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I. Giriş

Konuşmama, sunacağım bildirinin duyurulan ilk başlığındaki bir kavramı değiştirerek 

başlamak  istiyorum.  Başlıktaki  “kimlik”  kavramı  yerine  “bilinç”   kavramını  önermek 

istiyorum.1 Konu üzerine çalışırken bilinç kavramının kimlik kavramından daha uygun olduğu 

kanısına vardım. Kimlik kavramı hem statik bir kavrayış biçimine denk düşüyor hem de salt 

betimleyici olduğu için muhafazakar bir kavramdır. Kimlik kavramının akademik ortamlarda 

popüler  bir  kavram  olduğunu  biliyorum.  Sanırım  ben  de  biraz  bunun  etkisinde  kalarak 

kullanmışım bu kavramı.

Bilinç  kavramı  bizi  başka  bir  kavrama,  “çelişki”  kavramına  götürmektedir.  Çelişki 

kavramı daha dinamik bir kavramdır ve gerçekliğin bütün çelişki yüklü sorunlarıyla, gelişim 

eğrileri ve dinamikleriyle kavranmasına yardımcı olmaktadır. Diğer taraftan kimlik kavramıyla 

çelişki kavramını karşılıklı ilişkileri içinde düşündüğümüzde, büyük Alman düşünürü Hegel’in 

Mantık  Bilimi’nde belirttiği  gibi,  çelişki  kavramı çok daha kapsamlı  ve çok daha derindir. 

Çelişki kavramını Marx da temel kavram olarak kullanıyor.  Örneğin  Das Kapital’in birinci 

bölümünde  değişim  ve  kullanım  değeri  arasındaki  ilişkiyi,  çelişki  kavramına  dayanarak 

çözümlüyor.  Bu bize Marx’ın da soruna çelişki  kavramıyla  başladığını gösteriyor.  Daha da 

ötesi, çelişki kavramı Marx’ın bütün eserlerinde bir durumu açıklamada önemli bir araç olarak 

görünüyor.  Bu  nedenle,  sınıf  bilinci  üzerine  yaptığımız  araştırmalarda  çıkış  noktamızın 

1 Bu metin,  Türkiye Sınıf Araştırmaları  Merkezi’nin 27-28 Aralık 2008 tarihinde İstanbul Petrol-İş binasında 

düzenlediği  “Emek  Eksenli  Siyaset:  Fabrika,  Toprak,  Haklar,  Kimlik”  başlıklı  iki  günlük  sempozyumda  28 

Aralık 2008’de sunulan bildirinin yayına hazırlanmış halidir. Orada yirmi dakikaya sıkıştırılmış konuşma metini, 

gelen  sorular  da  dikkate  alınarak  genişletilmiştir.  Sunumun  duyurulan  ilk  başlığı  şöyleydi:  “Yirmi  Birinci 

Yüzyılda Sınıf İlişkileri ve Sınıf Çatışmalarında Kimlik Sorunu”. Önerilen değişiklik, duyurulan ilk başlıktaki 

“Kimlik” kavramına ilişkindir. Sunumun konusunu daha yakından tanımlamak için bir alt başlık atmayı gerekli 

gördüm.  Sunulan  metni  bant  kayıtlarından  deşifre  eden  sayın  Fatma Genç,  Metin  Şen ve  Serap  Kurt’a  her 

bakımdan yorucu işi üşenmeyip üstlenmiş oldukları için çok teşekkür ederim.
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“kimlik” kavramı yerine “çelişki” kavramı olması gerektiğini düşünüyorum. Konuşmama bunu 

düzelterek başlamak istiyorum.

II. Georg Lukács, Tarih ve Sınıf Bilinci ve Bütünlük Kavramı

Sınıf bilinci üzerine düşündüğümüz zaman aklımıza ilk gelen kitaplardan birisi, belki de 

en önemlisi, Lukács’ın Tarih ve Sınıf Bilinci’dir. Bu kitap, değişik denemelerden oluşmaktadır 

ve ilk olarak 1922 yayınlanmıştır. Bildiğiniz gibi Lukács, 1967 yılında Tarih ve Sınıf Bilinci’nin 

yeni  baskısına  yazdığı  önsözde,  kitapta  toplanan  yazıların  yazılış  ve  yayınlanma  yıllarının 

kendisi için “aslında Marksizm’i öğrenme yılları”2 olduğunu ve o yıllarda ‘sosyolog’ Marx’a 

bakışının ve ilgisinin ağırlıklı  olarak Georg Simmel ve Max Weber’in formalist  “yöntemsel 

gözlüğü”3 tarafından belirlendiğini, “bir dünya krizinin ortasında bir sınıftan diğer bir sınıfa”, 

burjuvaziden işçi sınıfına yer değiştirdiğini belirtiyor.4 O yıllarda birçokları gibi kendisinin de 

Lenin’in  geliştirdiği  devrim  kuramını  henüz  bilmediğini,  onun  birçok  alanda  Marksizmi 

geliştirdiğinden haberinin olmadığını tespit ediyor. Daha da ötesi, Rus Devrimi’nin kendisine 

olduğu  gibi  başka  birçoklarına  da  hakikate  dair  yeni  bir  “gelecek  perspektifi”  açtığını 

vurguluyor.5 Bugün, 21. yüzyılın başında, alınan uluslararası ağır tarihsel yenilgilerden sonra, 

sınıf  bilinci,  işçi  sınıfının  hem ekonomik  hem de  siyasi  olarak  örgütlenmesi  ve  toplumsal 

tarihsel değişimin örgütlü ve bilinçli öznesi durumuna gelmesinin sorunları üzerine tartışırken, 

pratik  olarak  vahim sonuçlara  götürebilecek  teorik  hataların  yenilenmemesi  için,  Lukács’ın 

kitabının sorunlarının bazılarını kısaca vurgulamak gerekiyor. 

Lukács,  söz  konusu  önsözde  kitaptaki  teorik  hataları  sergilerken,  kitabı  Marksizm 

dışında  görmek  gerektiğini  ima  etmektedir.  Temel  teorik  sorunu  nedir  Tarih  ve  Sınıf  

Bilinci’nin? Lukács, belirttiğim önsözde bunları uzun uzun anlatıyor. Hepsini burada tek tek 

sergilemek mümkün değil. Ancak bugün açısından da son derece önemli bulduğum iki sorunu 

öne  çıkarmak  istiyorum.  Bunlardan  birisi,  işçi  sınıfı  içinde,  Lukács’ın  amacının  tersine, 

Marksizmi, doğal temellerden kopuk salt bir toplum kuramı veya toplum felsefesi olarak gören 

akımların  ortaya  çıkmasını  teşvik  etmiş  olmasıdır.  Bugün  bu  yaklaşım  sosyal  bilimlerde 

“sosyolojist”  bir  yaklaşım olarak eleştirilmektedir.  Örneğin “Astro-Marksizm” olarak anılan 

eğilimin  temel  özelliği,  böyle  bir  yaklaşıma  sahip  olmasıdır.  Oysa  Marx ve Engels’e  göre 

toplumu doğal  temellerden soyut olarak düşünmek bile mümkün değildir.  Zira toplum eğer 

2 G.  Lukács,  Geschichte  und  Klassenbewußtsein:  Studien  über  die  marxistische  Dialektik,  Sammlung 
Luchterhand, Neuwied ve Berlin, 1970, s. 5.
3 G. Lukács, age., s. 7.
4 G. Lukács, age., s. 7.
5 G. Lukács, age., s. 8-9.
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doğal temellerinden soyut olarak ele alınırsa, yaşamın ve toplumun kökenini bilimsel olarak 

açıklamak, sınıfların varlığı da dahil olmak üzere çok sayıda toplumsal görünümün ve sorunun 

kaynağına inmek mümkün olmayacaktır. Lukács’a göre kitap, bu konuda aslında açıktır ama 

söz konusu eğilimin ortaya çıkmasına neden olmuştur veya en azından söz konusu eğilimler 

Lukács’ın kitabına dayandıklarını iddia etmişlerdir. Lukács’ın da belirttiği gibi, kitap özellikle 

Fransız  varoluşçuluğu  tarafından  da  bu  şekilde  okunmuş  ve  yorumlanmıştır.  Vurgulamak 

istediğim ikinci önemli teorik hata, işçi sınıfı hareketi içinde bugün de açıklık kazandırılması 

gereken ‘yabancılaşma’ sorunudur. Lukács’ın da doğru olarak gözlemlediği gibi, yabancılaşma 

sorunu toplum ve kültür eleştirisinde toplumun her kesiminin başvurduğu bir kavram olmuştur. 

Öyle  ki,  bugün  artık  muhafazakar  kültür  eleştirileri  dahi  yabancılaşma  kavramına  severek 

başvurmaktadır. Bunu Türkiye’de de gözlemlemek mümkündür. Türkiye’de özellikle siyasal-

islamcı  çevrelerin  dillendirdiği  ahlaksal  değerlerin  çürümesine  dair  iddialar  buna  tekabül 

etmektedir. Bu yaklaşımların ortak yanı, toplumsal sorunları üst-yapıda birtakım düzenlemeler 

yaparak  çözmeyi  amaçlamalarıdır  ki  bu,  birtakım  eski  değerlerin  yeniden  canlandırılması 

biçiminde  de  olabilir,  daha  çok  reform  amaçlı  bazı  değerleri  sistemle  bütünleştirerek  de. 

Eğilimin  ne  yönde  olacağı,  sistem  içi  ve  dışı  güçler  dengesine,  çelişkilere  ve  çıkar 

çatışmalarının yönü ve şiddetine bağlı olarak belirlenir. Bu yaklaşımın felsefi temelini özne ve 

nesnenin özdeşleştirilmesi  ve aralarındaki  ilişkiyi  salt  düşünsel ilişkiye indirgemesi  yatıyor. 

Lukács,  Sınıf ve Tarih Bilinci’nde, Hegel’den etkilenerek, yabancılaşmanın salt  düşünsel bir 

sorun olduğuna dair  bir  duruş  sergilediğini  söylüyor.  Oysa özne ve nesnenin özdeş  olması 

mümkün  değildir.  İnsan,  emek  harcayarak  yaşadığı  sürece  bu  böyledir  ve  insanın  emek 

harcamadan yaşaması düşünülemez bir durumdur artık. 

Hem ilk sorunun hem de sonraki sorunun merkezinde emek kavramı bulunmaktadır ve 

bu kavram doğrudan sınıf ilişkilerini gündeme getirmektedir. Yani Lukács asıl amacının tersine, 

kitabında  işçi  sınıfından kaçışı  destekleyen  bir  duruş  formüle  ettiğini  belirtiyor  ve örneğin 

Martin Heidegger gibi burjuva düşünürlerinin de hemen bu duruşu temel alıp kitaplar yazdığına 

işaret ediyor. Heidegger’in Türkçeye de çevrilen ve bazı çevrelerde sanki devrimci bir esermiş 

gibi okunan  Varlık ve Zaman bu türden bir kitaptır. Bundan dolayı  Tarih ve Sınıf Bilinci’ni 

Marksizmin dışında tutmak gerekiyor ve Lukács’ın söz konusu ön sözdeki ifadelerinden de bu 

sonuç çıkıyor. 
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Peki,  Lukács’ın kitabından geriye kalan hiç bir şey yok mu? Elbette kitaptan geriye 

kalan ve ısrarla savunulması gereken bir şey var. O da ‘bütünlük’ kavramıdır.6 İşçi sınıfının 

tarihsel  değişimin  bilinçli  öznesi  olabilmesi  için,  Lukács’ın  da  vurguladığı  gibi,  bütünü 

görebilmesi  gerekiyor.  Marksizmin  burjuva  ideolojisi  ile  20.  yüzyılın  başlarında 

hesaplaşmasında,  örneğin  Gramsci’nin,  Lenin’in  ve  Luxemburg’un  burjuva  ideolojisiyle 

kavgasında işçi sınıfı bütününü nasıl görebilir kaygısı vardır. Bütünü görebilmek için gerekli 

teorik donanıma sahip olmadan köklü değişimlere yönelebilmek mümkün değildir. Bu miras, 

diğer bir deyişle bütünlük kavramının gerçeğin ne olduğunun kavranabilmesi için vazgeçilmez 

olduğu ilkesi, Hegel tarafından ilk olarak Tinin Fenomenolojisi adlı eserinde gerekçelendirilmiş 

ve  Marx  tarafından  da  örneğin  alt-yapı  üst-yapı  diyalektiğinin  nasıl  kavranabileceğini 

göstermek  için  uygulanmıştır.  Marx,  alt-yapı  üst-yapı  modeliyle  kapitalist  toplumsal 

formasyonun bütünlüklü olarak nasıl görülebileceğini göstermiştir.  Bütünlük kavramı burada 

hem  mekanik  ekonomizmden  hem  de  salt  düzenlemeci  parlamentarizmden  korumaktadır. 

Bütünlük kavramını  dışlayan her iki  durum da hem bilimsel/kuramsal  hem de siyasi/pratik 

büyük hatalara yol açacaktır. Bu nedenle bütünlük kavramı muhakkak sahip çıkılması gereken 

can alıcı felsefi bir mirastır. 

Bütünlük kavramı, konuşmam için seçtiğim konu bağlamda da son derece önemli bir 

kavram olarak çıkıyor karşımıza. Ben, son birkaç haftadır bizi tekrar meşgul etmeye başlayan 

krizle ilgili  gelişmeler ve tartışmalardan çok, bir kavram veya bir doktrin, yani yurtseverlik 

üzerine düşüncelerimi  sergileyeceğim.  (Konu,  kriz  bağlamında  da önem arz ediyor.  Bunun 

üzerine aşağıda eğileceğim.) Konu üzerine iki yılı aşkın bir süreden beri araştırma yapıyorum. 

Bu araştırmalarımın ilk sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların bir kısmını yazılı 

hale  getirdim.  Konunun  burada  sergilediğimden  farklı  boyutları  üzerine  düşüncelerimi 

öğrenmek isteyenler yayınlanmış olan söz konusu çalışmama başvurabilir.7

Konu Türkiye’de son birkaç yıldır  sol  ve Marksist  çevrelerde  de açıkça tartışılıyor. 

Ancak  görebildiğim  kadarıyla  konuya,  henüz  bilimsel  açıklık  getirilememiştir.  Kavramın 

Avrupa’daki Reformasyon ile başlayıp, 18. yüzyılda Avrupa Aydınlanmacılığının nasıl merkezi 

bir  kavramı  haline  geldiği  daha  sergilenememiştir.  Marx  ve  Engels’in  kavrama  yönelik 

6 Lukács bu kavramı  Rosa Luxemburg’a yönelik eleştirilerini  formüle ettiği bağlamda geliştirmeye çalışıyor. 
Oysa o yıllar Lukács, Luxemburg’un özellikle kuramsal çalışmalarını daha yakından tanısaydı, Luxemburg’un 
da örneğin Lenin ve Gramsci gibi diyalektik felsefenin bu vazgeçilmez kavramını temel edindiğini görecekti.
7 Bkz:  D.  Göçmen,  “İnsanlığın Büyük Toplumu ve  Ebedi  Barış:  Marx  ve  Engels’in  Vatan,  Yurtseverlik  ve 
Enternasyonalizm  Kavramlarına  Yaklaşımı  Üzerine  Bir  Deneme”,  Kocaeli  Üniversitesi  6.  Felsefe  Günleri 
YURTSEVERLİK Başlıklı Sempozyum Bildirileri, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, No 331 içinde, s. 177-211.
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araştırmalarını  ve  eleştirilerini  inceleyen  çalışmalar  hiç  yok  gibidir.  İşçi  sınıfının  tarihinde 

yurtseverlik  kavramının  nasıl  algılandığı  ve  hangi  tartışmalara  konu  olduğu  henüz  ortaya 

konulmamıştır.  Durum  böyleyken  konu,  ne  yazık  ki  çabucak  politize  edilmiştir.  Böylece 

yurtseverlik kavramının bilimsel araştırma ve tartışmaların konusu haline gelmesinin önü daha 

baştan kesilmiştir.  Ancak konu üzerine bilimsel araştırmalar yapmak, onun değişik özellikle 

sınıf mücadelesinin güncel sorunlarıyla ilgili boyutlarının ortaya çıkarılması, işçi sınıfının siyasi 

mücadelesinin bilimsel temellere oturtulabilmesi için kaçınılmazdır. Amacım, olanaklarım ve 

yeteneklerim çerçevesinde buna katkıda bulunmaktır. 

Kuşkusuz yurtseverliğe  ait  tartışmalar  Türkiye ile  sınırlı  değildir.  Dünyanın dört  bir 

yanında  değişik  biçimlerde  karşımıza  çıkmaktadır.  Bu  bakımdan  bakış  açım  Türkiye’de 

gözlenen tartışmalarla sınırlı değildir.  Hele sol veya Marksist grup ve partiler arası kavgada 

taraf olma diye bir kaygım hiç yoktur. Taraf oluyor gibi gözüküyorsam bu, bilimsel gerçeğe 

taraf olmaktır, sol veya Marksist grup ve partilerin herhangi birisine değil.

O  halde  konumuz  bağlamında  sormamız  gereken  soru  şudur:  işçi  sınıfı  ve  emekçi 

güçler, yurtseverlik kavramını temel alacak olursa, gerek ulus-devlet sınırları içinde kurulmuş 

olan toplumsal sistemi, gerekse küresel düzeyde gelişmiş olan dünya sistemini bütün olarak 

görebilir mi? Belirttiğim gibi, yurtseverlik kavramı Marksizmin oluşumu ve gelişiminde ve işçi 

sınıfının mücadele tarihinde uzun ve temel tartışmalara konu olmuştur. Burada amacım verilen 

çerçevede önce bu tartışmaları sergilemek, sonra uluslararası alanda yaşanan bazı tartışmalara 

ve  gelişmelere  kısaca  göz  atmak  ve  bundan  somut  sorumuz  bağlamında  bazı  sonuçlar 

çıkarmaktır. 

III.  Marx ve Engels’in Yurtseverlik Kavramına Yaklaşımı

Marx  ve  Engels’in  erken  yazılarından  Komünist  Manifesto’nun  1848  yılında 

yayınlanışına kadar olan yıllarda yurtseverlik kavramıyla sürekli hesaplaştığını görüyoruz. Bu 

bir rastlantı değildir. İtalyan düşünür ve 20. yüzyılda komünist hareketin önderlerinden Antonio 

Gramsci’nin belirttiği gibi, ulusçuluk ve yurtseverlik özellikle Fransa’da “tamamıyla laik (bir,-

DG) ideoloji” olarak dinin karşısına konmuştur ve Avrupa Aydınlanmacılığının ve burjuvazinin 

kiliseye ve feodal güçlere karşı mücadelesinde temel kavram olarak kullanılmıştır.8 Bu nedenle 

burjuva ideolojisinin  yadsıması  olan  işçi  sınıfının dünya görüşü temellendirilirken  Marx ve 

Engels’in ta başından beri bu kavramla hesaplaşmış olmaları çok doğaldır.  Nitekim bilimsel 

8 A. Gramsci, Gefängnishefte, Argument Verlag, Hamburg, 1998, c. 8, s. 1811.
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sosyalizmin  ilk  siyasi  belgesi  olan  Komünist  Manifesto’daki  “işçilerin  baba vatanı yoktur”9 

belirlemesi  bu  hesaplaşmanın,  her  ikisinin  de  farklı  açılardan  gelip  birçok  bakımdan 

birbirlerinden  bağımsız  ulaştıkları  ancak  Komünist  Manifesto’da  ortak  ifade  ettikleri  bir 

sonuçtur.

Engels’in erken yazılarında,  1840’ların ortalarından itibaren  Komünist  Manifesto’nun 

yayınlanışına kadar kaleme aldığı yazılarında ve yapmış olduğu konuşmalarında yurtseverlik 

kavramıyla  sürekli  bir  hesaplaşma  var.  Hem  kapitalizmin  gelişimine  dair  çözümlemeler 

yaparak, hem Kant’ın insanlığın binlerce yıldan beri hep arzulanan o “ebedi barış” durumuna 

nasıl ulaşacağına dair düşüncesini eleştirerek hem de diğer klasik burjuva düşünürlerinin konu 

hakkındaki  görüşleriyle  hesaplaşarak  (J.  J.  Rousseau,  Voltaire  ve  Kant,  yurtseverlik 

düşüncesinin en önemli kaynaklarındandır) “işçilerin vatanı yoktur” sonucuna ulaşıyor.10

Marx, aynı sonuca, daha çok kuramsal bir açıdan ulaşıyor. Marx’ın erken yazılarında 

dünyayı  değiştirecek  bir  özne  arayışı  içinde  olduğunu  görüyoruz.  Marx’ın  yapmış  olduğu 

kuramsal  araştırmaları  onu bu öznenin işçi  sınıfı  olabileceği  düşüncesine  götürüyor.  Marx, 

Feuerbach’ın özellikle Hıristiyanlığın Özü adlı kitabında dini eleştirmesiyle teorik olarak yeni 

bir evreye ulaşıldığından hareket etmektedir.  Marx’a göre artık din eleştirisi  bitmiştir  (buna 

felsefe eleştirisi de dahildir) ve bundan böyle ekonomi politiğe ve siyasete dair eleştiri dönemi 

başlamıştır. Yahudilerin kurtuluşu sorunu artık insanlığın kurtuluşu sorununa dönüşmüştür ve 

Yahudilerin kurtuluşu ancak insanlığın kurtuluşuyla mümkündür.11 Bu düşünceden hareket eden 

Marx, yeni bir evrensel özne arıyor. Bu öznenin evrensel bir toplumsal özne olması ve kendi 

kurtuluşuyla  insanlığın  kurtuluşunu  birleştirebilmesi  gerekiyor.  Daha  sonra  Komünist  

Manifesto’da da ifadesini bulduğu gibi, Marx (ve Engels), sınıflı toplumlar tarihinde şimdiye 

kadar yok olan ve yükselen sınıfların hep kendi özel çıkarlarının savunucusu olduklarını ve 

buna  uygun  olarak  da  kendi  çıkarlarına  uygun  siyasi  iktidarlarını  kurduklarından  hareket 

etmektedir.  O halde kurtuluş girişiminin iktidarda olandan değil,  ezilen sınıftan beklenmesi 

gerekmektedir. Bu arayış Marx’ı erken yazılarında, “proletarya” kavramına götürüyor. Ancak 

9 K. Marx ve F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1983, 
c. 4, s. 479.
10 Özellikle bkz: F. Engels, „Zwei Reden in Eberfeld“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, c. 2, s. 
536-557; F. Engels,  “Fest der Nationen in London”,  Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1984, c.  2, s. 
611-624; F. Engels, “Schutzzoll oder Freihandels-System”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, c. 4, 
s. 58-61; F. Engels, „Der Freihandelskongreß in Brüssel”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, c. 4, 
s. 299-308.
11 Burada Yahudilerin kurtuluşu sorunu, bir örnek olarak alınmalıdır. Marx’ın bu bağlamda ifade ettiği düşünce, 
Lenin’in de gösterdiği gibi bütün ezilen azınlıkların ve halkların durumuna uyarlanabilir.
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Marx bu kavramı, henüz modern “işçi sınıfı” kavramı anlamında kullanmıyor. Bunu daha sonra 

başlatacağı  tarihsel,  ekonomik,  siyasi  araştırmalarının  sonucu  olarak  somutlaştıracaktır. 

Bilindiği  gibi  “proletarya”  kavramı  Latince  kökenlidir  ve  ekonomik  olarak  bağımlı 

mülkiyetsizler  anlamına gelmektedir  ve Marx,  bu kavramı erken yazılarında örneğin,  henüz 

Engels’ten farklı olarak bu kadar geniş ve esnek anlamda kullanıyor.12

Ancak Marx bir defa yönünü saptamıştır ve buradan daha somut modern “işçi sınıfı” 

kavramına ulaşması artık zor değildir.  Zira Marx,  kendi kurtuluşuyla insanlığın kurtuluşunu 

birleştirebilecek özne nedir/kimdir sorusuna çok geçmeden ama en geç Komünist Manifesto’da 

‘işçi  sınıfıdır’  yanıtını  vermiştir.  Tarihsel  özne olarak işçi  sınıfını,  onun toplumsal konumu, 

çıkarları ve amaçları aynı zamanda evrensel bir sınıf yapıyor. İşte bundan dolayı işçi sınıfının 

“baba vatanı” olamaz, çünkü onun tarihsel misyonu, kendisiyle birlikte insanlığı kurtarmaktır. 

İşçi sınıfının değişik ulusal devlet sınırları içinde yaşıyor olması ve burjuvaziye karşı savaşını 

önce yaşadığı ulusal devlet sınırları içinde başlatmak zorunda olması bu gerçeği değiştirmez. 

Aksine, Marx ve Engels’in de belirttiği gibi, işçi sınıfının burjuvaziye karşı vermiş olduğu bu 

kurtuluş  mücadelesi  önce  ‘ulusal’  olmak  zorundadır.  Ama  bu  mücadele  sadece  “biçim” 

bakımından  ulusaldır,  “içerik”  bakımından  ise  kaçınılmaz  olarak  enternasyonaldir ve 

enternasyonalist olmak zorundadır.13 Aksi takdirde, bırakalım insanlığı kurtarma perspektifini, 

kendisini kurtarma perspektifini de yitirecektir. Diğer bir deyişle, işçiler ve işçi sınıfının politik 

hareketi, ulusal sınırlar içine en çok hapsolmuş mücadelesinde bile, bütün dünyayı görmek ve 

bütün dünyaya sahip çıkmak,  onun sahibiymiş  gibi  davranmak ve uluslararası  işçi  sınıfının 

çıkarlarını  gözetmek  zorundadır.  Bu,  ilk  bakışta  garip  bir  çelişkiymiş  gibi  gelebilir,  ancak 

değildir. Bunun garip bir çelişki olmadığını anlamak için Marx ve Engels’in işçi sınıfının üretim 

araçları  karşısındaki konumuna dair söylediklerine ve bundan çıkardıkları sonuçlara bakmak 

yeterlidir.

12 Özellikle  20.  yüzyılın  ikinci  yarısında  Marx  üzerine  yapılan  araştırmaların  da  gösterdiği  gibi,  Marx, 
“proletarya” kavramını ilk olarak “Hegelci Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Dair. Giriş” adlı yazısında kullanıyor. 
Yazı  1843 yılı  sonu  ve 1844 yılı  başlarında  yazılmıştır  ve aynı  yıl  (tek sayısı  yayınlanmış  olan)  “Deutsch-
Französische  Jahrbücher”de  yayınlanmıştır.  Yazının  bir  yerinde  Marx,  toplumun  içinde  bulunan  sınıfların 
çözülmesi  ve  ortak  çıkarları  bulunan  bireylerden  oluşan  uyumlu  bir  toplum  sorununu  tartıştıktan  sonra 
“Toplumun  tikel  bir  zümre  olarak  (…)  çözülmesi  proletaryadır”  deyip  şu  belirlemeyi  yapıyor:  “Almanın 
kurtuluşu  insanın  kurtuluşudur. Bu  kurtuluşun  kafası  felsefedir,  kalbi ise  proletaryadır.  Proletarya  kapsanıp 
aşılmadan felsefe kendisini gerçekleştiremez, felsefe gerçekleşmeden proletarya kendisini kapsayıp aşamaz.”  O 
halde  felsefenin  bütünü  görebilmesi  (gerçeğe  ulaşabilmesi)  için  proletaryayla  bütünleşmesi  ve  proletaryanın 
bütünü (veya gerçeği) görüp kavrayabilmesi için en azından felsefi bakış biçimini elde etmesi gerekmektedir. (K. 
Marx, “Hegelci Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Dair. Giriş”, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1988, c. 
1, s. 390-391.) 
13 Bkz: K. Marx ve F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin, 
1983, c. 4, s. 473 ve 479.
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Elbette Marx ve Engels’in bu teorik hesaplaşmasının yanında (ama yine yurtseverlik 

kavramı bağlamında), teoriyle yakından ilgili ama daha çok, pratik-politik bir sürü tartışmalar 

ve çatışmalar var. Bu tartışmalar ve çatışmalar özellikle 19. yüzyılın ortasında yaşanan ‘serbest 

ticaret’  tartışmaları  kapsamında  yaşanmıştır  ve  bu  tartışmaların  bugün  küreselleşme 

çerçevesinde yaşanan tartışmalarla çok yakın benzerlikleri vardır. Soru şudur: dünya çapında 

serbest ticaret mi, yoksa korumacılık ve ulusal ekonomi mi uygulanmalıdır? Marx bu soruya 

yaklaşırken, tartışma çerçevesinde üçüncü bir duruş, “sosyal devrim” duruşu olarak tanımladığı 

işçi sınıfının duruşunu tanımlamak ve dile getirmek istemektedir. Ancak siyaset aynı zamanda 

günlük tartışmalara ilişkin duruş tanımlamayı gerektiren bir eylemdir. Bu bağlamda Marx, çok 

ilginç  bir  duruş  sergilemektedir.  Bilindiği  gibi,  korumacı  siyaseti  (Marx  buna  “korumacı 

gümrük sistemi” diyor)  Friedrich  List  savunmaktadır  ve  “serbest  ticaret”  düşüncesi  klasik 

ekonomi  politikçilere  atfedilmektedir.  Marx,  korumacı  gümrük  sistemini  (bunun  diğer  adı 

yurtseverliktir)  “muhafazakar”,  serbest  ticareti  ise “yıkıcı” bulmaktadır.  Şimdi,  bu iki  duruş 

arasında  “sosyal  devrim” duruşunu tarihsel  bir  bakış  açısından nasıl  formüle  edeceğiz?  Bu 

sorun bugün de uluslararası  işçi  sınıfının  gündemindedir  ve  yurtseverlik  tartışmaları  da bu 

bağlamda gündemimize gelmektedir. Burada sorun uzun erimli stratejik duruş formüle etmek 

değildir, tersine, bu duruş günlük siyaset içinde nasıl tanımlanacaktır, asıl sorun budur. Uzun 

erimli sosyalist stratejik belirlemeler yapmak işin belki de en kolay yanıdır.

Marx’ın  diyalektikçi  dahiliği  kendisini  bu  bağlamda  da  gösteriyor.  Marx,  korumacı 

gümrük  sistemi  karşısında  serbest  ticareti  savunmaktadır,  çünkü  serbest  ticaret  politikası, 

yurtseverliğin  kendiliğinden  kaynağı  olan  kapalı  ulusallıkları  yıkacağı  ve  üretim  araçlarını 

muazzam  bir  şekilde  geliştireceği  için  sosyal  devrimin  toplumsal-tarihsel  alt  yapısını 

oluşturacaktır.  Marx bu çözümlemesinden hareketle bundan ama sadece bundan dolayı “biz 

serbest  ticaretten  yanayız”  diyor.  Daha  sonra  20.  yüzyılın  başlarında  korumacı  gümrük 

politikasını eleştiren Rosa Luxemburg da benzer bir duruş sergileyecektir. Kanımca Marx’ın 

yaklaşımından  bugün  yürütülen  tartışmalar  açısından  da  öğrenilecek  çok  şey  vardır. 

Emperyalist yıkıcılık, yağmalamacılık ve talancılık karşısında işçi sınıfı ve emekçi güçler ne 

metropollerde  ne  de  geri  bıraktırılmış  bağımlı  ülkelerde  korumacı  gümrük  politikasını 

savunmak zorunda değildir. Birkaç nedenden dolayı. Burada iki nedeni özellikle vurgulamak 

istiyorum: ilki; korumacılık, serbest ticaret düşüncesinden daha geridir ve sonunda tarihsel ve 

mantıksal  olarak  zaten  serbest  ticarete  varmaktadır;  ikincisi,  korumacı  siyasetin  temelinde 

yurtseverlik ilkesi  yatmaktadır ve bu doğal olarak işçi  sınıfının kurtuluşuna temel oluşturan 

uluslararası dayanışma ve sorumluluk ilkesine terstir. Korumacılık sistemi, işçi sınıfını ülkesine, 

8



içinde  yaşadığı  topluma,  özellikle  onun  humanist  tarihine  ve  değerlerine  karşı  duyduğu 

sorumluluk duygusunu sömürerek esir almak istemektedir. Marx bunu görmüş ve bu konuda 

bize  bugün  de  ışık  tutacak  bir  duruş  sergilemiştir.14 Bundan  bugün  de  öğrenecek  çok  şey 

vardır.15

IV.  Paris Komünü ve Lenin’in Çıkardığı Ders

İşçi sınıfının mücadeleler tarihi ve Marksist kuramın yüz elli yılı aşkın mirası, konumuz 

açısından zengin tartışmalara ve deneyimlere sahiptir. Bunlardan bugün de öğrenebileceğimiz 

çok şey vardır. Lenin, Paris Komünü deneyimini incelerken ve bu ilk büyük sosyalist devrim 

denemesinin yenilgisinin nedenini araştırırken şöyle bir sonuca ulaşıyor: Fransız sosyalistlerinin 

yapmış olduğu en büyük hata, işçi sınıfının kurtuluşuyla ulusal kurtuluş düşüncesini, başka bir 

ifadeyle, işçi sınıfının kurtuluşu düşüncesiyle yurtseverlik düşüncesini birleştirmiş olmalarıdır.16 

Lenin, bunu neden bir hata olarak görüyor? Yurtseverlik, siyasetin Marx’ın yaptığı gibi kendine 

içkin yasalarıyla değil, örneğin Kant’ın yaptığı gibi birtakım ahlaksal değerlerle ele alınmasına 

ve sonunda etnikleştirilmesine yol açan bir  kavramdır.  Komünle birlikte  Paris’te  iki  iktidar 

odağı oluşuyor: Komüncülerin karşısında karşı devrimci Versaillecılar var. Paris Komüncüleri, 

ağırlıklı  olarak yurtseverlik ilkesinden hareket ettikleri  için, bütün güçleriyle Versaillecıların 

üzerlerine yürümek yerine onları ikna etmek için ahlaki çağrılar yapıyorlar. Ama Lenin’e göre 

Komüncüler,  sınıf  kavramından hareket  etselerdi,  Versaillecıların  üzerine yürüyüp,  o  siyasi 

iktidar  odağını  yıkmaya  ve  böylece  bir  iktidar  odağı  olarak  Komün’ü  güçlendirmeye 

çalışırlardı.  Bunu  yapmadıkları  için  Komün,  Alman  emperyalizminin  de  katkısıyla, 

Versaillecılar tarafından ilk fırsatta boğuldu.17 Versaillecılar, yurtseverlik dinlemeden, kimsenin 

gözyaşına bakmadan değişik biçimde 110 bin kişinin yaşamına kıydı, bunların binlercesi hemen 

kurşuna  dizildi.  Bundan  sonra  Komüncülerin  kısa  sürede  kendisini  toparlaması  mümkün 

olamazdı.

14 Engels için de son derece belirleyici olmuş olan Marx’ın konuşması için bkz: K. Marx, „Rede über die Frage 
des Freihandels“, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin 1983, c. 4, s. 444-458.
15 Yukarıda  5.  dip  notta  andığım  “İnsanlığın  Büyük  Toplumu  ve  Ebedi  Barış:  Marx  ve  Engels’in  Vatan, 
Yurtseverlik ve Enternasyonalizm Kavramlarına Yaklaşımı Üzerine Bir Deneme” başlıklı çalışmamda, burada 
bir paragrafta  açıklamaya çalıştığım düşünceleri  çok daha  geniş bir şekilde  ortaya  koydum.  İstenirse  oradan 
ayrıntılı olarak okunabilir.
16 Bu konuda bkz: “Die Lehre der Kommune”, W. I. Lenin, Dietz Verlag, Berlin, 1963, c. 13, s. 483-486. 
17 Lenin’in konumuz bağlamında son derece güncel olduğunu düşündüğüm Paris Komünü’ne dair kısa ve öz 
değerlendirmesi için bkz: W. I. Lenin, “Die Lehre der Kommune”, Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1963, c. 13, s. 
483-486.
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V. İkinci Enternasyonal’de Yaşanan Tartışmalar ve Sonrası

Yurtseverlik konusu II. Enternasyonal’i de uzun yıllar meşgul etmiştir. Hatta bu konu 

Stuttgart’ta  1907  yılında  yapılan  7.  Kongre’nin  (sömürgecilik  bağlamında)  ana  konusu 

olmuştur.  Toplantıda  Eduard  Bernstein  ve  taraftarları,  işçi  sınıfının  yurtseverlik  ilkesine 

dayanarak hareket etmesi gerektiğini ve böylece bundan hareket ederek de “uygarlaştırma” adı 

altında bir “sosyalist sömürgecilik” siyaseti önermişlerdir. Dayandıkları ilke aslında çok basittir. 

Onlara göre dünyada “uygar halklar” ve “vahşi halklar” vardır.  Sözüm ona uygar halkların 

vahşi halkları kendi hâkimiyetleri/himayeleri altına alarak onları uygarlaştırması gerekmektedir. 

Bunu  da  “sosyalist  sömürgecilik”  politikası  olarak  adlandırmaktadırlar.18 Yurtseverlik 

kavramına dayalı siyasetin sorunu bu noktada daha iyi görülüyor.19 Biraz açalım.

Ulusçuluk/milliyetçilik ve yurtseverlik  kavramları  birbirini  tamamlayan kavramlardır. 

Yurtseverlik,  bir  halkın  veya  ulus  kavramı  altında  birleşmiş  halkların  yaşadığı  toprağa 

gönderme yaparken, ulus veya modern anlamda milliyet kavramı o topraklar üzerinde yaşayan 

halklara  gönderme  yapıyor.  Bu  topraklar  bugün  genel  olarak  aynı  zamanda  ulus-devletin 

sınırları  içinde  olduğundan,  yurt  kavramı  aynı  zamanda ulus-devletin  sınırları  içinde  kalan 

topraklara gönderme yapmaktadır. Her iki kavram da tarihsel olarak ulusların ve/veya halkların 

büyük imparatorlukların,  kilisenin ve emperyalist  sömürgeciliğin  tahakkümünden kurtulmak 

için  verdikleri  mücadelelerde  ilerici  bir  rol  oynamıştır.  Ancak bu  kavramlar  aynı  zamanda 

toplumların sınıflı yapısını, sınıflar arası çıkar çelişkilerini ve çatışmalarını gizlemeye müsait 

kavramlardır. Örneğin, konuşmamın ana konusu olduğu için yurtseverlik kavramını ele alalım. 

Yurtseverlik, siyasi bir ilke ve davranış biçimi olarak ele alındığında, bir kara parçası üzerinde 

yaşayan ulusun ve söz konusu kara parçası üzerinde kurulu olan ulus-devletin çıkarlarını her 

şeyin  üstünde olduğundan hareket  eder.  Oysa söz konusu topraklar  üzerinde  yaşayan ulus, 

çıkarları zıt temel sınıflara bölünmüştür ve içinde bir yığın katman ve tabakaları barındırır. Söz 

konusu  sınıflar  arasında  iktidar  ilişkisi  ve  kavgası  vardır.  Hakim sınıflar  genellikle  siyasi 

iktidara, başka bir ifadeyle de devlete hakimdirler. Dolayısıyla yurdun, ulusun ve/veya devletin 

çıkarlarından  bahsedildiğinde,  bununla  aslında  öncelikli  olarak  hakim  sınıfın  ve  onun 

aygıtlarının çıkarları kastedilir. İşte yurtseverlik kavramı bütün bunların üstünü örter ve gerçeği 

görünmez  kılar,  onların  amaç  ve  çıkarlarını  bütün  toplumun  çıkarıymış  gibi  gösterir  ve 

18 Bernsteincıların  bu  düşüncesini  Clara  Zetkin,  “Bürgerliche  und  proletarischer  Patriotismus”  başlıklı 
konuşmasında  Marksist  açıdan  köklü  bir  eleştiriye  tabi  tutmuştur.  Bkz:  C.  Zetkin,  “Bürgerlicher  und 
proletarischer Patriotismus”, Ausgewählte Reden und Schriften, Dietz Verlag, Berlin, 1957, c. 1, s. 367-375.
19 Bernstein’ın bu konudaki düşüncelerini ve bunun karşısında Rosa Luxemburg’un sergilemiş olduğu duruşu, 
“Rosa  Luxemburg’un  Eleştirel  Gerçekçiliği  ve  Uluslararası  Siyaset  Kuramının  Temelleri”  adlı  çalışmamda 
kaynaklarıyla tartıştım.  Bkz: Praksis, no 11(2004), s. 49-82, özellikle: s. 67-73. 
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dolayısıyla  toplumun  ezilen  ve  sömürülen  sınıf  ve  tabakaları  hakim  sınıfın  elinde  kendi 

çıkarlarını  göremeyen,  ne  yapacağını  ve  nereye  gideceğini  bilmeyen  şaşkın  bir  kitleye 

dönüştürür.

Yurtseverlik kavramı başka bir açıdan da çok sorunludur ve Bernstein ve taraftarlarının 

önerisinin  açmazı  bu  bağlamda  daha  iyi  görülebilir:  Bir  an  için  toplumda  sınıf  ve  tabaka 

ayrışmasının ve çıkar çatışmasının olmadığını, toplumun bazen iddia edildiği gibi, gerçekten 

sınıfsız  ve  sömürüsüz  olduğunu düşünelim.  Diğer  taraftan  insanlığın  gerçekten  “uygar”  ve 

“vahşi” halklar olmak üzere ikiye ayrıldığını kabul edelim. Şimdi bu tabloya, hepimizin bir an 

için  yurtsever  olduğunu düşünerek,  yurtseverlik  açısından  bakmaya  çalışalım.  Yukarıda  da 

belirttiğim gibi, yurtseverlik ilkesi, üzerinde yaşanılan toprakların tikelliğini mutlaklaştıran ve 

söz  konusu  yurdun/devletin/ulusun  çıkarlarını  her  şeyin  üstünde  tutan,  insanlığın  yaşamsal 

çıkarlarının dahi üstünde tutan bir kavramdır. ‘Ne olursa olsun, önce benim yurdum ve onun 

çıkarları’  düşüncesine  denk  gelen  bir  ilkedir  yurtseverlik.  Bu,  yurtseverlik  kavramının  ön 

kabulüdür.  Yurtseverlik kavramını temel almak demek, bu ilkeden hareket etmek demektir.20 

Şimdi, bilindiği gibi “uygar” olduğu iddia edilen halkların sayısı birden fazladır. Bu durumda 

doğal  olarak karşımıza çıkan soru şudur:  “vahşi” olduğu iddia edilen halkları  hangi “uygar 

halk” himayesi altına alacaktır? Burada kesinlikle sözüm ona hümanist emellerin olmadığını, 

tersine son derece güçlü maddi çıkarların olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor, çünkü 

himaye altına alınan halkın yaşadığı  ülkenin yeraltı  ve yerüstü zenginlikleri  “uygar halk”ın 

idaresine  geçecektir.  Her  “uygar  halk”,  onun  sosyalistleri  ve  komünistleri,  kısacası  herkes 

yurtseverlik ilkesinden hareket ettiği için, doğal olarak, benim uygar halkımın, diyecektir. Bu 

duruşun doğal sonucu tahmin edilebilir: “vahşi” halkları kendi himayesi altına almak için, her 

“uygar” halkın yurtseverleri, diğer “uygar” halkların yurtseverlerine karşı mücadele edecek ve 

gerekirse savaşacaktır.21 Yurtseverlik ilkesini bütün dünya halkları kendisine prensip edinecek 

20 II.  Enternasyonal’ın  söz  konusu  toplantısında  Lenin,  Bernsteincı  …Vollmar’ın  ifade  ettiği  şu  sözlerini 
aktarıyor: “Ama insanlık sevgisi beni bir an bile iyi bir Alman olmaktan alı koyamaz.”  Rosa Luxemburg’un 
yazılarında sürekli eleştirdiği Georg Vollmar,  bu sözleriyle, önce Almanlar ve Almanya, sonra insanlık diyor. 
Daha  sonra  içişleri  bakanı  olup  işçilerin  üzerine  “sıkın”  emrini  veren  Gustav  Noske  ise,  çok  daha  açık: 
Almanya’ya  karşı  savaşta  Sosyal  Demokratlar  burjuva  partilerinden  geri  kalmayacaktır  ve  gerekirse  tüfeği 
omuzlayacaktır.  Bu  sözlerinden  hareket  eden  Noske,  Luxemburg’un  militarizme  ve  silahlanmaya  karşı 
düşüncesinin karşısına “Almanya’nın ne çok kadar mümkünse o kadar çok silahlanmasını  arzuluyoruz” diyor. 
(Aktaran  Lenin,  bkz:  W.  I.  Lenin,  Der  streitbare  Militarismus  und  die  antimilitaristische  Taktik  der 
Sozialdemokratie”,  Werke,  Dietz Verlag,  Berlin,  1962,  c.  15, s. 189.) Luxemburg da,  Vollmar da,  Noske  de 
hareket ettikleri ilke bakımından duruşlarında  tutarlıdır. Luxemburg enternasyonalizm ilkesinden hareket ettiği 
için anti  militaristtir ve barış için mücadele etmektedir.  Vollmar ve Noske ise yurtseverlik ilkesinden hareket 
ettikleri  için,  önce  Almanya  ve  Almanya’nın  çıkarları,  silahlanma  ve  gerekirse  savaş,  diyor.  Yurtseverlik 
ilkesinden hareket ettikleri için başka türlü düşünmeleri de mümkün değil.  
21 Rosa Luxemburg, Jean Jaurès’ye yazdığı bir açık mektupta, burada ifade ettiğim ve ilk bakışta salt tasavvurdan 
ibaretmiş gibi gözüken düşüncelerime benzer görüşler ileri sürerek yurtseverlik ilkesinin açmazını  gösteriyor. 
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olursa, durum daha da vahimleşecektir. Herkesin herkese karşı rekabeti ve savaşı söz konusu 

olacaktır ki, bugün uluslararası siyasette kapitalist devletlerin dayandığı ilke aslında budur.

Burada mantıksal  sonuçlarıyla  sergilediğimiz Bernstein ve taraftarlarının işçi  sınıfına 

kurtuluşu için verdiği mücadelede kendisine temel edinmesini önerdiği yurtseverlik ilkesinin 

karşısında Rosa Luxemburg,  Clara  Zetkin  ve Lenin,  işçi  sınıfının  ve ezilen  halkların  ortak 

kurtuluşu  için,  enternasyonalizm  ilkesinin  temel  alınmasını  önermektedir.  Bu,  yurtseverlik 

ilkesinin doğal olarak vardığı karşılıklı rekabet ve savaş stratejisinin karşısında işçi sınıfına, 

ezilen halklara ve onların politik hareketlerine, gerekirse daha büyük çıkarlar için kendi tikel 

çıkarlarını  feda  etmek  pahasına  dahi  olsa,  karşılıklı  dayanışma  göstermeyi  ve  sorumluluk 

duymayı  önermektedir.  Burada  dayanışma  ve  sorumluluktan  anlaşılan,  ahlaki  desteğin  çok 

ötesinde olan aktif destektir. 

İşçi  sınıfının  bu  üç  önderi,  işçi  sınıfının  yurtseverlik  kavramına  dayanarak  siyaset 

yapamayacağını,  yaparsa,  bunun  işçi  sınıfını  burjuvazinin  peşine  takmak  ve  onun  girişmiş 

olduğu emperyalist sömürgeci maceralara alet etmek anlamına geleceğini söylüyordu ve buna 

karşı mücadele geliştirilmesini öneriyordu. Bu nedenle örneğin Lenin, I. Dünya Savaşı’na ön 

gelen aylardan itibaren ve özellikle I. Dünya Savaş’ı sırasında, Marx ve Engels’in  Komünist  

Manifesto’da ifade ettikleri “İşçilerin baba vatanı yoktur” sözlerini sürekli bir şekilde, gerekirse 

abartarak vurguluyordu. ‘İşçilerin baba vatanı yoktur’ diyerek Komünist Manifesto’yu hatırlatan 

Lenin,  savaşa  karşı  gelmiş  ve  sosyalist  Ekim  devrimine  önderlik  etmiştir.  Yurtseverlik 

kavramını temel alan Bernstein ve taraftarları ise, Alman emperyalizminin yayılmacı emellerini 

desteklemiş, daha da ötesi, Avrupa ülkelerini dolaşıp diğer sosyal demokrat partilerin Alman 

devletini desteklemesi için girişimlerde bulunmuştur.22

Kanımca  her  iki  duruşta  siyasi  yönelimlerinde  mantıksal  olarak  tutarlıdır.  Ama  bu 

bağlamda anılmaya değer başka önemli bir tarihsel deneyim daha var: bilindiği gibi, 1871’de 

Paris Komünü sırasında Fransa’da olduğu gibi, 1917 Ekim Devrimi sırasında da Rusya’da da 

ikili  bir  iktidar  odağı  oluşmuştur.  Bolşevikler  veya  daha  doğrusu  Ekim devrimcileri,  Paris 

(Bkz: R. Luxemburg, “Offener Brief an Jean Jaurès”, Gesammelte Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1990, c. 2, s. 
240-245.   
22 Alman işçi sınıfı hareketi  içinde 20. yüzyılın ilk yarısına kadar yaşanan sorunların kısa tarihi için bkz: W. 
Abendroth, Einführung in die Geschichte der Arbeiterbewegung, Diestel Verlag, Heilbronn, 1997, s. 106-287. 
Alman Sosyal Demokrasisi’nin geçirmiş olduğu evreler, içinde yaşanan tartışmalar ve Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşı  sırasındaki  tutumuna  dair  ayrıntılı  bilgi  için  bkz:  Geschichte  der  deutschen  Sozialdemokratie,  Pahl-
Rugenstein, Köln, 1989. 
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Komünü deneyimini unutmadıkları  için,  hemen diğer  odağın  üzerine yürüyüp parçalıyorlar. 

Örneğin  Menşevikler  ve  sağcı  Sosyal  Devrimciler  veya  Paris  Komüncülerinin  yaptığı  gibi 

beklemiyorlar,  ahlaki  çağrılarda  bulunmuyorlar.  II.  Enternasyonal’in  yukarıda  andığım 

toplantısında yurtseverlik ilkesini savunanlar ne yapıyor? On bir yıl sonra Almanya’da Kasım 

Devriminin  arifesinde  kurulan  sosyalist  cumhuriyet  iktidarına  karşı  monarşiyi  ve  kapitalist 

toplum  düzenini  kurtarmak  için  kurulan  karşı  iktidar  odağının  başını  çekiyor  ve  eylem 

düzenleyen işçilere “vur” emri verip üzerlerine ateş açtırmışlardır.

İşçi  sınıfı,  yurtseverlik  ilkesine  dayanarak  siyaset  yapanların  etkisinde  kaldığı  ve 

yurtseverlik  ideolojisine  dayanıp hareket  ettiği  için  tarihinde çok büyük bedeller  ödemiştir. 

Yukarıda bunların ikisine işaret etmeye çalıştım. Paris Komünü başarıyla sonuçlansaydı veya 

Almanya’da Kasım devrimi başarıya ulaşsaydı bugün dünyanın çehresi ne kadar çok değişmiş 

olacaktı.  Ne var ki, ödenmiş çok daha ağır olan başka bir bedel daha var. Bu da II. Dünya 

Savaşı’nın  engellenememiş  olmasıdır.  Hitler’in  partisinin  adı  “Ulusal  Sosyalist  Alman  İşçi 

Partisi” koyulurken, partinin ismindeki bu kavramlar bileşeni çok bilinçli seçiliyor. Başta işçi 

sınıfı  olmak üzere  geniş  halk  kitleleri  arasında yaygın  olan  düşünce  nedir?  Bir,  geniş  işçi 

kitleleri  arasında  sosyalizm  düşüncesi  oldukça  yaygındır.  İki,  ama  diğer  taraftan  sosyal 

demokrasinin özellikle sağ kesimi tarafından işçiler arasına taşınmış olan yurtseverlik düşüncesi 

var. Partinin adı belirlenirken işçi kitleleri arasında yaygın olan bu iki eğilim özellikle dikkate 

alınıyor  ve partinin  adında “ulusal”,  “sosyalist”  ve “işçi”  kavramları  demagojik bir  şekilde 

birleştiriliyor. Bunun ne anlama geldiğini insanlık, II. Dünya savaşında bedelini çok ağır bir 

şekilde ödeyerek gördü.

VI.  Güncel Gelişmeler ve Yurtseverlik Önerisi

Yukarıda yurtseverlik  kavramının teorik  ve tarihsel  sorunlarını  sergileyip  bunun işçi 

sınıfı ve emekçi kitleler açısından ne anlama geldiğini gösterdikten sonra, uluslararası alanda bu 

konuda yürütülen güncel tartışmalara göz atalım. 

Bu  kavram,  bu  doktrin  bizi  bugün  neden  meşgul  ediyor  ve  etmek  zorunda,  neden 

gündemimize  geliyor  ve  gelmek  zorunda?  ABD’de  yapılan  son  başkanlık  seçimlerinde  en 

önemli konulardan birisi yurtseverlikti.  John McCain, Barack Obama’yı yurtsever olmamakla 

suçladı.  Bildiğiniz  gibi  Obama,  seçimlere  “we  can  change”  (“değiştirebiliriz”)  sloganıyla 

gitmişti. MacCain, Obama’yı yurtsever olmamak ile suçlamakla bir taraftan seçimi kazanmaya 

çalışırken,  diğer  taraftan Obama’yı,  daha doğrusu ona umut bağlayan kitlelerin  beklentisini 
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yurtseverlik sınırları içine hapsetmek istedi. MacCain’in birinci amacına ulaşamadığını gördük. 

Sistemin  geleceği  için  ikinci  hedef  daha  önemliydi  ve  kanımca  bunda  başarılı  da  oldu. 

MacCain’in  suçlaması  üzerine  Obama  yurtsever  olduğunu  ve  bunun  ne  anlama  geldiğini 

açıkladı.  Böylece  Obama,  yapmak  istediği  değişiklilerin  sistem  içi  reformlar  ve  yeniden 

düzenlemeler  olduğunu da belirtmiş  oldu.  Hedeflenen değişikliklerin  amacı  nedir?  Yeniden 

güçlü bir ABD yaratmak ve onun dünyadaki hakimiyetini korumak ve güçlendirmek.

Diğer  taraftan  Almanya’nın  eski  şansölyelerinden  Helmut  Kohl,  iki  Almanya  zorla 

(Doğu Almanya ilhak edilerek) birleştirildikten sonra, bundan böyle siyasetin üç ayağı olacak, 

açıklamasında bulundu: Bunlardan ilki: aile, diğeri: yurt, üçüncüsü: baba vatan. Yani Kohl’a 

göre  önce  aileyi,  sonra  yurdu,  son  olarak  da  vatanı  seveceksin.  Dikkate  edilirse  Kohl’ün 

sıralamasında sınıf, insanlık, doğa kavramları bulunmamaktadır. Tabi diğer taraftan aile, yurt ve 

vatan kavramlarında iktidarda olan sınıf olduğu için burjuvazinin çıkarları saklı. Siyasette bu 

kavramlar  temel  alındığında  doğal  olarak  onun çıkarları  az  çok açık  bir  şekilde  korunmuş 

olacaktır.  Yurtseverlik  Britanya’da  ve  Fransa’da  da  değişik  biçimlerde  gündemde.  Örneğin 

Britanya’da, “Britanyalılık ne demektir?” tartışması çerçevesinde gözlemliyoruz. Bu tartışmada 

resmi  siyaset  tarafından  yurtseverlik  ilkesinden  hareketle  kapitalist  toplumsal  sistem 

çerçevesinde ve kraliyete dayalı  diğer halklara karşı bir Britanyalılık kavramı tanımlanmaya 

çalışılıyor.

Son olarak (yukarıda kriz konusuna döneceğimi söylemiştim), kriz ve kriz karşısında 

gösterilen tepkilere, alınan önlemlere baktığımızda, uluslararası siyasette (bölgesel ve küresel) 

özellikle  büyük  devletler  arasında  rekabetin  her  bakımdan  arttığını  ve  kızıştığını  dikkate 

aldığımızda,  bu konunun bundan böyle çok daha güçlü bir  şekilde gündemimize geleceğini 

söyleyebiliriz. Bundan dolayı işçi sınıfının buna karşı teorik olarak donanması ve tek tek her 

ülkede ve dünya çapında gerekli  siyasi  kurumlarını  yaratması  gerekmektedir.  Aksi takdirde 

tarihin  yeni  koşullarda  ve  yeni  tarihsel  dönemde  tekerrür  etmesi  kaçınılmaz  olabilir. 

Enternasyonalizm ilkesini kendisine temel edinmesi, onu hem bu hataların tekrarlanmasından 

koruyacak hem de eline geçecek tarihsel  fırsatları  en azından yurtseverliğe özgü naif  bakış 

açısından dolayı kaçırmamasını sağlayacaktır.

Bütün büyük ülkeler krizin “küresel” olduğunu kabul etseler de krizi ulusal önlemler 

alarak aşmaya çalışıyor ve bunu karar altına alınan destek ve kurtarma paketleri ile uygulamaya 

koydular. Diğer birleşme girişimleriyle karşılaştırıldığında kuşkusuz en ileri birlik ilişkileri ve 
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kurumları geliştirmiş olan Avrupa Birliğidir (AB).  AB dahi krize karşı ciddiye alınır ortak bir 

paket koyamadı ortaya. Bunun bir nedenin olması gerekir. Almanya’da Hessen Eyaleti başkanı 

ve  muhafazakar  partinin  önde  gelen  liderlerden  Roland  Koch,  Almanya’nın  bu  krizden 

güçlenerek çıkması gerekir, dedi ve şansölye Angela Merkel yeni yıl mesajında aynı düşünceyi 

tekrarladı. Bu ne anlama gelmektedir? Bu, Almanya’nın yayılması gerekir, yeni pazarlar elde 

edebilmesi  için  yayılmacı  bir  siyaset  izlemesi  gerekir,  anlamına gelmektedir.  Yayılmacı  bir 

siyaset  izlenebilmesi  için  halkın,  başta  işçi  sınıfı  olmak  üzere  toplumun  diğer  ezilen 

kesimlerinin  bu  amaç  etrafında  birleştirilebilmesi  ve  bu  amaç  doğrultusunda  mobilize 

edilebilmesi gerekmektedir. Dikkat edilirse, bu mantık çerçevesinde kaldığımız sürece, dönülüp 

dolaşılıp tekrar Helmut Kohl’un stratejik siyasi belirlemesine gelip dayanıyoruz: aile, yurt ve 

vatan.  Aileyi  seveceksin,  yurdu  seveceksin,  baba  vatanı  seveceksin.  Peki  gerisi?  Kohl’ün 

önerisinde  baba  vatan  kavramı,  sıralamada  en  sonuncu.  Ama  dikkat  edilirse  Kohl  burada 

sıralama yapmıyor, aksine hiyerarşik bir ilişki kuruyor ve buna göre vatan sevgisi en üstte olanı, 

en önemlisi ve belirleyici olanı. Kısacası, Helmut Kohl, önce vatan, diyor ve bu siyaset aslında 

bütün kapitalist ülkelerde değişik biçimlerde uygulanıyor. Lenin, bunun nedenini emperyalizm 

çözümlemesinde ayrıntılı olarak gerekçelendiriyor.

VII. Enternasyonalizmi Yeniden Keşfetmek

Görünen o ki,  emperyalist  ülkeler  arasında süren  bir  kavga  var  ve bu kavga krizle 

birlikte güçlenecek, dünyanın yeniden paylaşım kavgası kızışacak. Bu, bir savaşa götürür mü 

götürmez  mi,  bilmiyorum,  ama  rekabetin  çok  daha  kızgınlaşacağı  açık.  Değişik  ülkelerin 

örneğin son 10 yılda geride bırakmış olduğu siyasi gelişimine bakılacak olursa, her ülkenin 

kendisini  bu  kızgın  rekabete  hazırladığı  görülecektir.  Bunun  içinse  yurtseverlik  kavramı 

öncelikle başvurulan bir kavramdır. 

Şimdi bunun karşısında birtakım önlemler  ve önlem önerileri  var.  İsterseniz bunlara 

kısaca  bakıp  bazı  sonuçlar  çıkaralım.  Aşağıda  söyleyeceklerimi  Lenin’in  emperyalizm 

çözümlemesine dönerek de ifade edebilirim. Ama ben bunu bazı güncel belirlemelere bakarak 

yapmak istiyorum. Amerikalı  Marksist  iktisatçılardan  ve Monthly Review’un editörlerinden 

Michael D. Yates, “Kapitalizm hem ulusların içinde hem de uluslar arasında eşitsiz gelişmeyi 

yaratır ve sürekli yeniden üretir” diyor.23  Emperyalist-kapitalist  koşullarda dünya zenginliği 

belirli ülkelerin elinde yoğunlaşır ve sürekli artar. Bu, eşitsiz gelişim yasası yürürlükte olduğu 

23 Michael D. Yates, “Can the Working Class Change the World?”, bkz:
http://www.monthlyreview.org/books/namingthesystem.php (son indiriliş tarihi: 17 Temmuz 2009).
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sürece  neredeyse  kendiliğinden  oluşur  ve  bunun  doğal  sonucu  olarak  emperyalist  ülkeler 

arasındaki rekabet kızgınlaşır.  Lenin,  Kapitalizmin En Yüksek Aşaması Olarak Emperyalizm 

adlı  çalışmasında emperyalizm koşullarında bunun kaçınılmaz olduğunu söylüyor.  Bu doğal 

olarak hem içte hem de dışta sürekli dost-düşman ayrımı yapmaya götürür ve bu genellikle 

etnik temellerde yapılır.  Yates,  dünyaya doğal olarak Amerika’dan bakıyor.  Amerika’da bir 

sürü etnik gruplar  ve farklı  renkte insanlar var.  Bundan hareketle  şunu öneriyor:  kesinlikle 

yurtseverlik  ve  milliyetçilik  gibi  ideolojilere  taviz  verilmemelidir,  emperyalist-kapitalist 

sistemin kaçınılmaz olarak yaptığı, siyaseti etnikleştirmenin karşısına ancak enternasyonalizm 

ilkesiyle  çıkıldığı  zaman,  insanların  birbirine  kırdırılması,  halkların  birbirini  yeniden 

boğazlatılması  önlenebilir.  Aksi  takdirde,  Amerikan  işçi  sınıfının  şu  anda içinde  bulunmuş 

olduğu “amnezi” durumundan kurtulması mümkün değildir. Yani kendi kendini bilmeyen bir 

işçi sınıfı, kendinde olarak var olabilir ama kendisi için olması mümkün değildir. Diğer taraftan 

örneğin  Alman  Marksist  düşünürlerinden  Hans  Heinz  Holz  ve  İtalyan  düşünür  Domenico 

Losurdo, herkes kendi ülkesinin bakış açısından Yates’in söylediklerine benzer şeyler söylüyor: 

Marksistler ve işçi sınıfı ne teorik olarak ne de pratik olarak yurtsever olabilirler, onlar ancak 

enternasyonalist  olabilir.  Benzer  bir  öneri  başka  bir  Marksisten,  Massachusetts-Dartmouth 

Üniversites’nde Emek Eğitim Merkezi’nin başkanı olan José A. Soler’den geliyor. Benim için 

çok daha ilginç olan, benzer iki önerinin geri bıraktırılmış ülkelerden gelmesidir. Şimdi kısaca 

bunlara bakalım.

Prakash Karat Hindistanlı bir siyasetçi ve düşüncesini bütün emperyalist ülkelerin bütün 

azgınlığıyla  saldırmış  olduğu  geri  bıraktırılmış  ülkelerden  birisinden  bakarak  ifade  ediyor. 

Emperyalizm  üzerine  analizinde  Karat,  diğerleriyle  anlaşıyor.  Fakat  farklı  bir  şey  daha 

söylüyor: emperyalist saldırı karşısında halkın bütün kesimlerini, etnik gruplarını, dini grupları, 

kısacası, hepsini arkamıza almamız gerekir, diyor. Ancak bu saldırı karşısında durabilmek için 

onları arkamıza alırken işçi sınıfının ideolojik olarak önder pozisyona getirilebilmesi gerekir. 

Bunun  için  en  başta  yurtseverlik  de  dahil  her  türlü  şovenizme  karşı  mücadele  edilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde emperyalist saldırı karşısında tepkiler etnik tepkilere ve/veya dini 

tepkilere dönüşür ki bu türden tepkilerin hepsi sistemle bütünleştirilebilecek tepkilerdir. Karat’a 

göre böyle tepkiler işçi sınıfının önderliğinde enternasyonalizm çerçevesinde örgütlenebildiği 

oranda emperyalist saldırı ve işgallere karşı siyasi bir anlam ifade edebilir.24 

24 P. Karat, “The Communist Manifesto: Globalisation, the Nation-State and Class Struggle”, bkz: 
http://cpim.org/misc/2002_manifesto_struggle_pk.htm (son indiriliş tarihi: 17 Temmuz 2009).
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Güney Afrikalı ve Apartheid’a karşı vermiş olduğu mücadelesinden dolayı bugün artık 

neredeyse efsaneleşen Chris Hani’nin kavga arkadaşı Z. Pallo Jordan, ABD’nin ve İngiltere’nin 

Irak’ı işgalinden sonra gelişmekte olan hiçbir ülke artık emin değildir, belirlemesinde bulunup, 

Irak’a saldırının 21. yüzyıl için belirleyici bir özelliği var, 21. yüzyılı bu saldırı belirleyecek 

tezini ileri sürüyor. Bunun karşısında ne yapmak gerekir? Jordan şöyle bir öneride bulunuyor: 

bir taraftan her ülke içinde Karat’ın önerdiği gibi bir cephe oluşturulmalıdır ama diğer taraftan 

da  bugün  Latin  ve  Güney  Amerika’da  uygulanmaya  çalışılan  bir  halklar  enternasyonali 

kurulmalıdır.25 Bir başka deyişle Jordan, enternasyonalist ilkelerinden hareket ederek bir halklar 

enternasyonali  kurulmasını öneriyor.  Bence de çıkış  yolu bu.  Bu da ancak uluslararası  işçi 

sınıfının önderliğini temel alan enternasyonalizm ilkesinden hareketle mümkün olacaktır.

Sonuç olarak, yazının başına geri dönecek olursak, bütünlük kavramının işçi sınıfının 

sınıfsal bilincinin doğru temellendirilmesi için olmazsa olmaz şartlardan olduğunu belirttim. 

Bütünlük  kavramı  aynı  zamanda  ilişkisel  yaklaşımı  ve  çelişki  kavramını  temel  almayı  ön 

koşmaktadır.  Bütünün görülebilmesi  ve kavranabilmesi  için  bu yöntemsel olarak şarttır.  Bu 

açıdan yurtseverlik kavramına baktığımızda, onun bütünü görmeye elverişli olmadığını, tersine 

tikeli diğer tikeller ve bütün karşısında mutlaklaştırdığını ve bölük pörçük parçalı bir dünya 

görüşü  sunduğunu  sonuçlarıyla  göstermeye  çalıştım.  Bunun  karşısında  enternasyonalizm 

ilkesinin işçi sınıfının, yurtseverlik kavramının yerine getiremediği şartları yerine getirdiği için, 

bütünü görmesi  ve kavraması  için  daha uygun olduğunu sergiledim.  Yazıyı  Engels’in  Paul 

Lafargue’a yazdığı 27 Haziran 1893 tarihli mektuptan bir alıntıyla bitirmek istiyorum: “Ben 

yurtsever  kelimesinin  kullanılışından  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”.26

25 Z. P. Jordan, “Chris Hani Memorial Lecture. 15th April 2003.”, bkz:
http://marxists.anu.edu.au/history/international/comintern/sections/sacp/2003/chris-hani.htm (son indiriliş tarihi: 
17 Temmuz 2009).
26 F. Engels, Paul Lafargue’a 27 Haziran 1893 tarihli mektup, Marx-Engels-Werke, Dietz Verlag, Berlin, 1984, 
c. 39, s. 88.
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