arasýnda zenginlik ve kültür geliþir.
Bu, geçmiþin tüm tarihinin yasasýdýr. O halde emek ve
toplum üzerine genel sözler sýralayacak yerde, bugünkü kapitalist toplumda iþçileri bu toplumsal beladan kurtulmada yetenekli
kýlan ve onlarý buna zorlayan maddi vb. koþullarýn, sonunda nasýl
yaratýlmýþ olduðu, burada, somut bir biçimde kanýtlanmalýydý.
Ama, gerçekte, gerek biçim, gerek içerik yönünden olsun,
bütün bu paragrafýn buradaki varlýk nedeni, partinin bayraðý üzerine, en yukarýya, lasalcý emeðin tüm geliri formülünün slogan
olarak yazýlabilmesi içindir. Emek geliri, eþit hak vb. konularýna
ilerde döneceðim, çünkü ilerde de, ayný þey biraz deðiþik biçimde
karþýmýza çýkmaktadýr.
2. Bugünün toplumunda emek araçlarý, kapitalist sýnýfýn tekelindedir; iþçi sýnýfý için bundan
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doðan baðýmlýlýk durumu, bütün biçimleriyle yoksulluðun ve köleliðin nedenidir.

Enternasyonalin tüzüðünden alýnan bu tümce, düzeltilmiþ
olan bu biçimiyle yanlýþtýr.
Bugünün toplumunda, emek araçlarý, toprak sahiplerinin
ve kapitalistlerin tekelindedir (toprak mülkiyeti tekeli, sermaye tekelinin temelidir de). Enternasyonalin tüzüðü, sözkonusu pasajda,
tekelcilerin þu ya da bu sýnýfýndan sözetmez. Emek araçlarýný, yani yaþamýn kaynaklarýný tekelleþtirenden sözeder. Yaþamýn kaynaklarý sözcüklerinin eklenmesi, topraðýn emek araçlarý arasýna
katýldýðýný yeteri kadar açýklýkla gösterir.
Bu düzeltmeye gidildi, çünkü, Lassalle, bugün bilinen nedenlerle, yalnýzca, kapitalist sýnýfa saldýrýyordu ve toprak sahiplerini
hedef almýyordu. Ýngilterede, kapitalist, çoðunlukla, fabrikasýnýn
kurulu bulunduðu topraðýn sahibi bile deðildir.
3. Emeðin kurtuluþu, emek araçlarýnýn toplumun ortak mülkiyeti durumuna yükseltilmesini
ve emek gelirinin adaletli biçimde daðýtýlmasý
ile birlikte toplam emeðin topluluk tarafýndan düzenlenmesini gerektirir.

Emek araçlarýnýn ortak mülkiyet durumuna yükseltilmesi,
bu, herhalde ortak mülkiyet haline dönüþtürülmesi anlamýna gelmektedir. Ama bunun üzerinde fazla durmuyorum.
Emeðin geliri nedir? Emeðin ürünü mü, yoksa onun deðeri
mi? Ve, bu sonuncu durumda da, ürünün tüm deðeri mi, ya da
yalnýzca, emeðin tüketilen üretim araçlarýnýn deðerine eklemiþ olduðu yeni deðer kýsmý mi?
Emek geliri, Lassallein, belirli iktisadi kavramlarýn yerine
koyduðu belirsiz bir kavramdýr.
Adaletli biçimde daðýtým ne demektir? Burjuvalar bugünkü
daðýtýmýn adaletli olduðunu iddia etmiyorlar mý? Ve gerçekten
de bugünkü üretim biçimi esasýna göre bu daðýtým, biricik adaletli
daðýtým deðil midir? Ýktisadi iliþkiler, hukuksal kavramlar tarafýndan
mi düzenlenmiþtir, yoksa, tersine, hukuksal iliþkiler iktisadi kavramlardan mi doðar? Sosyalist sekterlerin de bu adaletli daðýtým hakkýnda son derece çeþitli görüþleri yok mudur?
Marks-Engels
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Burada bu adaletli daðýtým deyimi ile ne kastedildiðini
bilmek için, birinci paragrafý bu paragrafla birlikte ele almamýz gerekir. Bu son paragraf emek araçlarýnýn ortak mülkiyet olduðu ve
toplam emeðin topluluk tarafýndan düzenlendiði bir toplum varsayýyor, birinci paragraftan da emeðin gelirinin, tümüyle, eþit hakla,
toplumun bütün üyelerine ait olduðunu öðreniyoruz.
Toplumun bütün üyelerine mi? Çalýþmayanlara da mý? O
zaman emeðin gelirinin tümü ne oluyor? Toplumun yalnýz çalýþan
üyelerine mi gidiyor? O zaman toplumun bütün üyelerinin eþit
hakký ne olacak?
Ama besbelli ki toplumun bütün üyeleri ve eþit hak, geliþigüzel söylenmiþ þeyler. Bunun özü, bu komünist toplumda, her
iþçinin, Lassallevari emeðin tüm ürününü almasý gerektiðidir.
Önce emek geliri sözünü, emek tarafýndan yaratýlan nesne
anlamýnda alýrsak, topluluðun emeðinin geliri toplam toplumsal
üründür.
Bundan þunlar çýkarýlmalýdýr:
Birincisi, yýpranan üretim araçlarýnýn yerine konmasýnýn
karþýlýðý.
Ýkincisi, üretimin geniþletilmesi için ek kýsým.
Üçüncüsü, doða olaylarýnýn vb. neden olduðu sýkýntýlar ve
aksaklýklar için yedek ya da sigorta fonlarý.
Emeðin tüm gelirinden yapýlacak olan bu çýkarmalar, iktisadi bir zorunluktur, ve bunlarýn büyüklüðü varolan araçlara ve
güçlere göre, kýsmen de olasýlýk hesabý ile belirlenebilir, ama hiçbir
yönden adaletle hesaplanamazlar.
Geriye toplam ürünün tüketim aracý olarak iþ görmek üzere
öteki kýsmý kalýr.
Bu da bireyler arasýnda paylaþýlmadan önce, gene þu çýkarmalar da yapýlmalýdýr:
Birincisi, üretime ait olmayan genel yönetim giderleri.
Bu kýsým, ilk baþlarda bugünkü topluma kýyasla çok sýnýrlýdýr, ve yeni toplum geliþtiði ölçüde azalýr.
Ýkincisi, okullar, saðlýk hizmetleri, vb. gibi, gereksinmelerin
ortaklaþa karþýlanmasýna ayrýlan kýsým.
Bu kýsým da, ilk baþlarda bugünkü topluma kýyasla önemli
ölçüde artmaktadýr, ve yeni toplum geliþtiði ölçüde de artar.
Üçüncüsü, çalýþamayanlarýn vb. geçimi için gerekli fonlar,
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yani bugün resmi olarak yoksullara yardým diye adlandýrýlan þeyin
kapsamýna girenler.
Ancak þimdi programýn lasalcý etkinin altýnda, tek baþýna
dar bir görüþle ele aldýðý daðýtma, yani ortaklaþa toplumun üreticileri arasýnda bireysel olarak paylaþýlan tüketim araçlarý kýsmýna
varmýþ oluruz.
Her ne kadar özel bir birey niteliði ile üreticinin elinden alýnandan, toplumun bir üyesi niteliði ile dolaylý ya da dolaysýz olarak
yararlanmakta ise de, emeðin tüm geliri zaten farkedilemez bir
biçimde azaltýlmýþ gelire dönüþmüþ bulunmaktadýr.
Týpký emeðin tüm geliri sözünün gözden kaybolmasý gibi,
emeðin geliri sözü de þimdi tamamen gözden kaybolmaktadýr.
Üretim araçlarýnýn ortak mülkiyeti üzerine kurulu ortaklaþa
toplum içinde, üreticiler ürünlerini deðiþmezler; ayný biçimde, ürünler için kullanýlmýþ emek, burada, bu ürünlerin deðeri olarak, onlarýn
taþýdýðý maddi bir nitelik olarak pek görünmez, çünkü þimdi, kapitalist toplumun tersine, bireysel emek artýk dolaylý bir biçimde deðil, toplam emeðin bir kýsmý olarak doðrudan vardýr. Belirsizliðinden
dolayý bugün bile yersiz bulunabilen emeðin geliri deyimi, böylelikle bütün anlamýný yitirmiþ olmaktadýr.
Burada ele almamýz gereken, kendi temelleri üzerinde geliþmiþ olan deðil, tersine, kapitalist toplumdan doðduðu þekliyle bir
komünist toplumdur; dolayýsýyla, iktisadi, manevi, entelektüel, bütün
bakýmlardan, baðrýndan çýktýðý eski toplumun damgasýný hâlâ taþýyan bir toplumdur. Bu bakýmdan birey olarak üretici (gerekli indirimler yapýldýktan sonra), topluma vermiþ olduðunun tam karþýlýðýný
alýr. Onun topluma verdiði þey, birey olarak, kendi emek miktarýdýr.
Örneðin, toplumsal iþgünü, bireysel çalýþma saatleri toplamýndan
oluþur; her üreticinin birey olarak emek-zamaný, toplumsal iþgünü
olarak sunmuþ olduðu kýsýmdýr, onun bu bakýmdan katkýsýdýr. O,
toplumdan, þu kadar emek verdiðini saptayan bir belge alýr (bunda
kolektif fonlar için sarfetmiþ olduðu emeðin indirimi yapýlmýþtýr)
ve, bu belge ile, toplumun tüketim araçlarý stoklarýndan, emeðinin
eþit bir tutarý kadar bir miktar alýr. Topluma, bir biçimde sunmuþ
olduðu ayný emek miktarýný, ondan, baþka bir biçimde geri alýr.
Besbelli ki, burada uygulanan ilke, eþit deðerler deðiþimi olduðu ölçüde, meta deðiþimini düzenleyen ilkenin aynýdýr. Ýçerik ve
biçim deðiþmiþtir, çünkü deðiþmiþ koþullar altýnda hiç kimse eme-
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ðinden baþka bir þey veremez ve öte yandan da bireylerin mülkiyetine bireysel tüketim araçlarýndan baþka hiçbir þey geçemez. Ama
birey olarak ele alýnan üreticiler arasýnda bunlarýn daðýtýmý konusunda egemen ilke, eþdeðer metalarýn deðiþimine hükmeden ilkeden farksýzdýr: bir biçimdeki belli bir miktar emek, baþka bir biçimdeki eþit miktar emekle deðiþilmektedir.
Demek ki, meta deðiþiminde eþdeðer deðiþimi yalnýzca ortalama olarak varolduðu, tek tek durumlarda olmadýðý halde, ilke
ile pratiðin ortak çekiþme içersinde olmamasýna karþýn, eþit hak,
burada, hâlâ ilke olarak burjuva haktýr.
Ama bu ilerlemeye karþýn, eþit hak, hâlâ burjuva sýnýrlar
içersinde kalmaktadýr. Üreticinin hakký, sunmuþ olduðu emekle
orantýlýdýr; buradaki eþitlik, ölçümün eþit bir ölçüt ile, emek ile
yapýlmasý olgusudur.
Ama bir insan, bedensel ya da zihinsel olarak bir baþkasýndan üstün olabilir, böylece ayný süre içersinde daha fazla emek
saðlayabilir ya da daha uzun süre çalýþabilir; ve emeðin bir ölçü
görevi yerine getirebilmesi için, süresi ve yoðunluðu saptanýlmalýdýr, yoksa bir ölçü birimi olmaktan çýkar. Bu eþit hak, eþit olmayan
bir emek için eþit olmayan bir haktýr. Hiçbir sýnýf farký tanýmaz,
çünkü herkes bir diðeri gibi yalnýzca bir iþçidir; ama eþit olmayan
bireysel yetenekleri ve böylece de üretken kapasiteyi doðal bir ayrýcalýk olarak zýmnen kabul eder. Demek ki bu, özünde, her hak
gibi eþitsizliðe dayanan bir haktýr. Niteliði gereði, hak, ancak ayný
ölçüt kullanýldýðýnda sözkonusu olabilir; ama eþit olmayan bireyler
(ve bunlar eþit olsalardý ayrý ayrý bireyler olamazlardý) yalnýzca ayný
açýdan deðerlendirildiklerinde, yalnýzca belirli bir yönden ele alýndýklarýnda, örneðin, bu durumda olduðu gibi, geri kalan her þeyden
tecrit ederek yalnýzca iþçi olarak hesaba katýldýklarýnda, ayný bir
ölçütle ölçülebilirler. Ayrýca, bir iþçi evlidir, öteki deðildir; birinin
ötekinden daha çok çocuðu vardýr, vb., vb.. Bu durumda eþit emek
sarfettikleri halde ve dolayýsýyla toplumsal tüketim fonundan eþit
ölçüde yararlanma olanaðýna sahip bulunduklarý halde, biri gerçekten ötekinden çok alacaktýr, biri ötekinden daha zengin olacaktýr, vb.. Bütün bu sakýncalardan uzak durabilmek için, hak, eþit
olacak yerde, eþit olmamalýydý.
Ama bu gibi kusurlar, uzun ve sancýlý bir doðumdan sonra
kapitalist toplumdan çýkýp geldiði þekli ile komünist toplumun bi-
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rinci evresinde kaçýnýlmaz þeylerdir. Hukuk, hiçbir zaman, toplumun iktisadi yapýsýndan ve onun koþullandýrdýðý kültürel geliþmeden
daha yüksek olamaz.
Komünist toplumun daha yüksek bir evresinde, bireylerin
iþbölümüne kölece boyun eðmesinin ve onunla birlikte de kafa
emeði ile kol emeði arasýndaki çeliþkinin ortadan kalkmasýndan
sonra; emek, yalnýzca yaþam aracý deðil, yaþamýn birincil gereksinmesi haline gelmesinden sonra; bireylerin her yönüyle geliþmesiyle birlikte, üretici güçlerin de artmasý ve bütün kolektif zenginlik
kaynaklarýnýn gürül gürül fýþkýrmasýndan sonra  ancak o zaman,
burjuva hukukunun dar ufuklarý tümüyle aþýlmýþ olacak ve toplum,
bayraklarýnýn üzerine þunu yazabilecektir: Herkesten yeteneðine
göre, herkese gereksinmesine göre!
Bir yanda belli bir süre için bir anlamý olmuþ, ama þimdi eskimiþ laf salatasý haline gelmiþ görüþlerin partimize dogmalar olarak
zorla kabul ettirilmek istenmesiyle, öte yanda ise partiye binbir
zahmetle kazandýrýlmýþ ve artýk onda kök salmýþ gerçek görüþü,
ideolojik hukuk saçmalýklarý ve demokratlarla Fransýz sosyalistleri
için çok geçerli olan saçmalýklar yoluyla tersine çevirmekle nasýl
büyük bir suç iþlendiðini göstermek için, bir yandan emeðin tüm
gelirini, bir yandan da eþit hakký, adaletli daðýtýmý uzun uzun
ele aldým.
Buraya kadar yapýlmýþ olan tahliller bir yana, gene de þu daðýtým diye adlandýrýlan þey üzerinde bu kadar laf edilmesi ve bunun
vurgulanmasý bir hatadýr.
Tüketim araçlarýnýn daðýtýmý, bizzat üretim koþullarýnýn daðýtýmýnýn bir sonucundan baþka bir þey deðildir. Ama bu daðýtým, üretim biçiminin kendisinin özelliðidir. Örneðin kapitalist üretim biçimi,
maddi üretim koþullarýnýn sermaye mülkiyeti ve toprak mülkiyeti
biçiminde, çalýþmayan kiþilere daðýtýlmasýna, buna karþýlýk yýðýnýn
yalnýzca kiþisel üretim koþulunun, emek-gücünün sahibi olmasý
olgusuna dayanýr. Eðer üretimin unsurlarý bu biçimde daðýtýlýrsa,
tüketim araçlarýnýn bugünkü daðýtýmý, bundan kendiliðinden çýkar.
Üretimin maddi koþullarý, iþçilerin kendilerinin kolektif mülkiyeti
olunca, tüketim araçlarýnýn bugünkünden deðiþik bir daðýlýmý, ayný
biçimde, bu yeni durumun sonucu olacaktýr. Kaba sosyalizm (ve
onun aracýlýðýyla demokrasinin bir kesimi) burjuva iktisatçýlardan,
daðýtýmý üretim biçiminden baðýmsýz bir þey sayma ve bu yüzden
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de sosyalizmin, özünde daðýtým çevresinde dönüp dolaþtýðýný hayal
etme âdetini almýþtýr. Gerçek iliþkiler uzun zamandan beri açýklýða
kavuþturulmuþ olduðuna göre, bunlara bir kez daha geri dönmek
neye yarar?
4. Emeðin kurtuluþu, iþçi sýnýfýnýn iþi olmalýdýr, iþçi sýnýfýnýn karþýsýnda tüm öteki sýnýflar yalnýzca gerici bir yýðýndýr.

Birinci tümcecik, Enternasyonal tüzüðü önsözünden alýnmadýr, ama burada düzeltilmiþtir. Bu önsözde þöyle yazar:Ýþçi
sýnýfýnýn kurtuluþunun, iþçi sýnýfýnýn kendi eseri olmasý; * burada
ise, tersine, iþçi sýnýfý neyi kurtarmalýdýr? Emeði. Anlayabilen anlasýn.
Bu yetmiyormuþ gibi arkadan gelen tümcecik, su katýlmamýþ
lasalci bir aktarmadýr: Ýþçi sýnýfýnýn karþýsýnda, tüm öteki sýnýflar
yalnýzca gerici bir yýðýndýr.
Komünist Manifestoda þöyle yazýlýdýr: Bugün burjuvazi ile
karþý karþýya gelen bütün sýnýflar içersinde yalnýzca proletarya, gerçekten devrimci bir sýnýftýr. Öteki sýnýflar modern sanayi karþýsýnda
erirler ve ensonu yok olurlar, proletarya ise onun özel ve temel
ürünüdür.**
Burjuvazi, burada, eskimiþ üretim biçiminin ürünü olan toplumsal durumlarýný korumaya azimli feodaller ve orta sýnýflara göre
devrimci bir sýnýf olarak büyük sanayiin taþýyýcýsý olarak deðerlendirilmektedir. Demek ki, feodaller ve orta sýnýflar, burjuvazi ile
birlikte yalnýzca gerici bir yýðýn oluþturmuyorlar.
Öte yandan, proletarya, kendisi de büyük sanayiden doðmuþ
bir sýnýf olarak, üretimi, burjuvazinin ölümsüzleþtirmeye çalýþtýðý
kapitalist nitelikten arýndýrmaya uðraþtýðý için, burjuvazi karþýsýnda,
devrimci bir sýnýftýr. Ama Manifesto, alt orta sýnýfýn proletaryaya
katýlmak üzere olduklarýndan ötürü devrimcileþmekte olduklarýný
da buna ekler.
Bu bakýmdan, orta sýnýflarýn, burjuvaziyle birlikte ve hele feodalleri de bunlara katarak, iþçi sýnýfýnýn karþýsýnda yalnýzca gerici
* Bkz: Marx, Engels, Seçme Yapýtlar, Cilt: II, Sol Yayýnlarý, Ankara 1977. s. 21. -Ed
** Bkz: Marx, Engels, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, Ankara 1976, s. 142-143. -Ed.
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bir yýðýn oluþturduðunu söylemek de saçmalýktýr.
Son seçimler sýrasýnda, zanaatçýlara, küçük sanayicilere vb.
ve köylülere de siz, bizim karþýmýzda, burjuvalar ve feodallerle
birlikte yalnýzca gerici bir yýðýn oluþturuyorsunuz diye haykýrýldý
mý?
Lassalle, kendi kaleme aldýðý kutsal yazýlarýný müritleri nasýl
ezbere biliyorsa, Komünist Manifestoyu öyle ezbere bilirdi. Onu
bu ölçüde kabaca tahrif etmesi, burjuvaziye karþý, ancak, mutlakýyetçi ve feodal hasýmlarýyla ittifakýný süslemek içindi.
Yukarda aktarýlan paragrafta Lassalleýn vecizesi, öylesine
mantýk silsilesi dýþýnda kaleme alýnmýþtýr ki, Enternasyonalin tüzüðündeki tahrif edilmiþ tümcecikle hiçbir iliþiði kalmamýþtýr. Demek ki, burada, sözkonusu olan, bir saygýsýzlýktýr, ve doðrusunu
söylemek gerekirse, Bay Bismarck ýn indinde hiç de tatsýz sayýlmayacak bir saygýsýzlýk, Berlinli Maratnýn* bol bol imal ettiði kabalýklardan biridir.
5. Ýþçi sýnýfý, bütün uygar ülkelerin iþçilerinin
ortak çabasýnýn zorunlu sonucunun, halklarýn
uluslararasý kardeþliði olacaðýnýn bilincinde olarak, kurtuluþu için, ilkönce, bugünkü ulusal devlet
çerçevesi içinde çalýþýr.

Komünist Manifestonun ve daha önceki sosyalizmin tümünün tersine, Lassalle, iþçi hareketini, en dar ulusal açýdan kavramýþtýr. Program tasarýsýnda Lassalleýn bu yolu izlenmektedir  ve bu,
Enternasyonalin çalýþmasýndan sonra yapýlmaktadýr!
Besbelli ki, iþçi sýnýfý, savaþým verebilmek için, sýnýf olarak
kendi ülkesinde örgütlenmelidir ve her ülke, ayrý ayrý bu sýnýf savaþýmýnýn doðrudan alanýdýr. Ýþte iþçi sýnýfýnýn savaþýmý, bu anlamda
ulusal nitelik taþýr, içeriði bakýmýndan deðil, ama Komünist Manifestonun da dediði gibi, biçimi bakýmýndan ulusal. Ama bugünkü
ulusal devlet çerçevesinin, örneðin Alman imparatorluðunun kendisi de, iktisadi bakýmdan, dünya pazarýnýn çerçevesi içine ve
siyasal bakýmdan da devletler sistemi çerçevesi içine girer. Her
iþadamý bilir ki, Alman ticareti, ayný zamanda, diþ ticarettir ve Herr
* Berlinli Marat, besbelli ki, Neuer Social-Demokrat'in baþyazarý Hasselmann'a
yapýlan alaycý bir atýftýr. -Ed.

Marks-Engels
Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi

23

Bismarckin büyüklüðü de, hiç kuskusuz, salt izlediði bir tür uluslararasý politikadan gelmektedir.
Peki Alman Ýþçi Partisi, enternasyonalizmini neye indirgemektedir? Çabasýnýn sonucunun halklarýn uluslararasý kardeþliði
olacaðý bilincine burjuva bir kuruluþ olan Barýþ ve Özgürlük Ligasýndan[10] aktarýlmýþ, iþçi sýnýflarýnýn egemen sýnýflara ve onlarýn
hükümetlerine karþý ortak savaþýmýnda, uluslararasý kardeþliðin bir
eþdeðeri gibi yutturulmak istenen parlak bir ifade. Onun için Alman
iþçi sýnýfýnýn uluslararasý iþlevleri hakkýnda tek sözcük yok! Ýþçi
sýnýfý kendisine karþý bütün öteki ülkelerin burjuvazisiyle daha
þimdiden kardeþlik baðý kurmuþ olan kendi burjuvazisine ve Bay
Bismarckýn uluslararasý komplocu politikasýna karþý, iþte böyle
meydan okuyacaktýr!
Gerçekte, programýn enternasyonalizmi, Serbest Ticaret Partisininkinden çok daha gerilerdedir. Bu parti de, hareketinin sonal
sonucunun halklarýn uluslararasý kardeþliði olduðunu iddia ediyor.
Ama bu parti hiç deðilse, her halkýn kendi ülkesinde ticaret yapmasýyla yetinmeyerek, deðiþime uluslararasý bir nitelik kazandýrmak
için bir þeyler yapýyor.
Ýþçi sýnýflarýnýn uluslararasý hareketi, hiç de Uluslararasý Ýþçi
Birliðinin varlýðýna baðlý deðildir. Enternasyonal, bu harekete bir
merkezi organ kazandýracak bir ilk giriþimdi; harekete kattýðý hýzdan ötürü uzun vadeli sonuçlar vermiþ olan, ama Paris Komününün düþmesinden sonra birinci tarihsel biçimiyle uzun süre varlýðýný sürdürmesi olanaklý olmayan bir giriþim.
Bismarckin Nourddeutschesi[11], efendisini hoþnut kýlmak
için, Alman Ýþçi Partisinin yeni programýnda enternasyonalizmi lânetlediðini ilân ederken tamamen haklýydý.
II
Bu temel ilkelerden hareket eden Alman
Ýþçi Partisi bütün legal yollardan yararlanarak,
özgür devlet ve sosyalist toplum için çaba gösterir: ücretlerin tunç yasasý ile birlikte ücret sisteminin ve her türden sömürünün ortadan kaldýrýlmasý; her türlü toplumsal ve siyasal eþitsizliðin
giderilmesi.
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Özgür devlet konusuna ilerde döneceðim.
Demek ki, gelecekte, Alman Ýþçi Partisinin, Lassalleýn ücretlerin tunç yasasýna inanmasý gerekecektir! Bu yasanýn tüm yýkýma uðramamasý için, ücretlerin tunç yasasýyla birlikte ücret sisteminin ortadan kaldýrýlmasýndan (burada ücretli emek sistemi denmeliydi) sözetme deliliði edilmektedir. Eðer ben, ücretli emeði ortadan kaldýrýyorsam, pek doðaldýr ki, ister tunçtan olsun, ister
süngerden, onun yasalarýný da ortadan kaldýrýyorum demektir. Ama
Lassalleýn ücretli emeðe karþý savaþýmý, hemen hemen özellikle
bu sözde-yasa çevresinde döner dolaþýr. Onun için Lassalle mezhebinin bu iþten utkun çýktýðýný iyice göstermek için, ücret sistemi
nin, ücretlerin tunç yasasý ile birlikte ortadan kaldýrýlmasý, ve onsuz kaldýrýlmamasý gerekmektedir.
Çok iyi bilinmektedir ki, ücretlerin tunç yasasýnda Goethenin büyük, ölümsüz tunç yasalarýndan* aktarýlmýþ tunç sözcüðü dýþýnda hiçbir þey Lassallea ait deðildir. Tunç sözcüðü gerçek
müminlerin birbirini tanýmalarýna yarayan iþarettir. Ama eðer ben,
bu yasayý, Lassalleýn damgasý ile kabul ediyorsam ve bunun sonucu
olarak da bu yasaya onun yüklediði anlamý veriyorsam, onun gerekçelerini de kabullenmem gerekir. Peki bu gerekçe nedir? Lassalleýn
ölümünden az sonra Langenin gösterdiði gibi, bu, (Langenin kendisinin de savunduðu) Malthusun nüfus teorisinden baþka bir þey
deðildir. Ama bu teori eðer doðruysa, ücretli emeði yüz kez ortadan
kaldýrsam da, gene yasayý ortadan kaldýramam, çünkü yasa, yalnýzca ücretli emek sistemini deðil, her toplumsal sistemi de yönetir.
Doðrudan, iþte buna dayanarak, iktisatçýlar elli yýldan, hatta daha
uzun bir süreden beri, sosyalizmin, temelini doðadan alan yoksulluðu ortadan kaldýramayacaðýný, ancak yoksulluðu genelleþtirebileceðini, ayný anda da toplumun bütün yüzeyine yayabileceðini tanýtlamaya kalkýþmýþlardýr!
Ama bütün bunlar iþin esasý deðil. Lassalleýn sunduðu bu
yasanýn yanlýþ anlatým biçimi bir yana, gerçekten isyan ettirici gerileme þudur:
Lassalleln ölümünden beri, partimizde, ücretlerin, emeðin
göründüðü gibi, yani deðeri ya da fiyatý deðil de, yalnýzca emek-gücünün deðerinin ya da fiyatýnýn maskelenmiþ bir biçimi olduðu
* Goethenin Das Göttlichesinden alýnmýþtýr.
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yolundaki bilimsel görüþ benimsenmiþtir. Böylece bugüne dek gelen tüm burjuva ücret kavramý olduðu kadar, bu kavrama karþý
þimdiye kadar yöneltilmiþ bütün eleþtiriler de, bir daha dönmemek üzere atýlmýþ oluyordu, ve ücretli iþçinin kendi geçimini saðlamasýna, baþka bir deyiþle yaþamasýna, ancak kapitalistler için (ve
onlarla birlikte artý-deðerle yaþayan baþkalarý için) belli bir süre parasýz çalýþtýðý ölçüde izin verildiði; bütün kapitalist üretim sisteminin
iþgününün uzatýlmasýyla ya da verimliliðin geliþtirilmesiyle, yani
emek-gücünün yoðunluðunun artýrýlmasýyla vb. bu parasýz emeðin
artýrýlmasý, bunun sonucu olarak da ücretli emek sisteminin bir
kölelik sistemi olduðu, ve iþçinin aldýðý ücret az ya da çok olsun,
emeðin toplumsal üretken güçleri geliþtikçe, daha da aðýr bir kölelik sistemi olduðu, açýk-seçik hale getirilmiþti. Bu görüþün partimizde
her geçen gün daha çok yerleþtiði bir sýrada, Lassalleýn ücret konusunda tam bilisiz olduðunun ve týpký burjuva iktisatçýlarý gibi, görünüþü özle karýþtýrdýðýnýn bilinmesi gerekirken, onun dogmalarýna
dönülmektedir.
Bu, sanki, köleliðin gizini ensonu kavramýþ ve ayaklanmýþ
köleler arasýnda, hâlâ eskimiþ kavramlarýn kölesi bir köle, ayaklanma programýna þunlarý yazmýþ demektir: kölelik ortadan kaldýrýlmalýdýr, çünkü kölelik sisteminde köle bakýmý düþük düzeydeki
belli bir azamiyi aþamaz!
Partimiz temsilcilerinin, partinin yýðýný arasýnda yayýlmýþ olan
kavrama karþý böyle korkunç bir suikaste giriþebilmiþ olmalarý olgusu, tek baþýna, bu temsilcilerin uzlaþma programýnýn kaleme
alýnmasýnda nasýl bir canice hafiflikle ve vicdansýzlýkla çalýþtýklarýný
açýkça kanýtlar!
Her türlü toplumsal ve siyasal eþitsizliðin giderilmesi þeklindeki belirsiz bitiþ tümcesi yerine, sýnýf farklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýyla, bu farklardan doðan her türlü toplumsal ve siyasal eþitsizlik
kendiliðinden ortadan kalkar, denmeliydi.
III
Toplumsal sorunlarýn çözüm yollarýnýn hazýrlanmasý için, Alman Ýþçi Partisi, devlet yardýmý
ile, emekçi halkýn demokratik denetimi altýnda
üretim kooperatifleri kurulmasý isteminde bu-
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lunur. Üretim kooperatifleri, sanayide ve tarýmda
öyle geniþ ölçüde kurulmalýdýr ki, toplam emeðin
sosyalist örgütlenmesi bundan doðabilsin.

Lassalleýn ücretlerin tunç yasasýndan sonra, peygamberin
bu her derde deva ilacý. Bu yol ona yaraþýr biçimde hazýrlanýyor.
Varolan sýnýf savaþýmýnýn yerine, kof bir gazeteci formülü olan toplumsal sorun konuyor ve bunun çözümü için yollar hazýrlanýyor.
Toplam emeðin sosyalist örgütlenmesi, toplumun devrimci
dönüþüm sürecinden doðacaðý yerde, devlet yardýmýndan, yani
devletin (emekçilerin deðil) kendisinin kurduðu üretim kooperatiflerinden doðuyor. Yeni bir toplumun, týpký yeni bir demiryolu yapýmý gibi, devlet borçlarýyla kurulabileceðini sanmak, Lassallea
yaraþýr bir kuruntudur!
Biraz olsun utanýldýðý için, devlet yardýmý, emekçi halkýn
demokratik denetimi altýna konmaktadýr.
Her þeyden önce, Almanyada emekçi halkýn çoðunluðu,
proleterlerden deðil, köylülerden oluþur.
Üstelik, demokratik, Almancada volksherrschaftlich [halk
egemenliði ile] demektir. O halde emekçi halkýn halk egemenliði
ile denetimi ne demektir? Ve hem de bu, bu þekilde devlet yardýmý
isteminde bulunarak, ne yönetimde olmadýðýnýn, ne de yönetebilecek olgunluða gelmediðinin tam bilincinde bulunduðunu açýða
vuran bir emekçi halk adýna söyleniyorsa!
Bucheznin Louis-Philippe zamanýnda, Fransýz sosyalistlerine karþý öðütlediði ve sonradan Ateliernin[12] gerici iþçilerinin benimsedikleri bu reçetenin eleþtirisine giriþmeyi gereksiz sayýyorum.
Ama gene de asýl kusur, bu harika denecek ölçüde özgül devanýn
programda yer alýþý deðil, genel olarak, sýnýf hareketi görüþünün
terkedilerek mezhep hareketi görüþüne doðru atýlmýþ bir geri adýmdadýr.
Ýþçilerin kooperatifsel üretim koþullarýný toplumsal ölçekte
ve her þeyden önce de kendi ülkelerinde ulusal ölçekte kurma
istekleri bugünkü üretim koþullarýnda devrim yapmak için çaba
göstermelerinden baþka bir anlama gelmez; ve bunun, devlet yardýmýyla kooperatif kurmakla hiçbir ilgisi yoktur. Ve bugünkü kooperatifler de ancak iþçilerin elinde baðýmsýz kuruluþlar olduklarý, ve
ne hükümetler, ne de burjuvalar tarafýndan korunmadýklarý ölçü-
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de bir deðer taþýrlar.
IV
Þimdi demokratik bölüme geliyorum.
A. Devletin özgür temeli.

Ýlkönce, II. Bölümde görüldüðü gibi, Alman Ýþçi Partisi özgür devleti gerçekleþtirmeyi amaç edinmiþtir.
Özgür devlet  bu nedir?
Özgür devleti kurmak, hiç de boynubükük tâbilerin dargörüþlü zihniyetinden kendilerini kurtarmýþ olan iþçilerin amacý deðildir.
Alman imparatorluðunda devlet, hemen hemen Rusyadaki kadar
özgürdür. Özgürlük, toplumun üstüne yerleþtirilmiþ bir organ olan
devleti, topluma tamamen baðýmlý bir organ þekline sokabilmektir,
ve bugün bile devlet biçimleri devletin özgürlüðünün sýnýrlandýrýlmasý ölçüsünde az ya da çok özgürdür, ya da deðildir.
Alman Ýþçi Partisi hiç deðilse bu programý kabul ederse
sosyalist fikirleri pek yüzeyde benimsemiþ olduðunu gösterir; bugünkü toplumu (ve gelecekteki herhangi bir toplum için de ayný þey
doðrudur), bugünkü devletin temeli olarak kabul edeceðine (gelecekteki devletin temeli, geleceðin toplumu olacaktýr), tam tersine,
devlet, kendi entelektüel, manevi ve özgür temellerine sahip baðýmsýz bir gerçeklik olarak ele alýnmaktadýr.
Program, bugünkü devlet, bugünkü toplum gibi deyimleri nasýl korkunç þekilde kötüye kullanýyor, istemlerin yöneltildiði
devlet konusunda ne korkunç yanlýþ anlamaya yolaçýyor!
Bugünkü toplum, ortaçað unsurlarýndan azçok arýnmýþ,
her ülkeye özgü tarihsel evrim tarafýndan azçok deðiþikliðe uðratýlmýþ, azçok geliþmiþ bütün uygar ülkelerde var olan kapitalist toplumdur. Bugünkü devlet ise, tersine, ülkelerin sýnýrlarýyla deðiþir.
Prusya-Almanya Ýmparatorluðunda devlet, Ýsviçrede olduðundan
baþkadýr; Ýngilterede devlet, Amerika Birleþik Devletlerinde olduðundan baþkadýr. Demek ki, bugünkü devlet, bir uydurmadýr.
Bununla birlikte, ayrý ayrý uygar ülkelerin ayrý ayrý devletlerinin
hepsinin, biçimlerinin çeþitliliðine karþýn, þu ortak yanlarý vardýr:
kapitalist anlamda azçok geliþmiþ çaðdaþ burjuva toplumun temeli
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üzerinde kurulmuþtur. Bu yüzden, bunlarýn bazý ortak temel nitelikleri de vardýr. Bu anlamda, devletin bugünkü kökünün, burjuva
toplumun ölüp gideceði gelecekle karþýtlýk içinde bugünkü devletten sözedilebilir.
Bu durumda þu soruyla karþý karþýya geliyoruz: komünist bir
toplumda devlet, hangi deðiþikliðe uðrayacaktýr? Baþka bir deyiþle,
böyle bir toplumda devletin bugünkü iþlevlerine benzer hangi toplumsal iþlevler bulunacaktýr? Bu soru, ancak bilimsel yoldan yanýtlanabilir ve halk sözcüðü devlet sözcüðüyle binbir biçimde bileþtirilerek bu sorun bir arpa boyu ilerletilmiþ olmaz.
Kapitalist toplum ile komünist toplum arasýnda, birinden
ötekine devrimci dönüþüm dönemi yer alýr. Buna da bir siyasal geçiþ dönemi tekabül eder ki, burada, devlet proletaryanýn devrimci
diktatörlüðünden baþka bir þey olamaz.
Program, ne þimdiki devleti, ne de komünist toplumdaki
geleceðin devletini ele almýþtýr.
Programýn siyasal istemlerinde, herkesin bildiði eski demokratik nakarattan fazla bir þey yok: evrensel oy hakký, doðrudan yasama, halk hukuku, halk milisi vb.. Bunlar yalnýzca burjuva Halkçý
Partinin, Barýþ ve Özgürlük Ligasýnýn yankýlarýdýrlar. Hayali zorlayan
abartmalarla þiþirilmiþ kavramlar olarak sunulmadýklarý ölçüde, bunlarýn tümü þimdiden gerçekleþmiþ istemlerdir. Ancak bunu gerçekleþtirmiþ olan devlet, Alman Ýmparatorluðu sýnýrlarý içindeki devlet
deðildir, Ýsviçredeki, Amerika Birleþik Devletlerindeki vb. devlettir.
Bu cins geleceðin devleti, Alman Ýmparatorluðunun çerçevesi
dýþýnda olsa bile, bugünkü bir devlettir.
Ama bir þey unutulmuþtur. Alman Ýþçi Partisi, bugünkü ulusal devlet içersinde, yani kendi devleti, Prusya-Almanya Ýmparatorluðu içersinde hareket ettiðini açýkça beyan ettiðine göre yoksa bu partinin istemlerinin büyük bir kýsmý saçma olurdu, çünkü
insan ancak elde edilememiþ þeyler için istemde bulunur, partinin
þu en önemli noktayý unutmamasý gerekir: bütün bu güzel küçük
þeyler, halk egemenliði denen þeyin tanýnmasýnýn kapsamýna girer,
ve bu bakýmdan ancak demokratik bir cumhuriyette, bunlar yerinde
sayýlabilir.
Fransýz iþçilerinin Louis-Philippe ve Louis-Napoléon zamanýnda programlarýna yazdýklarý demokratik cumhuriyet isteminin ileri
sürülmesine cesaret edilemiyorsa ve böyle davranýlmakla doðru
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hareket edilmektedir, çünkü durum ihtiyatý gerektirmektedir, parlamenter biçimlerle bezenmiþ, feodal unsurlarla karýþtýrýlmýþ, burjuvazinin etkisi altýnda bulunan ve bürokratik bir biçimde tezgâhlanmýþ,
polis bekçiliðindeki askeri despotluk yönetiminden baþka bir þey
olmayan bir devletten, ancak demokratik cumhuriyet koþullarýnda
anlam taþýyabilecek þeyler isteminde bulunmak gibi, onurlu * olmadýðý kadar saygýdeðer de olmayan hilelere de baþvurulmamalýydý
ve bu devlete, bu gibi istemlerin yasal yoldan kabul ettirilebileceði
yüksek sesle ilân edilmemeliydi.
Demokratik cumhuriyette bin yýllýk bir çaðýn geliþini gören
ve sýnýf savaþýmýnýn, burjuva toplumun tam da bu devlet biçiminde
kesin sonuca ulaþacaðýndan kuþkusu olmayan kaba demokrasi
bile o bile, polisin izin verdiði ve mantýðýn kabul etmediði sýnýrlar
içine hapsedilmiþ bu cinsten demokrasicilikten yüz arþýn daha yüksektir.
Devlet sözünden, gerçekte, hükümet mekanizmasý, ya da
iþbölümü sonucu toplumdan ayrý özel bir organizma anlaþýldýðý,
Alman Ýþçi Partisi devletin iktisadi temeli olarak tek bir artanoranlý
gelir vergisinin kabul edilmesi isteminde bulunur, vb. sözcükleriyle
gösterilmiþtir. Vergiler, hükümet mekanizmasýnýn iktisadi temelidir,
baþka bir þey deðil. Geleceðin devletinde, Ýsviçrede olduðu gibi,
bu istem, oldukça karþýlanmýþtýr. Gelir vergisi ayrý ayrý toplumsal sýnýflarýn deðiþik gelir kaynaklarýný, dolayýsýyla kapitalist toplumu varsayar. Onun için, Gladstoneun kardeþinin baþýný çektiði burjuvalarýn, Liverpoollu mali reformcularýn isteminin aynýsýný ileri sürmelerinde þaþýlacak bir þey yoktur.
B. Alman Ýþçi Partisi, devletin entelektüel ve
ahlâksal temeli olarak þu istemlerde bulunur.
l. Devlet tarafýndan saðlanan genel ve eþit
temel eðitim. Genel eðitim zorunluluðu. Parasýz
öðretim.

Eþit temel eðitim? Bu sözcükler ne anlama gelir? Bugünkü
toplumda (ve bizim sorunumuz bugünün toplumudur), eðitimin,
bütün sýnýflar için eþit olabileceðine mi inanýlýyor? Yoksa, yalnýzca
ücretli iþçilerin deðil, köylülerin de iktisadi durumlarýyla baðdaþabilen o biricik eðitimden, ilkokul eðitiminden ötesi, yukarý sýnýflara
zorla yasak mý edilecek?
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Genel eðitim zorunluluðu. Parasýz Öðretim. Birincisi Almanyada bile þimdiden var, ikincisi Ýsviçrede ve Amerika Birleþik
Devletlerinde ilkokullar için uygulanmaktadýr. Eðer ABD nin bazý
eyaletlerinde yüksek öðrenim kurumlarý da parasýz ise, bu, yalnýzca, bu eyaletlerin yukarý sýnýflarýn okul masraflarýný genel vergi
gelirlerinden sakladýklarýný gösterir. Sýrasý gelmiþken belirtelim ki,
bu, 5. maddenin A. bendinde istemde bulunulan adli iþlemlerin
parasýz olmasý için de böyledir. Hemen her yerde ceza hukuku
parasýzdýr, medeni hukuk ise hemen hemen tamamen mülkiyet
üzerinde çýkan çatýþmalarla ilgilenir, bu bakýmdan hemen hemen
her yerde mülk sahibi sýnýflarý ilgilendirir. Bunlarýn açtýklarý dava
giderleri, hazineden mi karþýlanacaktýr?
Okullarla ilgili paragrafta, hiç deðilse ilkokullara, teknik okullarýn (teorik ve pratik) eklenmesi istemi konmalýydý.
Devlet tarafýndan saðlanan temel eðitim, kesin olarak kabul edilmeyecek bir þeydir. Genel bir yasayla, ilkokullarýn harcamalarýnýn, öðretim kadrosunun niteliklerinin, öðretim dallarýnýn vb.
saptanmasý ve, Amerika Birleþik Devletlerinde olduðu gibi, bu yasanýn uygulanmasýnýn devlet müfettiþleri tarafýndan gözetimi, devleti
halkýn eðiticisi yapmaktan bambaþka bir þeydir! Tersine, burada
yapýlacak þey, okuldan, hükümetin ve kilisenin her türlü etkisini
uzak tutmaktýr. Hem aslýnda, Prusya-Almanya Ýmparatorluðunda,
halk tarafýndan çok sýký bir eðitime tâbi tutulmasý gereken, devlettir (ve burada, geleceðin devleti gibi, aldatýcý bir kaçamaða baþvurulmasýn; bunun ne anlama geldiðini gördük).
Zaten, bütün program, bütün demokratik lafazanlýðýna karþýn, bir uçtan bir uca lasalcý mezhebin devlete olan kölece inancýna,
ya da daha kötüsü, demokrasi mucizesi inancýna bulanmýþtýr; ya
da daha, doðrusu, ikisi de sosyalizmden eþit derecede uzak bulunan
mucizelere olan bu iki tür inanç arasýnda bir uzlaþmadýr.
Bilim özgürlüðü diye yazýyor Prusya Anayasasýnýn bir paragrafý. O halde bunun burada yeri ne?
Ýnanç özgürlüðü! Eðer Kulturkampfýn[13] þu anýnda liberalizme kendi eski sloganlarý anýmsatýlmak isteniyorsa, bu, ancak
þöyle yapýlabilirdi: Herkes, polis burnunu sokmadan, dinsel ve bedensel gereksinmelerini yerine getirebilmelidir. Ama iþçi partisi,
burada, burjuva inanç özgürlüðünün, akla gelebilecek her türden
dinsel inanç özgürlüðünün hoþgörüyle karþýlanmasýndan baþka bir
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þey olmadýðýnýn farkýnda bulunduðunu, ve partinin kendi payýna,
inancý, dinin gözbaðýcýlýðýndan kurtarma çabasýnda olduðunu ifade
edebilirdi. Ama ne çare ki, burjuva düzeyini aþmama yolu seçiliyor.
Böylece sona varmýþ bulunuyorum, çünkü programýn ardýndan gelen ek, onun karakteristik bir bölümünü oluþturmamaktadýr.
Onun için üzerinde çok kýsa duracaðým.
2. Normal iþgünü.

Hiçbir baþka ülkede, iþçi partisi, bu kadar bellisiz bir istemle
kendini sýnýrlandýrmamýþ ve her zaman mevcut koþullar altýnda
normal saydýðý iþgününün süresini saptamýþtýr.
3. Kadýn emeðinin sýnýrlanmasý ve çocuk
emeðinin yasaklanmasý.

Ýþgününün bir düzene baðlanmasý, iþgünü süreleri, dinlenme süreleri vb. ile ilgili olduðuna göre, kadýn emeðinin sýnýrlanmasýný da içermelidir; yoksa, bu, özellikle kadýnlarýn saðlýðýna zararlý
ya da cinsiyet bakýmýndan ahlâka aykýrý olan sanayi kollarýndan
kadýn emeðinin dýþtalanmasýndan baþka bir anlama gelemez. Eðer
kastedilen bu idiyse, açýkça söylenmeliydi.
Çocuk emeðinin yasaklanmasý! Burada, yaþ haddi mutlaka belirtilmeliydi.
Çocuk emeðinin genel olarak yasaklanmasý, büyük sanayiin varlýðýyla baðdaþmamaktadýr; ve dolayýsýyla, boþ ve safça bir
istektir. Gerçekleþmesi eðer mümkün olsaydý gerici bir þey olurdu,
çünkü çalýþma zamanýnýn farklý yaþ gruplarýna göre sýký bir þekilde
düzenlenmesi ve çocuklarýn korunmasý için öteki güvenlik önlemleri, daha genç yaþta üretken emeðin eðitimle birleþtirilmesi,
bugünkü toplumun dönüþümünü saðlayacak en güçlü araçlardan
biridir.
4. Fabrikalarýn, atölyelerin ve ev sanayiinin
devlet gözetimi altýnda tutulmasý.

Prusya-Almanya devleti sözkonusu olduðuna göre, müfettiþlerin ancak mahkeme kararýyla görevlerinden alýnabilmeleri, her32
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hangi bir iþçinin, görevlerini ihmalden ötürü bunlar hakkýnda dava
açabilmeleri ve bunlarýn hekimlik mesleðinden kimseler arasýndan
seçilmeleri de mutlaka istenmeliydi.
5. Hapishanelerde emeðin düzenlenmesi.

Genel bir iþçi programýnda ufak bir istem. Her ne olursa olsun, rekabet korkusuyla sýradan mahkümlarýn hayvan muamelesi
görmelerine izin verilmeyeceði ve hele onlarýn ýslah olmalarýnýn
biricik aracý olan üretken çalýþmadan kendilerinin yoksun edilmesinin sözkonusu olmadýðý açýkça belirtilmeliydi. Sosyalistlerden
beklenen en azýndan budur.
6. Etkin bir yükümlülük yasasý.

ydi.

Etkin bir yükümlülük yasasýyla ne kastedildiði söylenmeli-

Geçerken belirtelim ki, normal iþgününden sözederken, fabrika yönetmeliklerinin, saðlýk kurallarýna ve güvenlik önlemlerine
vb. iliþkin kýsmý gözden kaçýrýlmýþtýr. Yükümlülük yasasý, ancak bu
kurallar çiðnendiðinde uygulanabilir.
Kýsaca, bu ekin de kaleme alýnýþý ahmakçadýr.
Dixi et salvavi animam meam *

Nisan ya da Mayýs 1875 baþlarýnda
Marx tarafýndan yazýlmýþtýr.
Kýsaltýlmýþ metni
Die Neue Zeit,
Bd. 1, n° 18, 1890-91de
yayýnlanmýþtýr.

* Söyledim ve ruhumu kurtardým. -ç.
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FRÝEDRÝCH ENGELS
1891 SOSYAL-DEMOKRAT PROGRAM TASARISININ
ELEÞTÝRÝSÝ[269]

BU tasarý, eski programla karþýlaþtýrýldýðý zaman, çok daha
iyi bir tasarýdýr. Özgül olarak lasalcý nitelikte olsun, kabaca sosyalist
nitelikte olsun, eskimiþ bir geleneðin birçok kalýntýlarý yeni programda geniþ ölçüde dýþta býrakýlmýþtýr; teorik bakýmdan taslak, bütünüyle, çaðdaþ bilim alanýnda yer almaktadýr ve bu alanda durarak
onu tartýþmak mümkündür.
Taslak üç kýsma ayrýlmaktadýr: I. güdülerin açýklanmasý; II.
siyasal istemler; III. iþçilerin korunmasýyla ilgili istemler.
I. ON PARAGRAFTA GÜDÜLERÝN AÇIKLANMASI
Genel olarak bu baþlangýç düþünceleri, birbiriyle baðdaþmaz
iki þeyi birleþtirmeye çalýþýldýðý için zarara [sayfa 521] uðramýþlardýr: bu
bölüm, hem bir program, hem de bir program yorumu haline
getirilmek istenmiþtir. Kýsa ve çarpýcý formüllerin seçilmesi ile yeteri
kadar açýk olmamaktan korkulmaktadýr; bu yüzden de uzun uzadýya yorumlar eklenmiþtir. Bence program olabildiði kadar kýsa ve,
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sýnýrlarý belli, açýk seçik olmalýdýr. Programda raslantý olarak bir yabancý sözcüðün ya da ilk bakýþta kapsamýnýn kavranmasý güç olan
bir tümcenin bulunup bulunmamasý pek önemli deðildir. Böyle bir
durumda toplantýlarda programýn okunup anlatýlmasý ve basýnda
yazýlý açýklamalar, gerekli olaný saðlar; ve o zaman, o kýsa ve çarpýcý
tümce bir kez anlaþýlýnca, kafalarda yerleþir ve bir slogan halini
alýr, uzun açýklamalar için ise bu böyle deðildir. Halk dilinde konuþma eðilimine fazla ödün vermemek gerekir; iþçilerimizin entelektüel
yeteneklerini ve kültür derecesini küçümsemeyelim. En özet ve
en kýsa bir programýn kendilerine sunabileceði þeylerden çok daha
zor þeyleri iþçilerimiz anlamýþlardýr; her ne kadar sosyalistlere-karþý
yasa, saflarýmýza yeni katýlan yýðýnlarýn bilincinin tam olarak geliþmesini zorlaþtýrdý, hatta yer yer önlediyse de, propaganda yazýlarýmýzýn
yeniden saðlanýp okunabileceði þu anda, eskilerin de yönetimi altýnda bu alanda kaybedilenlerin telafisi kolay olacaktýr.
Bu pasajýn tamamýný daha kýsa bir tarzda kaleme almaya
çalýþacaðým, ve eðer yapabilirsem, bunu mektubumla birlikte göndereceðim ya da daha ilerde sana ulaþtýracaðým. Þimdi 1den 10uncuya kadar numaralanmýþ maddeleri ele alýyorum.
Paragraf 1. Ayrým vb., ayný þeyi ifade etmek için, Bergwerke, Gruben, Minen gibi üç sözcük kullanýlmýþ, bunlardan ikisini
atmak gerek. Bana kalýrsa Bergwerkeyi býrakýrým, çünkü bu terim
bizde en düz ovalarda bile kullanýlýr, ben hepsini alýþýlagelen deyimle
ifade ederdim. Buna karþýlýk demiryollarý ve öteki ulaþým araçlarý
ibaresini eklerdim.
Paragraf 2. Buraya elkoyucularýn elinde (ya da sahiplerinin
elinde), toplumun emek araçlarý ... þeklini aldýlar ibaresini koyardým; daha ötede de ayný þekilde, emek araçlarýnýn sahiplerine
(ya da gasplarýna) ... baðýmlýlýk vb..
Bu baylarýn bunlarý kendi mülkiyetleri haline getirdikleri
[sayfa 522] ifadesi zaten birinci maddede var, ve bu, burada bir yinelemeden baþka bir þey deðil, eðer mutlaka gerekli ise tekelci sözcüðü buraya konabilir. Bu iki sözcükten ne biri, ne öteki, anlama
en küçük bir katkýda bulunmamaktadýr. Oysa bir programda fazla
þeylerin bulunmasý o programý zayýflatýr.
Toplumun varlýðýný sürdürebilmesi için gerekli emek araçlarý: bunlar, her dönemde, o belli anda mevcut olan araçlardýr. Buhar makinesinin keþfinden önce onsuz yapýlabilirdi; þimdi artýk ya-
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pýlamaz. Bugün bütün emek araçlarý teknik nitelikleriyle olsun,
ya da toplumsal iþbölümü sonucu olsun doðrudan doðruya ya da
dolaylý olarak toplumsal emek araçlarý olduklarýna göre, bu son iki
sözcük yeteri kadar ve hiç bir kuþkuya yer býrakmayacak tarzda
her anda mevcut olaný ifade etmektedir.
Eðer son kýsým, Enternasyonalin tüzüðünün güdülerinin açýklanmasýna baðlanacaksa, bunun tam olarak yapýlmasýný yeðlerim:
toplumsal sefalet (bu, n°1dir), zihinsel çöküþ, ve siyasal baðýmlýlýk. Fiziki çürüyüp yok olma toplumsal sefaletin kapsamýna girer
ve siyasal baðýmlýlýk ise bir olgudur, ama siyasal haklardan yoksunluk, bir programda yer almamasý gereken, göreli deðeri olan bir
söylev ibaresidir.
Paragraf 3. Bence birinci tümce deðiþtirilmelidir. Özel mülk
sahiplerinin egemenliði altýnda. Ýlkönce, bir iktisadi olguyu iktisadi açýdan açýklamak gerekir. Oysa özel mülk sahiplerinin egemenliði deyimi, bunun, bu haydut çetesinin siyasal egemenliðinin bir
sonucu olduðu izlenimini, yanlýþ olarak, uyandýrabilir. Ýkincisi, özel
mülk sahipleri, yalnýzca, kapitalistler ile büyük toprak sahipleri
deðildir (burada, burjuvalarýn yeri var mýdýr? bunlar da bir üçüncü
özel mülk sahipleri kategorisi oluþtururlar mý? büyük toprak sahipleri
de burjuva mýdýrlar? onun için büyük toprak sahipleri raslansal
olarak sözkonusu olduðu zaman, Almanyada, o bütün siyasal kargaþalýðýmýza özel bir gerici nitelik kazandýran feodalitenin o koskoca kalýntýlarýný susarak mý geçiþtireceðiz?). Hiç deðilse henüz bugün
köylüler ve küçük-burjuvalar da özel mülk sahipleridirler; ama
bunlardan programda hiç sözedilmemektedir; onun için meram
öyle [sayfa 523] anlatýlmalýdýr ki, bunlar, sözü edilen özel mülk sahipleri
kategorisine sokulmuþ olmasýnlar.
Sömürülenlerin ürettikleri emek araçlarý ve zenginliðin birikimi. Zenginlik þunlardan meydana gelir: 1. üretim araçlarý; 2.
tüketim araçlarý. Onun için ilkönce zenginliðin bir kýsmýndan sözetmek ve sonra da öteki kýsmýndan deðil de zenginliðin tümünden
sözetmek ve bu ikisini bir ve ile birleþtirmek gramere ve mantýða
aykýrýdýr.
Durmadan artan bir hýzla kapitalistlerin ellerinde. ... çoðalmaktadýr. Ya büyük toprak sahipleri, ya demin sözünü ettiðimiz
burjuvalar, onlar ne olacak? Eðer kapitalistler terimi burada yeterli
ise, yukarda da yeterli sayýlmalýydý. Ama eðer meram tam ve ayrýntýlý
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olarak ifade edilmek isteniyorsa, bu terim yeterli deðildir.
Proleterlerin sayýsý ve onlarýn yoksulluðu gittikçe artmaktadýr. Bunu mutlak olarak ifade etmek gerçeðe aykýrý düþer. Emekçilerin örgütlenmesinin, onlarýn gittikçe güçlenen direniþinin yoksulluðun artmasýna set çekmesi mümkündür. Ama durmadan arttýðýnda kuþku olmayan þey, yarýnýndan emin olmamadýr. Ýþte ben bunu
eklerdim.
Paragraf 4. Temeli özel kapitalist üretimin niteliðinin kendisinde olan plansýzlýk ibaresi mutlaka düzeltilmelidir. Ben toplum
biçimi olarak, iktisadi aþama olarak, bir kapitalist üretim tanýrým,
bir de bu aþama süresinde þu ya da bu biçimde bir görüngü olarak
ortaya çýkan bir özel kapitalist üretim bilirim. Burada özel kapitalist
üretim hangi anlama gelmektedir? Tecrit edilmiþ özel iþletmeci
tarafýndan üretim mi? Böyle bir üretim her geçen gün bir istisna
haline gelmiyor mu? Anonim þirketlerin kapitalist üretimi, artýk özel
üretimden çýkan ve çok sayýdaki ortaklar hesabýna yapýlan bir üretimdir. Ve eðer anonim þirketlerden koca sanayi kollarýný boyunduruklarý altýna alan ve tekeller kuran tröstlere geçersek, o zaman
bu, yalnýzca özel üretimin sonu demek deðildir, ayný zamanda
plansýzlýðýn da sona ermesi demektir.[59] Özel [sözcüðü] silinsin,
o zaman tümce iyi kötü iþe yarar.
Nüfusun geniþ tabakalarýnýn iflasa sürüklenmesi. Sanki burjuvalarýn ve küçük-burjuvalarýn iflasa sürüklenmelerinden ötürü
üzülüyormuþuz izlenimini veren bu tumturaklý tümcenin yerine,
ben, olayý daha basit tarzda anlatýrdým: [sayfa 524] kent ve kýr orta
sýnýflarýnýn, küçük-burjuvalarýn ve küçük köylülerin iflasa sürüklenmeleri, mülk sahipleriyle mülksüzler arasýndaki mevcut uçurumu
geniþletiyor (ya da derinleþtiriyor).
Son iki tümce ayný þeyi iki kez söylemektedir. Ekte bir deðiþiklik tasarýsý veriyorum.
Paragraf 5. Nedenlerin yerine nedenlerinin demek gerekir, bu belki de dikkatten kaçmýþtýr.
Paragraf 6. Bergwerke, Minen, Gruben, yukarýda n°1e bakýnýz.  Özel üretim, yukarda n°4e bakýnýz.  Ben þöyle ifade ederdim: bugünkü özel kiþiler hesabýna ya da anonim þirketler hesabýna kapitalist üretimin, önceden kararlaþtýrýlmýþ bir plan gereðince,
bütün toplum hesabýna sosyalist üretime dönüþümü ... ancak üretimin bu dönüþümüyle iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu ve dolayýsýyla toplu-
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mun istisnasýz bütün üyelerinin kurtuluþu gerçekleþecektir.
Paragraf 7. Ek Ideki kýsmý buraya koyardým.
Paragraf 8. Bizim çevremizde anlaþýlmasý kolay bir kýsaltma
olan sýnýf bilinçli (klassen bewusst) yerine, deyimin herkes tarafýndan anlaþýlabilmesi ve yabancý dillere kolayca çevrilebilmesi için
þöyle derdim: sýnýf konumlarýnýn bilincine varmýþ iþçilerle, ya da
buna benzer bir þey.
Paragraf 9. Son tümce: ... koyar ... ve böylece iktisadi
sömürü ve siyasal baský gücü ayný ellerde yoðunlaþýr.
paragraf 10. Sýnýf egemenliði sözünden sonra ve sýnýflarýn kendileri eklenmelidir. Sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý bizim temel istemimizdir, bu gerçekleþmeden sýnýf egemenliðinin ortadan
kaldýrýlmasý iktisadi bakýmdan anlamsýzdýr. Herkesin eþit hakký
için yerine herkesin eþit haklarý ve eþit görevleri içini öneriyorum
vb.. Bizim için eþit görevler, burjuva demokratik eþit haklarýn zorunlu
bir tamamlayýcýsýdýr, ve bu, onlarýn özgür olarak burjuvaca anlamlarýný ortadan kaldýrýr.
Sonuncu tümceye gelince: Savaþlarýnda ..., ben bu ifadeyi
seve seve kaldýrýrdým. Muðlak içeriðiyle: genel olarak halkýn koþullarýný iyileþtirmeye yarayan ibaresi, (kastedilen nedir?), her þeyi
kapsayabilir, koruyucu gümrük [sayfa 525] vergilerini ve serbest deðiþimi, lonca örgütlenmesini ve meslek özgürlüðünü, tarým kredisini,
kambiyo bankalarýný, zorunlu aþýlanmayý, alkolikliði ve alkolizme
karþý savaþýmý, vb., vb.. Bu ibarede söylenmek istenen zaten bir
önceki tümcede var; hepsini aldýðýmýzý söyledikten sonra, ayrý ayrý
parçalarý da aldýðýmýzý ifade etmenin gereði var mý; benim anlayýþýma göre, bu, etkiyi zayýflatýr. Þimdi eðer bu tümce, özel istemlere
geçiþi saðlýyorsa, aþaðý yukarý þu söylenebilir: Sosyal-demokrasi,
onu, bu amaca yaklaþtýrabilecek olan bütün istemleri savunur
(Önlemler ve kurumlar yinelendiði için çýkarýlmalýdýr.) Ya da daha
iyisi, neyin sözkonusu olduðunu açýkça söylemektir, yani burjuvazi
tarafýndan kaybedilmiþ olan zamanýn kazanýlmasý gerektiði. Ek Ide,
bu anlamda bir kesin tümce ekledim, bundan sonraki bölümde
anlattýðým nedenlerle, bunu çok önemli saymaktayým.
II. SÝYASAL ÝSTEMLER
Tasarýnýn siyasal istemlerinin büyük bir kusuru var. Asýl söy-
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lenmesi gereken konmamýþ. Eðer bu 10 istemin hepsi kabul edilse,
hiç kuþku yok ki, baþ siyasal istemi sonuca vardýrmak için birçok
araçlara sahip olurduk. Ama bu baþ siyasal istemin kendisine varmýþ
olmazdýk. Reich anayasasý, halka ve onun temsilcilerine tanýnan
haklarýn sýnýrlandýrýlmasý bakýmýndan 1850 Prusya Anayasasýnýn[245]
kopyasýndan baþka bir þey deðildir; bunda hükümet fiilen bütün
iktidara sahiptir ve meclislerin vergileri reddetme hakký bile yoktur.
Bu anayasanýn çatýþma dönemlerinde[230] hükümet tarafýndan istendiði gibi yorumlanýp uygulanabileceði tanýtlanmýþtýr. Reichstagýn
haklarý, Prusya meclisininkilerden farklý deðildir, Liebknecht in
Reichstagý mutlakýyetin asma yapraðý diye adlandýrmasý bu yüzdendir. Prusya ile Reuss-Greiz-Schleiz-Lobenstein[270] arasýnda bir
ittifak temeli üzerinde, biri ne kadar küçük alan kaplýyorsa öteki o
kadar büyük alan kaplayan bu devletler arasýndaki ittifak temeli
üzerinde emek araçlarýnýn ortak mülkiyet haline gelmesini gerçekleþtirme isteminde bulunmak, besbelli ki saçmadýr.
Buna dokunmak tehlikelidir. Ama her þeye karþýn iþleri ileri
götürmek gerek. Tam bu sýra sosyal-demokrat basýnýn [sayfa 526] büyük bir kýsmýnda yayýlmaya baþlayan oportünizm, bunun ne kadar
gerekli olduðunu göstermektedir. Sosyalistlere-karþý yasanýn yenilenmesi korkusu ile ya da bu yasanýn yürürlükte olduðu günlerde
ileri sürülmüþ bazý görüþleri anýmsayarak, þimdi, partinin Almanyadaki bugünkü hukuk düzeyinin, bütün istemlerin barýþ yoluyla
gerçekleþmesine elveriþli olduðunun kabul edilmesi istenmektedir. Bugünkü toplumun geliþerek yavaþ yavaþ sosyalizme geçeceðine, hem kendilerini, hem de partiyi inandýrmak istiyorlar, ve kendilerine, toplumun sosyalizme geçerken eski toplumsal yapýyý yarý
yolda býrakmak zorunda kalýp kalmayacaðý; bu eski kabuðu, istakoz
yavrusunun kendi kabuðunu parçalarken gösterdiði kadar bir þiddete baþvurarak atýp atmayacaðý sorusu sorulmadan yapýlmaktadýr;
sanki Almanyada toplum, bundan baþka henüz yarý-mutlakýyet
niteliði taþýyan ve üstelik de son derece karmakarýþýk olan siyasal
düzenin engellerini de kýrýp aþmak zorunda deðilmiþ gibi. Halk
temsilcilerinin bütün iktidarý ellerinde topladýklarý ülkelerde, anayasa
gereðince, ulusun çoðunluðu seni destekledikçe, her þeyi yapabileceðin ülkelerde, Fransa ve ABD gibi demokratik cumhuriyetlerde,
hanedanýn geri alýnmasý sorununun her gün basýnda tartýþýldýðý, ve
bu hanedanýn halkýn iradesi karþýsýnda güçsüz bulunduðu Ýngiltere
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gibi krallýklarda, eski toplumun yeni topluma doðru barýþ yoluyla
evrime uðrayabileceði düþünülebilir. Ama hükümetin bütün iktidarý
elinde bulundurduðu, Reichstagýn ve öteki temsili organlarýn fiilen
hiçbir güce sahip bulunmadýklarý Almanyada, böyle bir þeyi, hem
de gereði yokken, iddia etmek, mutlakýyetin asma yapraðýný kaldýrýp
onun çýplaklýðýný kendi vücudunla örtmeye benzer.
Böyle bir politika, sonuçta, ancak partiyi yanlýþ bir yola yöneltebilir. Genel, soyut siyasal sorunlar ön plana getirilmekte ve böylelikle ivediliði olan ve ilk önemli olaylarda, ilk siyasal bunalýmda
kendiliðinden gelip gündeme yazýlan somut sorunlar gizlenmektedir. Bundan, partinin birdenbire, karar aný ile karþýlaþýnca þaþkýnlýða
uðramasý ve en önemli noktalarda örgüt içinde bu sorunlar hiçbir
zaman tartýþýlmadýðý için, fikir karýþýklýðýnýn ve ayrýlýðýn hüküm sürmesinden baþka bir sonuç verebilir mi? Ancak burjuvaziyi [sayfa 527]
ilgilendirdiði ve emekçileri hiçbir biçimde ilgilendirmediði ve bu
yüzden de herkesin istediði gibi oylayabileceðinin ilan edildiði, bugün ise tam karþýt kutba birçoklarýnýn gidip koruyucu bir politikayý
benimsemiþ olan burjuvaziye muhalefet etmek için, Cobdenin ve
Bright ýn iktisadi saçmalýklarýný tazeleyerek en saf mançisterciliðin[271] sosyalizmin en safý gibi savunulduðu gümrük vergileri sorununda olanlara bir kez daha tanýk mý olacaðýz? Günün geçici sorunlarý karþýsýnda büyük temel düþüncelerin bu unutuluþu, geçici baþarýlar uðruna giriþilen bu yarýþ ve sonal sonuçlarý gözönünde tutmadan çevrede verilmekte olan savaþým, bugünün sonuçlarýna feda
edilen hareketin geleceði, bütün bunlarýn belki de namuslu nedenleri vardýr, ama bunlar oportünizmdir ve oportünizm olarak kalacaktýr; ve namuslu oportünizm, belki de oportünizmlerin en
tehlikelisidir!
Þimdi, ince ama temel nitelikte olan bu noktalar nelerdir?
Birincisi. Mutlak olarak kesin olan bir þey varsa, o da, partimizin ve iþçi sýnýfýnýn, egemen duruma, ancak demokratik cumhuriyet þekli altýnda gelebilecekleridir. Hatta, demokratik cumhuriyet, Büyük Fransýz Devrimi örneðinin gösterdiði gibi, proletarya
diktatörlüðünün özgül biçimidir de. Örneðin Miquelin yaptýðý gibi,
en iyi adamlarýmýzýn bir imparatorun altýnda bakan olmasýnýn akla
sýðar bir þey olmadýðý besbelli deðil mi? Cumhuriyet istemini programa doðrudan doðruya koymak, hukuksal bakýmdan olanaksýz
gibi görülmektedir, oysa bu, Fransada, Louis-Philippe zamanýnda
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yapýlabildi, ve bugün de Ýtalyada yapýlmaktadýr. Ama bugün Almanyada açýkça cumhuriyetçi bir parti programýnýn kaleme alýnmasýnýn
olanaksýz oluþu, bu ülkede barýþ yoluyla bir cumhuriyet kurulabileceði, ve yalnýzca cumhuriyet deðil, bir komünist toplum yaratýlabileceði hayalinin ne büyük bir gaflet olduðunu tanýtlar.
Bununla birlikte, zorunluluk karþýsýnda gene de cumhuriyet
sorunu, susarak geçilebilir. Ama bence programda yer almasý gereken ve yer almasý mümkün olan þey, bütün iktidarýn halk temsilcilerinin elinde toplanmasý istemidir. Eðer daha ileri gidilmek istenmiyorsa, þimdilik, bu kadarý yeterli olabilir.
Ýkincisi. Almanyanýn ulusal birliðinin gerçekleþtirilmesi. [sayfa
528] Bir yandan küçük devletlere bölünmeye son verilmelidir; 
Bavyeranýn ve Würtembergin özel haklarý[262] devam ettiði sürece,
örneðin Thüringenin haritasý bugünkü yürekler acýsý durumunu
koruduðu sürece, varýn Alman toplumunu devrim yoluyla deðiþtirin!
Öte yandan özgül olarak Prusyalý zihniyetin Almanyayý ezmesine
son verilmesi için, Prusya ortadan kalkmalýdýr ve özerk eyaletlere
bölünmelidir. Küçük devletlere bölünme, ve Prusya zihniyeti, iþte
Almanyanýn içine hapsedilmiþ bulunduðu çeliþkinin iki yönü; bunlardan biri, ötekini haklý göstermenin her zaman mazereti olacaktýr.
Bunun yerine ne konmalý? Benim görüþüme göre, proletarya, bölünmez tek bir cumhuriyetten baþka bir biçimden yararlanamaz. Nitekim, Amerika Birleþik Devletlerinin o muazzam topraklarý
üzerinde federatif cumhuriyet, Doðuda þimdiden bir engel teþkil
etmeye baþlamakla birlikte, bugün de bir zorunluluktur. Böyle bir
þey, iki adada dört ulusun yaþadýðý ve tek bir parlamentoya karþýn,
bugün bile hâlâ üç ayrý yasanýn yanyana uygulanmakta bulunduðu
Ýngilterede bir ilerleme olurdu. Küçük Ýsviçrede federatif sistem,
ancak bu ülke, Avrupa devletler topluluðu içinde tamamen pasif
bir üye olmakla yetindiði için hoþgörüyle karþýlanabilir bir engel
oluþturmaktadýr. Almanya için, Ýsviçreninkine benzer bir federalist
örgütlenme, önemli bir gerileme olurdu. Federal bir devleti, bütün
halindeki devletten, iki nokta ayýrdeder; birincisi, federasyonun üyesi
olan her devletin, her kantonun kendi medeni hukukuna ve ceza
yasasýna sahip bulunmasý, kendi adli örgütlenmesine sahip bulunmasýdýr; ikincisi, halkýn meclisi yanýnda, her kantonun, büyük olsun,
küçük olsun, oyunu kullanabildiði bir devletler temsilcileri meclisinin
bulunmasýdýr. Ne mutlu ki, biz, birinci noktayý aþmýþ bulunuyoruz
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ve onu yeniden kabul ettirmek için harekete geçecek kadar safdil
deðiliz. Ýkinci noktaya gelince, buna da federal konsey biçiminde
malik bulunmaktayýz ve bu olmadan da yapabiliriz,  üstelik bizim
federal devletimiz daha þimdiden merkezi tek devlete doðru
geçiþi ifade etmektedir. Ve 1866da ve 1870te yukardan yapýlmýþ
olan devrimi geriletmek bize düþmez; tam tersine, biz, buna aþaðýdan bir hareketle [sayfa 529] gerekli tamamlamayý ve iyileþtirmeyi saðlamalýyýz. (Demek ki, tek bir cumhuriyet. Ama, 1798de kurulmuþ
olan imparatorluðun imparatorsuz þekli olan bugünün Fransýz
Cumhuriyeti anlamýnda deðil.[272] 1792den 1798e kadar her Fransýz
ili, her belediye, Amerikan modeline uygun olarak kendi tam özerk
yönetimine sahip bulundu, bize de böyle bir þey gerek. Böyle bir
özerklik nasýl örgütlendirilebilir ve bürokrasisiz nasýl edilebilir, Amerika ve Birinci Fransýz Cumhuriyeti, bunun nasýl olacaðýný bize gösterdi; Avustralya, Kanada ve öteki Ýngiliz kolonileri de bugün bize
bunu göstermektedirler. Böyle bir eyalet ve belediye özerkliði, örneðin kantonun konfederasyona göre pek baðýmsýz bulunduðu, ama
bu baðýmsýzlýðýn, ilçeye (Bezirk) ve belediyeye karþý da olabildiði
Ýsviçre federalizminden çok daha özgürdür. Kanton hükümetleri,
ilçe mülki amirlerini (Bezirkesstatthalter) ve valileri tayin ederler;
oysa Ýngilizce konuþulan ülkelerde böyle bir þey yoktur, ve biz de,
gelecekte, bunlardan, Prusyalý il ve hükümet müþavirlerinden olduðu gibi (Londrat ve Regierungsrat) kendimizi kurtarmalýyýz.
Bütün bunlardan, programa fazla bir þey aktarmak mümkün
deðildir. Eðer bunun sözünü ediyorsak, bu, böyle þeylerin söylenmesine izin olmayan Almanyada durumun özelliðini belirtmek
içindir ve ayný zamanda böyle bir durumu, komünist toplum biçimine yasal yoldan sokmak isteyenlerin ne ölçüde hayale kapýldýklarýný göstermek için. Bu, üstelik, partinin yönetim komitesine, doðrudan doðruya halk tarafýndan yasama ve parasýz adaletin dýþýnda,
baþka önemli siyasal sorunlarýn olduðunu anýmsatmak içindir de;
sonuç olarak bu ikisi olmasa da biz ilerleriz. Genel güvensizlik sonucu, bu sorunlar bir günden ötekine birdenbire günün en ivedi
sorunlarý haline gelebilir, eðer biz, bunlarý aramýzda tartýþmadýksa,
biz bu konularda görüþ birliðine varmadýksa, o zaman ne hallere
düþeriz?
Ama programa, her þeye karþýn sokulmasý mümkün olan
ve hiç deðilse dolaylý olarak söyleme olanaðýna sahip bulunmadý-
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ðýmýz þeyin ifade edilmesine yarayabilen þu istemdir:
Ýlin, ilçenin ve belediyenin, halkýn genel oyu ile seçilmiþ
görevliler tarafýndan tam özerk olarak yönetimi. Devlet tarafýndan
tayin olunan bütün yerel yüksek memurlarýn [sayfa 530] ve il yüksek
memurlarýnýn (autorites) kaldýrýlmasý.
Bunun dýþýnda, programda yukarda incelediðim noktalarla
ilgili baþka istemlerin de formüle edilip edilemeyeceðini benim
buradan kestirmem, sizin oradan tayin etmenizden daha zordur.
Ama bu sorunlarýn, parti içinde çok gecikilmiþ olmadan tartýþýlmasý
iyi olur.
1. Seçim hakký ile oy hakký, sýrasýyla seçimler ile oylar arasýndaki ayrýmýn ne anlamda yapýldýðýný kavrayamadým. Eðer böyle
bir ayrým zorunlu ise, bunu, herhalde açýkça ifade etmek ya da
tasarýya eklenecek bir yorumda açýklamak gerekir.
2. Halkýn öneri ve veto hakký niçin? Þunu eklemek gerekir:
ulusal temsilin bütün yasa ve kararlarý için.
5. Kilisenin ve devletin tamamen birbirinden ayrýlmasý. Bütün
dinsel topluluklar, istisnasýz, devlet tarafýndan özel topluluklar olarak nitelendirilecektir. Bunlar hazineden gelme mali desteklerden
yoksun kalacaklar ve merkezi eðitim bakanlýðýna tabi okullar üzerindeki etkilerini yitireceklerdir. (Ama buna karþýn, kendi olanaklarýyla, bunlarýn kendi özel okullarýný açmalarýný ve orada saçmalýklarýný öðretmelerini yasaklayamayýz!)
6. Bu durumda okulun laikliði çýkarýlmalýdýr, bunun yeri
bir önceki paragraftadýr.
8 ve 9. Burada dikkati þu nokta üzerine çekmek isterim: bu
noktalar þunlarýn devletleþtirilmesini gerektirmektedir. 1. avukatlarýn, 2. hekimlerin, 3. eczacý, diþçi, ebe, hastabakýcýlarýn vb., vb..
Üstelik daha sonrasý için iþçi sigortalarýnýn tam olarak devletleþtirilmesi istenmektedir. Peki bu iþ Bay De Capriviye teslim edilebilir
mi, ve bütün bunlar daha önce, her türlü devlet sosyalizmine karþý
çýkan bildiri ile tam uygunluk halinde midir?
10. Burada ben þöyle derdim: Devlette, ilçe ve belediyelerde masraflarý karþýlamak için vergilerin, gerekli olduðu ölçüde artan
oranlý ... vergiler. Merkezi devletin olsun, yerel yönetimin olsun,
koymuþ olduklarý bütün dolaylý vergilerin, resimlerin vb. ortadan
kaldýrýlmasý. Geri kalaný gereksizdir ve güdülerin yorumu ya da
açýklamasýndan baþka bir þey deðildir; bunlar ancak metni za-
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yýflatabilir. [sayfa 531]
III. ÝKTÝSADÝ ÝSTEMLER
Paragraf 2. Koalisyon hakký, Almanyadaki kadar hiçbir yerde, devlet karþýsýnda, bir güvenceye gereksinme duymaz. Düzenlemek için... ibaresiyle baþlayan son tümce 4. madde olarak eklenmeli ve bu bakýmdan kaleme alýnmalýdýr. Burada belirtilmelidir ki,
yarýsý iþçilerden, yarýsý da patronlardan oluþacak çalýþma odalarýyla
biz okkanýn altýna gideriz. Bu sistemle, uzun yýllar boyunca, çoðunluk, patronlardan yana olacaktýr, iþçiler arasýnda bir kara koyunun bulunmasý neye yarar. Eðer, bir çatýþma halinde, bu iki yarý,
fikirlerini ayrý olarak ileri süreceklerdir diye bir kayýt konmayacaksa, bir patronlar odasý ve onun yanýnda da bir baðýmsýz iþçiler odasýnýn olmasý yeðlenir.
Son karara varmadan önce, tasarýnýn, bir kez daha, Fransýz
programý[273] ile karþýlaþtýrýlmasýný isterdim; bana öyle geliyor ki,
özellikle n° 3 için bu programdan alýnacak çok þey var. Ýspanyol
programýna[274] gelince, ne yazýk ki, zamaným olmadýðý için onu
arayamayacaðým. Bu program da birçok bakýmlardan çok iyi bir
program.
BÝRÝNCÝ KESÝME EK
1. Hendek, taþocaðý [sözcükleri -ç.] kalkmalý  Demiryollarý ve öteki ulaþtýrma araçlarý.
2 Elkoyucularýnýn (ya da sahiplerinin) ellerinde, emeðin toplumsal araçlarý sömürü araçlarý haline gelmiþlerdir Ýþçinin emek
araçlarýnýn, yani bu yolla koþullanan yaþama araçlarýnýn elkoyucusunun ekonomik boyunduruðuna girmesi, bütün biçimleri içinde
köleliðin temelidir toplumsal sefalet, zihinsel çöküþ ve siyasal
baðýmlýlýk.
3. Sömürülenin yarattýðý zenginliðin bu sömürüsü altýnda,
sömürenin kapitalistler ve büyük toprak sahiplerinin ellerinde
giderek daha hýzlý bir biçimde yoðunlaþýr; sömürenle sömürülen
arasýndaki emek ürününün daðýlýmý giderek daha eþitsizlenir ve
proletaryanýn sayýsý ve güvensizliði çok daha büyür, vb..
4 Özel (üretim) yerine ... kentsel ve kýrsal orta sýnýflarýn,
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küçük-burjuva ve küçük köylülerin yýkýmýyla ortaya çýkan gerileme, varlýklýlarla varlýksýzlar arasýndaki yarýðý geniþletir (ya da derinleþtirir), genel güvensizliði [sayfa 532] toplumun olaðan durumu haline
getirir ve emeðin toplumsal araçlarýnýn elkoyucularý sýnýfýnýn
ekonomik ve siyasal önderliði görevini ve yeteneðini yitirmiþlerdir.
5. Onun nedenleri.
6. ... ve bireyler ya da anonim þirketler adýna yapýlan kapitalist
üretimin bir tüm olarak toplum adýna sosyalist üretime dönüþmesi
ve önceden kabul edilen plana uygun, kapitalist toplumun maddi
ve manevi koþullarýný kendisinin yarattýðý ve ancak onunla iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun ve onunla birlikte top!umun istisnasýz tüm
üyelerinin kurtuluþunun gerçekleþtirildiði bir dönüþme.
7. Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu yalnýzca iþçi sýnýfýnýn kendi iþi olabilir. Besbelli ki, iþçi sýnýfý, kurtuluþunu, ne kendi karþýtý ve sömürücüsü olan kapitalistlere, ne büyük toprak sahiplerine, ne de büyük
sömürücülerden yana iþleyen rekabetle boðulan veya bunlarýn ya
da iþçilerin saflarýna geçmekten baþka bir seçenekleri olmayan
küçük-burjuvazi ve küçük köylüye terkedebilir.
8. ... sýnýf konumlarýnýn bilincine varmýþ iþçilerle, vb..
9. ... koyar ... ve böylece iþçilerin iktisadi sömürüsü ve siyasal baskýsý ayný ellerde yoðunlaþýr.
10. ... sýnýf egemenliði ve sýnýflarýn kendileri ve kökeni (sonu
kalkmalý) ... vb. olmaksýzýn herkesin eþit haklarý ve eþit görevleri
için. Ýnsanlýk ... için savaþýmýnda, Almanyanýn geri siyasal durumuyla engellenmektedir. Önce ve en önemlisi, hareket için yer
kazanmak, feodalizmin ve mutlakýyetin yoðun kalýntýlarýný ortadan
kaldýrmak, kýsacasý, Alman burjuva partilerinin pek korkakça yürütmek durumunda kaldýðý ve hâlâ yürüttüðü iþi yerine getirmek
zorundadýr. Böylece, en azýndan þimdi, öteki uygar ülkelerde burjuvazinin gerçekleþtirmiþ olduðu bu tür istemleri de programýna almalýdýr. [sayfa 533]
18 ile 29 Haziran 1891de yazýlmýþtýr.
Önce (eksiz) Die Neue Zeit
Bd. 1, n° 1, 1901-02de yayýnlanmýþ
ve tam olarak Marx ve Engelsin
Seçme Yapýtlar, Vol XVI, Kýsým II, 1936da
ilk Rus baskýsý yapýlmýþtýr.
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Erfurt Programý *

Burjuva toplumunun ekonomik geliþmesi, doða yasalarýnýn
þaþmazlýðý ile, emekçinin kendi üretim araçlarýnýn özel mülkiyetine
sahip olmasý temeline dayanan küçük iþletmeleri çöküþe götürmektedir. Bu geliþme, emekçiyi kendi üretim araçlarýndan koparmakta ve
onu mülksüz proletere dönüþtürmekte, üretim araçlarý görece olarak
az sayýdaki kapitalistlerin ve büyük toprak sahiplerinin tekeli haline
gelmektedir.
Üretim araçlarýnýn tekelleþmesi; parçalanmýþ küçük iþletmelerin
dev iþletmeler tarafýndan saf dýþý býrakýlmasýna, iþ araçlarýnýn makineye
dönüþmesine ve nihayet insan emeðinin üretkenliðinin olaðanüstü büyümesine sýký sýkýya baðlýdýr. Fakat bu deðiþimin tüm avantajlarý, kapitalistlerin ve büyük toprak sahiplerinin tekeline geçmektedir. Proletarya
ve küçük burjuva ve köylüler gibi ara tabakalar için bu, yaþamsal
güvensizliklerinin, yoksulluðun, zulmün, köleleþmenin, aþaðýlanmanýn,
sömürünün giderek artmasý anlamýna gelmektedir. Proleterlerin sayýlarý arttýðý ölçüde yedek iþçi ordusu da o ölçüde büyümekte, sömüren ile
sömürülenler arasýndaki çatýþma o ölçüde derinleþmekte, burjuvazi ile
proletarya arasýndaki sýnýf mücadelesi, (yani) modem toplumu iki
düþman kampa bölen ve tüm sanayileþmiþ ülkelerin ortak karakteri* Deniz Kavukçuoðlu., Karl Marxtan Günümüze Almanyada Sosyal Demokrasi,
Ankara, Ümit Yayýncýlýk, 1997.
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stiði olan bu mücadele o ölçüde amansýz bir hal almaktadýr.
Mülk sahipleri ile mülksüzler arasýndaki uçurum, kaynaðý kapitalist üretim tarzýnýn özünde yatan krizler tarafýndan daha da
derinleþtirilmektedir; o krizler ki, her geçen gün daha geniþ ve daha
yýkýcý olmakta, genel güvensizliði toplumun normal durumu haline getirmekte ve bu günkü toplumun üretici güçlerinin bu toplum için gereðinden fazla büyüdüðünün, üretim araçlarýnýn rasyonel kullanýmý ve
geliþimiyle baðdaþmaz hale geldiðinin kanýtý olmaktadýr.
Üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti, bu gün, köylülerin zanaatkarlarýn ve küçük esnafýn mülksüzleþmelerine ve çalýþanlarýn emek ürünlerine çalýþmayanlarýn kapitalistlerin, büyük toprak sahiplerinin sahiplenmelerine yaramaktadýr. Ancak, üretim araçlarýnýn topraðýn, madenlerin, hammaddelerin, aletlerin, makinelerin, taþýtlarýn kapitalist
özel mülkiyetlerinin toplumsal mülkiyet haline getirilmesi ve meta üretimin sosyalist üretim biçimine, (yani) toplum için toplum tarafýndan
saðlanan üretim biçimine dönüþtürülmesi, büyük iþletmelerin ve toplumsal emeðin sürekli artan verimliliðin þimdiye kadar sömürülmüþ
olan sýnýflar için bugünkü gibi yoksulluk ve zulüm kaynaklarý olmaktan
çýkmasýný, refahýn ve uyumlu evrensel bir mükemmelleþmeye doðru
gidiþin kaynaklarý haline gelmesini saðlayabilir.
Bir toplumsal deðiþme, sadece proletaryanýn deðil, bugünkü
durumdan acý çeken tüm insanlýðýn kurtuluþu demektir. Fakat bu, ancak iþçi sýnýfýnýn eseri olabilir, çünkü tüm diðer sýnýflar, aralarýndaki
çýkar çatýþmalarýna raðmen üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti zeminine
dayanmakta ve bugünkü toplumun temellerinin korunmasýný ortak
amaçlarý olarak görmektedirler.
Ýþçi sýnýfýnýn kapitalist sömürüye karþý mücadelesi, zorunlu olarak, siyasi bir mücadeledir. Ýþçi sýnýfý, siyasi haklarý olmaksýzýn ekonomik mücadele veremez, ekonomik örgütlenmesini geliþtiremez. Bu
sýnýf, siyasi iktidarý ele geçirmeden üretim araçlarýnýn toplum mülkiyetine geçiþini gerçekleþtiremez.
Sosyal Demokrat Partisinin görevi, iþçi sýnýfýnýn bu mücadelesine bilinç ve birlik kazandýrmak ve onu zorunlu olduðu hedefe yöneltmektir.
Ýþçi sýnýfýnýn çýkarlarý, kapitalist üretim tarzýnýn varolduðu tüm
ülkelerde aynýdýr. Uluslar arasý ticaret geniþledikçe ve dünya pazarý için
üretim geliþtikçe, bir ülkenin iþçilerinin durumu, giderek artan bir þekilde
diðer ülkelerin iþçilerinin durumlarýna baðlanmaktadýr. Onun için, iþçi
sýnýfýnýn kurtuluþu tüm uygar ülkelerin iþçilerini eþit olarak ilgilendiren
bir amaçtýr. Almanya Sosyal Demokrat Partisi bu gerçeðin bilincinde
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olarak, sýnýf bilincine varmýþ tüm diðer ülkelerin iþçileri ile tam bir birlik
halinde olduðunu ilan eder.
Demek ki, Almanya Sosyal Demokrat Partisinin mücadelesi yeni
sýnýf ayrýcalýklarý için deðil, tam tersine, sýnýf tahakkümünün ve bizatihi
sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý ve cinsiyet ya da ýrk farký gözetmeksizin
herkese eþit hak ve görevler için bir mücadeledir. Parti, bu
düþüncelerden yola çýkarak, yalnýzca ücretli iþçilerin sömürü ve ezilmelerine karþý deðil, bir sýnýfa, bir partiye, bir cinsiyete ya da bir ýrka
karþý yönelik her türlü sömürüye ve zulme karþý mücadele etmektedir.
Bu ilkelerden hareketle Almanya Sosyal Demokrat Partisi her
þeyden önce aþaðýdaki talepleri ileri sürer:
1. Ýmparatorluðun 20 yaþýný aþmýþ olan tüm üyeleri için, cinsiyet
farký gözetmeksizin tüm seçim ve oylamalarda genel, eþit, tek dereceli
ve gizli oy hakký. Temsili seçim sistemi ve bu gerçekleþtirilerek, her
sayýmdan sonra seçim bölgelerinin yasayla yeniden tespiti. Ýki yýllýk
yasama süresi. Seçimlerin yasal tatil günlerinde yapýlmasý. Seçilen temsilciler için ödenek. Medeni haklardan yoksun tutulanlarýn dýþýnda her
türlü hak sýnýrlamalarýnýn kaldýrýlmasý.
2. Yasa önerileri ve veto hakký yoluyla halk tarafýndan doðrudan
yasama. Ýmparatorlukta, eyalet, vilayet ve belediyelerde özerk halk yönetimi. Memurlarýn halk tarafýndan seçimi ve bunlar için ceza müeyyideli sorumluluk. Yýllýk vergi ödemesi.
3. Herkes için askerlik yükümlülüðü. Mevcut ordu yerine halk
milisi. Savaþ ve barýþ kararlarýnýn halk temsilcileri tarafýndan verilmesi.
Tüm Uluslararasý anlaþmazlýklarýn hakemlik yoluyla çözüme baðlanmasý.
4. Düþünce özgürlüðünü, örgütlenme ve toplantý haklarýný sýnýrlayan ya da bastýran tüm yasalarýn kaldýrýlmasý.
5. Kamu hukuk ve özel hukuk açýsýndan kadýný erkekten daha
aþaðý bir duruma düþüren tüm yasalarýn kaldýrýlmasý.
6. Dinin, kiþiye özel bir þey olduðunun ilaný. Devlet hazinesinden kilise için ve dini amaçlarla yapýlan tüm masraflara son verilmesi.
Kilise cemaatlerinin ve dini cemaatlerin, kendi iþlerini tamamen baðýmsýz düzenleyen özel örgütlenmeler olarak kabul edilmesi.
7. Laik eðitim. Kamuya ait halk okullarýna devam zorunluluðu.
Bu okullarda bedava eðitim, ücretsiz okul araç ve gereçleri. Yüksek
eðitim görmeye liyakat kazanan yetenekli öðrencilere halk okullarýnda
ve ileri düzeydeki okullarda karþýlýksýz iaþe ve ibadet yardýmý.
8. Parasýz adalet ve hukuki yardým. Adaletin halk tarafýndan
seçilmiþ yargýçlar tarafýndan saðlanmasý. Ceza davalarýnda temyiz hak-
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ký. Haksýz yere haklarýnda dava açýlan, tutuklanan ve mahkum edilen
kiþilere tazminat ödenmesi. Ölüm cezasýnýn kaldýrýlmasý .
9. Ebelik hizmeti ve ilaçlar dahil parasýz saðlýk hizmetleri. Ölülerin parasýz defnedilmesi.
10. Vergilerle karþýlanabildiði ölçüde, kamu harcamalarýnýn
karþýlanabilmesi için kademeli yükselen gelir ve servet vergisi. Servet
beyaný yükümlülüðü. Mirasýn hacmine ve akrabalýk derecesine göre
kademeli yükselen veraset vergisi. Genelin çýkarlarýný ayrýcalýklý küçük
bir azýnlýðýn çýkarlarýna kurban eden tüm dolaylý vergilerin, gümrüklerin ve diðer ekonomik önlemlerin kaldýrýlmasý.
Ýþçi sýnýfýnýn korunmasý için Almanya Sosyal Demokrat Partisi
þu acil talepleri ileri sürer:
1. Aþaðýda gösterilen temellere dayanan etkili bir Ulusal ve Uluslararasý Ýþçi Koruma Yasasý:
a. En fazla sekiz saatlik normal iþgününün belirlenmesi.
b. On dört yaþýndan küçük çocuklara çalýþma yasaðý.
c. Doðasý gereði kamu yararý ya da teknik nedenlerle kaçýnýlmaz olan sanayi kollarý dýþýnda gece mesaisinin yasaklanmasý.
d. Her iþçi için, haftada en az 36 saatlik kesintisiz dinlenme
süresi.
e. Ayni ücret ödemelerinin yasaklanmasý.
2. Ýmparatorluk Ýþ Kurumu, Bölge Ýþ Kurumlarý ve Ýþ Odalarý
tarafýndan kýrda ve kentte tüm ticari iþyerlerinin denetimi, iþ koþullarýnýn
tespiti ve düzenlenmesi. Ýþyerlerindeki hijyenik koþullara etkili müdahale.
3. Kýrsal kesimdeki iþçi ve hizmetlilere sanayi iþçileri ile eþit
yasal koþullar saðlanmasý; hizmet içi yönetmeliklerinin kaldýrýlmasý.
4. Örgütlenme hakkýnýn saðlanmasý.
5. Ýþçilerin etkili bir biçimde yönetime katýlmalarýyla iþçi sigortasýnýn tümünün devlete (imparatorluða) devri.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[1]
Marx tarafýndan 1875te yazýlmýþ olan Gotha Programýnýn Eleþtirisi,
Almanya Birleþik Ýþçi Partisinin program taslaðýna iliþkin eleþtirel notlardýr. Bu
taslak ciddi yanlýþlar ve lasalcý ilkelere ödünler içeriyordu. Marx ve Engels
Almanyada birleþik bir sosyalist parti kurulmasý düþüncesini onaylamýþlar, ama
lasalcýlarla ideolojik uzlaþmaya karþý çýkmýþlar ve bunu acýmasýzca
eleþtirmiþlerdir. Bu yapýtýnda, Marx, sosyalist devrim, proletarya diktatörlüðü,
kapitalizmden komünizme geçiþ dönemi, komünist toplumun iki evresi, sosyalizmde toplumsal ürünün üretimi ve daðýtýmý ve komünizmin bellibaþlý özellikleri, proleter enternasyonalizmi ve iþçi sýnýfý partisi gibi, bilimsel komünizmin bellibaþlý konularýna iliþkin birçok düþünceleri formüle etmiþtir.
Marx ayrýca devlet ve proletarya diktatörlüðüne iliþkin teorisini de
geliþtirmektedir. Kapitalizmden komünizme geçiþte özel bir aþamanýn ve buna
tekabül eden proletaryanýn devrimci diktatörlüðünün tarihsel zorunluluðuna
iliþkin önemli bir önermede bulunmaktadýr. Lenin, Gotha Programýnýn
Eleþtirisine iliþkin olarak þöyle yazýyordu: Marxýn açýklamalarýnýn büyük önemi
þu ki, burada da, o, tutarlý bir biçimde materyalist diyalektiði, geliþim teorisini
uygulamakta, ve komünizmi kapitalizmden geliþen bir þey olarak ele almaktadýr. Bilgiççe keþfedilmiþ, uydurma tanýmlar ve (sosyalizm nedir?, komünizm
nedir?) sözler üzerinde tartýþmalar yerine, Marx, komünizmin iktisadi olgunluðunun aþamalarýna ne denebileceðinin bir tahlilini vermektedir. (V. Ý. Lenin,
Devlet ve Devrim, Marx-Engels-Marksizm, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 414.)
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[2]
Bu önsöz, Marxýn Gotha Programýnýn Eleþtirisinin 1891de yayýnlanmasýna iliþkin olarak Engels tarafýndan yazýlmýþtýr. Engels bu bellibaþlý politika
belgesinin yayýnlanmasý iþine, Alman Sosyal-Demokrat Partisi içinde etkin hale
gelmiþ olan oportünist unsurlara darbe indirmek amacýyla giriþmiþtir. O sýra
böyle bir þey özellikle önemliydi, çünkü parti, Erfurt Kongresinde Gotha Programýnýn yerini alacak yeni bir programý görüþmek üzereydi. Gotha Programýnýn Eleþtirisini basýma hazýrlarken Alman Sosyal-Demokrat Partisinin önderlerinden Die Neue Zeit yöneticisi Dietzin ve yazýkurulu üyesi K. Kautskynin
muhalefetiyle karþýlaþtý. Bunlar metinde bazý deðiþikliklerin yapýlmasýný ve bazý
yerlerinin de yer almamasýný istiyorlardý; Engels buna razý olmak zorunda kaldý. Alman Sosyal-Demokrat Partisinin tabandaki üyeleri ve öteki ülkelerdeki
sosyalistler, Marxýn Gotha Programýnýn Eleþtirisini olumlu karþýladýlar ve bunu
uluslararasý sosyalist hareket için deðerli bir politika belgesi olarak gördüler.
Engels, Gotha Programýnýn Eleþtirisi ile birlikte, bu yapýtla doðrudan baðlantýlý
olan Marxýn Brackeye yazdýðý 5 Mayýs 1875 tarihli mektubu da yayýnladý.
Engelsin saðlýðýnda Gotha Programýnýn Eleþtirisinin kendi önsözünü
taþýyan bir tek basýmý yapýldý. Bu yapýtýn eksiksiz metni 1932de Sovyetler
Birliðinde yayýnlanmýþtýr.
[3]
22-27 Mayýs 1875 tarihlerinde toplanan Gotha Kongresinde, Alman
iþçi sýnýfý hareketi içersindeki iki eðilim August Bebelin ve Wilhelm
Liebknechtin baþýn da bulunduklarý Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi (ayzenahçýlar)
ve lasalcý Genel Alman Ýþçiler Birliði Almanya Sosyalist Ýþçi Partisini oluþturmak
üzere birleþtiler. Bu, Alman iþçi sýnýfý hareketi içindeki bölünmeye bir son verdi. Birleþik partinin Marx ve Engelsin amansýzca eleþtirdikleri program taslaðý,
bazý önemsiz düzeltmelerle Kongre tarafýndan onaylandý.
[4]
Alman Sosyal-Demokrat Halle Kongresi, 12 ve 18 Ekim 1890 tarihlerinde toplandý. Yeni bir programýn hazýrlanmasý ve bunun ilkin yerel parti organlarýnda ve basýnda tartýþý1masýný saðlamak üzere, Erfurtta toplanacak parti
kongresinden üç ay önce yayýnlanmasýný kararlaþtýrdý.
[5]
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Lahey Kongresi 2-7 Eylül 1872 tarihleri
arasýnda yapýldý. Aralarýnda kongrenin bütün çalýþmalarýný yönlendiren Marx ve
Engelsin de bulunduðu 15 ulusal örgütten 65 delege katýldý. Kongre, Marxýn,
Engelsin ve yandaþlarýnýn iþçi sýnýfý hareketi içerisindeki her türden küçükburjuva sekterliðine karþý yýllardýr yürüttükleri savaþýmýn doruðuna ulaþmasýna
tanýk oldu. Anarþistlerin sekter eylemleri suçlandý ve önderleri Enternasyonalden atýldýlar. Lahey Kongresinin kararlarý çeþitli ülkelerde iþçi sýnýfýnýn baðýmsýz
siyasal partilerinin kurulmasýna giden yolu açmýþ oldu.
[6]
7-9 Aðustos 1869da, Almanyadan, Avusturyadan ve, Ýsviçreden gelen sosyal-demokratlarýn Eisenachta toplanan bir Kongresinde kurulan Alman
Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi, ayzenahçýlar olarak tanýnýyorlardý. Kongrede kabul edilen program, esas olarak Birinci Enternasyonalin ortaya koyduðu ilkelere tekabül etmekteydi.
[7]
Burada Bakuninin 1873te Ýsviçrede yayýnlanan Devlat ve Anarþi adlý
kitabýna deðiniliyor.
[8]
Halkçý Parti. 1865te kuruldu; küçük-burjuvaziden gelme demo-
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kratik unsurlardan ve kýsmen de burjuvaziden oluþuyordu. Parti, Almanyanýn
merkezi bir demokratik cumhuriyet olarak Prusyanýn egemenliði altýnda
birleþtirilmesine karþý çýkmýþ ve Prusya ve Avusturyayý içeren Büyük Almanya diye anýlan federatif bir Alman devleti düþüncesini savunmuþtur.
[9*]
Burada Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin sosyal-demokrat yazýnýný
yayýnlayan yayýnevine deðiniliyor.
Der Volksstaat. Alman Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin (ayzenahçýlar)
merkez organý; 2 Ekim 1869dan 27 Eylül 1876ya kadar Leipzigde yayýnlanmýþtýr.
Wilhelm Liebknecht gazeteye genel doðrultusunu veriyor, August Bebel de,
gazeteyi yönetiyordu. Marx ve Engels bu gazeteye yazý yazmýþlar ve çýkartýlmasýna yardýmcý olmuþlardýr. 1869a kadar bu gazete Demokratisches Wochenblatt adý altýnda çýkmýþtýr.
[10]
Barýþ ve Özgürlük Ligasý. Çeþitli küçük-burjuva ve burjuva cumhuriyetçileri ve liberalleri tarafýndan 1867de Ýsviçrede kurulmuþ burjuva-pasifist
bir örgüt. Barýþ ve Özgürlük Ligasý, Avrupa Birleþik Devletlerinin kurulmasýyla
savaþlarýn önüne geçilebileceðini iddia ederek, yýðýnlar arasýnda yanlýþ görüþler
yayýyor ve proletaryayý sýnýf savaþýmýndan saptýrýyordu.
[11]
Nordeutsche Allgemeine Zeitung. 1861den 1918e kadar Berlinde
yayýnlanan gerici bir günlük gazete. 1860lardan 1880Iere kadar Bismarck hükümetinin resmi organýydý. Marx burada, bu gazetenin 30 Mart 1875 tarihli
sayýsýndaki bir makaleye deðiniyor.
[12]
LAtelier.  1340tan 1850ye kadar Pariste yayýnlanan aylýk dergi.
Hýristiyan sosyalist düþüncelere yakýnlýk duyan zanaatçýlarýn ve iþçilerin organýydý.
[13]
Kulturkampf. 1870te Bismarck hükümetinin laik kültür kampanyasý adý altýnda uyguladýðý önlemler sistemine burjuva liberallerinin verdikleri
ad. Bu önlemler, büyük toprak sahiplerinin, burjuvazinin ve Prusyanýn ve Güney-Batý Alman devletinin katolik bölgelerindeki köylülüðün bazý kesimlerinin
ayrýlýkçý ve anti-Prusya eðilimlerini destekleyen katolik kilisesini ve Merkez Partisini hedefliyordu. Bismarck hükümeti, anti-katolik savaþým bahanesi ile,
Prusyanýn egemenliði altýna girmiþ olan Polonya topraklarýndaki ulusal baskýyý
da þiddetlendirdi. Bu politika da, ayný þekilde, dinsel arzularý körükleyerek,
iþçileri sýnýf savaþýmýndan uzak tutmayý amaçlýyordu. Bismarck, geliþmekte
olan iþçi sýnýfý hareketini gözönüne alarak, 1880Ierin baþlarýnda, gerici güçleri
pekiþtirmek için, bu önlemlerin büyük bir kýsmýný yürürlükten kaldýrdý.
[59]
Kolonya Komünistlerinin Duruþmasý (4 Ekim-12 Kasým 1852), düzmece belge ve tanýklýklar üzerine yurt ihaneti ile suçlanan onbir Komünistler
Birliði üyesine karþý Prusya hükümeti tarafýndan tezgahlanan kýþkýrtma
duruþmasý; üyelerden yedisi üç yýldan altý yýla deðin giden hapis cezalarýna
çarptýrýldýlar. Uluslararasý iþçi hareketine karþý Prusya polis devleti tarafýndan
kullanýlan yüzkýzartýcý yöntemlerin içyüzü, Marx ve Engels tarafýndan ortaya
kondu (Engelsin Kolonyadaki Son Duruþma makalesi ile Marxýn Kolonya
Komünistlerinin Duruþmasý Üzerine Açýklamalar broþürüne bakýnýz).
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[269]
1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarýsýnýn Eleþtirisi, Engelsin, oportünizme karþý ve Alman sosyal-demokratlarýn devrimci, marksist programlarý
uðruna sarsýlmaz savaþýmýnýn bir örneðidir. Yazýlmasýnýn doðrudan nedeni, Parti
Yürütme Kurulunun hazýrlayýp Engelse gönderdiði Alman Sosyal-Demokrat Parti
program taslaðý idi. Yeni programýn Erfurt Kongresince onaylanmasý ve 1875
Gotha Programýnýn yerini almasý gerekiyordu. Engels, politik istemleri içeren
kesime sert bir eleþtiri yöneltti. Bu kesimde, kapitalizmin sosyalizme barýþçýl
bir geliþme olanaðý bulunduðu oportünist fikri ile uzlaþýlmaya kalkýþýlýyordu.
Taslaktaki eksiklikleri eleþtirerek, Engels bu çalýþmasýnda birçok marksist ilke
geliþtirir: proleter hareketin ekonomik ve politik görevleri ve amaçlarý üzerine,
devlet sisteminin demokratik bir dönüþümü uðruna savaþýmýn önemi üzerine,
kapitalizmden sosyalizme geçiþin farklý yollarý üzerine, proletaryanýn proleter
devleti ve diktatörlüðü üzerine ilkeler. Engelsin eleþtirel düþünceleri ve Engelsin
ýsrarýyla Marksýn o zaman yayýmlanmýþ Gotha Programýnýn Eleþtirisi, program
taslaðýnýn sonraki tartýþmalarý ve iþlenmesi sýrasýnda büyük bir etki yaptý.
Alman Sosyal-Demokrat Partinin 14-21 Ekim 1891de Erfurtta toplanan
kongresinin programý kabul etmesi, Gotha Programýna göre ileri doðru atýlmýþ
büyük bir adýmdý; reformist lasalcý dogmalardan kurtulundu ve ekonomik ve
politik istemler daha açýkça formülleþtirildi. Program, kapitalizmin kaçýnýlmaz
iflasý ve onun yerine sosyalizmin geçmesi ile ilgili önermeyi bilimsel olarak
kanýtladý, ve toplumun sosyalist dönüþümünü baþarmak için proletaryanýn politik iktidarý ele geçirmesi gerektiðini gösterdi.
[230]
Prusya hükümeti ile Landtagtaki burjuva-liberal çoðunluk arasýndaki anayasal çatýþma denen çatýþma, 1860 Þubatýnda, Landtag çoðunluðu
savaþ bakaný van Roonun orduyu yeniden örgütlemekle ilgili olarak sunduðu
tasarýyý onaylamayýnca çýktý. 1862 Martýnda, meclisteki çoðunluk askeri harcamalarý onaylamayý bir daha reddedince, hükümet Landtagý daðýttý ve yeni
seçimler yapýlacaðýný bildirdi. Bismarckýn karþý-devrimci bakanlýðý 1862 Eylül
sonunda kuruldu, ayný yýlýn Ekiminde Landtagý gene daðýttý ve fonlarýný
Landtagýn onayý olmadan harcayarak bir askeri reform baþlattý. Çatýþma ancak
1866da, Prusyanýn Avusturyaya karþý zaferinden sonra, Prusya burjuvazisinin
Bismarcka teslim olmasýndan sonra çözüldü.
[245]
Kuzey Alman Konfederasyonu Anayasasý, 17 Nisan 1867de, konfederasyonun yetkili Reichstagýnca onanmýþtý ve Prusyanýn konfederasyondaki
fiili üstünlüðünü saðlamlaþtýrýyordu. Prusya kralý, Konfederasyonun baþkaný ve
federal silahlý kuvvetlerin baþkomutaný ilan edildi; ayrýca, dýþ politikadan da o
sorumlu idi. Konfederasyonun genel oyla seçilen Reichstagýnýn yasama yetkisi
çok sýnýrlý idi; onun kabul ettiði yasalar, ancak, gerici Federal Konseyden geçtikten ve baþkan tarafýndan imzalandýktan sonra geçerli oluyordu. Federal anayasa, daha sonralarý, Alman Ýmparatorluðu anayasasýnýn temeli oldu.
1850 anayasasý ile, Prusya esas olarak toprak sahiplerinin temsilcilerinden oluþan bir üst meclise sahip olmaya devam etti. Landtagýn yetkileri
ise çok kýsýtlanmýþtý  bütün yasama inisiyatifi elinden alýnmýþtý. Bakanlar, kral
tarafýndan atanýyor ve ona karþý sorumlu oluyordu. Hükümet,ihanet olaylarýnýn
yargýlamasý için özel mahkemeler kurma hakkýna sahipti. 1850 anayasasý,
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1872de Alman Ýmparatorluðunun kurulmasýndan sonra bile, Prusyada yürürlükte kaldý.
[262]
Bu, Bavyera ile Würtembergin Kuzey Alman Konfederasyonuyla
birleþmeleri (Kasým 1870) üzerine imzalanan anlaþmalarda ve Alman Ýmparatorluðu anayasasýnda yazýlý özel haklarýna bir göndermedir. Bavyera ve Würtemberg brandý ve biradan özel bir vergi toplama ve posta ve telgrafý baðýmsýz
olarak yönetme haklarýný korudular. Federal Mecliste, Bavyera, Württemberg
ve Saksonya temsilcilerinden oluþan, veto hakký olan, dýþ politika sorunlarýyla
ilgili özel bir komisyon kuruldu.
[270]
Engels, 1871de Alman Ýmparatorluðu ile birleþmiþ iki cüce baðýmsýz devleti, alay ederek bir tek altýnda anýyor: Reuss düklerinin eski ve yeni
soylarýna ait olan Reuss-Greiz ve Reuss-Schleiz-Lobenstein-Ebersdorf.
[271]
Mançistercilik.  Sanayi burjuvazisinin çýkarlarýný yansýtan ekonomik düþüncede bir eðilim. Bu eðilimin önderleri serbest ticaretçiler serbest ticaretten yana çýktýlar ve devletin ekonomiye her türlü müdahalesine
direndiler. Cobdenýn ve Brightýn baþkanlýðýndaki etkin yandaþlarýnýn merkezi
Manchesterdeydi. Serbest ticaretçiler, altmýþlarda, Liberal Partinin sol-kanadýný oluþturdular.
[272]
18 Brumaire (9 Kasým) 1799 hükümet darbesinin bir sonucu olarak
kendisini birinci konsul ilan eden Napoléon Bonaparteýn diktatörlüðüne bir
gönderme. Bu rejim, Fransada 10 Aðustos 1792de kurulmuþ olan cumhuriyet
sisteminin yerine geçti. 1804te Fransa bir imparatorluk, Napoléon da onun
imparatoru ilan edildi.
[273]
Engels, Fransýz Ýþçi Partisinin 1880 Kasýmýnda Havre Kongresinde
kabul edilen programýna iþaret ediyor. 1880 Mayýsýnda, Fransýz sosyalist liderlerden biri, J. Guesde, Londraya gitti ve orada Marks, Engels ve Lafargue ile
birlikte taslak programý hazýrladý. Programýn teorik giriþini Guesdee Marks dikte ettirdi.
[274]
Ýspanya Sosyalist Ýþçi Partisinin programý, 1888de, Barcelona Kongresinde kabul edildi.

54

Marks-Engels
Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi

