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madığını anlamakta zorluk çekiyorum ... Krallara kral, rahiplere rahip ve 
şövalyeler şövalye denirdi; ancak burjuvazi kimliğini gizlemekten hoşla 
nır" (B. Groethuysen, Origines de l' esprit bourgeois en France, Moretti' den 
alıntı, 2013, 6). 

Fakat ben, bir sınıf olarak kendi öz-kimliğini böylece reddetmenin, 
paradoksal biçimde, tam da burjuva kimliğinin ve onun bir sınıf olarak 
işleyişinin temeli olduğunu ileri süreceğim. Burjuvanın kendi sınıfıyla 
özdeşleşmesi, psikanalitik anlamda, ya hayali bir orta sınıfa ya da genel 
insanlık düzlemine doğru "yerinden kaydırılmıştır"; o kadar ki burjuva 
lar ''biz" dediklerinde asla "biz, burjuvalar" demezler, "biz, insanlık", 
"biz, insanlar" derler. Yönetici sınıfın kimliğinin bu şekilde yerinden 
kaydırılması ve bunun beraberinde kamusal temsil alanından iktidarın 
boşaltılması, ideoloji eleştirisinin pratiği açısından benzersiz bir problem 
sunar. Her ne kadar eleştirinin görevi halen daha burjuvazinin yanlış bir 
şekilde kendine yakıştırdığı maskeyi indirmek ise de, burada söz konusu 
olan şey aslında açık bir imgenin, sınırları belli bir sınıf kimliğinin yoklu 
ğudur ki bujuvayı özdeşleşmeyi reddettiği sınıfın kendi adına bir parçası 
olmaya zorlayacak böyle bir imge inşa ederek buna karşı ·koymak gere 
kir. Uzlaşıyı her zaman askıya alan satirik sövüp sayma, Marx'ın burju 
vaziyi sık sık nihayet olduğu şey -ve olmaktan acı çektiği şey- olmaya 
davet ederken kullandığı pek çok eleştirel araçtan biridir. 
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■TOPLUMSAL CUMHURİYET 

Bruno Leipold 

Giriş 

Marx toplumsal cumhuriyete {SOCIAL REPUBLIC} iki dönem zar 
fında gönderme yapar: 1848 Devrimleri ve 1871 Paris Komünü. 
Bu bağlamların her ikisinde de, Marx kavramı işçi sınıfının si 

yasal iktidarı elinde tuttuğu bir cumhuriyete atıfla kullanır. Fakat, ilk 
bağlamda Marx, toplumsal cumhuriyeti burjuva cumhuriyeti ele geçirip 
onu toplumsal özgürleşime doğru çeviren işçi sınıfına atıfla kullanır. 
İkinci bağlamda ise Marx, toplumsal özgürleşime ulaşmak için uygun bir 
aygıt haline getirmek üzere, işçi sınıfının burjuva cumhuriyetinin siyasi 
kurumlarını dönüştüreceği fikrini ekler. 

Marx'ın kendisinin tercih ettiği cumhuriyeti burjuva cumhuriyetinden 
ayırt etmek için kullandığı diğer terimler, "işçi cumhuriyeti" ve "kızıl 
cumhuriyet"tir. Bu terimlerin hepsi, şu ünlü "proletarya diktatörlüğü" 
tabirinin kabaca muadili olarak görülmelidir.' Sonuç kısmında, proletar 
ya diktatörlüğüyle mukayese edildiğinde toplumsal cumhuriyet terimini 
kullanmanın kimi yorumlayıcı ve politik avantajlarını kısaca ele alıyo 
rum. 

1 'Anayasal cumhuriyet onun [köylülerin] birleşik sömürücülerinin diktatörlüğüdür; 
sosyal-demokrat, kızıl cumhuriyet ise, onun müttefiklerin diktatörlüğüdür' diye yazan 
Marx, bu kavramları birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanır' (Marx 1978 [1850], 
122). 
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1848 Devrimleri 

Toplumsal cumhuriyet terimi, 1848 Devrimleri sırasında radikaller ara 
sında özel bir önem kazanmıştı, Bu terim, hem erkekler için evrensel oy 
hakkını kurumsallaştıracak hem de politik reformun ötesine geçip top 
lumsal soruna yönelecek bir cumhuriyet için savaşan sosyalistlerin ve 
cumhuriyetçilerin düsturu haline gelen halk sloganı "Demokratik ve 
Toplumsal Cumhuriyet"in (la Republique democratique et sociale) bir yarısı 
nı formüle etmekteydi (Agulhon 1983, 164-165; Jennings 2011, 56; Sper 
ber 2005, 206--207; ve Pilbeam 1995, 215-218). 

Marx, Fransız Cumhuriyeti 1848 Şubat'ında ilan edildiğinde, her bir 
sınıfın cumhuriyeti kendince yorumladığını ileri sürer. İşçi sınıfı "toplum 
sal bir cumhuriyet", küçük burjuvazi "demokratik bir cumhuriyet" ve burju 
vazi "burjuva bir cumhuriyet" istiyordu (Marx 1979 [1852], 109, 181-182).2 

Marx, işçi sınıfının 1848' deki az-gelişmişliğinin, rakipleri karşısında işçi 
lerin toplumsal cumhuriyetinin şansının çok az olduğu anlamına geldi 
ğini ve bu yüzden Haziran Günlerindeki ayaklanmalar esnasında işçi sı 
nıfının kesin olarak ezildiğini ileri sürer. Bu yüzden Marx, "toplumsal 
cumhuriyetin [yalnızca] bir ifade", olacakların habercisi "bir kehanet ola 
rak belirdiğinde" ısrar eder (Marx 1979 [1852], 181). Buna karşılık, dev 
rimci dramada başrolü muzaffer burjuva cumhuriyeti oynamıştır. Marx 
bu cumhuriyetin kapitalist sınıfın iktisadi ve politik çıkarlarını korudu 
ğunu ve böylece kralın yönetimi yerine burjuva yönetimini ikame etmek 
le kaldığını savunur. "Burjuva cumhuriyetini, açıkça kabul edilen amacı, 
sermayenin yönetimini, emeğin köleliğini sürdürmek" olmakla itham 
eder (Marx 1978 [1850], 69). 

Paris Komünü 

Paris Komünü olayları, Marx' a, nihayet siyasi iktidarı alacak bir konum 
da bulunan işçi sınıfına dair çarpıcı bir örnek sundu. Böylece Marx şunu 
belirtir: 1848' deki "Toplumsal Cumhuriyet çığlİğı" ancak "yalnızca sınıf 
egemenliğinin kralcı biçiminin değil, sınıf egemenliğinin kendisinin de 
yerini alacak bir cumhuriyete duyulan belirsiz bir özlemi" ifade edebil 
mekteyken, 1871' deki "Komün bu cumhuriyetin pozitif biçimiydi" (Marx 
1986a [1871], 330-331). Toplumsal cumhuriyet, en belirgin haliyle Fran- 

2 Marx burjuva cumhuriyetine 'saf cumhuriyet', 'anayasal cumhuriyet' ve 'parla 
menter cumhuriyet' olarak da göndermede bulunur. 
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sa'da İç Savıiş'ın ilk taslağının "Cumhuriyet ancak Toplumsal Cumhuriyet 
olarak mümkündür" başlıklı o kısa bölümünde Marx'ın Komün tartışma 
sında, birkaç kez belirir (Marx 1986b [1871], 497). Marx orada şunu ileri 
sürer: 

Fransa'da ve Avrupa'da bir Cumhuriyet ancak "Toplumsal Cumhuriyet'' 
olarak, yani, sermayeyi ve toprak sahipleri sınıfını Devlet makinesinden ko 
parıp bu makinenin yerine Komünü koyacak, "toplumsal özgürleşimi" 
açıkça Cumhuriyetin en büyük hedefi olarak ilan eden ve böylece Komünal 
örgütlenme yoluyla toplumsal dönüşümü güvenceye alan bir Cumhuriyet 
olarak mümkündür. 

Marx burada toplumsal cumhuriyete dair dört temel görüş belirtiyor: 
(a) politik iktidar, kapitalist olmayan ve toprak sahibi olmayan sınıfların 
elinde olacakhr;3 (b) bu iktidar toplumsal özgürleşimi hedefler; (c) Ko 
mün devletin yerini alır; ve (d) Devletin Komüne dönüştürülmesi top 
lumsal özgürleşimi kolaylaştırır. "Komünal örgütlenme yoluyla toplum 
sal dönüşümü güvenceye alan" toplumsal cumhuriyete dair bu son gö 
rüş, Marx'ın toplumsal cumhuriyet fikrindeki en önemli yeniliktir. Marx, 
burjuva cumhuriyetinin mevcut politik kurumlarını kullanmanın top 
lumsal kurtuluş hedefini boşa çıkaracağını ileri sürmektedir. Kendisinin 
de söylediği gibi, "işçi sınıfı halihazırdaki devlet makinesini ele geçirip 
onu kendi amaçları için işletmekle yetinemez", zira "işçilerin köleleşti 
rilmesinin siyasi aygıtı, onların özgürleşiminin siyasi aygıtı olarak iş gö 
remez" (Marx 1986a [1871], 328; Marx 1986c [1871], 533).4 

Marx, toplumsal cumhuriyetin şu yollarla burjuva cumhuriyetinin si 
yasal kurumlarından farklılaştığını ileri sürer: (i) bağlayıcı koşullar, geri 
çağırma ve sık sık tekrarlanan seçimler yoluyla temsili hükümetin yerine 
halk delegasyonunu geçirerek; (ii) yürütme organını meclise tabi kılarak 
ve (iii) devlet organlarını, bunları seçimle gelmiş, hesap sorulabilir ve 
meslek olmaktan çıkarılmış işler haline getirip halkın denetimine soka 
rak. Marx, Komünün bu kurumlar aracılığıya "Cumhuriyeti gerçekten. 

3 Burada Marx'ın toplumsal cumhuriyet kavrayışındaki bir başka dönüşümü sap 
tayabiliriz, zira bu toplumsal cumhuriyet artık yalnızca işçi sınıfıyla değil, halk sınıfla 
nrun daha geniş bir kesimiyle (yani köylülerle, zanaatkarlarla ve küçük butjuvazirıin 
unsur !arıyla) özdeşleştirilmektedir. 

4 Marx ve Engels bunu, Komünist Manifesto'nun 1872 tarihli önsözünde, düşüncele 
rindeki bir yenilik olarak sunarlar (Marx ve Engels 1988 [1872], 175). 
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demokratik olan kurumlara dayanarak desteklediğini" ileri sürer (Marx 
1986a [1871], 334). 

Sonuç 

Girişte, Marx'ın düşüncesinde 'toplumsal cumhuriyet'in çok daha ün 
lü olan proletarya diktatörlüğü terimi ile benzer bir rol oynadığını ileri 
sürdüm. Çağdaş bir gözle bakıldığında, toplumsal cumhuriyetin prole 
tarya diktatörlüğüne kıyasla kimi yorumlayıcı ve siyasi avantajları var 
dır, zira proletarya diktatörlüğü terimi başlangıçtaki anlamını karartan 
müteakip iki gelişmenin kurbanı olmuştur. İlk olarak, 'diktatörlük' teri 
mi, aslen Roma Cumhuriyeti'nde olağanüstü haller sırasında bir kimseye 
geçici olarak kapsamlı (ama yine de sınırlı) bir güç tanımasına dönük 
anayasal hüküm iken, kalıcı ve anayasal olarak kısıtlanmamış bir otokra 
tik yönetimin tasvirine evrilmiştir (Draper 1986, 3:11-16; Nippell 2012). 
İkinci olarak, 'proletarya diktatörlüğü', tek-parti devletiyle ve politik ve 
sivil özgürlüklerin kısıtlanmasıyla kopmaz biçimde ilişkilendirilen bir 
şey haline gelmiştir. Toplumsal cumhuriyet, bu ideolojik ve tarihsel ba 
gajdan azadedir. Bu terim, Marx'ın toplumsal kurtuluşa ulaşmanın ger 
çekten demokratik olan kurumlar gerektirdiğine inandığını daha açık bi 
çimde görmemize imkan verir. 
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