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Ön söz

Marx daha 1844 yılında, yükselen 
sözde-sol Yahudi düşmanlığına karşı 
mücadele ediyordu ve Bruno Bauer’ın 
“Yahudi Sorunu Hakkında” başlıklı 
kötü niyetli yazısına karşı bir makale 
kaleme aldı.

Rosa Luxemburg da “Yahudi Soru-
nu” şeklinde tanımlananın, “toplumsal 
tepkinin göstergesi olarak ırkçı nefrete 
dair bir sorun” olduğunu açıkça or-
taya koymuştu. Şöyle diyordu Rosa 
Luxemburg: “Marksistler için [...] 
Yahudi sorunu yoktur”, nasıl ki “Çinli-
ler için bir sarı tehlike sorunu yoksa”. 
(Kasım 1910)

1789 Fransız Devrimi’nden ve 
Fransa’da sosyalist hareketin yük-
selişinden sonra Alman tepkisi de 
gittikçe gergin bir hal almaya başladı. 
Demokratik güçler harekete geçti ve 
1844 yılında o zamanın Silezya’sında 
dokumacıların ayaklanması başladı.

Bu koşullarda, Paris sürgünündeki 
Karl Marx’ın Prusya ve diğer Al-
man prensliklerinde Yahudi nüfusun 
özgürleşmesine dair haklı talebi des-
teklemek amacıyla bir tartışma yazısı 

yayınlandı. Marx bu yazısında, tezle-
rini bir kitap eleştirisi formunda ifade 
ediyor ve o zamanlar henüz saygınlığı 
bulunan Bruno Bauer’i yerin dibine 
geçiriyordu. Bauer önceleri “solcu” 
olarak biliniyordu ancak zaman içinde 
aşırı gerici bir Yahudi düşmanı olduğu 
anlaşıldı.

Marx’ın bu yazısı şiddetli tartışma-
lara yol açtı. Marx’ın ifadeleri çarpıtıl-
dı ve henüz Hegel ve Feuerbach etkisi 
altındaki bazı zayıflıkları demagojik 
biçimde kullanıldı.

Öncelikle söylemek gerekirse, bu-
radaki temel sorun, Marx’ın Yahudi 
nüfusuyla tartışma götürmeksizin da-
yanışma içinde olup olmaması değil, 
bilakis o zaman yaygın olan, “Yahudi” 
tanımının “sömürücü” ifadesiyle eşit-
lenmesidir. Yine Rosa Luxemburg, za-
manın ruhuna dair aynı yerde şunları 
yazar: “Genel olarak Yahudilik olarak 
tanımlanan şey, sömürünün hakim ol-
duğu her toplumda ortaya çıkan ve en 
iyi Yeni Çağ’ın Hristiyan toplumunda 
gelişen bezirgan ve aldatıcı ruhtan 
başka bir şey değildir”.
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I.  Metnin analizi
Girişte bahsedildiği üzere, Marx’ın 

iki bölümden oluşan yazısı Bruno 
Bauer’ın şu iki yazısını tartışır:

I. Bruno Bauer: “Yahudi Sorunu”, 
Braunschweig 1843 (Marx-Engels 
Bütün Eserleri [Alm.] Cilt 1, S. 347-
370)

II. “‘Bugünkü Yahudi ve Hristiyan-
ların özgür olma yeteneği’. Bruno Ba-
uer’den” (Marx-Engels Bütün Eserleri 
[Alm.] Cilt 1, S. 371-377)

Aşağıda bu metni incelemek ve kav-
ranmasına katkıda bulunmak amacıyla 
metine sıkı sıkıya bağlı kalınacak. 
Elbette, Marx’ın metni oldukça zor 
bir metin. Ancak işin bu boyutunu 
abartmamakta fayda var. Marx’ın 
bu metninin önemli kısmı, tarihi alt 
yapıyı bilmeden de anlaşılabilir. Ya-
hudilerin burjuva devleti içinde eşit 
haklara sahip olması hakkındaki temel 
argümanlar hiçbir yanlış anlamaya 
izin vermeyecek kadar açık.

1. Temel düşünceler
Marx’ın bu yazıda dile getirdiği ve 

aşağıda kısaca özetlenmiş bulunan 
temel düşünceleri oldukça anlaşılır, 
açık ve doğrudur.

Marx yazısında, Yahudi nüfusun 
burjuva devletlerinde halihazırda eşit 
haklar edinmiş olduğu ve Yahudile-
rin özgürleşmesinin daha kapitalizm 
içinde gerekli ve mümkün olduğu ve 
ertelenemeyeceği yönündeki tarihi 
saptamanın yanı sıra, burjuva devle-
tinde burjuva haklar için savaşmanın 
doğru olduğu ve bunun da erişilebilir 

olduğu yönündeki temel düşünceyi 
de ifade etmektedir. Ancak bunun 
hiçbir şekilde yanılsamalara neden 
olmaması gerektiğini de açıkça ortaya 
koyar, çünkü resmi olarak eşit haklara 
kavuşmak, özgürleşmek anlamına 
gelmemektedir ve özgürleşmek ancak 
kapitalizmin ortadan kaldırılmasıyla 
mümkündür. Bu, Marx ve Engels’in 
birkaç yıl sonra program niteliğinde-
ki “Komünist Manifesto” (1848) ve 
“Genel Merkez’in Birliğe Mart 1850 
Tarihli Hitabın”da ifade edecekleri bir 
düşüncedir.

Fransa ve Kuzey Amerika örneklerinden yola çıkarak, 
Yahudi nüfusu için burjuva devletinde eşit haklar

Marx ilk bölümde kimi zaman 
özetleyerek, kimi zaman kelimesi 
kelimesine alıntılayarak, Bauer’ın us-

lamlamasını aktarır. (S. 347-350) Bu-
radan itibaren de asıl analiz başlar ve 
Marx temel soruyu ortaya atar: “Söz 
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konusu olan nasıl bir özgürleşmedir?” 
(S. 350) Sorunun teolojik boyutu, po-
litik özgürleşmeyi tartışmaya geçmek 
üzere bir kenara bırakılmalıdır. Ve 
tartışılması gereken de budur, “Yahu-
di’nin bulunduğu devletin” (S. 351) 
gerçekliğidir belirleyici olan. Marx 
(burada pekâlâ gerçeklikten yola çıka-
rak) Almanya’daki durumu Fransa ve 
Kuzey Amerika’dakinden ayrı ele alır. 
Almanya için Marx’ın çıkış noktası 
Prusya devletinin, burjuva anlamında 
bile henüz gerçek politik bir devlet 
sayılamayacağıdır, çünkü oturmuş bir 
burjuva devletinde din kişisel bir konu 
olarak görülür. Fransız Devrimin’den 
sonra aslında tüm insanların eşitliğinin 
ilan edildiği Fransa’ya bakıldığında, 
Marx “politik özgürleşmenin yarım-

lığından” (S. 351) bahsetmektedir, 
çünkü toplumsal olarak hâlâ daha, 
“çoğunluğun dini”nden, yani Hristi-
yanlıktan yola çıkılmaktadır. Bu ne-
denle de din, devlet kararlarında hâlâ 
rol oynamaktadır, Pazar günlerinin 
resmi olarak tatil edilmesi örneğinde 
olduğu gibi.

Yalnızca Kuzey Amerika’da, top-
lumsal anlamda dinin yaygın etkisi he-
nüz aşılamamış olsa da, din gerçekten 
de kişisel alandır. Ancak Marx’a göre 
burada söz konusu olan, gelişmiş bir 
burjuva devletidir. Bu devlette, din ve 
devletin ayrılması böylece gerçekten 
de politik konuların teolojik açıdan 
değil, bilhassa politik anlamda ele 
alınmasıyla sonuçlanır.

“Politik özgürleşme” kapitalizmde burjuva 
devletinin eşit haklar tanıması anlamına gelir 
- “insani özgürleşme” komünizmdir.

Buradan itibaren Marx özgürleşme 
ve Yahudi dini mensuplarının politik 
özgürleşmesi sorusundan, üçüncü, 
daha derin ve genel bir soruya geçer: 
İnsanların özgürleşmesi aslında nedir?

Marx böylelikle burjuva devletinin 
kendi anlayışına göre temel özelliğinin 
aslında ne olduğunu anlatmaktadır: 
burjuva devleti “doğumun, sınıfın, eğiti-
min, mesleğin yarattığı ayrımı” gerçekte 
kaldırmamakta, ancak herkese eşit haklar 
söylemi ile sonuç olarak tam da bunun 
aracılığıyla, “fiili ayrımları” kaldırmamak 
için uğraşmaktadır. (S. 354)

Marx “başka insanları alet olarak 
gören bir insanın, kendisini de bir 
alet seviyesine düşürerek yabancı 
güçlerin elinde oyuncak olduğundan” 
(S. 355) bahsetmektedir. Marx’ın aynı 
dönemde yazılmış başka yazılarında 
tanımlandığı üzere bu “yabancılaş-
ma”, ancak insani özgürleşmeyle aşı-
labilir. Anlaşıldığı üzere Marx henüz 
sınıfsal baskı ve sömürüden, artı değer 
üretiminden ve insanın emek gücünü 
meta olarak satması yönündeki eko-
nomik baskıdan bahsetmemektedir. 
Bu koşulların komünizm aracılığıyla 
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ortadan kaldırılmasından da bah-
setmemektedir, Marx’ın bahsettiği, 
felsefi tanımlar çerçevesinde “insani 
özgürleşmedir”.

Marx Hegel’e dayanarak bu tanımı 
geliştirdikten sonra kısa bir ara verir 
ve Bruno Bauer’e yönelik belirleyici 
karşıtlığını özetler. Marx için açıktır 
ki:

“Politik özgürleşme bunun yanı 
sıra elbette büyük bir ilerleme-
dir. İnsani özgürleşmenin son 
biçimi olmamakla birlikte, insani 
özgürleşmenin şimdiye kadarki 
dünya düzeni içerisindeki son 
biçimidir.” (S. 356)

Bilimsel komünizmin diline akta-
rıldığında bu cümle ne anlam ifade 
etmektedir? “Şimdiye kadarki dünya 
düzeni içerisinde”, yani kapitalizm 

içerisinde, “insani özgürleşmenin son 
biçimi”, herkese (burada: dinsel veya 
din dışı niyetlerinden bağımsız olarak) 
politik ve hukuki anlamda tam olarak 
eşit haklar tanınmasıdır. Eşit haklar 
tanınması yalnızca sınırlı bir “politik 
özgürleşmeyi” içerse de ve henüz her 
türlü sömürünün ve baskının ortadan 
kalkması anlamına gelmese de, bu 
hakların bulunmadığı her yerde onlar 
için mücadele edilebilir ve edilme-
lidir. Marx için bütün vatandaşların 
eşit politik ve hukuki haklara sahip 
olması, komünizm hedefine bu şekilde 
ulaşılmış olmasa da, tartışmasız olarak 
“büyük bir ilerlemedir”.

Böylelikle burada, Marx tarafından 
daha sonra burjuva devrimi ve pro-
leter devrim arasındaki ayrım olarak 
geliştirilecek olan temel duruş, henüz 
soyut biçimde ortaya konulmaktadır.

Yahudi nüfusuna politik anlamda eşit haklar 
tanınması, daha kapitalizmde gerekli ve 
mümkündür ve komünizme ertelenmemelidir

Bauer’ın yaptığı manevra apaçık 
ortadadır ve duruşu da yanlıştır. Her 
şeyden önce henüz sırasını bekleyen, 
Orta Çağ’a karşı ve bu anlamda dün-
ya tarihi açısından bir ilerleme olan 
burjuva özgürleşmesine, bunun yal-
nızca bir burjuva özgürleşmesi olduğu 
argümanı ile direnmektedir. Bugün 
şöyle de diyebilirdik: Her şeyi ya da 
hiçbir şeyi talep etmekte ve hiçliğe 
varmaktadır. Duruşuna popülerlik 
katmak için de bu eleştiriyi sözüm 

ona “soldan” yapmaktadır. Bauer, 
sadece insani özgürleşmenin gerçek 
bir ilerleme olduğu bahanesiyle, yani 
radikal ifadelerle, burjuva devletinde 
çeşitli dinlerden insanlara, özellikle 
Yahudilere eşit haklar tanınmasına 
engel olmak istemektedir.

Marx bu noktayı açıklığa kavuştur-
duktan sonra bir adım geriye giderek 
şu soruyu sorar: “Dinin ortadan kal-
dırılmasıyla insanlar özgürleşir mi?” 
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ve “Hayır, tam tersi bir sıralama ge-
reklidir” diye yanıtlar. Önce insanlar 
kendilerini özgürleştirmelidir, sonra 
din “buharlaşacaktır”. Bu özgürleşme 
Kuzey Amerika’da olduğu gibi, gerek-
li ama yine de çok sınırlı bir biçimde 
yalnızca burjuva devletinde gerçekleş-
se dahi, bu şimdiden büyük bir ilerle-
medir. Ancak, der Marx, bu koşullar 
altında din çeşitli biçimlerde ve çeşitli 
çılgınlıklarla bir “kişisel kaçıklık” 
olarak hatta daha da güçlenebilir. Bu 
nedenle dinin yönetim dışı alanda or-
tadan kaldırılması için belirleyici olan, 
toplumsal düzenin yadsınmasıdır. Bu 
düzen şeffaf olmayan, sefil, baskıcı ve 
sömürücü bir düzendir; öyleyse dinin 
gerçek anlamda ortadan kaldırılması 
bir düzenleme anlamında değil, bir 
yok oluş ve gereksizleşme süreci an-
lamında kullanılmaktadır.

Marx’ın Bauer’e yönelik polemiği 
daha dikkatli bakıldığında, gerçekte 
Bauer tarafından devralınmış bulunan 
“Hristiyan-Cermen devletin görüşü-
ne” (S. 358) karşıdır. Bu tipik bir Al-
man yaklaşımıdır; dar kafalı, yalnızca 
teorik olarak absürt olmakla kalmayıp 
aynı zamanda - Kuzey Amerika örne-
ğinin kanıtladığı üzere - pratikte de 
saçmalıktır. Marx ilerleyen sayfalarda, 
bütün insanların eşit olduğunu iddia 
eden ve doğrusu Bauer’ın Hristiyan 
devletinde gerçekleşmemiş bulunan 
Hristiyanlığın temel düşüncesini kısa-
ca ele alır. Biraz ironiyle, böyle bakıl-
dığında, eğer Hristiyanlığın özü bütün 

insanların eşit olmasıysa, bir Hristiyan 
devleti de aslında var olamayacaktır.

Marx bundan sonra berrak bir şekil-
de şunları ifade eder:

“Yani biz Bauer’ın yaptığı gibi 
Yahudilere şunu demiyoruz: Ken-
dinizi radikal olarak Yahudilikten 
özgürleştirmedikçe politik olarak 
özgürleşemezsiniz. Onlara aksine 
şunu söylüyoruz: Yahudilikten 
tam anlamıyla ve koşulsuz olarak 
vazgeçmeden de politik olarak 
özgürleşebileceğiniz için, tam 
anlamıyla bu nedenle, politik 
özgürleşmenin kendisi insani 
özgürleşme değildir.” (S. 361)

Başka türlü söyleyecek olursak: 
Yahudilerin hak eşitliği, o dönemin 
gerici Almanya’sında ileriye doğru bir 
adımdır, fakat komünizm de değildir. 
Bunun ardında, Galya horozunun 
Almanya’da da ötmek zorunda olup 
olmadığı, Fransız Devrimi’nin, yani 
bir burjuva devriminin Almanya’da da 
henüz gerekli olup olmadığı - ki Marx 
bu gereklilikten emindir - veya Bau-
er’ın söylediği gibi, bu gerekli burjuva 
devriminin üzerinden atlanıp atlana-
mayacağı tartışması yatmaktadır.

Anlaşıldığı üzere Marx, daha son-
raki Almanya’nın kapsamı içine giren 
bölgelerde Yahudi nüfusunun sınırsız 
vatandaşlık haklarını ve insanların 
komünizmdeki tam özgürleşmesini 
savunmaktadır.
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Burjuva haklarının sınırlılığı hakkında hayallere yer yok

Marx buradan itibaren, 1789 Fran-
sız Devrimi’yle Fransa’da ve Kuzey 
Amerika’da taahhüt edildiği şekliyle 
insan haklarına (droits de l’homme: 
insan onurunun ve tek tek insanların 
mülkiyetinin dokunulmazlığı vb.) 
ve vatandaşlık haklarına (droits du 
citoyen: seçme hakkı gibi özellikle 
burjuva devletine dair haklar vb.) 
değinmektedir. (S. 362)

Bu noktada Marx bir adım geriye 
gider ve Bauer’e karşı polemiğini 
önemli bir kişisel insan hakkı olan 
özel mülkiyet hakkını masaya yatır-
mak için bir kenara bırakır. Burjuva 
devriminin bu temel hakkı, Marx’a 
göre kişinin kendini sınırlandırma, 
kendini yalıtma, diğer insanlarda 
“özgürlüğünün gerçekleşmesini de-
ğil, engellenmesini görme” (S. 365) 
hakkıdır. Soyut olarak bakıldığında, 
der Marx, burjuva devleti her insanın 
egoizmini “sigortalamıştır” (S.366). 
Bu işten kârlı çıkan, yoksullardan 
çok zenginler ve sömürücülerdir. Ve 
devletin, yasamanın ve polisin yoksul-
lardan ziyade zenginlerin mülkiyetini 
korumakla ilgilenmeleri, gerçekliğe 

dair bir sorundur.

Marx daha sonra, feodal devlet teo-
risiyle Almanya’da henüz gerçekleşti-
rilmemiş bulunan çok önemli bir nok-
taya değiniyor: Fransız Devrimi’ndeki 
gibi bir burjuva devleti, toplumsal 
yaşamın nihai amacı değil, yalnızca 
toplumsal yaşama - kapitalizme diye 
okuyunuz - hizmet etmesi gereken 
bir araçtır. “Alman ideolojisindeyse” 
Hristiyan devlet ve Hristiyan toplumu, 
hükmedilen insanların yaşamlarının 
amacı olarak görülmektedir. Yani 
devlet insanlara hizmet etmez, aksine 
insanlar devlete hizmet eder. (S. 367) 
Elbette burada söz konusu edilen 
gerçeklik değil, öne sürülen iddiadır. 
Bu iddianın temelinde feodal devletle 
burjuva devleti arasındaki fark yatar.

İnsanın insanlık dışı sömürü ilişki-
lerinden bu şekilde özgürleşmediği, 
dinden özgürleşmekten çok din öz-
gürlüğü edindiği açıktır ki bu özgür-
lük “egoist insanın özgürlüğü” (S. 
369), yani diğer insanları araç olarak 
kullanma, sömürme ve baskılama 
özgürlüğüdür.

Egoist bireyciliğe karşı gerçek bireycilik: 
“Her bir insanın özgürce gelişimi herkesin 
özgürce gelişiminin koşulu” olunca

Marx Bruno Bauer’ın “Yahudi 
Sorunu” başlıklı kitabına eleştirisini 
soyut ve dolaşık olarak formüle edilen 

ama yine de doğru olan bir cümleyle 
noktalamaktadır. Şimdi bu cümleyi 
daha yakından inceleyelim:
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“Ne zaman ki gerçek anlamda 
bireysel insan içindeki soyut 
vatandaşı geriye çeker ve bireysel 
olarak ampirik yaşamında, birey-
sel işinde, bireysel ilişkilerinde, 
insan doğasına[1] uygun olur-
sa, ne zaman ki insan ‘forces 
propres’ini [kendi güçlerini, y.n.] 
toplumsal güçler olarak tanır, ör-
gütler ve bu nedenle de toplumsal 
gücü artık politik güç görünü-
münde kendinden ayırmazsa, 
işte o zaman insani özgürleşme 
gerçekleşmiştir.” (S. 370)

Bu cümleye daha yakından bakıl-
dığında, her bir satırın, burada ancak 
kısaca yanıtlanabilecek olan pek çok 
soru içerdiği görülür:
1. Marx “gerçek anlamda bireysel in-

san” derken ne demek istemektedir?
2. “Soyut vatandaş” nedir?
3. Marx neden “ampirik” yaşamdan 

bahsetmektedir?
4. “İnsan doğası” nedir?

Bu soruların yanıtı, insanın kendi 
güçlerinde diğer insanların güçlerini 
keşfedebileceğini ve onlar tarafından 
[1] Almanca “Gattungswesen”: Keli-
me olarak “türün özü” anlamına gelen 
felsefi tanımlama. Cinsil varlık olarak da 
çevrilebilir ancak insan doğasına uygun-
luk yukarıdaki kullanımı anlam açısından 
daha kapsamlı karşılamaktadır. Söz konusu 
olan, insanın diğer canlılardan farklı olarak 
içinde bulunduğu koşulları değiştirmek 
amacıyla birlikte eyleme geçebilmesidir. 
[ç.n.]

kendini kısıtlanmış hissetmeden, 
aksine onları toplumsal güçler olarak 
tanıyabileceğini anlamak için ön 
koşuldur. Bu mümkün olduğunda ko-
münist toplumdan bahsedildiği açıktır.

Marx “gerçek anlamda bireysel in-
sanı” kişisel-egoist bireysel insandan 
ayırıyor. Neden?

Kişisel-egoist bireysel insan diğer 
insanlarda bir tehlike, kendi kişisel 
özgürlüğünü sınırlayan ve engelleyen 
birilerini görür; böylece özünde diğer 
insanları rakip, evet hatta düşman ola-
rak algılar. “Gerçek anlamda bireysel 
insan” ise prensip olarak farklıdır. Her 
insan gerçekten bireyselse, bireyin bi-
reyliğini; koruması için diğer insanlar-
dan ayrılması ve korunması gerekmez. 
Tam tersine. Böyle insanlarda kişisel 
yetenek ve ihtiyaçlar tam da diğer 
insanlarla birlikte geliştirilir ve ilerle-
tilir. Marx ve Engels 1848 yılına ge-
lindiğinde, “Komünist Manifesto”nun 
ikinci bölümünün sonunda komünist 
toplumun karakteristik özelliklerinden 
bahsederken, bu toplumu “bireyin 
özgür gelişiminin herkesin özgür 
gelişiminin koşulu haline geldiği” 
(Komünist Manifesto, Marx-Engels 
Bütün Eserleri, [Alm.] Cilt 4, S. 482) 
bir toplum olarak tanımlamaktadırlar.

Sonraki soruna gelince. Marx neden 
“soyut vatandaş”tan bahsediyor?

Öncelikle burada anlatılan, şimdi 
her insanın soyut, yani resmi olarak 
“eşit” olduğu, ancak gerçeklikte bu-
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nun bir karşılığının bulunmadığıdır. 
Marx o zamana kadarki toplumsal 
gelişimin sonucunda bir çeşit batıl 
inancın oluştuğunu bilmektedir. Bu 
inanca göre, devlet “toplumun tem-
silcisi” olma iddiasındadır ve bireye 
bu anlamda sınırlar çeker, hatta ondan 
itaat talep eder. Ancak bu düşünce bi-
çimiyle komünizm var olamaz. İnsan 
beyninde bu düşünce her ne kadar 
derine işlemiş olsa da geri alınmalıdır. 
Çünkü birey komünizmde topluma 
hizmet etmez, artık hiçbir “hizmet 
ilişkisi” yoktur; çünkü artık sömürü 
ve baskı, efendi ve köle, efendi ve 
hizmetçi ilişkisi yoktur.

Peki Marx neden “ampirik [de-
neysel - ç.n] yaşam”dan bahsediyor? 
İnsanların gerçek yaşamının tek tek 
bireylerin düşüncelerinde değil, ey-
lemlerinde yer bulduğunu düşünüyor 
da ondan. Marx bu yüzden kişisel 
eylemliliği, yani doğayla ve diğer in-
sanlarla mücadeleyi önemli bir nokta 
olarak vurgulamaktadır. Bu vurguda 
açığa çıkmaktadır ki, komünizmde 
insanlar birbirlerine karşı değil, birbir-
leriyle birlikte çalışmaktadırlar ve bu 
anlamda insan doğasına uygundurlar.

Buraya kadar, Marx’ın erken dönem 
yazılarında etkisi görülen Hegel tarzı-
nı “çevirmek” amacıyla gerekli birkaç 
örnek verdik.

2. Son dört bölümdeki problemler
Metnin epey zor olan ikinci kısmını 

anlayabilmek için, onu hepsinde ortak 
olan temel sorunu ortaya koymak 
amacıyla biçimsel olarak dört bölüme 
ayıracağız.

Birinci bölümde (S. 371 - S. 372, 
3. Paragraf) Marx Bauer’i konuyu 
teolojik açıdan ele almakla bir kez 
daha eleştirmektedir.

İkinci bölümde (S. 372, 4. Parag-
raf) Marx Yahudiliğin gerçekliğinin, 
gündelik yaşamının derinine inmek 
istemektedir. Bu bölüm o dönem yay-
gın olan Yahudilik ve bezirganlığın, 
Yahudi ruhu ve paranın eş tutulma-
sının sorunlu kabulüyle başlar. Marx 
burada Avusturya, İngiltere ve Kuzey 

Amerika örneklerini ele alır.

Üçüncü bölümde (S. 374, 5. Parag-
raf - S. 375, 5. Paragraf) tarihsel olarak 
Yahudiliğin Hristiyanlığın yanı sıra 
varlığını nasıl devam ettirdiği soru-
suna değinilmektedir. Bu bölüm, Ya-
hudi’nin pratik Hristiyan’a ve pratik 
Hristiyan’ın da Yahudi’ye dönüştüğü 
nüktesiyle biter.

Dördüncü bölümde (S. 376, 6. 
Paragraf - S. 377) Marx, Yahudilerin 
toplumsal özgürleşmesinin “toplumun 
Yahudilikten özgürleşmesi”, yani 
sömürüden özgürleşmesi olduğu so-
nucuna varmak amacıyla, Yahudiliği 
pratik Hristiyanlıkla ve kapitalizmle 
özdeşleştirir. (S. 377)
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Marx’ın bu beş sayfada anlattığını 
uygun bir biçimde, daha büyük bağ-
lamları, özellikle Yahudi nüfusun tarih 
içinde maruz kaldığı zulmü, Marx’ın 
Feuerbach ve Bauer’e karşı içinde 
bulunduğu zorlu felsefi tartışmaları 
göz önüne almadan, yalnızca metin 
bağlamında yorumlamak ve açıkla-
mak şüphesiz ki daha kapsamlı ilk 
bölümdekinden çok daha zordur.

Birinci bölümde Marx Bauer’ın 
teolojik gerekçelendirmesindeki man-
tıksal bir çelişkiye işaret etmektedir. 
Bauer’in de kabul ettiği Hegel teorisi-
ne göre, Yahudilik aslında Hristiyanlık 
aracılığıyla geçerliliğini yitirmiş, 
geride kalmıştır. Hristiyanlık “daha 
yeni” dindir. Bauer’e göre Hristiyanlık 
da temel olarak yanlıştır; ancak yine 
de en eski Yahudilik kadar köhne ve 
yanlış değildir.

Bauer temelde Hristiyanların dinden 
özgürleşmesine yalnızca tek bir adım 
kaldığını, Yahudilerinse Yahudilikten 
uzaklaşmak için iki adım atmaları 
gerektiğini, yani önce Yahudilikten 
sonra da Hristiyanlıktan vazgeçme-
leri gerektiğini iddia eder. Marx bu 
ilk bölümde bu teolojik tasarıma, 
şemalı yaklaşıma işaret etmekte ve 
argümantasyonunun ikinci kısmını 
hazırlamaktadır.

“Pekâlâ!” - Marx “Yahudiler tefeci-
dirler ve tefeciydiler” şeklindeki Ya-
hudi düşmanı klişeyi nasıl ele alıyor?

İkinci bölümde radikal bir dönüm 

noktası gözlemlenmektedir. Günde-
lik hayatta Yahudilikten ne anlaşıl-
maktadır? Yanıt açıktır: Orta Çağ’m 
tarihinde ve yükselen kapitalizmde 
Yahudilik bezirganlık ve parayla öz-
deşleştirilmektedir. Marx şöyle yazar:

“Yahudilerin dünyevi kültü 
nedir? Bezirganlık. Dünyevi 
tanrıları kimdir? Para.” (S. 372)

Marx burada ne yazmaktadır? Cid-
den bunu mu kastetmektedir? Ya da 
“yalnızca” çağının bir ön yargısına mı 
değinmektedir? Ki bu ön yargı aslında 
temelinden yanlıştır, ama yine de bir 
yerinde gerçeklik payı var mıdır? Ya 
da bu tam anlamıyla bir saçmalık, yüz-
yıllardan beri egemen sınıfın, ezilen 
sınıfların nefretini Yahudi nüfusuna 
yöneltmek amaçlı gerici bir hamlesi 
midir? Marx bu noktadan sonra bu 
konuyu daha derinden ele almamakta, 
özellikle ve gözden kaçmayacak bir 
şekilde bu soruların etrafından dola-
şarak onları yanıtsız bırakmaktadır.

Bu kanıtlanabilir. Bölümün merke-
zinde yer alan “Yahudilerin dünyevi 
kültü nedir? Bezirganlık. Dünyevi 
tanrıları kimdir? Para.” (S. 372) cüm-
lelerinin ardından, Marx şöyle devam 
eder: “Pekâlâ!”

Metnin analizi ve farklı yorumları 
yoğunlaştırılmış şekilde bu soruya in-
dirgenebilir: Bu “pekâlâ!” ne anlama 
gelmektedir?

İlk olarak söylenebilir ki, Marx’ın 
“pekâlâ!”dan önceki cümleyi açık 
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bırakacağı ve onu çürütme amacında 
olmadığı bellidir.

“Pekâlâ!” [Alm. Nun wohl! - ç.n.] şu 
anlamlarda da kullanılmaktadır: Var-
sın olsun, öyle olsa da, öyle olabilir, 
ancak bu konumuzla ilgili değildir... 
yaklaşık olarak böyle. Bu söylenen-
lerin bir daha çok felsefi, bir de daha 
somut, gündelik yaşama ilişkin iki 
boyutu vardır.

Karşıt bir görüşü çürütürken onun 
temel iddiasına öncelikle itiraz et-
memek, bu noktayı açık bırakmak ve 
ancak daha sonra, uzun bir argüman-
tasyon aracılığıyla karşıt tezi yanlış, 
kendi sistemi dahilinde içkin olarak 
savunulamaz ve mantıksız olarak 
karakterize etmek, özellikle Hegel’in 
kullandığı eski bir “püf noktası” ve 
yöntemdir.

Marx’ın burada karşı tarafa uygu-
ladığı bu yöntemi, gündelik hayattan 
örneklendirmek gerekirse: Bir büyük 
mülk sahibinin köylülere yeterince 
tahıl üretmedikleri için hakaret ettiğini 

ve onları hırsızlıkla suçladığını, köy-
lünün de bu mülk sahibine “Pekâlâ!” 
diye yanıt verdiğini düşünelim. Köylü 
bu tezi öncelikle açık bıraksın ve 
sonrasında mülk sahiplerinin, feodal 
beylerin, tahılı haksızca elde ettikle-
rini, yani ilkesel olarak çaldıklarını 
kanıtlasın. Buna göre, hırsız olan 
bütün mülk sahipleridir. Ve köylü 
nükteli bir şekilde mülk sahiplerine 
şöyle seslenmektedir: “Köylü de 
sensin, yani hırsız da!” Bu elbette 
bilimsel olarak sağlam bir tez değildir. 
Ama “köylü” olarak tanımlanan mülk 
sahibini kızdırmaktadır, çünkü bu ta-
nım, onun için bir küfürdür. Marx’ın 
“Aslında Yahudi olan sensin!” diye 
seslendiği Yahudi düşmanı Hristiyan 
da bu şekilde kızmaktadır. Bu da 
bilimsel bir tez değildir. Ve köylüyle 
mülk sahibi örneğinden farklı olarak, 
yalnızca yanlış anlaşılmaya müsait 
değil, aynı zamanda kısa süreli etki 
gösteren bir nüktedir ve uzun vadede 
bakıldığında şüphesiz zararlı sonuçlar 
doğurmaktadır.

Marx provoke edici ve çelişkili “Hristiyanlar 
Yahudileştiler” iddiasıyla neye ulaşmak istemektedir?

Bauer’ın bir meydan okuma anlamı-
na gelen görüşlerine, Marx “pekâlâ!” 
diyerek karşılık vermektedir. Marx’ın 
ikinci bölümde geliştirilen görüşle-
rinden sonra, bu çok problemli cümle 
etkisiz bir cümledir ve zaten “Hristi-
yanlar Yahudileştikleri” (S. 373) için 
aslında hiçbir şey ifade etmemektedir.

Bu önce şaşırtıcı gelebilir. Hristi-
yanlar mı Yahudileştiler? Öyleyse, 
der Marx, bugün Hristiyan devlet-
lerde, Hristiyan dünyada hangi ruh 
hakimdir? Elbette paranın ruhu. Bu 
sözüm ona Yahudi ruhu “Hristiyan 
halkların gerçek ruhu olmuştur.” (S. 
373) Bu başarılı bir nükte olabilir. 
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Bu, düşündüğümüz gibi, o zamanki 
Yahudi düşmanlığına karşı verilmiş, 
çok ileriye giden bir taviz de olabilir. 
Kesin olan şudur: Marx kategorik 
olarak kapitalizmin ve sömürünün 
eleştirisinde “Yahudiler”e yoğunlaş-
mayı reddetmektedir.

Marx’ta “Yahudilik” tanımının 
küçük değişiklerle birbirinden çok 
farklı üç ayrı anlamda kullanıldığının 
açıklığa kavuşturulması önemlidir. 
Marx bunu, hangi anlamın anlaşılması 
gerektiğini her defasında açıklamadan 
yapmaktadır. İlk olarak Yahudilik, 
Yahudi dini anlamına gelmektedir. 
İkinci anlamda Yahudilik, eşit haklar 
için mücadele eden Yahudiler için 
kullanılır. Üçüncü anlamda Yahudi-
lik, Yahudiler, Yahudi kelimeleri o 
zamanki gündelik dile uygun olarak 
bezirganlık, tefecilik, sömürü anlam-
larına gelmektedir.

Bunun arkasında - metnin söz konu-
su olan ikinci bölümünden anlaşıldığı 
üzere - Marx’ın Yahudiler’in Orta 
Çağ’dan kapitalizmin başlangıcına 
kadar olan tarihi gelişimdeki rolü hak-
kındaki belirli bir görüşü yatmaktadır. 
Bu, tartışılabilecek ve tartışılması ge-
reken bir noktadır. Fakat Marx bu nok-
taya sadece şöyle bir değinmektedir.

Marx, Yahudilerin kapitalizmin ge-
lişiminde “canla başla çalıştıklarını” 
yazmaktadır. (S. 373) Sözü edilen “ça-
lışmak”tır. Yani Marx yalnızca ya da 
herkesten önce Yahudilerin sorumlu 

olduklarını iddia etmemektedir. Marx 
bu bölümde bu tarihi soruyu sınıfsal 
bakış açısıyla yanıtlamaktan kaçınır 
ve sonra da peşine düşmez. Bunun 
belirtilmesi bu noktada zorunludur. 
Doğrudan takip eden bölümde, yine 
Yahudilere dair “onun aracılığıyla ve 
o olmaksızın” şeklindeki ifadede açık 
bir şekilde ortaya çıkan şudur ki: “Ya-
hudi”, sömürü toplumu için kurucu bir 
öğe değildir. (S. 373)

Marx daha sonra Bauer’den Ya-
hudiler’in Viyana ve New England/
Kuzey Amerika’daki sözüm ona gü-
cüne dair üç tane alıntı yapmaktadır. 
Burada Bauer’ın Yahudi düşmanı 
ifadeleri tek tek eleştirilmemektedir 
(orijinalinde: “Yahudi [...] Avrupa’nın 
kaderine karar verir.” - Bauer, Bruno: 
Yahudi Sorunu, Braunschweig 1843, 
S. 114). Daha çok feodal toplumlarda 
olduğu gibi, Kuzey Amerika’nın bur-
juva toplumunda da bezirganlığın ve 
paranın iktidarının hakim olduğunu 
belirtilmektedir. Bunlar adeta “normal 
ifadelerine” ulaşmışlardır. Marx son 
olarak da temelde konunun Yahudiler 
ve Hristiyanlar olmadığını, aksine 
siyasetin belirleyici olmadığını ifade 
etmektedir. Paranın iktidarı politik 
güçler üzerinde hüküm sürmektedir, 
onları kendi kölesi yapmıştır.

İkinci bölümün sonraki bölümde de 
devam eden temel sorunu, Marx’ın 
hangi tempoda ve hangi dönüşlerle 
Yahudileri kapitalistlerle. Yahudileri 
Hristiyanlarla, sonra tekrar Hristi-
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yanları kapitalistlerle ve tersine de az 
çok ciddi anlamda ya da şaka yoluyla 
bir tuttuğu sorusudur. Marx’ın bu 
kafa karıştırıcı hamlelerle apaçık bir 
şekilde ortaya koymak istediği tek bir 
şey vardır: Yahudiliği kapitalizmle 
özdeşleştiren kimse, her şeyden önce 
Hristiyanları da kapitalizmle özdeş-
leştirmelidir. Ve sonra zaten hepsi 
aynıdır: Yahudiler Hristiyanlardır, 
Hristiyanlar Yahudilerdir ve hepsi 
de kapitalisttir. Marx Bauer’ın yanlış 
düşünce akışını görünürde ciddiye 
almakta ve onu öyle bir noktaya 
sivriltmektedir ki, bununla Bauer’ın 
fikirlerinin saçmalığını ortaya koymak 
amacındadır. Bu karmaşık bir girişim-
dir ve belki de Marx’ın düşündüğü 
gibi kolaylıkla işlememektedir.

Üçüncü bölümde Marx Yahudilik 
ve Hristiyanlık arasındaki ilişkinin 
teorik ve pratik tarihine değinir. Biraz 
kısaltılmış şekilde söyleyecek olursak: 
Marx Yahudiliğin Hristiyanlığın yanı 
sıra var olabilmiş olmasının şaşılacak 
bir şey olmadığını anlatmaktadır. 
Burjuva toplumu Yahudilik ve Hristi-
yanlıkla oldukça iyi başa çıkmaktadır. 
Çünkü Yahudiliğe haklı ya da haksız 
olarak atfedilen paraya tapma özelliği, 
hakim olan “Hristiyan toplumu”nda 
(S. 374) burjuva-kapitalist koşullar 
içerisinde her gün yeniden üretil-
mektedir.

Bu bölümde Yahudi dinine ve Ya-

hudiliğe ilişkin suçlamaların bolluğu, 
“Yahudi İsacılık” (S. 375), yani “Ya-
hudi bir Hristiyanlık” şeklinde şaşırtı-
cı bir tezle sona ermektedir. Marx için 
Yahudiliğin bir din olarak “kendini 
teorik anlamda geliştiremediği” (S. 
375) açıktır. Marx şöyle devam eder:

“Yahudilik doruk noktasına bur-
juva toplumunun oluşmasıyla 
ulaşır, buna karşılık burjuva 
toplumu doruk noktasına ancak 
Hristiyan dünyada ulaşır.” (S. 
376)

Ve Marx şimdi yine nüktesine, en 
sevdiği konuya dönmektedir:

“Hristiyan en baştan itibaren 
teorisyen Yahudi’dir, Yahudi 
ise pratikte Hristiyan’dır ve 
pratik Hristiyan tekrar Yahudi 
olmuştur.” (S. 376)

Marx bu kafa karıştırma oyunuyla 
Bauer’ın analizinin anlamsızlığını 
ortaya koymak istemektedir. Yahudi-
lerle Hristiyanlar arasındaki farkların 
tarihsel olarak bile var olmaya devam 
edemediklerini anlatmaya çalışmak-
tadır. Gelişen burjuva toplumunda o 
kadar birbirlerine karışmışlardır ki, 
kesin bir ayrım yapma çabası absürt 
ya da gerici olacaktır.

Muhtemelen bu metnin asıl sorunu, 
dördüncü bölümde anlaşıldığı üzere 
vurgulamaların nasıl konulduğu soru-
sunda yatmaktadır. Marx bu bölümde 
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de Yahudiliğin Hristiyanlığa, Hris-
tiyanlığın da Yahudiliğe dönüştüğü 
düşüncesini geliştirmeye devam eder. 
Sona doğru, son üç paragrafta Marx 
artık yalnızca kapitalist toplumdan 
(o zamanlar buna henüz hâlâ burjuva 
toplumu demekteydi) Yahudi olarak 
bahsetmektedir. Yahudiliğin [kabulü] 
imkansız hale geldiğini söylerken, 
bezirganlığın [kabulünün] imkansız-
laşmasını istemektedir. Bu noktada 
belirli bir “çeviri” yahut tamamlama 
acil bir şekilde gereklidir: Sizin tipik 
Yahudi olarak gördüğünüz, tipik ka-
pitalisttir.

Son cümle de oldukça ilginçtir. 
Burada insanların özgürleşmesinden 
bahsedilmemekte, şaşırtıcı bir şekil-
de yeniden metnin başlangıcındaki 
Yahudilerin özgürleşmesi talebine 
dair soruya dönülmektedir. Marx ilk 
bölümde buna bir yanıt vermiştir: 
Yahudilerin politik özgürleşmesi bur-
juva toplumunda mümkün ve gerek-
lidir ve ancak tutarlı bir sonuç olarak 
değerlendirilebilir. Peki Yahudilerin 
toplumsal özgürleşmesine dair ne 
söylenebilir? Marx yanıt verir:

“Yahudi‘nin toplumsal özgür-
leşmesi, toplumun Yahudilikten 
özgürleşmesidir.” (S. 377)

Bu cümle bu şekilde bırakılamaz.

Marx’ın retorik nükteleri Yahudi düşmanlığına karşı 
mücadelemizi zorlaştırmaktadır ve bu yüzden kullanılamazlar

Marx’ın bu son altı sayfada o döne-
min biçimsel özellikleriyle yazdıkları 
bizim açımızdan yorumlama ve açık-
lamayı gerekli kılmaktadır.

Duruşumuzu mümkün olduğu 
kadar belirginleştirmek isteriz. Birbi-
riyle ilişkili beş paragrafta, Marx’ın 
kendisi açıkça ifade etmediği halde, 
fikrimizce gerçekte kastettiğinin ne 
olduğunu açıklığa kavuşturmaya çalı-
şacağız. Bunu şimdiye kadar tartışmış 
olduğumuz “pekâlâ!” paragrafından 
önceki paragraf ve onu takip eden dört 
paragraf üzerinde göstermek istiyoruz.

Marx aslında zorunlu olan bir sap-
tama ile başlamamaktadır:

Yahudi’nin iddia edilen dünyevi 
kültü nedir? Bezirganlık. Yahudi’nin 
sözüm ona dünyevi tanrısı kimdir? 
Para.

Bunun yerine Marx bu Yahudi düş-
manı ön yargıyı bu eklemeleri yapma-
dan şöyle aktarmaktadır: “Yahudi’nin 
dünyevi kültü nedir? Bezirganlık. 
Yahudi’nin dünyevi tanrısı kimdir? 
Para.” (S. 372)

Marx devam etmektedir: “Pekâlâ!” 
Tekrar edecek olursak, bu “pekâlâ!” 
kesin bir kopuşu ifade eder. Marx 
“bu böyledir” dememekte, aksine “bu 
iddiayı şimdilik bir kenara bırakalım” 
demektedir.
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Eğer Marx giriş kısmında doğrudan 
şu şekilde ifade etmiş olsaydı, şüphe-
siz çok daha anlaşılır ve yorumlamalar 
açısından kesinlikle çok yardımcı 
olurdu:

Gerçekle uzlaşmayan bu ön yargıyı 
burada ilk aşamada gerçek kabul 
ederek, Bauer’ın düşünce akışının, 
bizim açımızdan tamamıyla çarpık 
olan kendi öz mantığı içerisinde dahi 
söz konusu yanlışlığını kanıtlamaya 
çalışacağız. Aşağıdaki metinde gerek 
din olarak gerekse Yahudi nüfusu 
anlamında ve genel olarak Yahudilik 
hakkında Bauer ve çağdaşlarının 
iddialarını bizim kesinlikle paylaş-
madığımızı her defasında ayrıca 
belirtmeyeceğiz.

Bu ifade biçimiyle, sonraki parag-
rafların okunma biçimi tamamıyla 
başka olacaktı. Ancak Marx’ın metni, 
temelden bir açıklama yapılmadan şu 
şekilde anlaşılmaktadır (burada kendi 
açıklamalarımızı parantez içine aldık):

“Bezirganlıktan ve paradan, yani 
pratik, gerçek Yahudilikten (ki 
bu, tipik kapitalist olanın yanlış 
ve ayrımcı şekilde gündelik haya-
tta tekrar tekrar sözüm ona tipik 
Yahudi olarak tanımlanmasıdır, 
y.n.) özgürleşmek, zamanımızın 
kendini özgürleştirmesidir.
To p l u m u n  b e z i r g a n l ı ğ ı n 
koşullarını, yani bezirganın 
var olma olasılığını ortadan 
kaldıracak şekilde örgütlenmesi, 

(sözüm ona, y.n.) Yahudi’yi, 
(Yahudilik üzerindeki bu çarpık 
ayrımcı görüşü, gerçekte kapita-
listi ve kapitalizmi, y.n.) imkansız 
kılardı. Sahip olduğu dini bilinç, 
soluk bir buğu gibi toplumun 
gerçek yaşam havasında yok olup 
giderdi. [...]
Yani Yahudilikte (daha doğrusu 
sözüm ona Yahudilik olarak 
tanımlanan da, y.n.) halihazırda 
genel bir anti-sosyal unsur gör-
mekteyiz. Bu unsur, Yahudilerin 
(genel olarak Yahudilerin değil, 
ancak tek tek örnek ve durumlar-
da, y.n.) bu kötü ilişkinin şimdiki 
doruğuna varmasında canla başla 
çalıştıklarıdır ve buradan itibaren 
zorunlu olarak ortadan kalkacak 
olmalarıdır.
Son anlamıyla Yahudilerin 
özgürleşmesi, insanlığın (kapi-
talizmden ve böylece, ön yargılar 
sonucu oluşmuş sözüm ona, 
y.n.) Yahudilikten (Yahudilik 
olarak tanımlanandan, y.n.) 
özgürleşmesidir.” (S. 372-373)

Eğer Marx buna yakın bir şekilde 
metnini açıklığa kavuşturmuş olsay-
dı - ve bu bizim açımızdan gerekli 
olurdu -, her şey daha açık ve anlaşılır 
olacaktı.

“Ama Marx bu noktayı açıklığa 
kavuşturmamıştır” itirazı bu noktada 
zayıflatılamaz.

Bu kelimelerle bir oyun değildir. 
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Burada söz konusu olan, - Yahudiler 
de dahil olmak üzere - bütün insanla-
rın özgürleşmesinin ancak toplumun 
burjuva toplumu koşullarından ve ka-
pitalizmden özgürleşmesi ile mümkün 
olabileceğidir.

Marx, burjuva toplumu ya da ka-
pitalizm yerine “Yahudilikten” diye 
yazmaktadır - ve burada görüşler 
ayrılmaktadır ve ayrılmalıdır da.

Yahudilik ve kapitalizmin özdeşleş-
tirilmesini metnin sonuna yerleştire-
rek Bauer’e karşı muhtemelen parlak 
bir retorik zafer kazanmaktadır Marx. 
Ancak böylece bundan daha büyük, 
çok da felsefi olmayan, ancak Yahudi 
düşmanlığına karşı politik-ideolojik 
bir görev olarak verilen mücadelede 
işleri kolaylaştırmamakta, tersine 
zorlaştırmaktadır.
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II. Sonuç
Marx’ın Bruno Bauer’e yönelik 

eleştirisini bir kere daha özetleyelim:

Marx komünist bakışa sahip dev-
rimci bir demokrat olarak, gündelik 
mücadelelerle sömürü ve baskıdan 
kurtulmak için verilen mücadele ara-
sındaki ilişkiyi gözden kaçırmamak-
tadır. Her koşulda gerçekleştirilmesi 
gereken güncel politik özgürleşme ile 
genel olarak insanlığın özgürleşmesi 
arasında ayrım yapmaktadır. Henüz 
çok genel ifadelerle de olsa, gerekli 
gündelik mücadeleler ile daha da ge-
rekli olan komünizme doğru sosyalist 
mücadele arasındaki doğru ilişkiyi 
ortaya koymaktadır.

Metnin temel sorunu, asıl büyük 
kısmını oluşturan ilk bölümde değil, 
ikinci bölümün yaklaşık altı sayfasın-
da yatmaktadır. Geleneksel Yahudi 
düşmanı klişelere dair ifadelerin 
devralınması nedeniyle bu altı sayfa 
kesinlikle örnek olarak değerlendi-
rilemez ya da alıntılar ve ifadelerin 
olduğu gibi alınmasıyla antisemit 
ideolojiye karşı güncel mücadelede 
kullanılamaz. Bu, işçi sınıfı hareketi 
içerisinde bu paragrafların Yahudi 
düşmanı demagoglar tarafından doğ-
rudan kullanılmasından Nazi propa-
gandasına alet edilmesine kadar var-
makta ya da güncel Yahudi düşmanı 
akımlarda belirginleşmektedir.

Temel sorun, Marx’ın Yahudilerin 
politik özgürleşmesi konusunda gün-
cel politik tartışmalarda teorik- ide-
olojik anlamda Bauer’ın kendi çıkış 
noktalarını temel alarak onu çürütmek 
ve ad absurdum haline getirmek ama-
cında olup olmadığını nihai olarak 
açıklığa kavuşturmamasıdır. Ancak 
metindeki bu eksikliğin giderilmesiyle 
açıklığa kavuşturulabilir ki, Marx bu 
yazısında da içkin tartışma üslubuyla 
Bauer’ın otoritesini sarsmakta, bu 
otoritenin altını oymakta ve Bauer’ın 
tezlerinin anlamsızlığını ve Yahudi 
nüfusun özgürleşmesine karşı olan, 
demokratlar için kabul edilemez du-
ruşunu kanıtlamaktadır.

Marx Bauer’i hem teorik-ideolojik 
açıdan hem de pratik-ekonomik açı-
dan sıkıştırmaktadır. Ancak Bauer’le 
Orta Çağ’da Yahudilerin gerçekten 
de bezirganlığın ya da sonrasında 
kapitalizmin taşıyıcısı olup olmadık-
larını tartışmamaktadır - bu gerekli 
olmasına rağmen. Haçlı seferlerinden 
ve Yahudilere yönelik pogromlardan 
bahsetmemektedir. Bauer tarafından 
Yahudilerin sömürücülerle geçmişte 
ya da kısmi olarak şimdiki zamanda 
bir tutulmasına itiraz etmemektedir. 
O zamanlarda bunun gerçekten böyle 
olup olmadığı sorusunu tartışmamak-
tadır. Ancak Marx’ın açıklamalarında 
tartışılmaz olan şudur: Yahudilere 
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haklı ya da haksızca atfedilen, gü-
nümüzde şüphesiz Hristiyan devleti 
ve kapitalist toplumu belirleyendir. 
Burada Yahudilere sömürücü olarak 
hitap ya da hakaret edilmektedir, 
ancak Yahudilerin suçlandığı şey, 
eninde sonunda Hristiyan-kapitalist 
devletin özelliğidir ve bu suçlamaları 
yöneltenler, dikkati kapitalist sömürü 
ilişkilerinden başka yöne çekmek iste-
yenlerdir. Marx için bu anlamda bütün 
tartışma aslında gereksizdir çünkü 
yaşadığı çağın toplumunda Yahudi 
nüfusuna atfedilen bu özelliklerin 
temelinin Yahudilik dininde ya da tek 
tek Yahudi kapitalistlerde yatmadığı 
açıktır. Sömürü ve kapitalizm her 
yerdedir ve ortadan kaldırılmalıdır.

Bu yöntemin artısı ve eksisi ayrıca 
belirtilmelidir: Marx’ın Yahudi nüfusu 
hakkındaki tartışmadan kaçınması, 
mantığını tamamen açığa kavuştur-
masında faydalıdır, çünkü söz konusu 
olan Yahudiler ya da Hristiyanlar de-
ğil, kapitalizmdir. Tartışmayı Yahudi 
nüfusu üzerinden yürütmek, dikkati 
yukarıda ifade edildiği üzere genel 
insani özgürleşmeden ve komünizmin 
gerekliliğinden başka yöne çekmek 
amacındaki bir manevradır. Ancak bu 
yöntemin hatırı sayılır bir sakıncası 
da bulunmaktadır. Marx’ın “gündelik 
hayattaki Yahudiler”e dair geçmiş 
ya da kısmi olarak güncel klişelerin 
yanlışlığını kanıtlamaması ve bu 
klişeleri yalnızca dikkati başka yöne 
çekmeye yönelik bir manevra olarak 

değerlendirmesi nedeniyle, bu yazı 
Yahudi nüfusunun tarihinin çarpı-
tılmasına karşı bir yazı değildir. Bu 
bakımdan Yahudi düşmanı çarpıtma 
ve karalamalara, Yahudilerin gerçekte 
gördükleri zulmün üzerinin örtülmesi-
ne karşı verilen mücadelede yardımcı 
da olmamaktadır. Oysa özellikle Haçlı 
seferlerinden ve Martin Luther’den 
bu yana devam eden bu zulmün anla-
şılması, Alman tarihi açısından temel 
önemdedir.

Bu metindeki bahsettiğimiz sorunu 
görmek istemeyen, evet hatta bunu 
konunun “yorucu şekilde tartışıla-
rak tüketilmesi” şeklinde göstermek 
isteyen Franz Mehring gibi Marx 
savunucuları, aslında Marx’a zarar 
vermektedir. (Mehring, Franz: Alman 
Sosyal Demokrasisinin Tarihi [Alm.]. 
Birinci Bölüm: Haziran Devriminden 
Prusya Anayasa Tartışmasına kadar 
olan dönem 1830-1863 (1897/1898), 
Berlin 1960, S. 164)

Sınıfsal bakış açıları nedeniyle bu 
yazının güçlü yönlerini hiçbir şekilde 
göremeyen ve görmek de istemeyen 
anti-Marksist ve antikomünist burjuva 
eleştirmenleri ise, yazının zayıflıkları-
nı keşfedip tanımlamışlardır: Yahudi 
düşmanı[1] klişelerin tarihinin aydın-
latılmasındaki zayıflıklar; yazının ya-
zıldığı dönemde henüz geliştirilmemiş 
bulunan ve bu nedenle Yahudilerin 
[1] Alm. „Antijudaismus“:  Orta Çağ’dan 
itibaren dine dayalı Yahudi düşmanlığını 
ifade eder, [ç.n.]
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uğradıkları baskı ve zulümden yola 
çıkarak tartışmayan Marksist yön-
temin zayıflıkları; Marx’ın kendisi 
bunları paylaşmadığı halde Bauer’ın 
klişelerini tekrarlarken ortaya çıkan 
belirsizlikleri açıklığa kavuşturmayan 
dildeki zayıflıklar. Değinilen bazı nok-
taların gerçekten de haklılık payı olsa 
da ve komünist güçlerin antikomünist 
provokasyonlara düşmemeleri için 
bunları bilmesi gerekse de, böyle eleş-
tirmenlerin sıklıkla yalnızca, Marx’ı 
Yahudi düşmanı ve hatta Auschwitz’in 
öncülü olarak tanımlayan ve Marx’tan 
Hitler’e doğrusal bir çizgi çizen anti-
komünistlerle bir yerde birleştikleri 
açıktır.

Henüz Marksist olmayan erken 
dönem Marx’ın bu yazısı, Yahudi 
düşmanı Genç Hegelciler’den politik 
olarak kat kat üstündür. Hristiyan 
devlet ve kapitalist sömürü toplumu 
böyle (Hristiyan/Yahudi gibi) sıfat-
larla nitelenemeyeceği ve kendileri 
kapitalist sömürücü oldukları için, 
Hristiyanların Yahudilere sömürücü 
diye hakaret etmelerinin absürt oldu-
ğunu vurgulamaktadır.

Zamanla - “Yahudi Sorunu Hak-
kında” yazısından daha belirgin 
şekilde - açığa çıkan şudur: Marx ve 
Engels “Kutsal Aile” (1845) yazısında 
“Bruno Bauer ve yandaşlarına karşı” 
Yahudilerin politik özgülleşmesi için, 
Yahudi düşmanlığına karşı mücadele 
eden Yahudi toplumu temsilcilerinin 
yanında yer aldılar. Ne yazık ki bunu, 

burada da Yahudi düşmanı “Yahudi 
= sömürücü” klişesini temelden 
reddetmeden ve onun maskesini 
düşürmeden yaptılar. Fiili olarak bu 
yazıda da Bauer’e karşı retorik dönüş 
görülmektedir: Eğer Yahudiler sözüm 
ona sömürücü iseler, siz Hristiyanlar 
asıl sömürücü ve “Yahudiler”siniz!

Bununla birlikte şu ortadadır: Yahu-
di düşmanlığı ve Yahudilere yönelik 
zulmün gerçek tarihi konusunda 
aydınlanma mücadelesinde ısrarcı 
olmak, bu açıdan bütün yanlış ve 
eksikliklerle özeleştirel bir tavırla 
mücadele ederek onları yenmek ve 
Marx’a uygun olarak “Yahudi Sorunu 
Hakkında” yazısını da eleştirel anlam-
da ele almak, sosyal demokrasideki, 
işçi hareketindeki, komünist hareket-
teki Marksistler’in görevidir. Marx’ın 
1844 yılında zamanının ve gelecek on 
yılların Yahudi düşmanlığından doğan 
tehlikeyi hafife alıp almadığı sorusunu 
bir kenara bırakalım. Tarihin bundan 
sonraki akışı her halükarda bunun 
böyle olduğu izlenimini bırakıyor.

Lakin genç Marx’ın, henüz Marksist 
olmayan Marx’ın büyüklüğü, gerçek-
ten araştırmaya hazır olan ve çeşitli 
yorum olanaklarını sistematik olarak 
inceleyenler için de görünür olacaktır.

Devam edecek olan analizlerimiz 
gösterecektir ki, Marx ve Engels çeşit-
li yayınlarda ve çok farklı zamanlarda, 
sistematik olmasa da Yahudi düşman-
lığı ve Almanya’daki ve dünyadaki 
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Yahudi nüfusun gerçek durumuna dair 
tek tek sorular konusunda pozisyon 
almışlardır. Marx ve Engels’in haklı 
olup olmadıkları, burada da analiz 
edilmeli ve tartışılmalıdır.

Sonuç olarak vurgulanması gerekli 
ve kesin olan şey, Marx ve Engels’in 
her zaman ezilenlerin, ezilen Yahudi 
nüfusunun da yanında yer aldıklarıdır. 
Marx’ın pratikte Yahudi nüfusuyla 
dayanışmadığı iması, bir iftiradır. 
Marx daha 1843 yılında, Yahudi top-
lumunun mücadelesini desteklemeye 
hazır olduğunu belirtmektedir. (Bkz. 
Marx-Engels Bütün Eserleri [Alm.] 

Cilt 27, S. 418) Bundan bir yıl sonra 
da Bruno Bauer’e karşı başka bir yazı-
sında Yahudi toplumunun temsilcileri 
Philippson, Hirsch ve Rieser’le da-
yanışmasını ifade etmekte ve Yahudi 
nüfusunun politik özgürleşmesini 
talep etmektedir. (Bkz. Marx-Engels 
Bütün Eserleri [Alm.] Cilt 2, S. 120)

Marx ve Engels - ki bu tarihsel 
önemdedir - kapitalizmin, kapitalizm 
içerisindeki sömürü ve baskının köke-
ninin üretim ilişkilerinde yattığını ve 
ancak bu kökenden yola çıkarak yok 
edilebileceğin; bilimsel olarak ortaya 
koyarlar.
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Marx’ın erken dönem yazılarına dair 
geçmişe dönük özeleştirisi ciddiye 
alınmalıdır

Marx ve Engels’in erken dönem 
yazılarına dair bütün sonraki notlarını 
ayrıntılı olarak incelemek, onları adeta 
“çevirmek” ve anlaşılır kılmak için 
oldukça faydalıdır.

Bu her şeyden önce, o dönem he-
nüz sınıfsal bakış içermeyen, gerçeği 
bu sınıfsal bakışla ele almayan ve 
genel olarak “insanlık”tan bahseden, 
Feuerbach’ın “insanlık” hakkındaki 
görüşlerinin devralındığı ifade bi-
çimidir. Bu ifade biçimini Marx ve 
Engels sonraki yazılarında çok açık 
olarak eleştirmişlerdir. Marx bunu 
daha sonra “Feuerbach kültü” olarak 
nitelendirmektedir. (Hakim sınıfın ya 
da sermayenin bir aracı olarak devletin 
işlevi de bu erken dönem yazılarında 
henüz bu şekilde nitelendirilmemiştir.)

Marx ve Engels için açıktır ki, 
erken dönem yazıları, dilsel ifade 
biçimindeki bütün niteliklerine rağ-
men, dönemin düşünce ve kanıtlama 
biçimlerine uygun ve kısmi olarak 
hâlâ “hegelleşmiş” dilin etkisindedir 
ve çok soyut, geniş bir ön birikim ge-
rektiren düşüncelere dayanmaktadır.

Açıkça gösterilebilir ki, Hegel’e 
mesafesine rağmen, Marx başka açı-
lardan henüz “hegelci”dir. Metinde 
Kuzey Amerika ve Fransız Devri-

mi’nin gerçekliğine işaret edilmekte, 
ancak büyük bir kısmında düşüncele-
rin karşısına yine düşünceler koyarak 
mücadele edilmektedir. Düşmanca 
ideolojileri tartışırken, ampirik olarak 
sınıfsal bakış açısıyla Yahudi nüfu-
sunun gerçeği ve tarihi çıkış noktası 
olarak alınmamakta, içkin mantıkla 
aksi ispatlanmaya çalışılmaktadır.

Metnin ve yorumlarının en büyük 
zorluklarından biri de, Marx’ın met-
ninin derinlikli kavrayışı için temelde 
Hegel’in tarihe ve dinin tarihine iliş-
kin pozisyonlarına, genç Hegelciler 
Bauer ve Feurbach’ın kısmen doğru 
kısmen yanlış şekilde Hegel’e mesafe 
koyuşlarına ve o dönemin birbirin-
den çok farklı “Hegel öğrencileri” 
arasındaki tartışmalara dair bilginin 
gerekliliğidir.

Bir kere daha açık olarak ifade et-
mek gerekirse: Marx’ın bu kitap eleş-
tirisi, bir Marksist’in yazısı değildir. 
Bu, yeni komünist teorinin temellerini 
ve unsurlarını henüz yeni geliştirmeye 
başlamış bir yazarın yazısıdır. Sömü-
rünün üretimde ve üretim ilişkilerinde 
meydana geldiğine ilişkin bir teori (ar-
tı-değer teorisi), henüz ortada yoktu.

Marx ve Engels bu nedenle daha 
sonraları geçmişe dönük olarak açık 
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bir şekilde özeleştirel tavır almışlar-
dır: Erken dönem yazılarının büyük 
kısmı yorumsuz, ön açıklamasız ve 
eklemeler yapılmadan anlaşılır değil-
dir ve bu yazıları yeni bir basım için 
hazırlamaktan gerçekten daha önemli 
işleri olmuştur.

Marx daha 1847 yılında Engels’le 
birlikte, söz konusu metninin henüz 
“felsefi alıntılama” döneminde ya-
zıldığını ve bunun tezlerinin “yanlış 
anlaşılmasını” kolaylaştırdığını söy-
lemektedir. (Bkz. Marx-Engels Bütün 
Eserleri [Alm.] Cilt 3. S. 217f.)
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