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Bildirinin baĢlığında kullandığım „Ebedi BarıĢ‟ kavramının kime ait olduğu ilk bakıĢta anlaĢılacaktır. 

Immanuel Kant (1724-1804), bu kavramı, bu baĢlık altında ünlü olan “felsefi tasarı”sına”3 (philosophischer 

Entwurf) baĢlık olarak seçerken, bununla insanlığın yüzlerce, belki de binlerce yıldan beri süregelen ve 

kültür, köken, din, inanç ve coğrafyadan bağımsız bütün toplumlarda ve kültürlerde arzulanan bir toplum 

ve dünya durumunu ifade ettiğini çok iyi biliyordu. Son yıllarda “postmodernizm” tartıĢmalarının 

aĢındırmaya çalıĢtığı bu Aydınlanmacı büyük düĢünürün “felsefi tasarı”sını sadece bir kültür veya bölge 

için değil, dünya çapında bütün insanlığın durumu olarak tasarladığını hemen belirtmek gerekir. 

BaĢlıkta kullandığım diğer kavram, „Ġnsanlığın Büyük Toplumu‟ (“the great society of Mankind”), 

Adam Smith‟e (1725-1790) aittir. Bu kavramdan ne anlaĢılması gerektiği ilk bakıĢta tahmin edilse de, 

                                                 
1 Bu yazı Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından 7-9 Mayıs 2008 tarihlerinde düzenlenmiĢ olan „Uluslararası Felsefe 
Günleri“ çerçevesinde sunulan bildiriden [bkz: Yurtseverlik, yay. Fehmi Ünsalan, Kocaeli Üniversitesi Yayın No: 331, 2008, 
ss. 177-211] hareketle kaleme alınmıĢtır. Web sayfasında yayınlanmak üzere dil ve üslup açısından yeniden gözden 
geçirilmiĢtir. 
2 Kennedy, P., In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert, S. Fischer Verlag 1996, s. 163. 
3 Kant, I., Zum ewigen Frieden – Ein philosophischer Entwurf, yay. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, Werke, cilt XI 
içinde, s. 195 - 251. 
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onun Smith‟e ait olduğu pek bilinmiyor. Son yıllarda muazzam bir Ģekilde artan “Dünya Devleti”, 

“Dünya Cumhuriyeti”, “Dünya Ahlakı”, “Dünya Etosu” ve “Dünya toplumu” gibi tartıĢmalara dair 

araĢtırmalarımda kavramın kullanıldığına hiç rastlamadığım gibi kavramın kaynağıyla anıldığına da hiç 

tanık olmadım. Smith‟in ismi, düz ve salt mikro mantıkçı neoliberallerin elinde düĢüncelerinin en önemli 

kaynağı olarak tekelleĢmiĢ bulunuyor. Oysa Smith‟in eseri, mantık ve düĢünsel sistem bakımından 

neoliberal veya Keynesci düzenlemeci mantığa bir temel oluĢturmadığı gibi, onun modern dünya 

düzenine dair köklü eleĢtirisi bu tür akımların temel eleĢtirisi olarak da okunabilir. Smith bu kavramı 

bütün kültürel, dini, inanç, renk ve coğrafyalarının farklılığına karĢın bütün halkların birliğini vurgulamak 

için kullanmıĢtır. 

Kant‟ın “ebedi barıĢ” arayıĢının arka planında olduğu gibi, Smith‟in de “insanlığın büyük 

toplumu” arayıĢının altında da G. W. Leibniz‟in (1646-1716) gerekçelendirdiği, “türlülüğün birliği” veya 

“farklılıkların birliği” diyalektik ilkesi yatıyor. Yine G. W. F. Hegel‟in (1770-1831) bütün felsefi 

çalıĢmalarının ve Karl Marx‟ın (1818-1883) ve Friedrich Engels‟in (1820 -1895) çalıĢmalarının arka 

planında iĢleyen, bugünkü kültür, çok kültürlülük, ulus, cinsiyet, birey ve toplum ve dünya sistemi gibi 

tartıĢmalara ıĢık tuttuğunu düĢündüğüm, Leibniz‟in felsefenin en temel ilkelerinden birisi olarak 

tanımladığı bu kavramdır. Leibniz, bu kavramı öncelikle Monadoloji öğretisi çerçevesinde geliĢtirmiĢtir. 

Fakat aynı ilkenin metafiziğe dair baĢka yazılarında da temel aldığını görmek zor değildir. Leibniz‟in 

Monad kuramı, atomların birbirleriyle iç iliĢkisi olmadığı düĢüncesinden hareket eden atom kuramına 

alternatif olarak geliĢtirilmiĢtir. Leibniz‟e göre her Monad bir bütün olarak kendi tikel varoluĢu ve duruĢu 

açısından evreni yansıtır. Onlara bu yetiyi kazandıran Ģey, onların her birinin evrenin sürekli birer “canlı 

aynası”4 olmasıdır. Bundan dolayı Monadlar aynı zamanda birbirlerinin de aynasıdır. Her Monad kendi 

içinde bütün olduğu gibi, kendi geliĢimi için gerekli olan her Ģeyi de gizil olarak kendi içinde taĢır. Bu 

geliĢim nicel ve nitel olmak üzere belli basamaklara ayrılmıĢtır. Ama her Monad aynı zamanda birbiri 

üzerinde de etkide bulunur. Bu, onların görünüĢ bakımından farklı olsalar da öz veya töz bakımından 

aynı Ģeyi paylaĢtıklarını göstermektedir. Aksi taktirde Monadların birbirlerinin aynası olması, birbirleri 

üzerinde etkide bulunması ve böylelikle birbirinin geliĢimine katkıda bulunması mümkün olmazdı. 

Görüldüğü gibi, öz veya töz bakımından birlik, görünüĢ bakımından farklılık Monadların temel özelliğidir. 

Bundan dolayı evrenin temeli “birlik içinde çokluktur”5. Yukarıda andığım bütün düĢünürlerin insanlık 

üzerine düĢünürken gerçekleĢtirmeye çalıĢtıkları ilke budur. Diğer bir deyiĢle her biri kendi açısından 

toplum felsefesi çerçevesinde bu felsefi ilkeyi gerçekleĢtirmeye çalıĢıyor: Bütün halklar veya uluslar, 

kültür, gelenek, görenek ve baĢka hemen her bakımdan birbirlerinden farklı olsalar da bir bütünlük arz 

ederler; kısacası, insanlığın büyük toplumunu oluĢtururlar. 

Bu ilkeyi halklar arası iliĢkiye uyarladığımızda, her halkı insanlığı yansıtan bir bütünlük olarak 

kavramamız gerekir. Halklar bir bütün olarak öz veya töz bakımından aynı, görünüĢ bakımından farklıdır. 

Yani her halk kendi tikelliğinde insanlığın (bütünlüğün) kendisini dıĢa vuruĢ biçimidir. Bu, onların 

bütünlüklü varlığının ontolojik koĢuludur. KarĢılıklı farklılık onların varlığının zenginliğidir ve bu 

zenginlik onların birliğinin, karĢılıklı iletiĢiminin ve diyalogunun ön koĢuludur. Oysa çağımızda bu 

farklılıklar, yani kültürel zenginlik bir çeliĢki ve karĢılıklı rekabetlerin ve savaĢların kaynağı olarak iĢliyor 

                                                 
4 Leibniz, G. W., Die Prinzipien der Philosophie oder die Monadologie, Kleine Schriften zur Metaphysik: Philosophische Schriften 
içinde, yay. Holz, H. H., Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1996, cilt 1 içinde, 465. 
5 Leibniz, age., s. 443. 



 

3 3 

ve algılanıyor. Bu farklılığın, birliğin zenginliği olarak algılanabilmesi, halkların barıĢ içinde kardeĢçe bir 

arada yaĢabilmesi, birbirlerini birbirlerinin aynası olarak algılayabilmesi, birbirlerini amaç edinmesi için, 

yani Kant‟ın deyimiyle “barıĢın tesis edilmesi gerekir”6. Leibniz‟den Smith‟e, Kant ve Hegel üzerinden 

Marx ve Engels‟e uzanan bu barıĢçı gelenek, hep “türlülüğün birliği” veya “farklılıkların birliği” ilkesini 

hayata geçirebilmenin aramıĢ olan bir gelenek olarak tanımlanmayı hak ediyor. Bugün dillendirilmeye 

çalıĢılan sözüm ona kaçınılmaz kültürler çatıĢmasına veya savaĢına karĢı Avrupa düĢünce tarihinde bir de 

böyle bir geleneğin olduğunu vurgulamak gerekmektedir. 

 

MODERN DÜNYA SĠSTEMĠNĠN SORUNLARI VE KAYNAKLARI 

BirleĢmiĢ Milletler kurulduğunda 15 civarında üyesi vardı. Bu sayı, 1970‟lerde 130‟a ulaĢmıĢtı ve bugün 

192‟dir. Dünya çapında henüz devletleĢememiĢ etnik gruplara iliĢkin ileri sürülen sayı birbirinden oldukça 

farklıdır. Örneğin Standford Üniversitesi‟nden James D. Fearon 819 etnik grubun varlığından söz 

ederken7, Scientific American Magazine Eylül 1998‟de yayınladığı bir sayısında, dünyada devletleĢmemiĢ 5 

bin etnik grubun varlığından bahsediyor.8 Hatta devletleĢmeye aday ve istekli 10 bin etnik grubun 

varlığından söz eden kaynaklar bile vardır. Burada bunlardan hangisinin gerçeğe daha yakın olduğu 

konusunda bir tahmin yürütmek, Ģu an ele alınan konu bakımından pek önemli değildir. Fakat 

uluslararası geliĢmelere ve emperyalist devletlerin karĢılıklı rekabetine, iktidar kavgasına ve hem eski hem 

de yeni sömürgeciliğin unsurlarını birleĢtiren mevcut jeo-stratejik siyasetine baktığımızda, bu sayının 

önümüzdeki yıllarda artacağını söylemek pekâlâ mümkündür. 

Diğer taraftan son yıllarda „dıĢta bağımsız‟ ve „içte egemen‟ olduğu ileri sürülen ulusal 

devletlerden oluĢan dünya sisteminin son derece sorunlu olduğuna dair belirlemelerin sayısı gittikçe 

artıyor. Öyle ki, dünyanın en üst düzey diplomatlarından BirleĢmiĢ Milletler 62. Genel Toplantısı BaĢkanı 

H. E. Srgjan Kerim, Westfalya Barış Antlaşması ile kurulan bugünkü dünya sisteminin temelini oluĢturan 

“ulusal egemenlik” ilkesinin artık bir stereotip haline geldiğini ve bu ilke aĢılmadığı sürece insanlığın karĢı 

karĢıya bulunduğu global sorunların çözümü için giriĢimde bile bulunulamayacağını belirtti.9 Benzer 

belirlemelerin Avrupa Birliği üzerine yürütülen tartıĢmalarda da sıkça yapıldığına tanık oluyoruz. Örneğin 

Saleford Üniversitesi‟nden David Marquand, Kerim‟in belirlemesine benzer bir belirlemede bulunuyor. 

Marquand‟a göre “ulusal egemenlik” ilkesi, Avrupa Birliği‟nin ilerlemesinin önünde en büyük engel teĢkil 

etmektedir.10 Paul Kennedy, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) oluĢturmak için yapılan 

giriĢiminin de benzer bir sorunla karĢı karĢıya bulunduğuna Ģimdiden iĢaret etmektedir.11  

Ulusal egemenlik temeline dayalı dünya sisteminde iĢleyen uluslararası iliĢkilerin iç mantığını 

Jürgen Habermas Ģöyle betimliyor: “Bu modele göre devletler dünyası, bağımsız ulusal devlet 

aktörlerinden oluĢmaktadır. Bunlar anarĢist bir çevrede kendi iktidarlarını elde tutma veya iktidarlarını 

                                                 
6 Kant, I., Zum ewigen Frieden – Ein philosophischer Entwurf, yay. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, Werke, cilt XI 
içinde, s. 203. 
7 http://www.stanford.edu/group/ethnic/workingpapers/egroups.pdf (indirme tarihi: 7 Nisan 2008). 
8Bkz:http://www.sciamdigital.com/index.cfm?fa=Products.ViewIssuePreview&ARTICLEID_CHAR=839E9D9D-4973-
4975-B697-959C1126F16 (indirme tarihi 8 Nisan 2008). 
9 Bkz: http://www.un.org/ga/president/62/statements/carnegiecouncil101207.shtml (indirme tarihi: 8 Nisan 2008). 
10 Marquand, D., “The Irresistible Tide of Europeanasition”, New Times: The Changing Face of Politics in the 1990s içinde, yay. 
Hall, S. ve Jacques, M., Lawrence & Wishart, London 1990, s. 210-211. 
11 Kennedy, P., In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert, S. Fischer Verlag 1996, s. 174. 

http://www.stanford.edu/group/ethnic/workingpapers/egroups.pdf
http://www.sciamdigital.com/index.cfm?fa=Products.ViewIssuePreview&ARTICLEID_CHAR=839E9D9D-4973-4975-B697-959C1126F16
http://www.sciamdigital.com/index.cfm?fa=Products.ViewIssuePreview&ARTICLEID_CHAR=839E9D9D-4973-4975-B697-959C1126F16
http://www.un.org/ga/president/62/statements/carnegiecouncil101207.shtml
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geniĢletme tercihlerine göre Ģu veya bu oranda rasyonel kararlar verirler.”12 Bu gözlemlerden hareket 

eden Jürgen Habermas, Ģöyle bir genelleĢtirmede bulunuyor: “Bu alıĢılmıĢ tablo, bugünkü duruma her 

zamankinden daha az uygundur. Devlet gücünün egemenliği ve Ģiddet tekeli biçimsel olarak yürürlükte 

kalmıĢ olsa da, dünya toplumunun artan karĢılıklı bağımlılığı, ulusal siyasetin bundan böyle artık teritoryal 

devlet alanının sınırları içinde, ulusal toplumun gerçek kaderiyle uyumlu hale getirilebileceği ön kabulünü 

sorgulamaktadır.”13 

Habermas‟tan aktardığımız bu gözlemler, yeni bir dünya düzeni arayıĢı içinde bulunulduğuna 

iĢaret etmektedir. Kerim, yukarıda bahsetmiĢ olduğum konuĢmasında bunu açıkça dile getiriyor. 

Sovyetler Birliği ekseninde kurulmuĢ olan sosyalist sistemin yıkılıĢından sonra ortaya çıkan dünya sistemi, 

yeni bir dünya düzeni değildir Kerim‟e göre. Bu nedenle ulusal egemenlik ilkesini temel alan bugünkü 

dünya sisteminin yerine bireyin hak ve özgürlüklerini temel alan yeni bir dünya düzeni üzerine düĢünmek 

gerekmektedir. 

Bu bildirinin amacı, ulusal egemenlik ilkesinin temellendirilmesi ve onun köklü eleĢtirisinin 

yapıldığı 18. ve 19. yüzyıla bakmaktır. Burada özellikle Kant ve Smith, Marx ve Engels üzerinde 

yoğunlaĢacağım. Çünkü bu düĢünürlerin eserlerinde, “yurtseverlik” kuramı bakımından son derece ilginç 

ve bugün bu konuda yürütülen tartıĢmalara da ıĢık tutabileceğini düĢündüğüm bir tartıĢma var. Bunu 

biraz açmak istiyorum. 

Burada neden 18. ve 19. yüzyılda yaĢamıĢ olan dört düĢünürü seçtiğim sorulabilir. KuĢkusuz 

benzer tartıĢmalar, yaĢayan düĢünürler arasında da gözleniyor. Buna Brian Barry gibi kozmopolitler ve 

David Miller gibi cemaatçi-ulusçu liberaller ve John Rawls okulu içinde Charles Beitz ve Thomas Pogge 

gibi düĢünürlerin yürüttüğü tartıĢmalar örnek gösterilebilir. Ama bu tartıĢmalar temel düĢünce açısından 

18. yüzyılda temellendirilmiĢ düĢünceler sistemi üzerine yürütülüyor.14 Daha da önemlisi, bugün 

yürütülen tartıĢmalar, mevcut dünya sisteminin temel yapısı veya özü üzerine olmaktan çok, onun 

ayrıntılarına iliĢkindir. Oysa bugün global düzeyde karıĢı karĢıya bulunduğumuz sorunlar temel 

çözümlemeler gerektiriyor. Bundan dolayı yaĢanan güncel tartıĢmalara yeni bir perspektif getirebilmek 

için bu düĢüncelerin temellerine inmek gerekiyor. Bu ise ancak 18. Ve 19. yüzyılda atılmıĢ temellere 

dönmek ile mümkündür. 

Yeni bir toplum ve dünya düzeni arayıĢı düĢüncesi bizi bugün ne kadar meĢgul ediyorsa, 18. 

yüzyılda Kant ve Smith‟i ve 19. yüzyılda Marx ve Engels‟i de en az o kadar meĢgul etmiĢtir. Ġçinde 

yaĢadığımız dünya düzeninin kuruluĢunun düĢünsel kaynaklarını 14. yüzyıla kadar takip etmek 

mümkündür. Ama 18. yüzyıl bu düĢüncelerin en yoğunluklu bir Ģekilde formüle edildiği yüzyıldır. Yeni 

Ģekillenmeye baĢlamıĢ olan içinde yaĢadığımız burjuva dünya sistemini bütün temel özellikleriyle ve 

sorunlarıyla kavramaya çalıĢma çağıdır 18. yüzyıl. Bunun değiĢik açılardan en iyi ve en yoğun bir Ģekilde 

Kant ve Smith‟in eserlerine yansıdığını düĢünüyorum. Hegel‟in çözümlemeleriyle, Smith ve Kant‟tan 

                                                 
12 Habermas, J., „die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie“, Die postnationale Konstellation: Politische 
Essays içinde, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1998, s. 106. 
13 Habermas, age., s. 107-108. 
14 Burada amacım, uluslararası siyasi ve iktisadi iliĢkilere dair yürütülen güncel tartıĢmalarda ortaya çıkan değiĢik akımların,  
düĢüncelerin ve bunlar arasında yürütülen tartıĢmaların üzerine eğilmek değil. Bildiri bu konuda bazı düĢünceler geliĢtirse de, 
bu tartıĢmalar daha çok arka planda bir rol oynuyor. Bu tartıĢmaların bazı temel boyutlarını “Rosa Luxemburg‟un EleĢtirel 
Gerçekliği ve Uluslararası Siyaset Kuramının Temelleri” adlı çalıĢmamda ele aldım. (Bkz: Göçmen, D., “Rosa Luxemburg‟un 
EleĢtirel Gerçekliği ve Uluslararası Siyaset Kuramının Temelleri”, Praksis 11 (Yaz 2004), ss. 49-82.) 
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hareketle burjuva dünya sisteminin köklü eleĢtirisi baĢlamıĢtır, Marx‟ın kapitalist dünya sistemine ve 

Lenin‟in emperyalizmin doğasına dair çözümlemeleriyle bu eleĢtiri mümkün en üst uğrak noktasına 

ulaĢmıĢtır.  

GiriĢ bölümünün ilk paragrafında söylediklerime dönecek olursak, ulusal devletlerin sayısının 

giderek artması önemli bir soruna yol açıyor. Sorun kuĢkusuz ortak bir tarihi, kültürü ve dili olan irili 

ufaklı bütün halkların kendilerine merkezi (teritoryal olan veya olmayan) bir örgütlenme Ģekli verip ortak 

değerlerini bir biçimde yaĢatıp insanlığa mal etmeye çalıĢmalarında ve böylece diğer halkların nezdinde 

tanınmak için çaba göstermelerinde yatmıyor. Kanımca bu, bütün halkların en doğal hakkı ve dünya 

halklar topluluğu bunun koĢullarını oluĢturmak için karĢılıklı tanıma/tanınma ilkesine dayalı, 

büyüklüğüne veya küçüklüğüne bakmadan bütün kültürlere ve dillere saygı gösteren ve onları teĢvik eden 

eĢitlikçi bir sistem yaratmak zorundadır. Bunun en önemli ön koĢullarından birisi, her halkın kendine 

özgü merkezi bir örgütlenme yaratmasıdır. Sorun, burada yatmamaktadır. Sorun, bu örgütleniĢ biçiminin 

bugünkü atomist iç mantığından, halkları birbirinden soyutlayan salt ulusal egemenlik ilkesine dayanıyor 

olmasından kaynaklanıyor. 

Bu ilkeye göre örgütlenmiĢ her ulus-devletin dayandığı birbirini tamamlayan üç boyutlu siyasi 

ilkesi vardır: korumacılık, dıĢlamacılık ve saldırganlık. Her ulus-devlet, üzerinde kurulu olduğu kara 

parçasına „burası benimdir‟ açıklamasını yaptığında, söz konusu kara parçasının sadece kendisine ait 

olduğunu, sadece kendi mülkiyeti olduğunu söylemiĢ oluyor. Böylece diğer devletlerin o topraklarda 

alınan iktisadi ve siyasi kararlarda söz sahibi olmadığını ileri sürümüĢ oluyor. Bu kararlar bütün bir 

bölgeyi ve hatta bütün insanlığı ilgilendirse bile. Ben buna korumacı ilke diyorum. Ancak her hangi bir 

ulus-devlet, üzerinde kurulu olduğu toprak için „burası benimdir‟ dediğinde, bununla aynı zamanda „bu 

toprakların ötesi beni ilgilendirmez‟ de demiĢ oluyor. Görüldüğü gibi bu korumacı tutum aynı zamanda, 

yerli-yabancı ikileminden hareket eden dıĢlayıcı bir tutumdur. BaĢkalarını dıĢlayıcı tutum aynı zamanda 

kendi kendini dıĢlayıcı, kendi kendini yadsıyıcı bir tutumdur da. Kendisini sadece dünyanın bir parçasıyla 

tanımlayan bir devlet, „sınırlarımın ötesinde kalan alanda benim yurttaĢlarımın söz hakkı yoktur‟ demiĢ 

oluyor. Bu yaklaĢımın diğer boyutu, mutlakıyetçilik ilkesi ile iç içe geçmiĢ saldırganlıktır. Saldırganlığın her 

zaman faal olması gerekmiyor. Thomas Hobbes‟un belirttiği gibi her an saldırıya hazır olmak da 

saldırganlığın bir biçimidir. Bu, gizil olarak her zaman mevcut olan saldırganlığın altında kendi çıkarlarını 

diğerleri karĢısında mutlaklaĢtırıcı bir tutum yatıyor. Kendisini bütün ile değil de sadece bir parça ile 

tanımlayan mutlak tikelci duruĢlar, söz konusu parçayı hem diğer parçalar, hem de bütün karĢısında 

mutlaklaĢtırır ve söz konusu parçayı diğer parçalar ve bütünün üzerinde tutmaya çalıĢır. Bütün ulus-

devletlerin, dolayısıyla mevcut dünya sisteminin üzerinde kurulu olduğu ilke budur. 

Halkların bugünkü örgütleniĢ biçiminin sorunu, dünyanın bütününü gören, yani hem parçayı hem 

de bütünü perspektifi içine alan, kendini bütün içinde ve bütün üzerinden tanımlayan bir ilkeye göre değil 

de, kendisini dünyanın sadece bir parçası olan bir kara parçasıyla tanımlayan, kendisini bu parçanın geride 

kalan kısmına karĢı tanımlayan bir ilkeye göre, yani ulusal egemenlik ilkesine göre ĢekillenmiĢ olmasından 

kaynaklanıyor; sorun, dünya sistemine içkin olan parça-bütün ikileminde yatıyor. Bu sorun kendisini 

dünyanın bir gezegen olarak bir bütün, onu çevreleyen atmosferin veya ekosistemin bir bütün, onun 

üzerinde yaĢanan iktisadi ve dolayısıyla toplumsal, kültürel ve entelektüel iliĢkilerin bir bütün olması ve 

bunların birbiriyle olan iliĢkilerinin bir bütünlük oluĢturması ile param parça olmuĢ iktisadi ve siyasal 
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sistem arasında dıĢa vuruyor. Kısacası bu sorun kendisini, modern çağın her bakımdan bir insanlık çağı 

olması ile dünyanın ulusal devletlere parçalanmıĢlığı arasında yaĢanan parça-bütün ikileminde gösteriyor. 

Kant, bu konuda siyasi eserlerini kaleme alırken sadece genel olarak büyük Fransız Devrimi ve 

yeni bir dünya düzeni üzerine değil, aynı zamanda beyliklere ayrılmıĢ Almanya‟nın bu parçalanmıĢlığının 

nasıl aĢılacağı üzerine de düĢünüyor. Bir Ġskoç düĢünürü olan Smith, 1707 yılında Ġngiltere, Galler ve 

Ġskoçya arasında imzalanan birlik anlaĢmasından sonra yaĢanan tartıĢmalara bizzat Ģahit olmuĢ ve üç 

ulusun birliğinin ne anlama geldiğini değiĢik boyutlarıyla genelleĢtirerek eserine iĢlemiĢtir. Bundan dolayı 

Kant ve Smith, diğer birçok düĢünürden farklı olarak sadece bir ulus-devlet kuramı geliĢtirmekle 

kalmamıĢ; aynı zamanda bunun bütün insanlık toplumu ve dünyanın birliği açısından ne anlama geldiğini 

değiĢik boyutlarıyla tartıĢmıĢlardır. Marx ve Engels, 19. yüzyılda yeni bir dünya düzeni üzerine 

düĢünürken, yeni bir insanlık toplumu veya uygarlığı yaratmanın koĢullarını çözümlerken, bu 

düĢünürlerin eserlerine sinmiĢ olan bu düĢüncelerden olumlu ve eleĢtirel anlamda faydalanarak onların 

düĢünceleri üzerine yeni koĢulların ıĢığında eleĢtirel bir bakıĢ açısı ile yeniden düĢünerek en az diğer iki 

düĢünür kadar –bugünkü tartıĢmalarda bulamadığımız- temel düĢünceler geliĢtirmiĢtir. 

Dolayısıyla, bu sorunlar üzerine iki yüz küsur yıl sonra bugün yeniden düĢünürken ve tartıĢırken, 

artık yukarıda iĢaret etmiĢ olduğum ikilemin aĢılmasının her bakımdan kaçınılmazlığının hissedildiği ve 

kendisini her geçen gün daha radikal bir Ģekilde dayattığı koĢullarda, Kant ve Smith‟e dönüp onların 

sorunu nasıl çözümlediklerine ve sorunu nasıl aĢmaya çalıĢtıklarına bakmak, bizi söz konusu ikilemin 

temellerine götüreceği gibi, bize sorun hakkında kapsamlı bir bakıĢ açısı da sunacaktır. Marx ve Engels‟in 

konu üzerine geliĢtirdikleri düĢüncelerini çözümlemek ise, bize bugünkü tartıĢmalara hâkim olan 

düzenlemeci mantığı aĢıp daha köklü çözüm önerileri geliĢtirme olanağı sunacaktır. 

 

MODERN DÜNYA SĠSTEMĠNĠN “ANTĠNOMĠSĠ” 

Bu bölümde önce Kant‟ın modern dünya sistemine içkin olan söz konusu ikilemi nasıl tanımladığına ve 

onu nasıl aĢmaya çalıĢtığını sorunlarıyla birlikte ele alacağım. Daha sonra Smith‟e dönüp sorunun baĢka 

bir boyutunu sergileyeceğim ve bu bağlamda Smith‟in yaklaĢımının sorunlarını göstermeye çalıĢacağım. 

 

Kant’ın Ebedi BarıĢ ArayıĢı: “Baba Vatan”-“DıĢ Vatan” Ġkilemi 

Kant, dünya siyaset kuramını geliĢtirirken birçok bakımdan Thomas Hobbes‟un (1588-1679) geleneğini 

sürdürüyor ve aynı zamanda onu aĢmaya çalıĢıyor. Hobbes, ilk olarak 1642‟de yayınladığı ve 5 yıl sonra, 

yani 1648‟de yapılan Westfalya Barış Antlaşması‟ndan bir yıl önce son halini verip tekrar yayınladığı 

Yurttaşlık Üzerine (De Cive) adlı eserinde uluslararası iliĢkilere “doğal, yani savaĢ durumu”nun hâkim 

olduğunu düĢünüyor. Her devletin birbirine düĢman olduğu bu durumda, her devlet kendi “güvenliğini” 

imzalanan “sözleĢmelere göre değil, karĢıtın gücüne ve planlarına” göre değerlendirdiğini belirtiyor ve 

devletin halkın güvenliğini sağlamak için sürekli savaĢa hazır olması gerektiğini söylüyor.15 Hobbes, 

Westfalya Barış Antlaşması‟ndan takriben üç yıl sonra, 1651 yılında yayınladığı Leviathan adlı eserinde 

uluslararası iliĢkiler konusunda biraz daha iyimser düĢünüyor ve birçok Ģeyi açık bırakmayı tercih ettiğine 

dair bir izlenim bırakıyor. Hobbes, Leviathan‟da “Egemenler” arası iliĢkilerin uluslararası hukuka göre 

düzenlendiğini ve bu yasaların da doğal yasalar olduğunu söylüyor. Doğal yasalar, insanlara herkesin 

                                                 
15 Hobbes, T., Vom Menschen, Vom Bürger: Elemente der Philosophie II/III, yay. Gawlick, G., Hamburg 1994, s. 207-208. 



 

7 7 

birbiriyle sürekli savaĢ içinde olduğu “doğa durumu”ndan çıkıp sivil topluma geçmelerini ve bir egemen 

veya bir egemen kurulun diktası altında aralarında karĢılıklı saldırmazlığı garanti eden yasalardır.16 Ancak 

Hobbes‟a göre uluslar arası iliĢkilerde doğal hukuku gözleyecek ve doğal adaleti garanti edecek üst bir 

merci olmadığı için, bu alanda egemenlerin veya egemenlik yetkisi olan toplantıların vicdanı karar 

vermektedir ve vicdanın hükmettiği yerde insan değil “tanrı” hükmetmektedir.17 Bu sözleriyle Hobbes‟un 

neyi ima etmeye çalıĢtığını kestirmek zor. Örneğin, doğal durumdan çıkıp sivil topluma geçiĢi sağlayan 

doğal yasalara gönderme yapmakla, bir dünya devleti mi önermektedir? Bunu tam olarak kestirmek 

mümkün değildir. Fakat Ģunu kesinlikle söyleyebiliriz: sadece “tanrı”nın hükmettiği uluslararası iliĢkilerde 

(savaĢ durumunda da barıĢ durumunda da her Ģey karĢılıklı güç ve iktidar iliĢkilerine, karĢılıklı güçler 

dengesine ve egemenlerin vicdanına kalmıĢtır. 

Kant düĢüncesini, Hobbes‟un Leviathan‟da bıraktığı yerden sürdürmeye çalıĢıyor. Önce Westfalya 

Barış Antlaşması ile oluĢan yeni dünya düzeninin iç mantığını ve onun iĢleyiĢ yasalarını kavramak istiyor. 

Tabi burada köhnemiĢ feodal eski dünya düzeni karĢısında burjuva düzenini savunuma kaygısı da önemli 

bir rol oynuyor. Kant, örneğin Rousseau gibi, dünyanın bir bütün olduğunu ve Ģekli gereği bütün halkları 

bir arada yaĢamak durumunda bıraktığını söylüyor. Yani insanlık dünyayı “ortak yaĢam alanı” 

(Gemeinschaft des Bodens18) olarak görmek zorundadır. Ama bundan dünyanın herkesin ortak malı olduğuna 

dair bir sonuç çıkarmamak gerekmektedir. Kant‟a göre halklar ancak bütünün belli bir parçasını mülk 

edinerek yaĢayabileceği için, bu bütünün değil, ancak “daima sadece belli bir bütünün bir parçasının 

mülkiyeti”19 olabilir. Peki, her halkın bir parçasını mülkiyet edindiği dünyanın bütünü kimin mülkiyetidir? 

Her halk kendisini sadece bir parçadan sorumlu görürse bütünden kim sorumlu olacaktır? Kant‟ın bu son 

derece sorunlu ve parça-bütün ikileminden hareket eden yaklaĢımının temelinde “baba vatan” (Vaterland) 

ve “yabancı ülke” veya “dıĢ ülke” (Ausland; bu kavram “dıĢ vatan” olarak da çevrilebilir)20 ikilemi yatıyor. 

Yani Kant‟a göre halkların mekâna iliĢkin iç bütünlüğünden söz etmek mümkün değildir ve böyle bir 

durum ayrıca doğaya aykırı olur. Ama halklar dünyanın Ģekli gereği bir nevi ortak dıĢ sınırlar içine 

hapsoldukları için beraber yaĢamak ve böylece iç iliĢkilerini düzenlemek zorundadırlar. Aksi taktirde 

“doğal durumdan”, yani sürekli savaĢ durumundan çıkmaları mümkün değildir. Dünyanın dıĢ sınırları 

onları aralarında sözleĢmeye iten dıĢ etkendir. Ama bir de iç etken vardır. Bu, Kant‟ın Dünya Yurttaşlığı 

Amaçlı Bir Genel Tarih Düşüncesi adlı yazısında kullandığı “toplumcu olmayan toplumculuk” (ungesellige 

Geselligkeit) ilkesidir.21 Kant‟ın insanın doğasında olduğuna inandığı bu ilke, insanları toplum içinde bir 

taraftan birbirlerine karĢıt kılarken, diğer taraftan toplumcu olup bir arada yaĢamaya itmektedir. Kant, 

aynı ilkenin toplumların devletler üzerinden kurdukları birbirleriyle iliĢkiler için de geçerli olduğunu 

düĢünüyor ve bu ilkenin onları büyük bir “Halklar Birliği” (Völkerbunde) oluĢturmaya zorladığını 

belirtiyor. ĠĢte Kant‟ın, “ebedi barıĢ” düĢüncesini “bir felsefi tasarı” olarak formüle ettiği düĢünsel 

çerçeve budur. Görebildiğim kadarıyla Kant, barıĢın garanti edilmesi için belli baĢlı üç temel öneride 

bulunuyor. Bunlardan ilki devlet biçimiyle ilgilidir ve Kant‟a göre “ebedi barıĢ” ancak temsili sisteme 

                                                 
16 Hobbes, T., Leviathan, yay. Macpherson, C. B., London 1985, ss. 183-217. 
17 Hobbes, age. s. 394. 
18 Kant, I., Die Metaphysik der Sitten, yay. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, Werke, cilt VIII içinde, s. 475-476. 
19 Kant, age. s. 475. 
20 Kant, I., Die Metaphysik der Sitten, yay. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, Werke, cilt VIII içinde, s.460. 
21 Kant, I., Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, yay. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1993, Werke, 
cilt XI içinde, s. 37. 
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dayalı cumhuriyetçi devlet biçimi çerçevesinde mümkündür. Ġkinci koĢul, devletlerin “doğal durum”dan 

çıkıp aralarında bağlayıcı olmayan ama herkesin uyduğu bir halklar federasyonu kurması gerektiğine iĢaret 

ediyor. Üçüncü koĢul ise, bütün devletlerin zamanla kurdukları ordularını dağıtmasıdır. (Bu son koĢul, on 

dokuzuncu yüzyılda ütopik sosyalistlerden Robert Owen, Saint-Simon ve daha sonra da Marx ve Engels 

için birçok bakımdan çıkıĢ noktası olacaktır.) 

Bu bağlamda Kant‟ın önemi, bu önerileriyle soruna köklü teorik çözüm üretmekten çok, diğer 

birçok düĢünürden farklı olarak, halkların barıĢ içinde bir arada yaĢayabileceği idealinden vazgeçmemiĢ 

oluĢudur. Örneğin bugün uluslararası hukukun babası sayılan Hugo Grotius (1583-1645) doğa yasasının 

aynı zamanda uluslararası hukukun temelini oluĢturduğunu ve bu hukukun her savaĢı kınamadığından 

hareket ederken ve böylece savaĢı hukuksal olarak savunmaya çalıĢırken22; Kant bütün uluslararası 

hukukun nihai amacının “ebedi barıĢ”ın sağlanması olduğunu vurguluyor.23 TartıĢmaya, süreç 

düĢüncesini getirdiği için, Hobbes‟un mekanik yaklaĢımını aĢma çabasını görüyoruz Kant‟ta. Bu açıdan 

halklar arası iliĢkilerde “ebedi barıĢ”ı salt bir durum olarak değil, uzun bir sürecin sonunda ulaĢılabilecek 

bir hedef olarak kavramak gerekmektedir. Felsefi tasarısının üst baĢlığı olan Zum ewigen Frieden (Ebedi 

Barışa Doğru) süreç düĢüncesini de içeriyor zaten. BaĢlıktaki “Zum” takısı ulaĢılması gereken hedefe iĢaret 

ediyor. Kant, 17. ve 18. yüzyıl düĢünürlerine özgü “baba vatan” ve “yabancı ülke” ikileminden kendini 

kurtaramasa da, bu ikilemden çıkma yolları aramıĢtır. O, birliği uluslararası hukuk çerçevesinde aramıĢ 

olsa da, Hobbes‟un De Cive‟de yaptığı gibi, sürekli bir savaĢ durumu saptayıp bunu pozitivist normatif bir 

kategoriye dönüĢtürmemiĢtir. Bundan dolayı halklar arası iliĢkilerde barıĢın nasıl tesis edilebileceği üzerine 

düĢünürken, Kant‟a dönüp üretmiĢ olduğu düĢünceleri tartıĢmak durumunda kalırız doğal olarak. 

Ama Kant “ebedi barıĢ”ın gerekçesini sadece insanın doğasında aramanın veya bunu uluslararası 

hukuk çerçevesinde garanti etmeye çalıĢmanın yetmeyeceğinin bilincindedir. Kendisinin de açıkça 

belirttiği gibi, “baba vatan” düĢüncesi üzerine kurulan devletler diğer devletlere karĢı bir “güç”24 

oluĢtururlar. Bu devletlerin temelini oluĢturan iç ve dıĢ otonomluk veya „ulusal egemenlik‟ ilkesidir. Her 

ulus-devletin temelini oluĢturan bu ilkeye göre ulus-devletler kendilerini Hegel‟in deyimiyle “tamamen 

bağımsız kendinde olan bütünlükler”25 olarak görürler ve bugünkü sistem çerçevesinde böyle görmek 

zorundadırlar. Bu, onların mevcut sistem çerçevesinde meĢruiyet ve yaĢam kaynağıdır. Aksi taktirde 

kendilerini bağımsız ulus-devletler olarak tanımlamaları mümkün değildir. Dolayısıyla Kant nihai 

çözümün ekonomik iliĢkilerin düzenlenmesinde olduğuna iĢaret etme gereği duyuyor ve (koĢulsuz olmasa 

da) çareyi C.-L. Montesquieu‟nün (1689-1755) bir illüzyonunu paylaĢmakta görüyor. Montesquieu‟ye 

göre “ticaret ruhu” bireyleri birleĢtirdiği gibi toplumları da birleĢtirmektedir ve toplumlar arasında barıĢ 

sağlamaktadır.26 Kant, “para gücü” (Geldmacht) en güvenilir savaĢ aracıdır dese de, Montesquieu gibi 

“ticaret ruhu”nun eninde sonunda “asil barıĢ”ı teĢvik ettiğini düĢünmektedir.27 

 

                                                 
22 Grotius, H., The Rights of War and Peace, yay. Tuck, R., Liberty Fund, Indianapolis 2005, 1. kitap içinde, s. 189. 
23 Kant, I., Die Metaphysik der Sitten, yay. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, Werke, cilt VIII içinde, s.474. 
24 Kant, I., Zum ewigen Frieden – Ein philosophischer Entwurf, yay. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, Werke, cilt XI 
içinde, s. 222. 
25 Hegel, G. W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke, cilt 7 içinde, yay. Moldenhauer E. ve Michel, K. M., Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp 1986, s. 497 (Zusatz). 
26 Montesquieu, L’Esprit des Lois, le club français du livre, Paris 1968, s. 395. 
27 Kant, I., Zum ewigen Frieden – Ein philosophischer Entwurf, yay. Weischedel, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1997, Werke, cilt XI 
içinde, s. 226. 
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Adam Smith’in Büyük Ġnsanlık Toplumu ArayıĢı: Yurtseverlik ve Ġnsanlık Sevgisi Ġkilemi 

Yukarıda Kant‟tan yola çıkarak tanımladığım “baba vatan” ve “yabancı ülke” (“dıĢ vatan”) ikileminin 18. 

yüzyıl uluslararası iktisat kuramına yansımamıĢ olmasını düĢünmek mümkün değildir. Uluslararası iktisat 

kuramı çerçevesinde bu ikilemi bir sorun olarak ifade eden ve aĢmaya çalıĢanlar birisi ve belki de en 

önemlisi Adam Smith‟tir. Kant gibi Smith de çıkıĢ noktası olarak Hobbes‟un her devletin birbiriyle 

sürekli savaĢ ve rekabet içinde olduğu düĢüncesinden hareket ediyor. Ancak bu sorunun halkların 

devletler üzerinden girdikleri iktidar iliĢkilerine dönüĢen iliĢkiler çerçevesinde aĢılamayacağını 

düĢünmektedir. Bunu Ģu cümlelerinde dile getiriyor Smith: 

 

“Bağımsız ve komĢu uluslar kavgalarında karar verecek ortak üst mercileri olmadığı için, 

hepsi birbiriyle korku ve Ģüphe içinde yaĢıyor. Her egemen komĢusundan pek az adalet 

beklediği için, onlarla olan iliĢkisinde onlara onlardan beklediği az adalet ile yaklaĢmak 

durumunda kalıyor. Uluslararası hukuka veya bağımsız devletlerin birbiriyle iliĢkisinde 

uyguladığı ve bağlayıcı olduğunu düĢünür gibi davrandığı kurallara karĢı itibar sıkça salt 

gösteriĢ ve ikrardan biraz daha fazladır. Biz bu kuralların en küçük çıkar için, en küçük bir 

kıĢkırtmada utanmazca ve vicdansızca ya savuĢturulduğunu veya dolaysız olarak 

çiğnendiğini görüyoruz. Her ulus her hangi bir komĢusunun gücünün artmasında ve 

büyümesinde kendisinin boyunduruk altına giriĢini öngörüyor veya öngördüğünü 

sanıyor”.28 

 

Bu yaklaĢım, örneğin Fransa ve Ġngiltere‟yi birbirlerinin her hangi bir alanda yapmıĢ olduğu geliĢimini 

kıskançlıkla karĢılamaya itiyor. Oysa her ülkede gözlenen ilerleme aynı zamanda içinde yaĢadığımız 

dünyanın iyileĢtirilmesi ve ilerletilmesi anlamına da gelmektedir ve bu aslında, Smith‟in deyimiyle, 

“insanlığın büyük toplumu”na gerçek katkıdır; çünkü bu tür ilerlemelerden eninde sonunda bütün 

insanlık yararlanmaktadır. Bu açıdan baktığımızda aslında her ulusun diğer uluslarda yaĢanan ilerlemeden 

hoĢlanması ve insanlık sevgisinden hareketle, engellemek yerine, teĢvik etmesi gerekir. Örneğin, Fransa 

“insanlığın büyük toplumu” içinde nüfus bakımından Ġngiltere‟nin üç katı bir yer tutmaktadır. Bu 

durumda aslında bütün insanların Fransa‟da gözlenen ilerlemeye Ġngiltere‟de gözlenen ilerlemeden daha 

çok sevinmesi gerekir.29 Oysa mevcut uluslararası iliĢkilerde tersi bir yaklaĢım gözlenmektedir. Smith 

bunu, “asil” olarak gördüğü ve bugün yurtseverlik olarak tanımlanan kendi ülkesine sevgi duygusundan 

kaynaklandığını söylüyor.30 

Smith‟in burada gözlemiĢ olduğu insanlık sevgisi ile yurtseverlik arasındaki ikilem modern dünya 

sisteminin gerçek ikilemidir ve bunun karĢısında Smith‟in de yer yer karamsarlaĢıp düĢünsel olarak bu 

ikileme düĢtüğünü görürüz. Bu ikilem, ilk bakıĢta yurtseverlik duygusuyla insanlık sevgisi duygusunun 

birbirinden tamamıyla farklı kökenlerden kaynaklandığı kanısını uyandırmaktadır. Ama diğer taraftan da 

dünya parsellenmiĢ ve parçalanmıĢtır. Her ulus sadece kendi çıkarlarını düĢünmektedir. Bütün halkların 

                                                 
28 Smith, A., The Theory of Moral Sentiments, yay. Raphael, D. D. ve Macfie, A. L., Liberty Fund, Indianapolis 1984, s. 228. 
29 Smith, age., s. 229. 
30 Smith, age., s. 228. 
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ortak yurdu olan dünya kimseyi ilgilendirmemektedir. Bundan dolayı dünya bir nevi sahipsiz kalmıĢtır, 

“fatherless world”31 olmuĢtur. 

Smith burada Kant‟ın karĢı karĢıya kaldığı aynı sorunla yüz yüze ve bu sorun, yukarıda iĢaret 

ettiğim gibi, modern veya burjuva dünya sisteminin gerçek sorunudur. Ama Smith sorunun kaynağına ve 

çözümüne dair yaklaĢımında Kant‟tan farklılaĢıyor. Smith‟e göre sorunun asıl kaynağı uluslararası iktisadi 

iliĢkilerde yattığı gibi, çözümü için çıkıĢ noktası da dünya iktisadi iliĢkilerinin yeniden düzenlenmesinde 

yatmaktadır; çünkü Smith‟e göre, hangi boyutuyla ele alırsak alalım, ticari iliĢkilerin temel özelliği, 

karĢılıklı iktidar iliĢkisini Ģart koĢmasıdır. Dolayısıyla karĢılıklı kıskançlığa, rekabete, ortak değerlerin 

çiğnenmesine ve savaĢlara yol açan iktidar iliĢkilerinin ortadan kaldırılması için sorunun kaynağına 

inilmesi ve uluslararası iktisadi iliĢkilerin bu gereksinime göre değiĢtirilmesi gerekmektedir. 

Smith, yukarıda aktarmıĢ olduğum Ahlaksal Duygular Kuramı’ında (The Theory of Moral Sentiments) ve 

kısa adıyla Ulusların Zenginliği (An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations) olarak anılan 

eserinde sıkça ulus kavramını kullansa da, asıl çıkıĢ noktası sınıf kuramıdır. Smith‟e göre her bağımsız 

devlet kendi içinde birçok farklı “düzene” (orders) ve “toplumlara” (societies) bölünmüĢütr ve bunların 

hepsinin (mutlak) tikel güçleri, imtiyazları ve dokunulmazlıkları vardır.32 Uluslararası iktisada iliĢkin 

geliĢtirdiği kuramı çerçevesinde Smith‟in saldırdığı temel düĢünce, merkantilist korumacılıktır. Zira bu 

kuram çerçevesinde, üretimin gerçek yasalarına iliĢkin yanlıĢ iktisadi düĢünceler savunulduğu gibi, bu 

düĢüncenin gerisinde hâkim sınıfların ulusal pazarı kendileri için tekelleĢtirme çabası yatmaktadır. Bundan 

dolayı Smith, korumacılık (protectionism) ilkesinin temel kaynağı olan Merkantilizmin zenginliğin ne olduğu 

konusunda içine düĢmüĢ olduğu yanılgıyı gösterdikten sonra, uluslararası iktisadın en iyi Ģekilde nasıl 

örgütlenmesi gerektiği konusunda temel düĢünceler geliĢtiriyor. Smith karĢılıklı korumacılık ve dıĢlama 

siyasetine karĢı, bütün halkların birbiriyle iliĢki içinde olduğu açık uluslararası bir iĢbölümü ve iĢbirliği 

öneriyor. Smith‟e göre her toplum, kendi ülke sınırları içinde üretkenliğin en geliĢkin olduğu alanlarda 

üretim yapmalıdır ve baĢka toplumların daha geliĢkin olduğu alanlarda yapay olarak korumacı yöntemlerle 

endüstri yaratmak yerine o ülkelerden gerekli malları ithal etmelidir. Smith bu önerisiyle ulusalcı-tekelci 

mantığa dayalı iktisadi örgütlenmeleri aĢmak istiyor ve “serbest ticaret” sistemi olarak adlandırdığı bu 

sistemin ancak tüm toplumları kapsayan bir uluslararası iĢbirliği ile mümkün olabileceğini düĢünüyor.33 

Ama Smith böyle bir iĢbirliğinin önünde engel teĢkil eden toplumsal güçlerin de farkında ve bunu açıkça 

dile getiriyor. Smith‟in “efendi manifaktürcüler”34 olarak tanımladığı ve bugün artık genel olarak 

kapitalistler olarak adlandırılan sınıf, ulusçu-tekelci mantığı aĢan her türlü uluslararası iĢbirliği önerisinin 

karĢısında engel teĢkil eden ve kendi çıkarlarını bütün ulusun çıkarıymıĢ gibi göstermeye çalıĢan en büyük 

ve en tehlikeli güçtür.35 

                                                 
31 Smith, age., s. 235. 
32 Smith, age., s. 230. 
33 David Ricardo‟nun uluslararası iktisat kuramı Smith‟in kuramından yola çıkar ve onu, bazı küçük düzeltmelerin yanında, 
geliĢtirmeye çalıĢır. Ricardo‟nun, Smith‟in geliĢtirdiği uluslararası iktisat kuramına özgün katkısı, Smith‟te açıkça belirtilmiĢ olan 
doğa ve iklim boyutunu dikkate almıĢ olmasıdır. Ricardo‟ya göre, uluslararası iĢbölümünün ve iĢbirliğinin temelini sadece 
üretkenlik (ucuzluk) değil, aynı zamanda doğal ve iklim farklılıkları da oluĢturur. (bkz: Ricardo, D., On the Principles of Political 
Economy and Taxation, The Works and Correspondence of David Ricardo, cilt 1 içinde, yay. Sraffra, P., Liberty Fund, 
Indianapolis 2004, s. 132. 
34 Smith, A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yay. Campbell, R. H. ve Skinner, A. S., Liberty Fund, 
Indianapolis 1981, c. 1, s. 471. 
35 Bkz. Smith, age., ss. 453-472. 
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Smith‟in son olarak sergilemiĢ olduğum düĢüncesi birçok tartıĢmaya konu olmuĢtur. Onun 

“serbest ticaret” çerçevesinde önermiĢ olduğu uluslararası iĢbölümü ve iĢbirliği düĢüncesinde bugün 

Uluslararası Ticaret Örgütü‟ne hâkim olan ve büyük bir Ģiddetle bütün dünya çapında uygulanmaya 

çalıĢılan „bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler‟ (laissez fair, laissez aller) ilkesinin saklı olduğu ileri sürüldü. 

Friedrich A. Hayek ve Milton Friedman tarafından bilimselliğin bütün sınırları çiğnenerek 

gerekçelendirilmeye çalıĢılan bu ilkeye göre, Smith‟in toplum için en büyük tehlike ve onun geliĢmesinin 

önünde en büyük engel teĢkil eden güçler olarak tanımladığı güçlere sınırsız özgürlük tanınmalıdır. Son 

elli yıldır yapılan bilimsel araĢtırmaların gösterdiği gibi, Smith‟te böyle bir düĢüncenin izine rastlamak bile 

mümkün değildir. Tersine, Smith bu güçleri önermiĢ olduğu uluslararası iĢbölümü ve iĢbirliğinin önünde 

en büyük engel olarak görmektedir ve yukarıda alıntıladığım yerde36 bu güçlerin kendi çıkar ve emelleri 

için toplumları ve devletleri bir nevi rehin aldığına iĢaret etmektedir. Tabi Smith‟in açmazı, bu öneriyi, 

yukarıda da iĢaret ettiğim gibi, uluslararası rekabetin kaynağı olarak, teker teker toplumları aĢan, ama 

hepsinin bütünlüğünü oluĢturan ve ortak çıkarlarını dile getiren “insanlığın büyük toplumu”nu görmesini 

engelleyen „ticaret ilkesi‟ çerçevesinde yapmıĢ olmasıdır.37 Eğer “efendi manifaktürcüler”, Smith‟in 

önermiĢ olduğu uluslararası iĢbirliğinin önünde engel teĢkil ediyorsa ve devlet bunlar tarafından 

neredeyse rehin alınmıĢsa, bu projeyi hangi toplumsal güç veya güçler gerçekleĢtirecektir ve bu yeni 

düzenin ekonomik temeli hangi ilkelere dayanacaktır? Smith‟in içinde bulunduğu tarihsel koĢullardan 

kaynaklanan açmazdır, onun yöntemsel veya düĢünsel bir açmazı değildir ve bu, bugün kendisini çok 

daha radikal bir Ģekilde dıĢa vuran kapitalist uluslararası iktisadın gerçek açmazıdır. 

Smith ile aynı dönemde yaĢamıĢ olan Adam Ferguson (1723-1816) hem bu sorunu, hem de bu 

sorun karĢısında 18. yüzyıl düĢünürlerinin çaresizliğini en iyi bir Ģekilde dile getiren düĢünürlerdendir. 

ġöyle diyor Ferguson:  

 

“Biz insanlığı bir aile durumuna getirinceye kadar veya onun daha büyük sayıda [bir 

kesiminin,-DG] iliĢkide kalmasını sağlayacak bazı dıĢ faktörler buluncaya kadar, insanlık 

hep topluluklara bölünmüĢ olacaktır ve [bu,-DG] ulusların çokluğunu oluĢturacaktır.”38 

Ama iç bütünlüğü olmayan dolayısıyla sadece parçalanmıĢ çokluk arz eden insanlık 

toplumunun bu durumda kendi içinde kıskançlıklarla, rekabetlerle, düĢmanlık ve 

savaĢlarla boğuĢması kaçınılmazdır. ġöyle devam ediyor Ferguson: “Eğer toplumlar (gibi) 

bireyler de, kendilerini korumaya kendilerinin dikkat etmesinden yükümlü tutulursa ve biz 

her ikisinde de çıkarların ayrılıĢını görüyorsak -ki bu kıskançlık ve rekabetin yükselmesine 

yol açacaktır-, bunun düĢmanlıklara kaynaklık edeceğine ĢaĢmamak gerekir.”39 

 

                                                 
36 Smith, age., s. 471. 
37 Adam Smith‟in bu konudaki düĢüncesi aslında benim burada yer darlığından dolayı biraz basitleĢtirerek anlattığımdan çok 
daha komplekstir. Ben bunu The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in The Theory of Moral Sentiments 
and Wealth of Nations, Tauris Academic Studies, London & New York 2007, ss. 119-155) adlı çalıĢmamda daha geniĢ olarak 
ele aldım ve Smith‟in düĢüncesinin baĢka, hatta sosyalist bir perspektife bile açık olduğunu göstermeye çalıĢtım. 
38 Ferguson, A., An Essay on the History of Civil Society, yay. Oz-Salzberger, F., Cambridge University  Press, Cambridge 1995, s. 
26. 
39 Ferguson, age., s. 26. 
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Burada ilginç olan, Ferguson‟un bireyler arası iliĢkiler ile toplumlar arası iliĢkiler arasında bir analoji 

kurması, bir karĢılaĢtırma yapmasıdır. Yukarıda “kendilerini koruma” olarak çevirdiğim kavramın 

(Ferguson‟un kullandığı Ģekliyle) Ġngilizce karĢılığı “self-preservation”dir ve Ferguson‟un açıkça belirttiği 

gibi, bu kavram toplumsal iliĢkilerde özel mülkiyeti temel almaktadır.40. Diğer bir deyiĢle Ferguson, 

burjuva toplumunda teker teker bireyler (ki bunu daha sonra sınıf iliĢkilerine de uyarlayacaktır) ve uluslar 

arası iliĢkilerde kıskançlığın, rekabetin, çatıĢmaların, karĢılıklı iktidar kavgalarının giderek savaĢların 

kaynağı olarak özel mülkiyet iliĢkilerine iĢaret ediyor ve bu iliĢkilerin “yabancılaĢma”ya yol açtığını 

söylüyor. Ferguson‟un bu sözlerinde, Westfalya Barış Antlaşması ile oluĢan yeni dünya düzeninin iç 

mantığının çözümlemesini ve eleĢtirisini görmemek mümkün değildir. 

Smith, Ahlaksal Duygular Kuramı adlı eserini 1759‟da ve Ulusların Zenginliği adlı eserini ise 1776‟da 

yayınlamıĢtır. Adam Ferguson yukarıda alıntı yaptığım Burjuva Toplumunun Tarihi Üzerine Bir Deneme (An 

Essay on the History of Civil Society) adlı eserini 1767 yılında yayınlamıĢtır. Yani her iki düĢünür de 1789 

Fransız Devrimi‟nden çok önce dile getiriyorlar bu gözlemlerini. Bu düĢünürler dönemlerinin 

toplumlarının temel özelliklerini genelleĢtirerek tanımlayıp, sorunlara iĢaret edip çözüm önerileri 

getirmeye çalıĢmıĢlardır. Asıl sorun, Hayek‟in öğrencilerinin 250 yıla yakın bir zaman sonra, hiç bir 

toplumsal geliĢme olmamıĢ gibi, bu 18. yüzyıl düĢüncelerini olduğu gibi 21. yüzyıla uyarlamak 

istemeleridir. Smith, o zaman uluslararası iĢbölümü ve iĢbirliği yerine korumacılığı (protectionism) 

savunmuĢ olsaydı, bu, onu, örneğin Friedrich List (1789-1846) gibi, Ģovenizme götürecekti. Marx da 

benzer bir düĢünceden dolayı korumacılık ilkesi karĢısında serbest ticareti savunmuĢtur. 

 

MARX VE ENGELS’ĠN DÜNYA BĠRLĠĞĠNĠ KAVRAMA VE KURMA ÇABASI 

Kant‟ın Ahlakın Metafiziği (Metaphysik der Sitten) adlı eserinde “baba vatan” (Vaterland) kavramını 

kullanması ve bunun karĢısına “yabancı ülke” veya “dıĢ ülke” (Ausland; kelimesi kelimesine çevirisi, “dıĢ 

vatan”dır) kavramını koymasıyla Marx ve Engels‟in Komünist Manifesto‟da “ĠĢçilerin baba vatanı yoktur”41 

belirlemesini yapması arasında (Ahlakın Metafiziği’nin ikinci baskısını temel alacak olursak) tam 50 yıl 

vardır. Kant‟ın köklü bir eleĢtirisi olarak okunabilecek bu belirleme, köklü bir perspektif değiĢimine, 

dünyaya ve topluma dair yeni bir yaklaĢıma iĢaret ediyor. Nedir bu yeni yaklaĢımın çıkıĢ noktası? 

 

Bütünlüklü Ekosistem, Dünya ve Ġnsanlık Kuramı 

Son 30 yıldır ekolojik sorunlar üzerine yaĢanan tartıĢmalardan artık her hangi bir ülkede yapılan üretimin 

yakın ve uzak sonuçları bakımından bütün dünyayı, onun ekosistemini ve dolayısıyla bütün insanlığı 

etkilediğini öğrenmiĢ bulunuyoruz. Ekolojik hareketler bunu bize çok yeni bir düĢünceymiĢ gibi 

sunuyorlar bazen. Oysa Marx ve Engels‟in ilk yazılarından son yazılarına kadar sürekli iĢlenen en temel 

soru ve sorunlardan birisi budur. Ġnsanın yaĢam kaynağı olan doğa ile uyum içinde yaĢayabilmesi için 

nasıl bir toplumsal sistem kurulmalıdır? Engels, büyük olasılıkla Haziran 1876 yılında kaleme aldığı 

(ancak ilk olarak 1896 yılında yayınlanan) “Maymunun Ġnsan Olmasında Emeğin Payı” adlı çalıĢmasında 

doğa, toplum, düĢünce ve gezegenimizi çevreleyen ekosistem arasındaki bütünlüklü iliĢkiyi bugün 

açısından dahi son derece çarpıcı bir Ģekilde dile getiriyor. Söz konusu yazısında Engels, her büyük çaplı 

                                                 
40 Ferguson, age., s. 17. 
41 Marx, K. ve Engels, F., Manifest der konmmunistischen Partei, Marx-Engels-Werke, cilt 4 içinde, Dietz Verlag, Berlin 1983, s. 
479. 
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toplumsal etkinliğin ve üretimin hem toplum hem de doğa üzerinde dünya çapında, hem yakın etkisinin 

hem de orta ve uzak sonuçlarının olduğunu belirtiyor. ġöyle diyor Engels:  

 

“Mezopotamya‟da, Yunanistan‟da, Küçük Asya‟da ve baĢka yerlerde tarıma elveriĢli 

toprak kazanmak için ormanları yok edenler böylece o ülkelerin Ģimdiki yaĢanmaz hale 

geliĢinin temelini attıklarını, ormanlarla birlikte nemin toplandığı merkezleri ve 

rezervuarları yok ettiklerini akıllarının ucundan bile geçirmiyorlardı.”42 

 

Engels burada doğaya büyük çaplı müdahalenin sadece bugün açısından değil aynı zamanda gelecek 

açısından da dünya çapında etkili olduğuna iĢaret ediyor. Engels daha sonra baĢka benzer örnekler de 

verdikten sonra, insanların her geçen gün doğaya “bir fetihçinin yabancı bir halka hükmettiği gibi” 

hükmedemeyeceğini, kendisini “doğanın dıĢında duruyormuĢ” gibi ve ona karĢı istediği Ģekilde 

davranamayacağını öğrenmek zorunda olduğunu, yani kendisinin “eti ve kanı ve beyniyle doğaya ait ve 

onun içinde”, kısacası doğanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kavramak zorunda kaldığını belirtiyor.43 

Engels bu bütünlüklü dünya görüĢünden hareket ederek dünyanın her hangi bir yerinde yaĢanan doğal ve 

toplumsal olayların hem Ģimdi, hem yakın, hem de uzak gelecekte dünya çapında etkili olduğunu 

belirtiyor. Ġnsanın doğa ile uyum içinde yaĢayabilmesi için Engels, bilimsel ve toplumsal olmak üzere iki 

koĢul arasında ayrım yapıyor. Bilimsel koĢul, doğa yasalarını öğrenmek ve insanın, yaĢam kaynağı olan 

doğa ile iliĢkisinde bu yasaların uygun bir Ģekilde, yakın ve uzak etkilerini de dikkate alınarak, uygulanması 

ile ilgilidir. Toplumsal koĢul, doğanın meta olarak iĢlenmesi yerine, yaĢam kaynağı olarak görüleceği ve 

iĢleneceği yeni bir toplum kurmak ile ilgili. Ġnsanın doğayla uyumlu yaĢayabilmesi için yerine getirmesi 

gereken toplumsal koĢulların ne olabileceği üzerine aĢağıda ayrıntılı olarak eğileceğim. 

Engels‟in doğal olayların dünya çapında etkisi üzerine söylediği, her zaman geçerlidir. Yeni Çağ ile 

birlikte bu artık iktisadi, kültürel ve entelektüel iliĢkiler için de geçerlilik kazanmıĢtır. Çağımızı, tüm insani 

iliĢkiler açısından ele aldığımızda, gerçekten „insanlık çağı‟ olarak tanımlayabiliriz. Bu iliĢkiye ilk dikkat 

çeken Marx ve Engels değildir kuĢkusuz. Bugün felsefe, toplumsal ve siyasal bilimlerde hakkının hiç 

verilmediğine inandığım Thomas Morus‟un (1478-1535), Ütopya adlı eserinde hüküm süren toplumsal 

iliĢkilere alternatif olarak sunduğu yeni toplum düzenini “Yeni Dünya” olarak adlandırıyor. Yani Morus 

sadece Avrupa veya Hıristiyanlığın hâkim olduğu dünya parçası için önermiyor Ütopya‟da tasarladığı 

toplum düzenini. Tersine onu bütün insanlık için tasarlıyor. Dahası Morus 1516‟da yayınlanan Ütopya‟sını 

örneğin Platon gibi gerçeklikten tamamen kopuk olarak tasarlamıyor. Aksine onu, bir dünya sistemi 

olarak kavradığı kapitalizmin köklü bir eleĢtirisi ve ona radikal bir alternatif olarak sunuyor. Buna karĢın 

burjuva çağında oluĢan bu yeni ve bütünlüklü insanlık iliĢkisine dair en çarpıcı ifadeyi Marx ve Engels 

sunmuĢtur bize. ġöyle diyorlar Komünist Manifesto‟da: 

 

“Burjuvazi dünya pazarını sömürmek ile bütün ülkelerin üretimine ve tüketimine 

kozmopolitik [evrensel,- DG] bir Ģekil kazandırmıĢtır. O endüstrinin ulusal tabanını 

ayakları altından çekip aldı, gericilere büyük üzüntü vererek. Çok eski ulusal endüstriler 

                                                 
42 Engels, F., Dialektik der Natur, Marx-Engels-Werke, cilt 20 içinde, Dietz Verlag, Berlin 1986, s. 453. 
43 Engels, age., s. 453. 
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yerle bir edildi ve her gün yerle bir ediliyor. Yeni endüstriler onların ayağını kaydırıyor. Bu 

yeni endüstrilerin yerleĢtirilmesi bütün uygar uluslar için bir ölüm kalım sorusu haline 

gelmektedir. Bu endüstriler sadece yerel hammadde kullanmıyor. Aynı zamanda en ücra 

köĢelere ait olan hammaddeleri iĢliyorlar. Ve bu endüstrilerin ürünleri sadece bulundukları 

ülkelerde kullanılmıyor. Aynı zamanda bütün dünya parçalarında tüketiliyor. Eski, yerel 

ürünlerle giderilen gereksinimlerin yerine yenileri geçiyor. Bu gereksinimlerin giderilmesi 

için en uzak ülkelerin ve iklimlerin ürünlerine gereksinim vardır. Eski yerel ve ulusal kendi 

kendine yeterlilik ve kapalılık yerine uluslararası bütün boyutları kapsayan bir iliĢki ve 

karĢılıklı bütün bir bağımlılık iliĢkisi geçiyor. Ve maddi üretimde olduğu gibi düĢünsel 

üretimde de aynıdır. Teker teker ulusların düĢünsel ürünleri ortak ürün/değer haline 

gelmektedir. Ulusal tek yanlılık ve sınırlılık git gide olanaksızlaĢıyor ve birçok ulusal ve 

yerel edebiyattan bir dünya edebiyatı oluĢuyor.”44 

 

Görüldüğü gibi Marx ve Engels, dünyanın zaten var olan doğal bütünlüğüne toplumsal iliĢkilerde 

olan bütünlüğü de eklenince gerçekten evrensel bir bütünlükten hareket edebileceğimizi düĢünüyorlar. 

Fakat bu iktisadi, kültürel ve entelektüel birliğe ve zaten var olan doğal ve ekosistem açısından gözlenen 

bütünlüğe karĢın dünya siyasi sistemi küçük küçük parsellerden oluĢuyor. Etienne Balibar bu 

parsellenmiĢliği, yani yüzeye yansıyan parçalanmıĢlığı ve düalizmleri temel aldığı için dünyanın 

bütünlüğünün bir hipotezden baĢka bir Ģey olmadığını ileri sürüyor.45 Buna karĢın, Marx ve Engels 

yüzeye yansıyan parçalanmıĢlığın derinliklerinde yatan birliği gördükleri için, Kant ve Smith‟in 18. 

yüzyılda çözmeye çalıĢtıkları bu sorunun çözülmesi için 19. yüz yılda artık toplumsal ön koĢullarının da 

oluĢtuğundan hareket ediyorlar. 

 

Engels’in Kant Dair EleĢtirisi: Burjuvazi, Pazar ve Baba Vatan 

Burada ortaya birçok soru atmak mümkün. Örneğin aynı sorunları çözümleyen 17. veya 18. yüzyıl 

düĢünürleri, Marx ve Engels‟de gördüğümüz bu bütünlüklü dünya görüĢünü neden ifade 

edememiĢlerdir? Bunun kuĢkusuz bir çağa damgasını vuran bilimsel yaklaĢımlarla ve felsefi sistemlerle 

dolaysız iliĢkisi var. Hobbes‟tan 17. yüzyıla hâkim atomist-mekanikçi dünya görüĢünü tamamıyla aĢıp 

yepyeni bir bilimsel sistem geliĢtirmesini ve bunu toplumsal sorunlara uyarlamasını bekleyemeyiz. Her 

Ģeyde olduğu gibi felsefede ve bilimlerde de iĢe önce içinde bulunulan çağın sunmuĢ olduğu hazır araç ve 

malzemeyle ile baĢlamak gerekir. Diğer taraftan bütünlüklü dünya görüĢüne sahip Smith veya Hegel gibi 

düĢünürler neden devletler ve halklar arasındaki iliĢkilere yaklaĢırken bu bütünlüklü dünya görüĢünü 

uygulayamadılar?, sorusu geliyor aklımıza. Bunun kanımca bir açıklaması olabilir: çünkü onların içinde 

bulundukları toplumsal koĢullar ve dayandıkları toplumsal güçler buna el vermiyordu. Örneğin bütün 

eserlerini 1789 Fransız Devrim‟inden önce yazmıĢ olan Smith‟ten Marx ve Engels‟in sergilediği iĢçi 

sınıfının duruĢunu sergilemesini beklemek mümkün müdür? Eğer onlar tamamen sınıflar üstü bir duruĢ 

sergilemiĢ olsaydı, düĢünce tarihine büyük olasılıkla salt ütopyacı olarak geçecekti. Burada aklımıza 

                                                 
44 Marx, K. ve Engels, F., Manifest der konmmunistischen Partei, Marx-Engels-Werke, cilt 4 içinde, Dietz Verlag, Berlin, 1983, s. 
466. 
45 Balibar, E., „Has „the world‟ Changed?”, Marxism in the Postmodern Age içinde, yay. Callari, A., Cullenberg, S. ve Biewener, C., 
The Guilford Press, New York & London 1995, ss. 405-414. 
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hemen Marx‟ın Das Kapital‟in ikinci baskısına yazdığı “Sonsöz”de ima ettiği, 1840‟lardan sonra bilimsel 

bakıĢ açısı bundan böyle sadece iĢçi sınıfı açısından mümkündür belirlemesi geliyor. Ama diğer taraftan 

bu yeni bilimsel duruĢun temellendirilmesi gerekiyor. Marx ve Engels yeni bir bilimsel duruĢ 

sergileyebilmek için toplumsal koĢulları birçok bakımdan hazır bulurken, bu yeni toplumsal durumun 

felsefesini geliĢtirmeleri gerekiyordu. Örnek verecek olursak, Marx 10. Feuerbach tezinde eski 

materyalizm ile yeni materyalizm arasındaki farkı Ģöyle tanımlıyor: eski materyalizmin duruĢu sadece 

burjuva toplumudur ve onun için bu toplum mutlaktır. Yeni materyalizmin duruĢu ise bir bütün olarak 

“insan toplumu veya toplumsal insanlıktır.”46 Burada Marx‟ın Hegel‟in Fenomenoloji‟nin “Önsöz”ünde 

ifade ettiği “gerçek bütündür” belirlemesinden hareket ettiği hemen görülecektir. Özellikle bu iki koĢul, 

yani bilimsel ve toplumsal geliĢme yerine geldiği için, Marx ve Engels bütünlüklü bir dünya görüĢüne 

sahip olabildiler. 

KuĢkusuz burada burjuvazinin neden bütünlüklü bir dünya görüĢüne sahip olamadığı sorusunu 

sormak yerinde olacaktır. Neden burjuvazi değil de proletarya kapsamlı ve bütünlüklü bir dünya 

görüĢüne sahip olabiliyor? Ve bu söylediklerimiz sanki Engels‟in “burjuva evrensel çıkarları temsil 

etmektedir”47 belirlemesiyle çeliĢir gibidir. Bu sorunun yanıtını vermek için yukarıda Komünist 

Manifesto‟dan aktardığım “ĠĢçilerin baba vatanı yoktur” belirlemesine dönüp vermek gerekmektedir. Önce 

Engels‟ten bu bağlamda açıklayıcı olduğunu düĢündüğüm bir alıntıyı aktarmak istiyorum. 

 

“Ulusların kardeĢleĢtirilmesinin bugün nihayet her zamankinden daha fazla temel bir 

toplumsal anlamı vardır. Avrupa cumhuriyetinin, politik örgüt altında ebedi barış hayalleri 

gülünç olduğu gibi genel serbest ticaret48 himayesi altında halkların birliği boĢ lafı da [gülünç 

olmuĢtur]; ve bu türlü bütün ham hayal santimantaliteler tamamen anlamını yitirirken, 

bütün ulusların proleterleri fazla gürültü patırtı çıkarmadan komünist demokrasi Ģiarı 

altında çoktan gerçekten birleşmeye baĢladı. Bunu gerçekten gerçekleĢtirebilecek olanlar da 

yalnızca proleterlerdir; çünkü burjuvazinin her ülkede kendi özel çıkarı vardır ve bu çıkar 

onlar için en yüce olduğu için, ulusallığın ötesine geçmesi mümkün değil... Ama 

proleterlerin her ülkede tek ve aynı çıkarı, tek ve aynı düĢmanı, önünde tek ve aynı 

mücadelesi var. Büyük kitlesel düzeyde proleterlerin ta doğadan herhangi bir milliyetçi ön 

yargısı yok ve onların eğitimi ve hareketi öz itibariyle hümanist ve anti-ulusaldır. Sadece 

proleterler ulusallıkları yok edebilir, sadece uyanan proletarya farklı ulusların 

kardeĢleĢmesini sağlayabilir.”49 

 

Dikkat edilirse Engels burada birisi Kant‟a (“ebedi barıĢ”), diğeri Smith‟e (“serbest ticaret“) ve son olarak 

da Saint-Simon‟a (“Avrupa cumhuriyeti”) olmak üzere üç ayrı atıfta bulunuyor. Engels, bu alıntıda hem 

Kant‟a hem de Smith‟e yönelik dolaysız bir eleĢtiri formüle ediyor ve aynı zamanda yukarıda sorduğumuz 

soruyu da kısmen yanıtlıyor. Engels‟e göre, “burjuvazinin her ülkede kendi özel çıkarı vardır ve bu çıkar 

                                                 
46 Bkz: 10. Feuerbach tezi: Marx, K., „Thesen über Feuerbach“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 3 içinde, 
s. 7. 
47 Engels, F., „Der Status quo in Deutschland“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 45. 
48 Buraya kadar olan italikler bana ait. 
49 Engels, F., “Das Fest der Nationen in London”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1985, cilt 2 içinde, s. 616. 
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onlar için mutlak olduğu için [onların] ulusallığın ötesine geçmesi mümkün değil”dir. Yani Engels‟e göre 

burjuvazi, her ülkede her Ģeyin üstünde tuttuğu özel çıkarları olduğu için, kendi ulusallığı içine sıkıĢıp 

kalmak zorundadır. Bunun karĢısında proletarya her ülkede aynı durum içinde bulunduğundan dolayı 

aynı çıkarlara sahiptir ve bu nedenle halkları gerçekten birleĢtirmeye aday tek sınıftır. Fakat bu, yukarıda 

sorduğumuz soruyu sadece kısmen yanıtlıyor. ĠĢçi sınıfı neden her ülkede aynı çıkara sahiptir; 

burjuvazinin tersine neden bütünlüğü görebilen tek sınıftır? Bu soruya yanıtımız, Komünist Manifesto‟dan 

aktardığımız belirlemeyi de kısmen açıklamamıza ve aynı zamanda Engels‟in yukarıda aktarmıĢ olduğum 

“politik örgüt altında ebedi barış hayalleri gülünç” olmuĢtur belirlemesinde Kant‟a yönelttiği eleĢtirisinin de 

arka planı açıklamıĢ olacaktır. 

Bu sorunun yanıtı, Marx ve Engels‟in mülkiyet, sınıf ve çıkar kuramında yatmaktadır. Engels 

Komünist Manifesto‟nun 1888 Ġngilizce baskısında yaptığı bir açıklamada burjuvaziyi toplumsal üretim 

araçlarının mülkiyetini elinde tutan ve ücretli emeği kullanan sınıf olarak tanımlıyor. Buna karĢın 

proletarya modern ücretli emeği temsil eden ve üretim araçları bulunmayan sınıftır.50 Marx kapitalist 

üretim biçiminin önkoĢulu olarak gördüğü bu ayrıĢımı, üretim araçlarının burjuvazinin elinde toplanması 

ve iĢçi sınıfının bütün üretim araçlarından soyutlanıĢ sürecini Das Kapital‟in sekizinci kısmında 

incelemiĢtir.51 Bu süreç dünya çapında yaĢanan bir süreçtir. Sermayenin belirli ellerde toplanması dünya 

çapında yaĢanan bir süreç olduğu gibi, toplumun ezici çoğunluğunun mülksüzleĢtirilmesi de dünya 

çapında yaĢanan bir süreçtir. Yani burada dünya çapında varlık gösteren iki sınıf karĢı karĢıya gelmektedir. 

Her iki sınıfın da varlığı evrenseldir. Ama burjuvazi üretim araçlarını elinde tutarken, iĢçi sınıfının 

emeğinden baĢka satacak bir Ģeyi yoktur. ĠĢte Marx‟ın “ĠĢçi sınıfının baba vatanı yoktur” demesinin 

nedeni budur. ĠĢçi sınıfının mülkü olmadığı için savunacak bir baba vatanı olamaz. (Bundan iĢçi sınıfının 

içinde doğup büyüdüğü toplumun dil, kültür, gelenek ve göreneğe, ahlaki ve dini değerlere sahip olmadığı 

sonucunu çıkarmak yanlıĢ olur.) ĠĢte ilk bakıĢta dezavantajmıĢ gibi görünen mülkiyetsizlik; iĢçi sınıfını de 

epistemolojik duruĢ bakımından bütün dünyayı görebilecek bir duruma getiriyor; üzerinde yaĢadığı özel 

toprak parçası ile gerisini bütünlüklü olarak görme; kendi ulusal tikel çıkarları ile insanlığın evrensel 

çıkarlarını organik bir bütünlük içinde algılama ve kavrama olanağı sunuyor. 

Buna karĢın dünya çapında bir sınıf olan burjuvazinin “baba vatanı” vardır ve var olmakta 

zorundadır. Bunu Engels‟in, yukarıda alıntıladığım, “Almanya‟da statüs quo” (“Der Status quo in 

Deutschland”) yazısına dönerek açıklayabiliriz. Engels‟e göre, görüĢ dağarcığı sadece yerelle sınırlı olan 

küçük burjuvaziden farklı olarak,  burjuvazi de iĢçi sınıfı gibi bütün dünyayı görmek zorundadır. 

Burjuvazi dünya çapında rekabet etmek zorundadır, metasını dünya çapında satmaktadır, onun dünya 

çapında müĢterileri vardır, sermayesi bütün dünyayı dolaĢmaktadır, o her gün dünya çapında onlarca para 

birimi arasında gidip gelen para sermayesini dolaĢtırmak zorundadır. Bundan dolayı burjuvazi bütün 

dünyayı gözlemek, dünya iktisadi ve siyasi iliĢkilerini takip etmek, etkilemeye çalıĢmak, dünyayı kendi 

çıkar, gereksinim, ölçü, değer ve isteklerine göre düzenlemeye çalıĢmak zorundadır. Bu gözlemlerinden 

dolayı Engels: “En uzak ülkelerle ticaret yapan veya rekabet etmek zorunda olan burjuvazi, kendi 

                                                 
50 Marx, K. ve Engels, F., Manifest der konmmunistischen Partei, Marx-Engels-Werke, cilt 4 içinde, Dietz Verlag, Berlin, 1983, s. 
462 (birinci dip not). 
51 Marx, K., Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals, Marx-Engels-Werke, Dietz 
Verlag, Berlin 1988, cilt 23 içinde, s. 742; Marx, K., Kapital, çev. Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, Ankara 1993, s. 732. 
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devletinin dıĢ siyaseti üzerinde en dolaysız etkide bulunmadan kendisini yükseltemez” diyor.52 ĠĢte bu 

nedenle burjuvazi, “dünya ticaretini temsil etmektedir” ve yine bu anlamda “evrensel çıkarları” temsil 

etmektedir.53 Ama burjuvazi iĢçi sınıfından farklı olarak bütün dünyayı görüp, kendi tikel çıkarları ile 

genelin çıkarlarını organik bir bütünlük içinde algılayamaz, mülkiyete dayalı epistemolojik ĢartlanmıĢlığı 

sonucu dünyayı salt kendi tikel çıkarlarına göre düzenlemeye çalıĢır. Marx ve Engels‟e göre her ülke 

burjuvazisinin dıĢ dünyayı kendi çıkarlarına göre düzenleyebilmesi için, devletin bürokratik aygıtını eline 

geçirmesi ve bütün iç politikayı olduğu gibi kontrol edebilmesi gerekir. Bu, burjuvazinin sadece serbest 

ticaret ihtiyacından kaynaklanmıyor. Bu aynı zamanda kendi için en kutsal olan üretim araçları üzerindeki 

özel mülkiyetini koruma ihtiyacından da kaynaklanıyor. Burjuvazi içte olduğu gibi dıĢta da buna 

gereksinim duymaktadır. Burjuvazi, iç ticarette olduğu gibi dıĢ ticarette de devlet gücünü arkasında 

bilmek zorundadır. Bundan dolayı her ülke burjuvazisi ulus-devlete bir nevi kenetlenmiĢtir, ondan 

kopması ayrılması ve daha geniĢ üst birlikler oluĢturması mümkün değildir.54 Engels‟in “burjuvazinin her 

ülkede kendi özel çıkarı vardır ve bu çıkar onlar için en yüce olduğu için, ulusallığın ötesine geçmesi 

mümkün değil” demesinin nedeni budur. Robert W. Cox‟un gösterdiği gibi, Gramsci‟ye göre uluslararası 

iliĢkilerde ulus-devlet temel ölçü olmaya devam ettiği sürece, sınıflar arası hegemonyanın da sürekli 

yeniden kurulduğu alan olarak kalmaya devam edecektir.55 

Engels‟in “politik örgüt altında ebedi barış hayalleri gülünç” olmuĢtur belirlemesiyle Kant‟a 

saldırmasının arkasında yatan düĢünce ve Saint-Simon‟un önerdiği Avrupa cumhuriyeti düĢüncesine 

sahiplenmeyiĢinin nedeni budur. Halkların ulus-devletler üzerinden kurdukları iliĢki karĢılıklı iktidar 

iliĢkisidir ve bu çerçevede kaldığı sürece karĢılıklı eĢitlik ilkesine dayalı yeni bir dünya düzeni kurması olası 

değildir. Kant‟ın doğal bir toplum kuramı olarak önerdiği “baba vatan” aslında bir pazar toplumudur. 

Halklar arası iliĢkiler ancak bu çerçevede görüldüğü sürece karĢılıklı iktidar iliĢkisi olarak kavranabilir. 

Ancak bu çerçevede, Kant‟ın halkların devlet üzerinden iliĢkisini “iktidar” iliĢkisi olarak tanımlaması 

doğru bir tanımlama olarak görülebilir. Ama ona göre bu doğal bir durum olduğu için, Kant birliği 

uluslararası hukuk çerçevesinde, salt formel düzeyde aramak zorunda kalıyor.56 Engels, halkların birliğini 

                                                 
52 Engels, F., „Der Status quo in Deutschland“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 56. 
53 Engels, F., age., 45. 
54 Bu düĢünce Marx ve Engels‟in orijinal düĢüncesi değildir. Benzer bir düĢünceyi Marx ve Engels‟ten çok önce Adam 
Ferguson 18. yüzyıl kavramıyla dile getirmiĢtir Marx ve Engels‟den sonra ama Lenin‟den önce emperyalizm kuramının 
kurucusu olarak görülebilecek liberal John A. Hobson tarafından sınıf kavramı çerçevesinde yeniden ileri sürülmüĢtür. 
Ferguson‟a göre uluslararası rekabet ve savaĢlar olmadan burjuva toplumunun (“civil society”) kurulması bile düĢünülemez. 
Ġnsanlık her hangi bir biçimsel anlaĢma olmadan ticaret yapabilir. Ama güvenlik ihtiyacı onları ulus olarak örgütlenmeye 
zorlamaktadır. (bkz: Ferguson, A., An Essay on the History of Civil Society, yay. Oz-Salzberger, F., Cambridge University Press, 
Cambridge 1995, s. 26.) Hobson‟a göre sermayenin baba vatanı dıĢında yatırımlar yapması için politik ve askeri güce hep 
ihtiyaç duymaktadır ve sermayesi tehlikeye düĢtüğünde devletinin bu güçlerini kendi sermayesinin güvenliği için harekete 
geçirmeye hep hazırdır. Bu, emperyalist çağda uluslararası ticaretin artmasının kaçınılmaz sonuçlarından biridir. (Hobson, J. 
A., Imperyalizm: a Study, George Allen & Unwin Ltd., London 1938, ss. 356-368.) Immanuel Wallerstein, görebildiğim kadarıyla 
Marx‟ın sınıf-devlet kuramını tam olarak üstlenmese de toplumsal sistemi “politik, ekonomik ve sosyo-kültürel” veya “devlet, 
pazarlar ve sivil toplumlar” gibi iĢlevsel olarak birbirinden bağımsız alanlara ayırmanın yanlıĢ olduğunu ileri sürüyor ve bu 
alanların ontolojik olarak birbirinden bağımsız olduğuna dair iddianın “dikkatli epistemolojik ve empirik çözümlemeye” 
dayanamayacağını belirtiyor. (Wallerstein, I., “Evolution of the Modern World-System”, Strukturelle Evolution und das 
Weltsystem içinde, yay. Preyer, G., Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1998, s. 307.) 
55 Cox, R. W., “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”, Gramsci, Historcal Materyalism and 
International Relations içinde, yay. Gill, S., Cambridge Univerity Press, Cambridge 1994, s. 58. 
56 Kant‟ın bu yaklaĢımının arka planında iĢleyen, Salt Aklın Eleştirisi‟nde transendental felsefedir. Bu felsefi yaklaĢıma göre 
maddi dünya ancak doğal atomizm çerçevesinde kavranabilir ve bunun birliği doğal olarak kategoriler çerçevesinde sadece 
formal veya biçimsel olarak mümkündür. (Bkz: Holz, H. H., Einheit und Widerspruch: Problemgeschichte der Dialektik in 
der Neuzeit, J. B. Metzler Verlag, Stuttgart & Weimar1998, cilt 2, ss. 208-213.) 
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bu çerçevede aramanın artık gerçekçi olmadığını düĢünüyor ve dolayısıyla, Kant‟ın önerdiği çerçevede 

kalındığı sürece “baba vatan”-“dıĢ vatan” ikileminden kurtulmak mümkün değildir, diyor. Hegel‟in de 

iĢaret ettiği gibi, bu biçimsel çerçevede kalınsa bile Kant‟ın önermiĢ olduğu ebedi barıĢ tasarısının 

gerçekleĢtirilmesi için devletlerin birbirlerinin içiĢlerine karıĢması kaçınılmazdır.57 Ayrıca salt uluslararası 

hukuk çerçevesinde kalan birlik önerileri olmalıdan (sollen; ought) veya salt bir tasarı olmaktan öteye 

geçemeyecektir.58 Ayrıca, Engels‟in Kant eleĢtirisi örneğin Friedrich List‟in eleĢtirisi ile karıĢtırılmamalıdır. 

Marx ve Engels‟e göre korumacılığı savunan List muhafazakârdır ve bu nedenle Kant‟ın ebedi barıĢ 

arayıĢını hayalci olarak tanımlarken Kant‟ın tasarısından tamamıyla vazgeçilmesini önermektedir. Bunun 

karĢısında Engels (ve Marx) 19. yüzyıl koĢullarında bu tasarının gerçekleĢmesi için iĢçi sınıfının tikeli de 

gören evrensel bakıĢ açısına dayanarak yeniden düĢünülmesini öneriyor.59 

 

Marx’ın Adam Smith EleĢtirisi: Serbest Ticaret ve Ġnsanlığın Büyük Toplumu 

Adam Smith‟in Ulusların Zenginliği‟inde halklar arası iĢbölümü ve iĢbirliğini düzenlemek için yaptığı 

“serbest ticaret” önerisi ile Marx‟ın 1848 yılında kaleme aldığı “Serbest Ticaret Sorusu Üzerine 

KonuĢma”sında “Bugünkü toplum durumunda serbest ticaret ne demektir?” diye sorup “Sermayenin 

Özgürlüğüdür”60 demesi arasında sadece 72 yıl var ve bu süreç yukarıda Kant bağlamında iĢaret etmiĢ 

olduğum aynı perspektif değiĢimine iĢaret ediyor. Marx bu konuĢma metninde, bugün de karĢı karĢıya 

bulunduğumuz ve ikisi arasında dengeli bir duruĢ sergileme konusunda zorlandığımız iki uluslararası 

iktisadi politikanın çözümlemesini ve eleĢtirisini sunuyor bize. Nedir bu iki iktisadi politikanın temel 

eğilim? Bu soruya Marx‟ın verdiği yanıt açıkça Ģudur: Serbest ticaret veya korumacılık. 16. yüzyıldan beri 

bu iki sistem, değiĢen duruma göre değiĢik ülkeler tarafından farklı dönemlerde farklı biçimlerde uygulana 

gelmiĢtir. Serbest ticaret önerisi ancak 18. yüzyılda geniĢ taraftar bulabilmiĢtir. 19. yüzyılın ortalarında bu 

iki sistem dolaysız olarak karĢı karĢıya gelmiĢtir. Britanya açıkça serbest ticareti savunurken Almanya 

                                                 
57 Hegel, G. W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke, cilt 7 içinde, yay. Moldenhauer, E. und Michel, K. M., Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp 1986, s. 500. 
58 Hegel, age., s. 500. 
59 Friedrich List eleĢtirisinde Smith‟in adını açıkça telaffuz ederken, Kant‟a dolaylı olarak, onun ebedi barıĢ tasarısını anarak 
gönderme yapıyor. List‟in çıkıĢ noktasını Smith‟in önermiĢ olduğu uluslararası iktisadi iĢbirliği oluĢturuyor. List‟e göre Smith‟in 
ve öğrencilerinin önerisinin gerçekleĢtirilmesi için uluslararası iliĢkilerde “ebedi barıĢ”ın sağlanmıĢ ve bir “evrensel 
cumhuriyet”in kurulmuĢ olması gerekmektedir. Ancak hüküm süren koĢullarda ebedi barıĢ değil karĢılıklı güç ve iktidar 
iliĢkileri hâkimdir ve bu koĢullarda Smith‟in önerisi uygulamaya konulacak olursa bundan “evrensel cumhuriyet” değil, daha 
geliĢkin ülkelerin azgeliĢmiĢ ülkeleri hakimiyeti altına aldığı bir dünya düzeni doğacaktır. List‟e göre bunu engellemek için önce 
bütün ulusların ulusçu-korumacı bir iktisat politikası uygulaması gerekir. Ancak bu siyaset sonucu bütün uluslar iktisadi ve 
dolayısıyla siyasi güçleri bakımından eĢit duruma geldiğinde, Smith‟in önermiĢ olduğu uluslararası iĢbirliği ve yeni bir 
kozmopolitik düzen üzerine düĢünülebilir. Ama değiĢik uluslar arasında iktisadi bakımdan eĢitsizlik söz konusu olduğu sürece 
“koruma sistemi (...) ulusların nihai birliğini ilerletmenin en etkili aracıdır”. Burada List, Kant‟ın ebedi barıĢ tasarımı ile 
Smith‟in serbest ticaret önerisi arasında ilginç bir iliĢki kuruyor. Smith‟in serbest ticaret önerisinin uygulanabilmesi için Kant‟ın 
ebedi barıĢ tasarısının gerçekleĢmiĢ olması gerekir. Bu söz konusu olmadığına göre, korumacılık en azından daha az geliĢmiĢ 
ülkeler için kaçınılmaz bir önlemdir. List bu bağlamda aynı zamanda serbest ticaret talebinin en geliĢkin ülkeler tarafından 
yayılmacı amaçları için ileri sürüldüğüne iĢaret ediyor. Böylece List serbest ticaret önerisinin önkabulünü eleĢtirip bu önkabul 
gerçeklik olmadığı sürece, Engels‟in eleĢtirisini andırırcasına, serbest ticaretin hayali bir düĢünce olmaktan ileri gitmeyeceğini 
belirtiyor. O halde tek çıkar korumacılık ve yüksek gümrük siyasetidir. List ve Engels‟in Kant ve Smith‟e yönelik eleĢtirileri 
arasında, kullanılan kelimelere bakıldığında, ilk bakıĢta büyük bir benzerlik var. Ama bu, görünüĢte böyledir ve sadece biçimsel 
bir benzerliktir. Engels halkların birliği ve kardeĢçe barıĢ içinde bir arada yaĢayabileceği hedefinden vaz geçmemiĢtir. Bunun 
sadece Kant‟ın önermiĢ olduğu yukarıda sergilediğim devlet kuramı çerçevesinde gerçekleĢtirilemeyeceğini düĢünüyor. List ise 
Kant‟ın felsefi tasarısının kelimenin olumsuz anlamında ütopik olduğunu ve bu tasarıdan vazgeçilmesini öneriyor. (Bkz: List, 
F., Das nationale System der politischen Ökonomie, Kyklos-Verlag Basel & J. C. B. Mohr Tübingen, 1959, ss.133-143.) 
60 Marx, K., „Rede über die Frage des Freihandels“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 455. 



 

19 19 

(daha doğrusu: “Alman Gümrük Birliği”) korumacılığı tercih etmektedir. Bunun karĢısında Fransa‟da 

hem serbest ticareti, hem de korumacılığı savunan güçler vardır. Bu konuda Marx ve Engels üçüncü bir 

bakıĢ açısı ortaya koymuĢtur. Marx‟a göre, bu iki sistem ancak kapitalist üretim biçiminin mantığı temel 

alındığı zaman birbirine alternatifmiĢ gibi görünür. Oysa her iki sistem de sermayenin değiĢik 

koĢullarında ve aĢamalarında baĢvurduğu birikim rejimin değiĢik iki biçimidir. ĠĢte bu bağlamda Marx 

“sosyal devrim” veya „iĢçi sınıfı duruĢu‟ dediği üçüncü duruĢu tanımlamıĢtır. 

Bu iki sistem iĢçi sınıfı açısından ne anlama gelmektedir? Önce serbest ticareti ele alalım. Marx‟a 

göre serbest ticaretin temel yasaları, Fizyokrat Quesnay‟den ve Smith üzerinden Ricardo‟ya kadar uzanan 

iktisatçılar tarafından açıkça dile getirilmiĢtir. Klasik iktisatçılar serbest ticaret düĢüncesini 

gerekçelendirirken serbest ticaretin önündeki engellerin hepsinin ortadan kaldırıldığından hareket 

etmektedir: 

 

“Eğer iktisatta bir Ģey açıkça ortaya konmuĢ ise, bu, serbest ticaretin hükmü altında iĢçileri 

bekleyen kadere dairdir. Ekonominin klasik eserlerinde bununla ilgili ortaya konulan 

yasalar, ticaretin bütün zincirlerinden kurtarılmıĢ, rekabetin tamamıyla serbest olması 

durumunda geçerlidir, sadece bir ülkede değil, bütün yerkürede.”61 

 

Klasik iktisatçıların ortaya koyduğu bu yasalar zenginliğin üretim ve dağılımını belirleyen yasalardır.  

Diğer bir deyiĢle klasik iktisatçılar, kapitalist toplumun geleceğine iĢaret etmektedirler ve gelecek kitabı 

okunmak isteniyorsa, Smith, Say ve Ricardo‟nun okunması gerekmektedir. Nedir bu kitaplarda öngörülen 

kapitalist toplumun geleceği? Serbest ticaret bir taraftan küçük el sanatlarını yok ederken diğer taraftan 

serbest rekabet sonucu metaların fiyatını da üretim giderlerinin minimumuna çekmektedir. Bu, her meta 

için geçerli olduğu gibi, bir meta olan emek gücü için de geçerlidir. Ama minimum ücret ne demektir? 

Minimum ücret, “tam da iĢçinin yaĢamı için kaçınılmaz olan nesnelerin üretimi, onu ayakta duracak 

duruma getirecek ve kendi sınıfı gerekli olduğu kadar üretilmesi için gerekli Ģeydir.”62 “Emeği beslemek 

için sürekli daha ucuz ve ele alınmaz nesneler bulunduğu için, ücret minimumu sürekli düĢmektedir. Eğer 

bu ücret insanı baĢta yaĢamak için çalıĢtırıyorsa, sonra da yaĢatmaktadır, ama [bu] bir makinenin 

yaĢamıdır. Onun varlığı basit bir üretim gücünün değerinden farklı değildir ve kapitalist de ona bu Ģekilde 

davranmaktadır.”63 Bundan dolayı serbest ticaretten bahsedilirken gönderme yapılan özgürlük kavramının 

etkisinde kalınmamalıdır. “Kimin özgürlüğü?” diye soruyor Marx ve devam ediyor: “Bu, tekil bir bireyin 

baĢka bir birey karĢısındaki özgürlüğü değildir. Bu, kapitalistin iĢçiyi çiğnemek için istifade ettiği 

özgürlüktür.”64 

Marx, alternatif olarak sunulan korumacı okul içinde iki akım arasında ayrım yapıyor. Bunlardan 

ilki, dıĢa karĢı korumacılığı savunduğu gibi içte de küçük el sanatlarını korumak için büyük endüstriye 

karĢı koruma önlemleri talep etmektedir. Marx‟a göre dıĢa karĢı koruma ve içte yasaklar sistemi öneren 

                                                 
61 Engels, F., „Der Freihandelskongreß in Brüssel”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 307 
(Engels burada Marx‟ın 1847 Brüksel‟de düzenlenen “Serbest Ticaret Kongresi”ne sunmak üzere hazırlamıĢ olduğu ancak 
sunmasına müsaade edilmeyen konuĢmasından aktarıyor.). 
62 Marx, K., „Rede über die Frage des Freihandels“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 454. 
63 Marx, age., s. 455. 
64 Marx, age., s. 456. 
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bu yaklaĢım, sadece yabancı ürünlerin ülkeye girmesini engellemek istemiyor, aynı zaman bir ulusal 

endüstrinin geliĢmesine de karĢı çıkıyor. Marx bu yaklaĢımı gerici bir yaklaĢım olarak görmektedir. 

Friedrich List tarafından temsil edilen diğer sistem ise bir ülkede büyük endüstri kurmayı 

amaçlamaktadır. Bundan dolayı içte makine sisteminin, iĢbölümünün ve rekabet kavgasının ilerlemesinin 

durdurulamayacağını düĢünmektedir. Bu sistem, örneğin Almanya‟da olduğu gibi özellikle burjuvazinin 

yeni geliĢmeye baĢladığı ülkelerde, onun eline feodalizme karĢı bir silah vermektedir. Kısacası dıĢa karĢı 

kapalı ama içte serbest ticaret önermektedir. Ama bu sistemin de varacağı yer, dünya pazarına 

bağımlılıktır ve dünya pazarına bağımlı hale gelindiği andan itibaren ise serbest ticarete gereksinim 

duyacaktır ve onun bütün iniĢlerini ve çıkıĢlarını ve krizlerini de paylaĢması gerekecektir. Ayrıca serbest 

ticaret sisteminde olduğu gibi, korumacı sistem altında da iĢçinin ücreti mümkün olan en minimuma 

indirilecektir. Bundan dolayı Engels Ģöyle bir sonuca varıyor: iĢçi, hangi sistem hüküm sürerse sürsün, 

serbest ticaret veya korumacı sistem veya bunun ikisinin karıĢımı, bir iĢ makinesi olarak çalıĢabilmesi için 

en minimum gerekli olan neyse onu alacaktır.65 

Bir sistem iç iliĢkilerinde neyse, dıĢ iliĢkilerinde de odur. Ġçte sömürüye ve rekabete dayalı bir 

sistemin, dıĢ iliĢkilerinde karĢılıklı tanıma, güven, dayanıĢma ve barıĢ ilkesine göre iliĢkiler kurması 

mümkün değildir. Ġç ve dıĢ iliĢkiler arasındaki diyalektik bütünlüğü Marx Ģöyle dile getiriyor:  

 

“Biz serbest ticaretin aynı ulusun değiĢik sınıfları arasında ortaya çıkardığı kardeĢliğin ne 

olduğunu gösterdik. Serbest ticaretin değiĢik uluslar arasında tesis ettiği kardeĢliğin 

kardeĢlik olması pek muhtemel değildir. Kozmopolitik [bir] Ģekil almıĢ sömürüyü genel 

kardeĢlik ismiyle niteleme sadece burjuvazinin kucağında üretilebilecek bir düĢüncedir. 

Serbest rekabetin bir ülkenin içinde gösterdiği bütün yıkıcı belirtiler kendisini dünya 

pazarında çok daha geniĢ çapta yenilemektedir.”66 

 

Her Ģeyin tekelleĢtiği koĢullarda, tekeller arasında kaçınılmaz olarak bir alt-üst iliĢkisi oluĢur, bazıları 

diğerlerine hükmeder. Bu tekeller aynı zamanda kendi devletlerine dünya pazarında diğer halklar ve 

devletler üzerinde tahakküm kurma olanağı sunmaktadır. Bu nedenle serbest ticaret koĢullarında halkların 

barıĢ içinde bir arada yaĢaması mümkün değildir. Uluslar arası rekabet, karĢılıklı tahakküm iliĢkileri ve 

savaĢlar hep sürüp gidecektir. Bunun karĢısında Kerim, Habermas veya Kennedy‟nin yaptığı gibi 

devletlerin veya devlet adamlarının vicdanlarına çağrıda bulunmak da pek bir sonuç getirmeyecektir. Aynı 

Ģekilde Proudhon‟dan esinlenen “adil değiĢim” (karşılıklılık) projesi çerçevesinde kurulacak uluslararası 

iliĢkiler de karĢılıklı yadsıma ve rekabet iliĢkilerinde köklü bir değiĢiklik yapamayacaktır. Çünkü bu iliĢkiler 

de meta iliĢkilerine dayanacaktır. Marx, metanın, giderek paranın çeliĢkili bütünlüğüyle halklar arası iliĢki 

arasında ilginç bir paralellik kuruyor. Bunu Ģöyle derlemek istiyorum:  

Para en basit biçimiyle bir metadır ve bir Ģey olarak diğerlerinden değiĢim değerini daha 

mükemmel bir Ģekilde ifade ettiği için ayrılmaktadır, özellikle bundan dolayı sikke olarak kendi iç değerini 

saptayan değiĢim değerini kaybediyor ve sadece kullanım değerine dönüĢüyor – bu kullanım değeri 

metaların fiyatlarını vs. saptamak amacını gütse bile. Bu belirlemeler daha dolaysız olarak bir araya 

                                                 
65 Engels, F., “Schutzzoll oder Freihandels-System”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 60. 
66 Marx, K., „Rede über die Frage des Freihandels“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 456. 
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geliyorlar ama aynı zamanda daha dolaysız olarak birbirlerinden kopuyorlar. Bu belirlemelerin kendi 

baĢlarına birbirlerine karĢı olumlu davranmaları durumunda, tüketimin nesnesi durumuna gelen 

metalarda olduğu gibi, ekonomik sürecin parçası olmaktan çıkıyor; parada olduğu gibi olumsuz olması 

durumunda çılgınlığa dönüĢüyor; ama ekonominin bir parçası olarak halkların pratik yaĢamını belirleyen 

bir çılgınlık bu.67 

Marx‟ın burada bahsetmiĢ olduğu çılgınlık, kendisini haklar arası iliĢkide en basit ticaret iliĢkisinde 

olduğu gibi, örneğin istilalarda, savaĢlarda ve sömürgecilikte dıĢa vuruyor ve bu çılgınlıktan meta 

iliĢkilerine dayalı toplumsal iliĢkiler sürdüğü sürece kurtulmak mümkün değildir. Bundan dolayı halklara 

bu cendereden çıkıp aralarında kavramın hak ettiği bir Ģekilde gerçekten kardeĢçe iliĢkiler kurmalarının ön 

koĢulunun meta iliĢkilerine dayalı toplumsal iliĢkileri köklü bir Ģekilde değiĢtirmelerini salık veriyor. 

Tekrar Komünist Manifesto‟ya dönecek olursak: “Bir bireyin diğer bir birey tarafından sömürüsü ortadan 

kaldırıldığı oranda bir ulusun diğer bur ulus tarafından sömürüsü de ortadan kalkacaktır.”68 

 

Marx ve Engels Yurtseverlik ve Enternasyonalizm Üzerine 

Yazının baĢından beri “baba vatan”, “yurtseverlik”, “iĢçilerin baba vatanı yoktur” gibi kavramları 

kullanıyorum. Yukarıda Marx ve Engels‟ten aktardığım düĢünceler doğrudan bu konulara değiĢik 

açılardan değinse de kavramı merkeze alarak onların düĢüncelerini henüz tam olarak sergilemedim. Bu 

son bölümde yukarıda daha çok sessizce değinip geçtiğim bu konuya dönüp Marx ve Engels‟in bu 

konudaki düĢüncelerini ana hatlarıyla aktarmak istiyorum. 

Yukarıda sergilediğimiz sistem içi ikilem arasında iĢçi sınıfı nasıl bir yol izleyecektir? Marx ve 

Engels‟e göre bu konuda bir bakıĢ açısı belirtmek, iĢçi sınıfı açısından bir bakıma pek bir anlam ifade 

etmiyor. Çünkü serbest ticaret kuramı eninde sonunda hâkim kuram durumuna geliyor ve her iki sistem 

de ücretleri mümkün en alt sınıra düĢürmeyi amaçlıyor. Engels, Marx‟ın “Serbest Ticaret Sorusu Üzerine 

KonuĢma”sının Amerika‟da 1888‟de yayınlanan Ġngilizce baskısına yazdığı önsözde bu doğrultuda bir 

düĢünce ifade ediyor:  

 

“Serbest ticaret ve gümrük koruması sorusu tamamıyla bugünkü kapitalist üretim 

sisteminin sınırları içinde hareket ediyor ve bundan dolayı bu sistemi ortadan kaldırmak 

isteyen sosyalistleri dolaysız olarak ilgilendirmemektedir.”69 

 

Fakat bu soru sosyalistleri dolaylı olarak ilgilendirmektedir; çünkü onlar bugünkü üretim sisteminin 

sonuçlarının bütün boyutlarıyla ortaya çıkması için, serbest geliĢimini arzulamaktadırlar. Ancak siyaset 

sadece kuramsal bir uğraĢ değildir. Siyaset aynı zamanda pratik bir eylem olduğu gibi kıran kırana süren 

günlük bir kavgadır. Bundan dolayı, diğer bir açıdan, bu konuda bir duruĢ sergilemek önemlidir. Çünkü 

korumacı sistem üretim gücünün geliĢmesinin önünde geçici de olsa yapay bir engel teĢkil ediyor. Ama 

bu konuda bir duruĢ geliĢtirmek aynı zamanda ideolojik açından da önemlidir. 

                                                 
67 Marx, K., Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Dietz Verlag, Berlin 1974, ss. 179,180. 
68 Marx, K. ve Engels, F., Manifest der kommunistischen Partei, Marx-Engels-Werke, cilt 4 içinde, Dietz Verlag, Berlin, 1983, s. 
479. 
69 Engels, F., „Schutzzoll oder Freihandel“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, cilt 21 içinde, s. 374. 
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Marx ve Engels burada iki yönlü bir düĢünce geliĢtiriyor. Marx serbest ticareti eleĢtirdiği için, 

bundan korumacı sistemi savunduğu sonucunun çıkarılmaması gerektiğini belirtiyor. Marx‟a göre “genel 

olarak bugün korumacı gümrük sistemi muhafazakârdır, serbest ticaret sistemi ise yıkıcı etkide 

bulunmaktadır.”70 Ama serbest ticaret sistemi altında içine kapalı ulusallıklar dağılacak ve bunun yerini 

karĢılıklı iliĢkiler alacaktır. Daha da önemlisi üretim güçleri dünya çapında muazzam bir Ģekilde geliĢecek 

ve bu, burjuvazi ile iĢçi sınıfı arasındaki çeliĢkinin en bariz bir Ģekilde görülmesini sağlayacak ve bu 

çeliĢkiyi en uca tırmandıracaktır. “Tek kelimeyle: serbest ticaret sistemi toplumsal devrimi 

hızlandıracaktır. Ve sadece bu devrimci anlamda, sayın baylar, serbest ticaretten yanayım.”71 Bu konuda 

Marx ve Engels hem fikirdir. Benzer bir düĢünceyi Engels onaylayarak Marx‟tan Ģöyle aktarıyor:  

 

“...biz serbest ticaretten yanayız; çünkü serbest ticaret aracılığıyla bütün ekonomik yasalar 

bütün son derece ĢaĢırtıcı çeliĢkileriyle daha büyük bir ölçüde ve daha büyük bir alanda, 

bütün dünyada etkin olacaktır ve çünkü bütün bu çeliĢkilerin bir grupta birleĢmesinden 

[yoğunlaĢmasından,-DG] dolaysız olarak (...) proletaryanın kurtuluĢuyla sonuçlanacak olan 

mücadele ortaya çıkacaktır.”72 

 

Marx ve Engels‟in bu son derece hassas konudaki duruĢlarını anlayabilmek için biraz açmak 

gerekmektedir. Yukarıda Marx ve Engels‟in korumacı sisteme neden karĢı olduklarının ekonomik 

nedenlerini açıkladım. Korumacı sistem yerini er geç serbest ticaret sistemine bırakacaktır. Bundan dolayı 

teorik ve pratik olarak geçici bir olguya kilitlenip kalmak, iĢçi sınıfını uzun erimli köklü bir kurtuluĢ 

perspektifi edinmekten alıkoyacaktır. Ama Marx ve Engels‟in korumacı sisteme karĢı oluĢunun bir de 

ideolojik nedeni var. Marx ve Engels‟e göre her iki sistemin savunucularının asıl dürtüsü, sözcülüğünü 

yaptıkları ülkenin diğerleri üzerinde hâkimiyet kurmasını sağlamaktır. Ama bunu gerçekleĢtirmek için 

sadece ekonomik güç yetmemektedir. Bunun için aynı zamanda içte kitlelerin desteğine ihtiyaç vardır. 

Her iki sistemin de savunucuları kitlelerin desteğini almak için bir taraftan kendi sistemleri 

uygulandığında iĢçiler için dünyanın adeta bir cennete döneceğini ileri sürmektedirler. Onlar için her 

taraftan süt ve bal akacaktır ve bu Ģekilde cennete dönmüĢ dünyada zevkle yaĢayacaklardır. Ama her iki 

sistemin savunucuları arasında dağarcığı sınırlı olan ve kendi sözlerinin gerçek olduğuna inananlar var ise 

de; aralarında daha zeki olanlar bunun bir aldatmaca olduğunu “kitleleri kazanmak için aldatmaca ve salt 

saptırıcı hesap olduğunu biliyor.”73 Diğer taraftan bu iki sitemin savunucuları kitlelerde tarihsel olarak 

kendiliğinden oluĢmuĢ ortaklık duygularına da hitap edip savunucusu oldukları sınıfın çıkarını bütün 

ulusun çıkarıymıĢ gibi göstermeye çalıĢırlar. Bu ortaklık duygusunun baĢında yurtseverlik duygusu 

gelmektedir ve Lenin‟in iĢaret ettiği gibi bu duygu kendiliğinden oluĢan en derin duygulardandır. Her iki 

sistemin savunucuları da kitlelerin desteğini almak için bu duyguya hitap ederler. Bunu serbest ticaret 

                                                 
70 Marx, K., „Rede über die Frage des Freihandels“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 457. 
71 Marx, age., s. 458. 
72 Engels, F., „Der Freihandelskongreß in Brüssel”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 306. 
73 Engels, F., “Schutzzoll oder Freihandels-System”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 60. 
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savunucuları içte açıkça yaparken dıĢta saklamaya çalıĢırlar.74 Kendi tikel çıkarlarını bütün insanlığın 

çıkarıymıĢ gibi göstermeye çalıĢırlar. Örneğin 19. yüzyılda serbest ticaret sorusu Ġngiltere için bir “yaĢam 

sorusu”75 haline gelmiĢtir. “Dünya Atölyesi” olarak yaĢamını sürdürebilmesi için dünya pazarlarında 

istediği gibi at koĢturabilmesi gerekmektedir. Ama Ġngiliz burjuvazisinin temsilcileri bu asıl amaçlarını 

saklayarak uluslararası iliĢkilerinde gerçek bir “enternasyonalist” gibi seslenirler dünya kamuoyuna. 

Örneğin Ģöyle derler: artık “egoizmi bir tarafa bırakıp kendi mutluluğunu baĢkalarının mutluluğuyla 

birleĢtirme zamanı gelmiĢtir”.76 Buna karĢın korumacı sistemin savunucuları hem içte, hem de dıĢta 

açıkça yurtseverlik talebiyle ortaya çıkar. Bundan dolayı, örneğin Alman korumacıları “Alman baba 

vatanının temsilcileri” ve “gerçek Alman” gibi davranırlar.77 Marx ve Engels‟in baba vatan ve yurtseverlik 

gibi kavramları ilk kullanmaya baĢladıkları bağlam bu. 

Eğer Marx ve Engels korumacı sistemi savunmuĢ olsalardı, yurtseverlik kavramını da üstlenmek 

durumunda kalmıĢ olacaklardı. KuĢkusuz, korumacı sistemi savunurken, serbest ticareti savunurken 

yaptıkları gibi, bir sosyal devrim programıyla çıkabilirlerdi ortaya. Ama bu sosyal devrim programı sadece 

ulusu veya yurdu ölçü almak durumunda kalacaktı. Çünkü korumacı sistem ulusu veya yurdu öne 

çıkarmakta ve böylece sosyalist harekete baĢtan ulusal bir sınır çizmektedir. Bu, en iyi durumda örneğin 

Eduard Bernstein‟ın revizyonist sosyalizm tasarısında veya Ġkinci Dünya SavaĢından sonra Katolik 

toplum öğretisi çerçevesinde geliĢtirilen korporatif devlet modelinde olduğu gibi, sınıf uzlaĢmacılığını 

temel alan ama aslında hükmeden sınıfın hâkimiyetini ebedileĢtiren, sosyalizm düĢüncesine tamamen 

dıĢsal ve yabancı yurtseverlik kategorisinin sosyalizm düĢüncesinin içine taĢımıĢ olacaktır. Bu, en kötü 

durumda daha sonra “nasyonal sosyalizm” olarak adlandırılan faĢist ideolojinin temelini oluĢturacaktır. 

Bu konuda Marx‟ın “Gotha Programı‟nın EleĢtirisi”nde formüle ettiği bir düĢünce açıklayıcı olabilir. 

Gotha Programı‟ndan Ģu cümleyi aktarıyor Marx: “ĠĢçi sınıfı kendi kurtuluĢu için önce bugünkü ulusal 

devlet çerçevesinde faaliyet göstermektedir. O, çalıĢmasının sonucunun bütün uygar ülkelerin iĢçilerinin 

ortak yanı olan halkların uluslararası kardeĢliği olacağının bilincindedir.”78 Marx, iĢçi sınıfına bu tür bir 

yaklaĢımın Lassallecı dar kapsamlı ulusal bir yaklaĢım olduğunu düĢünüyor. Hatta uluslararası 

dayanıĢmayı salt bilinç durumuna indirgeyen bu yaklaĢımın serbest ticaret partisinin uluslararası 

dayanıĢma proğramından daha geride kaldığını düĢünmektedir. Çünkü Marx‟a göre serbest ticaret partisi 

burjuvazinin uluslararası dayanıĢması için pratik olarak faaliyet göstermektedir. Ama Gotha Programı iĢçi 

sınıfının uluslararası dayanıĢmasını bir bilinç durumuna indirgemektedir. Oysa iĢçi sınıfının mücadelesi 

sadece biçimsel olarak ulusaldır, içerik bakımından değil. Ġçerik bakımından iĢçi sınıfının kurtuluĢu ancak 

enternasyonal olabilir. Bu nedenle iĢçi sınıfının duruĢu ne taktiksel ne stratejik, ne teorik ne de pratik 

olarak yurtseverlik ilkesine dayanabilir. 

Buna karĢın Marx ve Engels korumacı sistemi desteklemiĢ olsalardı, yurdu veya ulusu ölçü almıĢ 

olacaklardı ve böylece iĢçi sınıfının uluslararası dayanıĢmasını en iyi durumda salt bir bilinç durumuna 

indirgemek zorunda kalacak, içerik ve biçim yer değiĢtirmiĢ olacaktı.  Yurtseverlik (Ġng. Patriotism, Frz. 

                                                 
74 Britanya‟da sosyal darvinizmin özellikle 19. yüzyılda hızlı bir Ģekilde geliĢmesi bir rastlantı değildir. Raymond Williams bu  
ideolojinin kaynaklarını ve sonuçlarını “Social Darvinism” baĢlıklı bir yazısında inandırıcı bir Ģekilde ortaya koymuĢtur (bkz: 
Williams, R., “Social Darvinism”, Culture and Materyalizm içinde, Verso, London & New York 2005, ss. 86-102). 
75 Engels, F., “Der ökonomische Kongreß“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 4 içinde, s. 290. 
76 Engels, age., s. 294. 
77 Engels, age., 292. 
78 Marx, K., “Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1987, cilt 
19 içinde, s. 23. 
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Patriotisme, Alm. Patriotismus) uluslararası dayanıĢma düĢüncesinin kaynağı olan kozmopolitizmin 

karĢıtıdır ve politik bir anlayıĢ ve öğreti olarak her devlet adamına ve her yurttaĢa her Ģeyden önce kendi 

ülkesinin ve sınıfsal konumundan bağımsız olarak kendi yurttaĢlarının çıkarlarını ve rahatını göz önünde 

bulundurmasını emretmektedir. Bunun mantıki sonucu ise her yurttaĢın her Ģeyden önce kendi baba 

vatanının geliĢmesi, serpilip saçılması için yaĢamı da dâhil olmak üzere her Ģeyini feda etmeye hazır 

olması demektir. Marx‟a göre korumacı sistemin savunucuları iĢçi sınıfına, durumunda hiç bir Ģey 

değiĢmese bile, senin için yabancılar yerine kendi yurttaĢların tarafından sömürülmek daha iyidir, diyor. 

Marx ise buna karĢı alaycı bir Ģekilde: bu, “çok yurtseverce” bir öneri ama iĢi gücü zenginlikler ve refah 

yaratmak olan insanlar için biraz fazla çileci, biraz fazla ruhi, biraz fazla tinselci, diyor.79 

Engels, Paul Lafargue‟a yazdığı 27 Haziran 1893 tarihli mektubunda “Ben yurtsever kelimesinin 

kullanılıĢından değil, kendinizi tek „gerçek‟ yurtseverler olarak tanımlamanızdan bahsetmek istemiyorum. 

Bu kelimenin o kadar dar bir anlamı – veya daha iyisi, o kadar belirsiz bir [anlamı,-DG] var ki, hangisini 

isterseniz, kendime bu tanımı vermeye cesaret etmezdim”80 diyor. Engels ile Lafargue arasındaki bu 

yazıĢmanın arka planı açıklayıcı olacaktır. 1893 yılının ilk yarısında monarĢist çevreler anarĢistlerin de 

desteğiyle sosyalistlere karĢı geniĢ bir kampanya baĢlatırlar. Sosyalistler kendilerini enternasyonalist olarak 

tanımladıkları için, bu güçler sosyalistlere karĢı yurtsever-karĢıtı, baba vatansızlar suçlamasında 

bulunurlar. Lafargue bu bağlamda kampanyanın etkisinde kalarak kendisini tek “gerçek” yurtsever olarak 

tanımlar ve bir karĢı kampanya baĢlatır. Engels bunun yanlıĢ olduğunu, bu türlü kampanyalara karĢı 

ancak enternasyonalist ilkeye dayanılarak cevap verilebileceğini düĢünüyor ve Ģöyle diyor: “Alman 

olmayanlara bir Alman olarak hitap ettiğim gibi, Almanlara da bir enternasyonalist olarak hitap 

ediyorum.”81 Marx ve Engels‟in hem bu konuda, hem de serbest ticaret konusunda duruĢ belirlerken 

içinde bulundukları durum bugün bizim içinde bulunduğumuz duruma, geri bıraktırılmıĢ ülkeler 

açısından baktığımızda, büyük benzerlikler içermektedir. O zamanlar Almanya endüstri bakımından 

Fransa‟nın gerisindedir, Britanya‟nın çok gerisindedir. Ve serbest ticarete kurban gidecek ilk ülkelerden 

birisidir Almanya. Buna karĢın Marx ve Engels yurtseverci bir duruĢ alıp „önce Almanya‟ dememiĢlerdir. 

Çünkü bu duruĢun mantıksal sonucu, iĢçi sınıfı için ideolojik zehir anlamına gelen milliyetçilik ve 

Ģovenizmdir. 

Yurtseverlik kavramı genellikle yurt ve ülke bağlamında kullanılıyor. Açıklayıcı olacağını 

düĢündüğüm için, tekrar Marx ve Engels‟in “ĠĢçilerin baba vatanı yoktur” belirlemesine dönmek 

istiyorum. Marx ve Engels‟in bu belirlemeyi kullandığı genel olarak biliniyor. Onların bu belirlemeyi önce 

iĢçilerin mülksüzleĢtirilmiĢ olmasına gönderme yapmak için kullandıklarını yukarıda göstermeye çalıĢtım. 

Engels, 5 Haziran 1890 tarihinde Paul Ernst‟e yazdığı bir mektupta, genelleĢtirerek söyleyecek olursak, 

iĢçi sınıfının kendisini bulunmuĢ olduğu ülkenin burjuvazisinin gelenek ve göreneklerinden, kültüründen 

ve ahlaki değerlerinden kurtarıp bağımsız yeni bir değerler sistemi yaratmasını baba vatansızlaĢma eylemi 

olarak değerlendiriyor.82 Bununla birlikte bu konu bağlamında yapılan tartıĢmalarda Marx‟ın, sermayenin 

uluslararası alanda rekabet etmek ve bu rekabeti ölçü olarak almak zorunda olduğundan dolayı 

                                                 
79 Marx, K., “Die Schutzzöllner, die Freihandelsmänner und die Arbeiterklasse”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 
1983, cilt 4 içinde, s. 297. 
80 Engels, F., Paul Lafargue‟a 27 Haziran 1893 tarihli mektup, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, cilt 39 içinde, s. 
88. 
81 Engels, age., s. 88. 
82 Engels, F., Paul Ernst‟e 5 Haziran 1890 tarihli mektup, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1986, cilt 37 içinde, s. 412. 
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“sermayenin baba vatanı yoktur” dediği pek dikkate alınmaz.83 Bu, yukarıda Marx ve Engels‟ten yola 

çıkarak yaptığım, burjuvazinin baba vatanı olmak zorundadır, belirlemesiyle çeliĢir gibi gözüküyor. Bu iki 

kavrama Marx ve Engels‟in bakıĢ açısından açıklık getirmek iĢçilerin vatan ve yurtseverlik gibi 

kavramlarla ve dolaysız olarak yaĢadıkları ülke topraklarıyla nasıl bir duygusal iliĢki içinde olmaları 

gerektiği sorusuna da açıklık getirecektir. 

KarĢı karĢıya bulunduğumuz birbiriyle çeliĢir gibi gözüken iki tez var. Marx ve Engels, değiĢik 

gerekçelerle de olsa, hem iĢçilerin hem de sermayenin baba vatanı yoktur diyor. ĠĢçilerin, yaĢadıkları 

topraklarda mülksüzleĢtirilmiĢ olmalarından ve dolayısıyla yaĢadıkları ülkenin durumu ve geleceği 

hakkında her hangi bir söz sahibi olmadıklarından dolayı baba vatanı yoktur. Diğer taraftan burjuvazinin 

de baba vatanı yoktur, çünkü bütün yerküresi üzerinde üretmek ve ticaret yapmak ve bundan dolayı da 

uluslararası rekabeti dikkate almak zorundadır. Bu anlamda burjuvazinin de baba vatanı yoktur. Buna 

karĢın burjuvazi bağlı bulunduğu ulus-devletin bütün bürokratik aygıtını ele geçirmek, devletin iç ve dıĢ, 

mali ve ticari, bütün politikasını belirlemek zorundadır. Bundan dolayı burjuvazinin baba vatanı olmak 

zorundadır. Durum iĢçi sınıfı açısından nedir? ĠĢçi sınıfı ulus-devlet sınırları içine sıkıĢıp kalmak zorunda 

bırakılsa da mülksüz olduğu için ve yepyeni enternasyonalist bir kültür yaratma olanağına sahiptir. Bu 

nedenle iĢçilerin baba vatanı yoktur. Ama diğer taraftan Marx, “ĠĢçi sınıfının mücadele edebilmesi için 

kendisini kendi evinde sınıf olarak örgütlemek zorunda ve mücadelesinin dolaysız sahnesi ülke içi olduğu 

kendiliğinden anlaĢılmaktadır” diyor.84 Engels benzer bir Ģekilde Komünist Manifesto‟nun Lehçe ikinci 

baskısına yazdığı önsözde “Avrupa uluslarının dürüst uluslararası ortak faaliyeti sadece bu ulusların her 

birinin kendi evinde tamamıyla otonom olmasıyla mümkün olacaktır” diyor.85 Ve Tarihte Şiddetin Rolü adlı 

çalıĢmasının hemen baĢında “Uluslararası barıĢın güvencesi için önce (...) her halkın bağımsız ve kendi 

evinde efendi olması gerekir” diye ekliyor.86  

Yukarıdaki paragrafta aktardıklarımı toparlayacak olursak: Marx ve Engels, iĢçi sınıfı ülkesinde 

mülksüzdür ve bundan dolayı ülkesinin geleceği hakkında herhangi bir söz hakkı yoktur diyor. Ama iĢçi 

sınıfının kurtuluĢu için (ki bu içinde yaĢadığı toplumun ve giderek insanlığın kurtuluĢunun ön koĢuludur), 

bir sosyal devrimle ülkesinin efendisi olması gerekir diyor. Bundan dolayı iĢçi sınıfı ülkesine ve içinden 

çıktığı halkına, onun maddi ve manevi değerlerine karĢı son derece derin bir sorumluluk duyuyor. 

Burjuvazi ise ülkenin efendisidir ve kendi ulusal ve uluslararası çıkarlarını gerçekleĢtirmek için ülkenin ve 

devletin bütün olanaklarından sonuna kadar yararlanmaktadır. 

ġimdi her iki sınıfın ülkeleriyle olan duygusal iliĢkisini daha yakından tanımlayabilmek için Marx 

ve Engels‟in bu bağlamda kullandığı bir grup kelimeye bakmamız gerekiyor. Marx ve Engels‟in ilk 

yazılarından son yazılarına kadar değiĢik biçimlerde dile sürekli gelen bir düĢünceyle karĢılaĢıyoruz: 

burjuvazinin yurtseverliği sadece yararcı bir yurtseverliktir. Bunu örnekleyecek olursak, Engels ġubat 

1845‟de yaptığı bir konuĢmasında burjuvazinin yurtseverliğinden bahsederken atıfta bulunduğu baba 

                                                 
83 Marx, K., “Zweite Adresse des Generalrats über den Deutsch-Französischen Krieg”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, 
Berlin 1983, cilt 17 içinde, s. 276. 
84 Marx, K., “Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1987, cilt 
19 içinde, s. 23. 
85 Engels, F., “Vorwort [zur zweiten polnischen Ausgabe (1892) des „Manifest der Kommunistischen Partei‟]”, Marx-Engels-
Werke, Dietz Verlag, Berlin 1982, cilt 22 içinde, s. 283. 
86 Engels, F., Die Rolle der Gewalt in der Geschichte, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, cilt 21 içinde, s. 407. 
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vatanın “görünüşte baba vatan” olduğunu söylüyor.87 Marx, Haziran 1848 yılında kaleme aldığı “Alman DıĢ 

Siyaseti” (Auswärtige deutsche Politik) baĢlıklı yazısında Alman dıĢ siyasetinin halklar arasına düĢmanlık 

tohumu ekmeye çalıĢtığını belirtiyor. Bunu “resmi yurtseverlik” olarak betimliyor ve “yurtsever 

arabeskler” olarak tanımlıyor.88 Engels, Laura Lafargue‟a 20 Haziran 1893 tarihli mektubunda 

burjuvazinin yurtseverliğinin “sahte yurtseverlik” olduğunu yazıyor.89 

Marx ve Engels‟in eserlerinde bu tanımları neden kullandıklarının ve böylece burjuvazinin 

ülkesiyle olan duygusal iliĢkisini neden bu Ģekilde olumsuz olarak tanımladıklarının görebildiğim kadarıyla 

iki açıklaması var. Birinci açıklamayı Marx Fransa’da İç Savaşlar‟ın birinci taslağında yapıyor ve bu, 

burjuvazinin bütün dünya pazarlarında faaliyet göstermesiyle ilgilidir. ġöyle diyor Marx: “Burjuvazinin 

gerçek yurtseverliği – değiĢik „ulusal‟ malların sahipleri için kendiliğinden anlaĢılmaktadır–, onun mali, 

ticari ve endüstriyel faaliyetlerinin kozmopolitik karakterinden dolayı silikleĢip salt bir fantoma 

dönüĢmüĢtür.”90 Bu bağlamda Marx, burjuvazinin yurtseverliğini Ģovenizmle aynı anlamda kullanıyor: 

 

“Burjuvazinin şovenizmi, onun bütün taleplerine ulusal bir kisve kazandırması beklenen salt 

bir kurumdur. ġovenizm, düzenli ordular aracılığıyla uluslar arası mücadeleleri 

ebedileĢtirmek, her ülkede üreticileri diğer her ülkedeki kardeĢlerine karĢı kıĢkırtarak 

boyunduruk altına almak için bir araçtır, iĢçi sınıflarının kurtuluĢunun ilk koĢulu olan 

uluslararası iĢbirliğini engellemek için bir araçtır.”91  

 

Ġkinci açıklamayı hem Marx‟ın hem de Engels‟in yazılarında bulmak mümkün ve bu kapitalist üretim 

biçiminin kâr etme dürtüsüyle ilgilidir. 

Yukarıda Marx ve Engels‟in bütünlüklü dünya görüĢünü sergilerken, insanın doğa ile uyum içinde 

yaĢayabilmesi için iki koĢuldan bahsedip bunun bir bilimsel bir de toplumsal boyutunun olduğuna iĢaret 

etmiĢtim. Ġkinci açıklamayı sergilerken aynı yere geri dönmek istiyorum. Marx ve Engels‟in burjuvazinin 

yurtseverliğini bu Ģekilde sınıflandırmalarının ikinci nedeni, onun doğaya ve bütün dünyaya olduğu gibi 

kendi ülkesine ve halkına da miyop bir bakıĢla salt kâr etme kaynağı olarak bakmasıdır. Burjuvazinin 

ülkesiyle olan duygusal iliĢkisinin temel dürtüsü bu yararcı bakıĢtır. Burjuvazi için her Ģey bu temel 

dürtüye göre Ģekillenmek zorundadır. Ülkesinin ve halkının bütün değerleri burjuvazinin elinde bir 

metaya dönüĢür, çünkü “satıĢ sırasında elde edilen kâr, tek dürtü durumuna gelmektedir”92 ve ülkesine 

karĢı duyduğu bütün sorumluluk elde edilecek kâr ile sınırlıdır. Bu söylediklerimizden anlaĢılacağı gibi, 

Marx ve Engels‟e göre, iĢçi sınıfının kurtuluĢu, aynı zamanda doğayı ve hayvanı metaya dönüĢtüren ve 

onu kâr amacıyla hoyratça ve miyopça kullanan kapitalist üretim biçiminden kurtarmak anlamına 

gelmektedir. Bu kurtuluĢ aynı zamanda insanın doğayla uyum içinde yaĢayabilmesi için ön koĢuldur. ĠĢte 

bundan dolayı Marx ve Engels‟in kurtuluĢ kuramına bütünlüklü kurtuluĢ kuramı denmektedir. 

                                                 
87 Engels, F., „Zwei Reden in Eberfeld“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, cilt 2 içinde, s. 543. 
88 Marx, K., “Auswärtige deutsche Politik”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1982, cilt 5 içinde, s. 155. 
89 Engels, F., Laura Lafargue‟a 20 Haziran 1893 tarihli mektup, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, cilt 39 içinde, 
s. 87. 
90 Marx, K., [Erster Entwurf zum ‘Bürgerkrieg in Frankreich’], Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 17 içinde, s. 559. 
91 Marx, age., s. 558. 
92 Engels, F., Dialektik der Natur, Marx-Engels-Werke, cilt 20 içinde, Dietz Verlag, Berlin 1986, s. 455. 
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ġimdi, Marx ve Engels‟in burjuvazinin yurtseverlik anlayıĢı üzerine söylediklerini okuyunca, okur 

doğal olarak bunun karĢısında iĢçi sınıfının „yurtseverliğinin‟ asıl yurtseverlik, gerçek yurtseverlik 

olduğuna dair bir söylev beklentisine girebilir. Oysa Marx ve Engels‟in sürekli olarak kapitalist toplumda 

iĢçi sınıfının kurtuluĢunun ancak enternasyonal bir kurtuluĢ olabileceğini vurguladıklarını görüyoruz. Bu, 

örneğin o zamanlar Polonya gibi ulusal kurtuluĢ mücadelesi veren ve ulusal olmayı en çok hak eden 

uluslar için bile geçerlidir ve ulusal kurtuluĢ mücadelesini veren halklar dünya iĢçi sınıfının dayanıĢmasını 

her bakımdan hak etmiĢlerdir. Yani iĢçi sınıfı kurtuluĢ mücadelesini enternasyonalizm Ģiarı altında 

yapmak zorundadır. Teker teker ülkelerde verdiği kurtuluĢ mücadelesini boğmak isteyen burjuvazinin 

uluslararası dayanıĢmasına karĢı iĢçi sınıfının uluslararası dayanıĢmasını örgütlemesi gerekmektedir. Bunu 

ise ancak enternasyonalizm ilkesini temel aldığı oranda baĢarabilir. Yurtseverlik ilkesine dayanan iĢçi 

sınıfının sorumluluk duygusu öncelikli olarak kendi ülkesiyle sınırlı kalacaktır. Oysa iĢçi sınıfının 

enternasyonalist bir duyguyla bütün dünyaya karĢı sorumluluk duyması gerekmektedir. Onun üretim 

araçları karĢısındaki durumu iĢçi sınıfını buna zorlamaktadır. Burada Das Kapital‟den ırkçılık tartıĢmaları 

açısından da önemli bulduğum bir cümleyi buraya aktarmak istiyorum: “Siyah deri içindeki emeğin 

damgalandığı yerde beyaz deri içindeki emeğin kendini kurtarması mümkün değildir.”93 

Marx ve Engels‟in, eserlerinde iĢçi sınıfına çok özel bir bağlamda „baba vatan‟ savunuculuğu 

atfettiklerini görüyoruz. Bu bağlamda Engels iĢçilerin yurtseverliğini gerçek yurtseverlik olarak tanımlıyor. 

Bu ancak iĢçi sınıfının iktidara gelmesinden sonra sosyalizmin kurulmasını engellemek için giriĢilen dıĢ 

saldırılara karĢı ülkeyi savunmak amacıyla verdiği mücadele için geçerlidir; çünkü onlar artık ülkenin 

gerçek sahipleri olmuĢlardır ve savundukları baba vatan “gerçek bir baba vatan”dır.94 Paris Komününün 

kuruluĢunda yaĢananlar buna iyi bir örnektir. Fransız burjuvazisi Paris Komününü bastırmak için Alman 

burjuvazisini yardıma çağırmıĢtır. Bu durumda Fransız proletaryasının baba vatanı savunduğunu 

düĢünüyor Marx ve Engels. Ama bunu yaparken bile Paris proletaryası enternasyonalist ilkeden 

vazgeçmemiĢtir, Paris‟i genel bir Alman düĢmanlığı yaparak savunmamıĢtır. Fransız burjuvazisi bir 

taraftan Alman ordularını ülkeyi iĢgale davet ederken diğer taraftan da ülkede bulunan yabancılara karĢı 

yurtseverlik söylemiyle, deyim yerindeyse bir „hezeyanı istifaî‟ havası yaratmıĢtır. Buna karĢı Fransız 

proletaryası Paris Komününü Alman istilasına ve Fransız burjuvazisine karĢı omuz omuza savunmaya 

gelmiĢ, Alman proletaryasına dostluk elini uzatmıĢtır. Burjuvazinin uluslararası dayanıĢmasına karĢı 

proletaryanın dayanıĢmasını koymuĢtur. Engels yukarıda aktardığım “Eberfeld KonuĢması”nda 

komünizme geçmiĢ uluslar arasında çıkar birliği olduğu için savaĢın söz konusu olamayacağını, bunun 

ancak antikomünist bir ulusun saldırısı durumunda düĢünülebileceğini belirtiyor ve bu durumda 

savunulacak ülkenin “gerçek bir baba vatan, gerçek bir ocak” olduğunu belirtiyor.95 Benzer bir düĢünceyi 

Engels Karl Kautsky‟ye 12 Eylül 1882‟de yazdığı mektupta da tekrarlıyor.96 Bu „baba vatan‟ kavramı 

klasik Kantçı anlamda dıĢta diğer baba vatanlardan kalın sınırlarla ayrılan bağımsız, içte ise Smith‟in 

deyimiyle düzenleri ve toplumları, kısacası sınıfları olan bir vatan değildir. DıĢta diğer baba vatanlarla 

bütünleĢme arayan ama içte egemen bir vatandır. 

                                                 
93 Marx, K., Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals, Marx-Engels-Werke, Dietz 
Verlag, Berlin 1988, cilt 23 içinde, s. 318; Marx, K., Kapital, çev. Alaattin Bilgi, Sol Yayınları, Ankara 1993, s. 313. 
94 Engels, F., „Zwei Reden in Eberfeld“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, cilt 2 içinde, s. 543. 
95 Engels, F., age., s. 543. 
96 Engels, F., Karl Kautsky‟e 12 Eylül 1882 tarihli mektup, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1985, cilt 35 içinde, s. 
358. 
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Marx ve Engels‟e karĢı yanlıĢ yorumlanan bu enternasyonalist duruĢlarından dolayı sıkça baba 

vatanı veya yurdu yadsıdıkları suçlamasında bulunulur. Bunu ilk dile getirenlerden birisi, Giuseppe 

Mazzini‟dir. Mazzini‟ye göre Marx ve Engels‟in baĢını çektiği Birinci Enternasyonal baba vatanı 

yadsımaktadır. Engels bu suçlamaya karĢı Ģu yanıtı veriyor: Enternasyonal‟in baba vatanı tanımadığı 

saçmadır. Çünkü Enternasyonal dağıtmayı değil birleĢtirmeyi amaçlamaktadır, Kant‟ın kurguladığı 

anlamda halkları kalın sınırlarla birbirinden ayıran baba vatanı ortadan kaldırarak dünyanın birliğini 

kurmak istemektedir.97 Ama bundan onların içte farklılıkları olmayan, soyut bir insanlık yaratmak 

istedikleri sonucu çıkarılmamalıdır. Marx ve Engels dünyanın iç birliğini kurarak bütün halkları hem 

yaĢadıkları yerin hem de bütün dünyanın gerçek sahipleri durumuna getirmek istemektedir. Ġnsanlığın, 

üzerinde yaĢadığı, Smith‟in deyimiyle “sahipsiz dünya”yı nihayet sahiplenebilmesi için gerekli yeni bir 

dünya düzeni kurmayı amaçlamaktadırlar. Bunu Engels Laura Lafargue‟a yazdığı 20 Haziran 1893 tarihli 

mektubunda açık bir Ģekilde dile getiriyor. Yazının baĢında Kant‟tan, Smith‟ten ve Hegel üzerinden Marx 

ve Engels‟e kadar uzanan bir Leibnizci “birlik içinde çokluk” geleneğinin olduğunu belirtmiĢtim. Engels, 

Laura Lafargue‟a yazdığı bu mektupta bunu çok güzel bir Ģekilde dile geliyor. ġöyle diyor Engels: “uluslar 

arası birleĢme, sadece uluslar arasında olabilir, bundan dolayı onların varlığı, iç meselelerde otonomluğu 

ve bağımsızlığı zaten uluslararasılık kavramına içkindir”98. Dikkat edilirse Engels burada bugünkü ulus-

devletlerden oluĢan dünya sisteminin temel taĢı olan dıĢ otonomluktan bahsetmiyor. Zira artık sosyalizm 

kurulmuĢ ve teker teker toplumların ve dünyanın iç bütünlüğü sağlanmıĢtır. Kimsenin dıĢ saldırıdan 

korkması için bir neden kalmamıĢtır. Dünya herkesin evi ve yurdu olmuĢtur. 

 

SONUÇ YERĠNE 

Bu çalıĢma son yıllarda „ulusal egemenlik„ ve „yurtseverlik ilkesi‟ üzerine yürütülen tartıĢmalara 18. ve 19. 

yüzyıl perspektifinden, fakat güncel tartıĢmaları dikkate alan bir katkıdır.  

Ulusal egemenlik ilkesinin temelinde ulus-devlet ve baba vatan gibi kavramlar yatmaktadır ve 

dolaysız olarak yurtseverlik ilkesine atıfta bulunmaktadır. ÇalıĢmada öncelikle sorunun güncel boyutu 

tanımlandıktan sonra iki on sekizinci yüzyıl düĢünürüne, Immanuel Kant ve Adam Smith‟e dönülerek 

sorunun temel boyutları yakalanmaya çalıĢılmıĢtır. Önce Kant‟ın ulus-devlet tasarısında gözlenen “baba 

vatan”-“dıĢ vatan”; Smith‟in yurtseverlik ve insanlık sevgisi arasındaki modern dünya sisteminin temel 

özelliği olan ikilemi nasıl iĢlediği ve bu düĢünürlerin bu ikilemi aĢmak için ne tür öneriler geliĢtirdikleri 

sergileniyor. Bu ikilemin kendisini aynı zamanda bugün dünyanın bir ekosistem olarak, iktisadi kültürel ve 

entelektüel iliĢkiler bakımından bir bütün oluĢturması ile dünya siyasi sisteminin ulus-devletlerden oluĢan 

parçalanmıĢlığı arasındaki iliĢkide dıĢa vurduğu iddiası gerekçelendiriliyor.  

Sonra Marx ve Engels‟in bu ikilemi aĢmak için Kant ve Smith‟i de eleĢtirerek ne tür çözümler 

ürettikleri gösteriliyor. Marx ve Engels‟e göre iĢçi sınıfının evrensel kurtuluĢu, burjuvazinin kitleleri kendi 

peĢine takmak için kullandığı yurtseverlik kavramına karĢı, ancak enternasyonalist bir duruĢ sergilediği 

taktirde mümkündür. Bu kurtuluĢ aynı zamanda doğanın ve diğer canlı varlıkların da metalaĢtırılıp birer 

                                                 
97 Engels, F., “[Wiedergabe einer Rede von Friedrich Engels über die Beziehungen Mazzinis zur Ġnternationale]”, Marx-
Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, cilt 17 içinde, s. 645. 
98 Engels, F., Laura Lafargue‟a 20 Haziran 1893 tarihli mektup, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, cilt 39 içinde, 
s. 87. 
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kâr nesnesi olmaktan kurtarılması anlamına gelmektedir. ĠĢçi sınıfının bu evrensel kurtuluĢu, insanlığın 

bütün dünyayı yurt edinmesinin de önkoĢuludur. 

Sonuç olarak söyleyecek olursak: Westfalya Barış Antlaşması Avrupa‟da onlarca yıldan beri süren 

savaĢlara son vermesi bakımından kuĢkusuz tarihsel bir ilerlemedir. Batı Avrupa‟da temeli atılan ve 

bugün dünya sistemi haline gelmiĢ olan ulus-devletler sistemi artık insanlığın global sorunları çözüp 

ilerlemesinin önünde bir engel teĢkil eder duruma gelmiĢtir. Bu sistemin temelini oluĢturan ulusal 

egemenlik ve yurtseverlik ilkesi halkları birbirinden yalıtmakta ve onların kardeĢçe bir arada yaĢaması için 

gerekli olan yeni bir dünya düzeni kurma çabalarını frenlemektedir. Marx ve Engels‟in geliĢtirmiĢ olduğu 

enternasyonalist ilke, hem insanlığın global sorunlarını çözmek, hem halkların birbirini kendisinin diğeri 

olarak görmek ve hem de kardeĢçe bir arada yaĢamasını sağlamak amacıyla giriĢilecek yeni bir dünya 

düzenini inĢa etme çabalarına temel oluĢturabilecek tek mümkün çıkıĢ yolu olarak gözükmektedir. 

Gelecek araĢtırma konularına iĢaret etmek amacıyla söyleyecek olursak; yazıda Kant, Smith ve 

Marx ve Engels‟ten yola çıkılarak geliĢtirilen temel düĢünceler, bir anlamda son yıllarda yeniden kızıĢan 

paylaĢım savaĢlarının nedeninin bir açıklanması olarak okunabilir. Diğer taraftan akademik dünyada 

yeniden canlanan doğal kaynakların dağılımı, uluslararası üretimin planlanması, uluslararası iĢbölümü ve 

evrensel iĢçi ve insan hakları gibi tartıĢmalara uyarlanabilecek bir Ģekilde formüle edilmiĢtir. 


