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FRÝEDRÝCH ENGELS

ÜÇ BASKININ ÖNSÖZLERÝ

I
Aþaðýdaki çalýþma herhangi bir iç dürtünün ürünü deðildir. Tersine.
Bundan üç yýl önce bay Dühring, sosyalizmin yandaþý ve
ayný zamanda düzelticisi olarak birdenbire yüzyýlýna meydan okuduðu zaman, Almanyadaki dostlar, o sýralarda sosyal-demokrat
parti merkez organý olan Volksstaatta bu yeni sosyalist teorinin
eleþtirici incelemesini yapmam için beni birçok kez zorladýlar. Onlar bu iþin, eðer henüz çok genç olan ve kesin olarak daha kýsa bir
süre önce birleþmiþ bulunan partide, mezhepçilik anlayýþýna yeni
bölünme ve karýþýklýk çýkarma fýrsatlarý verilmek istenmiyorsa, kesenkes gerekli olduðunu düþünüyorlardý. Almanyadaki dostlar, Almanyadaki koþullarý benden daha iyi deðerlendirecek bir durumda
bulunuyorlardý; buna göre, onlara inanmam gerekiyordu. Ayrýca
sosyalist-basýnýn bir kýsmýnýn, bu yeni-dönmeyi gerçi [sayfa 43] yalnýzca

Friedrich Engels
Anti-Dühring

9

iyi niyetine yönelen bir sýcaklýkla karþýladýðý belli olmuþtu; ama ayný zamanda, bu gazetelerde bay Dühringin sözü geçen iyi niyetine
karþý beslenen saygý sonucu, onun öðretisini ve üstelik gözü kapalý
kabul etme iyi niyeti de kendini gösteriyordu. Hatta bu öðretiyi vulgarize bir biçim altýnda iþçiler arasýnda yaymak için hazýrlanan
kimseler bile çýktý. Ve son olarak bay Dühring ve küçük mezhebi,
Volksstaatý böyle büyük savlarla ortaya çýkan yeni öðreti karþýsýnda
açýk bir durum almaya zorlamak için, her türlü reklam ve entrika
ustalýklarýný kullanýyorlardý.
Gene de, öbür iþleri bir yana býrakarak bu ekþi elmayý ýsýrmaya karar vermem için bana bir yýl gerekti. Bu ekþi elma gerçekte,
bir kez ýsýrýldýktan sonra tamamen yutulmasý gereken elmalar- dandý. Ve yalnýzca çok ekþi deðil, çok iriydi de. Yeni sosyalist teori,
yeni bir felsefe sisteminin son pratik meyvesi olarak çýkýyordu ortaya. Öyleyse bu teoriyi, bu sistem bütünü içinde incelemek ve sonra sistemin kendisini incelemek gerekiyordu; bay Dühringi, olanaklý
olan her þeyi ve daha baþka birkaç þeyi ele aldýðý o geniþ alanda izlemek gerekiyordu. 1877 yýlýndan baþlayarak, Volksstaatýn ardýlý
olarak Leibzigde çýkan Vorwärtsde yayýnlanan ve burada birarada bulunacak olan bir dizi makalenin kökeni, budur.
Eleþtiriye konunun, yani bay Dühringin yapýtlarýnýn bilimsel
yüküyle tamamen ters orantýlý boyutlarý kazandýran þey, konunun
niteliði oldu. Bununla birlikte, bu boyutlarý baðýþlatabilecek iki baþka
þey daha var. Bir yandan bu boyutlar bana, burada yanaþýlmasý
gereken çok çeþitli alanlarda, bugün bilimsel ya da pratik bir önem
taþýyan sorunlar üzerindeki görüþümün olumlu bir açýklamasýný
sunmak fýrsatýný veriyordu. Bu iþi her bölümde yaptým ve bu yapýt
bay Dühringin sistemine karþý bir baþka sistemi çýkarma amacýný
ne denli az taþýrsa taþýsýn, tarafýmdan sunulan düþünceleri birbirine
baðlayan iç baðýn okurun gözünden kaçmayacaðýný umarým. Bu
bakýmdan, çalýþmamýn büsbütün verimsiz olmadýðý konusunda,
daha þimdiden yeterli kanýtlara sahibim.
Öte yandan sistem yaratýcý bay Dühring, bugünkü [sayfa 44]
Almanyada tek baþýna bir olay deðildir. Bir süreden beri Almanyada
evrendoðum, genel doða felsefesi, siyaset, iktisat vb. sistemleri, bir
gece içinde, mantar gibi, düzinelerle boy vermektedir. En önemsiz
felsefe doktoru, hatta en önemsiz öðrenci bile, bugün kendini, en
azýndan bir tam sistem kurmaktan baðýþýk saymýyor. Týpký mo-

10

Friedrich Engels
Anti-Dühring

dern devlette her yurttaþýn, üzerinde oy vermeye çaðrýldýðý bütün
sorunlar konusunda bir yargýya varmak için olgun bulunduðunun
varsayýlmasý gibi; týpký ekonomide, her tüketicinin, geçimi için satýn alma durumunda bulunduðu bütün metalar üzerinde tam bir
bilirkiþi olduðunun kabul edilmesi gibi  ayný varsayým bundan
böyle bilimde de hüküm sürecek. Bilim özgürlüðü kiþinin öðrenmediði þeyler üzerinde yazmasý ve bunu sýký sýkýya bilimsel tek yöntem
olarak satmasý anlamýna geliyor. Bay Dühringe gelince o, bugünün
Almanyasýnda her yerde öne fýrlayan ve kendi ekstra... iþporta
malýnýn yaygarasý her þeyi bastýran bu gösteriþçi sözde-bilimin en
temsil edici örneklerinden biridir. Þiirde, felsefede, siyasette, iktisatta, tarihte ekstra iþporta malý, ders ve siyaset kürsüsünde ekstra
iþporta malý, her yerde ekstra iþporta malý, öteki uluslarýn orta malý
ve bayaðý iþporta malýndan farklý olarak, üstünlük ve fikir derinliði
iddialarýna sahip ekstra iþporta malý; Almanya entelektüel sanayisinin, tam da Philadelphia sergisinde ne yazýk ki yanlarýnda temsil
edilmediði öteki Alman mallarý gibi, ucuz ama kötü kaliteli, en
özellik belirtici ve en aðýr ürünü olan ekstra iþporta malý. Alman
sosyalizmi bile, bu yakýnlarda, özellikle bay Dühring tarafýndan verilen iyi örnekten bu yana, kendini ekstra iþporta malýna veriyor ve
tek sözcüðünü bile gerçekten öðrenmediði* bir bilimi sergileyen
þu ya da bu kiþiyi öne sürüyor. Alman öðrencisinin sosyal-demokrasiyi benimseyiþinin baþlangýcýný gösteren ve bundan ayrýlmaz bir
þey olan, ama iþçilerimizin son derece saðlýklý yaradýlýþý sayesinde
çabucak üstesinden gelinecek [sayfa 45] bir çocukluk hastalýðýdýr bu.
Eðer bay Dühringi ancak amatör olarak ilerleme savýnda
bulunabileceðim alanlarda izlemek zorunda kaldýysam, bu benim
suçum deðil. Böyle durumlarda, çoðu kez, hasmýnýn düzmece ya
da yanlýþ olumlamalarýnýn karþýsýna doðru, sözgötürmez olgularý
koymakla yetindim. Hukuk alanýnda ve sýk sýk da doða bilimlerinde böyle oldu. Öteki durumlarda, doða bilimlerinin teorik kýsmýndan
çýkartýlmýþ genel fikirler alaný, yani uzmanýn bile, bay Virchowun
itirafýna göre, hepimiz gibi bir yarý-bilgin olduðu komþu alanlara
geçmek üzere, kendi uzmanlýðýnýn dýþýna çýkmak zorunda kaldýðý
* Bu alýntý, Fransýz tuðamirali Chevalier de Panatnýn 1796 yýlýnda yazdýðý bir mektuptaki
bir söze anýþtýrmadýr. Devrimden hiçbir ders alamayan Fransýz kralcýlarýndan sözeden
tuðamiral, þöyle yazýyordu: Kimse ne bir þey unutabildi, ne de bir þey öðrenebildi. -Ed.
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bir alan sözkonusudur.* Bu konuda, küçük yanlýþlýklar ve anlatým
beceriksizlikleri için herkese gösterilen hoþgörünün bana da
gösterileceðini umarým.
Bu önsözü bitirirken elime, bay Dühringin Rasyonel Bir Fiziðin ve Rasyonel Bir Kimyanýn Yeni Temel Yasalarý adlý yeni bir
temel yapýtýný duyurmak için, gene bay Dühring tarafýndan kaleme alýnmýþ bir kitapevi duyurusu geçti. Fizik ve kimya bilgilerimin
yoksulluðunu ne denli bilirsem bileyim, gene de bu yapýtý hiç görmeksizin, bay Dühringin bu yapýtta ortaya koyduðu fizik ve kimya
yasalarýnýn, yanlýþlýklar ve beylik düþünceler bakýmýndan, kendisi
tarafýndan daha önce bulunmuþ ve bu kitapta incelenmiþ olan iktisat, evrenin genel þematik bilgisi vb. ile ilgili yasalar yanýnda yer
alacaklarýný ve bay Dühring tarafýndan yapýlmýþ rigometre ya da
son derece düþük ýsýlarý ölçme aletinin, yüksek ya da düþük ýsýlarý
deðil, ama yalnýzca bay Dühringin zýr cahil gururunu ölçmeye yarayacaðýný söyleyebilmek için, bay Dühringimi yeteri kadar tanýdýðýmý sanýyorum. [sayfa 46]
Londra, 11 Haziran 1878

II
Bu yapýtýn bir yeni baskýsýný yayýnlama zorunluluðu benim
için þaþýrtýcý bir þey oldu. Eleþtirisinin konusu olan þey, bugün hemen
hemen unutulmuþtur. Yapýtýn kendisi, yalnýzca Leipzigde çýkan
Vorwärtsde 1877 ve 1878 yýllarýnda bir dizi halinde binlerce okura
sunulmakla kalmamýþ, ayrýca çok sayýda basýlmýþ bir cilt halinde
bütün olarak yayýnlanmýþtýr da. Nasýl oluyor da biri çýkýp, benim
yýllarca önce bay Dühring üzerinde söylemek gereðini duyduðum
þeylerle ilgilenebiliyor?
Kuþkusuz bunu, en baþta, bu yapýtýn o sýrada dolaþýmda bulunan hemen bütün çalýþmalarým gibi, sosyalistlere-karþý yasanýn
resmen yayýnlanmasýndan hemen sonra, Alman Ýmparatorluðun* Rudolf Virchowun, 22 Eylül 1877 günü Münihte, Alman doðabilimci ve hekimlerinin
50. Kurulunda verdiði söyleve anýþtýrma. Bkz: Virchow, Die Freiheit der Wissenschaft im
modernen Staat.... Berlin 1877, s. 13. -Ed.
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da yasaklanmýþ olmasýna borçluyum. Kutsal-Baðlaþma ülkelerinin
soydan geçme bürokratik önyargýlarýna saplanýp kalmamýþ herhangi
bir kimse için bu önlemin etkisi apaçýk ortadaydý: yasaklanan
kitaplarýn iki-üç kat fazla sürümü, uygulama güçleri olmaksýzýn yasaklar yayýnlayan Berlinli efendilerin güçsüzlüklerinin günýþýðýna
çýkmasý. Aslýnda Ýmparatorluk hükümetinin iyilikseverliði, küçük
kitaplarýmýn benim göze alabildiðimden çok yeni baský yapmasýný
saðlýyor; metni gerektiði gibi gözden geçirecek zamaným yok ve
çoðu kez, onu olduðu gibi yeniden bastýrmak zorunda kalýyorum.
Ama buna bir baþka özellik daha ekleniyor. Bay Dühringin
bu kitapta eleþtirilen sistemi çok geniþ bir teorik alaný kapsar;
ben onu her yerde izlemek ve onun görüþlerine karþý kendi görüþlerimi çýkarmak zorunda kalmýþtým. Böylelikle olumsuz eleþtiri
olumlu bir duruma gelmiþ, polemik, Marksýn ve benim temsil etmekte olduðumuz diyalektik yöntem ve komünist dünya görüþünün, hem de bir dizi oldukça geniþ alanda, azçok tutarlý bir açýklamasý durumuna dönüþmüþtü. Bizim görüþümüz, ilk kez Marksýn
Felsefenin Sefaletinde ve Komünist Manifestoda ileri sürülmesinden bu yana, Kapitalin yayýnlanmasýna deðin yirmi yýl süren bir
[sayfa 47] kuluçka döneminden geçti; o zamandan beri giderek daha
hýzlý bir biçimde her gün daha geniþ çevrelere yayýlýyor, öyleki þimdi, Avrupa sýnýrlarýnýn çok ötesinde, bir yanda proleterler ve öte
yanda taraf kayýrmayan bilimsel teorisyenler bulunan bütün ülkelerde, dinleyici ve destek buluyor. Öyle görünüyor ki, üstelik Dühringin tezlerine karþý birçok bakýmdan bu vesileyle verilen olumlu
açýklamalar yararýna gereksiz bir duruma gelmiþ polemiði bile kabul
etmek üzere, konu ile yeteri kadar ilgilenen bir kamuoyu var.
Bu arada bir not: bu kitapta açýklanan görüþlerin temelleri
ve geliþmesi çok büyük ölçüde Marksa ve ancak çok küçük ölçüde bana iliþkin olduðundan, kitabýmýn onun bilgisi dýþýnda yazýlmadýðý kendiliðinden anlaþýlýr. Ben bütün elyazmasýný basýlmadan
önce ona okudum, ve ekonomi üzerindeki kýsýmda onuncu bölümü (Eleþtirel Tarih Üzerine) yazan da odur; ben yalnýzca, büyük
bir üzüntü duyarak, dýþsal nedenlerden ötürü bu bölümü biraz kýsaltmak zorunda kaldým. Zaten bizim özel konularda her zaman
birbirimize yardým etme alýþkanlýðýmýz vardý.
Bu baský, bir bölüm dýþýnda, bundan öncekinin týpkýsýdýr.
Bir yandan, kitapta birçok deðiþiklik yapmak yolundaki isteðim ne
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denli büyük olursa olsun, derinleþtirilmiþ bir gözden geçirme için
zamaným yoktu. Marks tarafýndan býrakýlmýþ elyazmalarýný baský
için hazýrlamak ödevim var ve bu iþ, bütün baþka iþlerden çok daha önemli. Ve sonra, vicdaným herhangi bir deðiþikliði kabul etmiyor. Bu yapýt, bir polemik yapýtýdýr ve hasmýma karþý, onun hiçbir
þey düzeltemediði yerde, kendi payýma hiçbir þey düzeltmemek
borcuyla yükümlü olduðumu sanýyorum. Ben yalnýzca bay Dühringin yanýtýna karþý yanýt vermek hakkýný isteyebilirdim. Ne var ki
ben, bay Dühringin saldýrýma karþý yazdýklarýný okumadým ve özel
bir neden olmadýkça da okumayacaðým; teorik düzeyde ondan
kurtulmuþ bulunuyorum. Öte yandan, o günden bu yana, Berlin
Üniversitesi tarafýndan utanç verici bir haksýzlýða uðramýþ bulunduðu
için, ona karþý yazýnsal savaþýmýn efendilik kurallarýna daha da çok
uymak gereðini duyuyorum. [sayfa 48] Gerçi üniversite, bunun cezasýný
gördü: bay Dühringin öðretim özgürlüðünü, bilinen koþullar altýnda
geri almaya razý olan bir üniversite, gene bilinen koþullar altýnda,
bay Schweningeri* kendisine zorla kabul ettirmelerine þaþýrmamalýdýr.
Açýklamalar eklemekte sakýnca görmediðim tek bölüm,
üçüncü kýsmýn ikinci bölümüdür: Teorik Bilgiler bölümü. Burada yalnýzca tuttuðum görüþün önemli bir noktasýnýn açýklanmasý
sözkonusudur ve hasmýmýn daha popüler bir üslup kullanmak ve
fikirlerin birbirine baðlanmasýný tamamlamak için çaba göstermemden yakýnmasýnýn yeri yoktur. Aslýnda, bunun bir dýþ nedeni vardý.
Yapýtýn üç bölümünü (giriþin ilk bölümü ile, üçüncü kýsmýn birinci
ve ikinci bölümleri), Fransýzcaya çevrilmesi amacýyla baðýmsýz bir
broþür durumuna getirecek biçimde, dostum Lafargue için yeniden elden geçirmiþtim ve Fransýzca baskýnýn bir Ýtalyanca ve bir
de Polonya dilindeki baskýya temel hizmeti görmesi üzerine, Sosyalizmin Ütopyadan Bilime Evrimi baþlýðý altýnda bir Almanca baský
çýkardým.** Bu sonuncusu, birkaç ay içinde üç baský yaptý ve Rusça
ve Danimarka dilinde de çevirileri yayýnlandý. Bütün bu baskýlarda,
yalnýzca sözkonusu bölüme bazý eklemeler yapýlmýþtý ve özgün
yapýtýn yeniden yayýnlanmasýnda, uluslararasý bir nitelik kazanan
* Dr. Schweninger, 1881 yýlýndan beri Bismarckýn özel hekimi idi ve bu nedenle
1884te üniversiteye profesör atandý. -Ed.
** Sözkonusu yapýt için, bkz: Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1993. -Ed.
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daha sonraki metin yerine ilk metne sarýlmayý istemek, ukalalýk
etmek olurdu.
Yapýlmýþ olmasýný istediðim öteki deðiþiklikler, baþlýca iki
nokta ile ilgili. Önce Morganýn, anahtarýný bize ancak 1877de verdiði insanlýðýn ilkel tarihi ile. Ama, o zamandan beri, Ailenin, Özel
Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Zürih 1884, adlý yapýtýmda, bu arada
elime geçen bilgileri kullanmak fýrsatýný bulduðumdan, bu sonraki
çalýþmaya iþarette bulunmak yeter.
Ýkinci olarak, teorik doða bilimini iþleyen kýsmý deðiþtirmek
isterdim. Bu kýsýmda büyük bir açýklama beceriksizliði [sayfa 49] egemendir ve bugün birçok nokta daha açýk ve daha belgin bir biçimde anlatýlabilirdi. Eðer burada kendime bazý düzeltmeler yapmak
hakkýný tanýmýyorsam, bundan ötürü bu düzeltmeler yerine kendi
özeleþtirimi yapmaya daha da zorunluyum.
Alman idealist felsefesinden bilinçli diyalektiði, onu doðanýn
ve tarihin materyalist anlayýþý ile bütünleþtirmek üzere kurtaran,
hemen hemen yalnýzca Marks ve ben olduk. Ne var ki ayný zamanda, hem diyalektik hem de materyalist bir doða anlayýþý, matematik ve doða bilimi ile içli-dýþlý olunmasýný gerektirir. Marks, dörtbaþý
bayýndýr bir matematikçi idi ama doða bilimlerini biz ikimiz de ancak parça parça, kesikli, daðýnýk bir biçimde izleyebiliyorduk. Ancak,
tecimsel iþlerden çekilmem ve Londraya yerleþmem bana zaman
verdikten sonradýr ki sekiz yýl boyunca zamanýmýn en büyük bölümünü bu iþe vererek, matematik ve doða bilimlerinde, olanak ölçüsünde, (Liebigin dediði gibi)* tam bir ses deðiþimi yaptým.
Bay Dühringin sözde doða felsefesi ile ilgilenme fýrsatýný bulduðum
zaman, iþte tam da bu ses deðiþimi iþleminin ortasýndaydým. Bu
nedenle, tam teknik deyimi her zaman bulamamamdan ve teorik
doða bilimi alanýnda genellikle belli bir yavaþlýkla ilerlememden
daha doðal bir þey olamaz. Ama bir baþka yandan, bu alanda
henüz rahat olmadýðýmý bilmenin bilinci beni sakýnýmlý yaptý: o zaman tanýtlanmýþ olgular konusunda gerçek düþünüþ yanlýþlýklarý
ya da o sýralarda kabul edilmiþ bulunan teorilerin yanlýþ bir sunuluþu
suçunu, kimse bana yükleyemez. Bu bakýmdan, yalnýzca bilin* Tarýmsal kimya irdelemesine giriþinde, Liebig þöyle yazar: Kimya, çok hýzlý
ilerlemeler yapýyor ve treni izlemek isteyen kimyacýlar, sürekli bir ses deðiþimi durumu
(état de mue) içinde bulunuyorlar...... Justus von Liebig, Dies Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie, 7. baský, Brunswick 1862, s. 26. -Ed.
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meyen bir büyük matematikçi, benim kök içinde Ö-1in onuruna
kýyarcasýna suikastte bulunmuþ olduðumdan Marksa mektupla
yakýndý.* [sayfa 50]
Matematik ve doða bilimlerinde bu özetlemeyi yaparken,
benim için hiç kuþkusuz, sayýsýz deðiþikliklerin karýþýklýðý arasýndan, tarihte de olaylarýn görünürdeki olumsallýðýný düzenleyen ayný
hareket yasalarýnýn; insan düþüncesi tarafýndan gerçekleþtirilen evrim tarihinde de çýkýþ yolu oluþturarak, yavaþ yavaþ düþünen insanlarýn bilinç alanýna giren ayný yasalarýn: Hegelin ilk kez olarak geniþ bir tarzda, ama mistikleþtirilmiþ bir biçim altýnda geliþtirdiði ve
bizim öteki özlemlerimiz arasýnda, bu mistik zarftan çekip çýkarmak
ve bütün basitlikleri, bütün genellikleri ile bilinç alanýna sokmak
istediðimiz yasalarýn, doðada kendilerini zorla kabul ettirdiklerinden
bütünde hiçbir kuþkum olmadýðýna göre ayrýntýda güven getirmek
sözkonusuydu. Eski doða felsefesinin, gerçek deðer ve verimli
tohumlar olarak içerdiði her þeye karþýn,** bizi doyuramadýðý açýktý.
Bu yapýtta ayrýntýlý [sayfa 51] biçimde açýklamýþ bulunduðum gibi doða
felsefesi, özellikle hegelci biçimi altýnda, doðada zaman içinde bir
evrim, bir ardarda geliþ deðil yalnýzca bir yanyana konuluþ görme
* Amerikada yaþayan sosyal-demokrat H. W. Fabain, 6 Kasým 1880 günü, Marksa
þöyle yazmýþtý: Her ne denli Bay Engels, birçok durumda private Ö-1in kesin matematik
iþlemlerin zorunlu sonucu olduýunu düþünüyorsa da, gerçeðin sýký felsefi teorisi anlamýnda,
private Ö-1 kavramýnýn mantýksal bir ucube olduðunu anýmsatmak gerek, çünkü olumsuz
bir varoluþu bilmek, düpedüz olanaksýzdýr... -Ed
** Düþüncesiz Karl Vogtçular sürüsü ile birlikte, eski doða felsefesine saldýrmak,
onun tarihsel anlamýný deðerlendirmekten çok daha kolaydýr. Eski doða felsefesi, önemli
bir anlamsýzlýk ve düþlem payý içerir, ama ayný çaðdaki görgücü (empiriste) doðalcýlarýn
felsefi-olmayan teorilerinden daha çok deðil; ve evrim teorisinin yayýlmasýndan bu yana,
eski doða felsefesinin de hayli anlam ve bilgi içerdiði anlaþýlýyor. Böyle olduðu içindir ki
Haeckel, Treviranus ve Okenin deðerini kabul etmekte yerden göðe deðin haklýydý. [Bkz:
Dördüncü Konferans: Ernst Haeckel, Goethe ve Okene göre Evrim Teorisi, Natürliche
Schöpfungsgeschichte.... 4. baský, Berlin 1873, s. 83-88.] Ýlkel sümüksü maddesi ve ilkel
kabarcýðýyla Oken, biyolojide kendisinden sonra protoplazma ve hücre olarak keþfedilen
þeyi, konut (postulat) olarak koyar. Hele Hegele gelince, o birçok bakýmdan, temellerinde
bir güç yerçekimi gücü, yüzebilme gücü, elektrik kontak gücü vb., ya da eðer bu
olanaksýzsa, bilinmeyen bir töz, ýþýksal töz, ýþýsal töz, elektrik tözü vb. varsaydýklarý zaman,
bütün anlaþýlmamýþ olaylarý açýkladýklarýna inanan görgücü çaðdaþlarýndan çok ilerdedir.
Sanal tözler þimdi aþaðý yukarý ortadan kaldýrýldý ama Hegel tarafýndan savaþýlan güçlerin
þarlatanlýðý, örneðin Helmholtzun 1869 Irýnsbruck söylevinde, kendini sýk sýk göstermeye
sevine sevine devam ediyor (bkz: Helmholtz, Populäre Vorlesungen, II. fasikül, 1871, s.
190). [Bkz: Engels, Hareketin Temel Biçimleri, Doðanýn Diyalektiði.] Ýngilterenin þan ve
zenginliðe boðduðu Newtonun 18. yüzyýl Fransýzlarýndan müdevver tanrýlaþtýrýlmasý
karþýsýnda Hegel, Almanyanýn açlýktan öldürdüðü Keplerin, modern gök cisimleri
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kusuruna sahipti. Bu, bir yandan yalnýzca tine (esprit) tarihsel
bir geliþme tanýyan hegelci sistemin kendisinin, ama öte yandan
da o zamanki doða bilimlerinin genel durumunun sonucuydu.
Böylece Hegel, daha önce nebula (bulutsu) teorisi ile güneþ
sisteminin doðuþunu ve dünyanýn dönüþünün sulardaki gel-git
yüzünden yavaþlamasý bulgusuyla da bu sistemin sonunu açýklamýþ
bulunan Kantýn çok gerisine düþüyordu.* Ensonu benim için,
diyalektik yasalarý kurgu aracýyla doðaya sokmak deðil ama onlarý
orada bulmak ve oradan çýkarmak sözkonusu olabilirdi.
Bununla birlikte bu iþ, eðer buna tutarlý bir biçimde ve her
özel alan için giriþilirse, bir dev iþidir. Egemenlik altýna alýnmasý gereken alanýn hemen hemen sonsuz derecede büyük olmasý bir
yana, ayrýca bütün bu alan üzerinde doða biliminin kendisi öylesine güçlü bir altüst olma süreci içine girmiþ bulunuyor ki hatta
bütün boþ zamanýný bu iþ için kullanan bir kimse tarafýndan bile
güç izlenebilir. Oysa, Karl Marksýn ölümünden sonra zamaným, en
geciktirilmez ödevler tarafýndan alýnmýþtý, ve iþime ara vermek
zorunda kaldým. Durum deðiþene deðin bu kitapta verilen bilgilerle yetinmesin ve çýkacak bir fýrsatýn bana elde edilen sonuçlarý bir
araya getirme ve onlarý belki de Marks tarafýndan býrakýlmýþ son
derece önemli matematik elyazmalarý ile birlikte yayýnlama olanaðýný saðlamasýný beklemem gerekiyor.** [sayfa 52]
Bununla birlikte, teorik doða bilimindeki geliþmenin çalýþmamý, büyük bir bölümü bakýmýndan ya da bütünüyle gereksiz
kýlmasý olanaklý. Çünkü, teorik doða bilimine, yýðýnsal olarak biriken
salt görgücül (empirique) bulgularý bir düzene koyma basit zorunluluðu tarafýndan zorla kabul ettirilen devrim öylesine büyük ki en
(yýldýzlar) mekaniðinin gerçek kurucusu olduðunu ve nevtoncu evrensel çekim yasasýnýn,
daha önce Keplerin üç yasasý içinde ve hele üçüncüsünde açýkça bulunduðunu vurguladý.
Hegelin Doða Felsefesi, s. 270 ve eklerinde birkaç basit denklem aracýyla gösterdiði þey
(Hegels, Werke, 1842, c. VII, s. 98 ve 113-115), Gustav Kirchhoffun yapýtýnda, en yeni
matematik mekaniðin sonucu olarak yeniden ortaya çýkýyor; Matematik Fizik Dersleri, 2.
baský, Leipzig 1877, s. 10, hem de özünde ilk olarak Hegel tarafýndan açýmlanan biçime
benzer basit bir matematik biçim altýnda. Modern komünizm karþýsýnda ütopyacýlar neyse,
bilinçli olarak diyalektik doða bilimi karþýsýnda doða felsefecileri de odur. [F.E.]
* Kant, kendi nebula teorisini 1755 yýlýnda Königsberg ve Leipzigde adsýz olarak
çýkan bir yapýtta açýklamýþtýr: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels... Ed.
** Engels burada, Doðanýn Diyalektiðini haber veriyor. Marksýn, 1.000 sayfayý aþkýn
matematik elyazmalarý, yakýn zamanlarda yayýmlanmýþtýr. -Ed.
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dikkafalý görgücüyü bile doðal süreçlerin diyalektik niteliði üzerine
gitgide daha çok bilinç sahibi olmaya zorluyor. Eski sert karþýtlýklar,
açýk ve aþýlmaz ayrým çizgileri, gitgide ortadan kalkýyor.* Son gerçek gazlarýn bile sývýlaþmasýndan, bir cismin sývý ve gaz biçimlerinin
birbirinden ayýrdedilmez bir duruma getirilebileceðinin gösterilmesinden sonra, çökelekleþme durumlarý, eski mutlak niteliklerinin
son kalýntýsýný da yitirmiþ bulunuyorlar. Tam gazlarda, gaz moleküllerinin hareket hýzlarýnýn karelerinin, eþit sýcaklýkta, molekül aðýrlýklarýyla ters orantýlý olduklarý yolundaki kinetik-gazlar teorisinin
önerisiyle, sýcaklýk da doðrudan doðruya hareketin araçsýz olarak
ölçülebilir biçimleri dizisi içine giriyor. Daha on yýl önce, hareketin
daha yeni bulunmuþ olan büyük temel yasasý, enerjinin basit sakýnýmý yasasý olarak, hareketi yoketme ve yaratma olanaksýzlýðýnýn
yalýn anlatýmý olarak, yani yalnýzca nicel yönünden kavranmýþtý:
ama gitgide bu olumsuz anlatým, yerini enerjinin dönüþümü olumlu
anlatýmýna býrakýyor ki bu anlayýþ içinde, sürecin nitel yönünün ilk
kez hakký veriliyor ve doðaüstü yaratýcýnýn son anýsý da sönüyor.
Hareket miktarýnýn (enerji denilen þey), (mekanik güç denilen) kinetik enerji durumundan elektriðe, sýcaklýða, potansiyel konum
enerjisine, vb. ve bunlarýn da kinetik enerji durumuna dönüþtüðü
zaman deðiþmediði düþüncesinin artýk bir yenilik olarak öðütlenmeye gereksinmesi yoktur; bu düþünce, dönüþüm sürecinin, bilgisi
bütün doða bilgisini kapsayan o büyük temel sürecin, þimdi içerik
yönünden daha zengin bir irdelenmesine saðlam bir temel hizmeti
görüyor. Ve biyoloji, evrim teorisi [sayfa 53] ýþýðýnda geliþmeye baþladýðýndan beri, organik doða alanýnda sert sýnýflandýrma sýnýrlarýnýn
birbiri ardýna, eridiði görüldü; hemen hemen hiç bir sýnýflandýrmaya
girmeyen aracý halkalar günden güne artýyor, daha özenli bir irdeleme, organizmalarý bir sýnýftan ötekine atýyor ve hemen hemen
bir inanç konusu haline gelmiþ bulunan ayýrdedici belirtiler mutlak
deðerini yitiriyor; þimdi yumurtlayan memelilerimiz ve hatta, eðer
haber doðrulanýrsa, dört ayak üzerinde yürüyen kuþlarýmýz var.**
* Burada, 1869da gazlarýn kritik durumunu irdeleyen Ýngiliz fizikçi Thomas
Andrewsun, 1877de oksijenin yoðunlaþtýrýlabilir olduðunu tanýtlayan Fransýz fizikçi Louis-Paul Cailletetnin ve gazlarýn sývýlaþmasýna çalýþan Ýsviçreli fizikçi Raoul Pictetnin
çalýþmalarý sözkonusudur. -Ed.
** Birinci durumda, Ornitornik (Avusturalyada yaþayan, ördek gagalý bir tür memeli
hayvan -ç.), ikinci durumda ise Arkeopterix (ikinci çaðýn ikinci döneminde yaþamýþ, bir
tavuk iriliðinde, bazý sürüngen nitelikleri gösteren, bilinen ilk kuþ) sözkonusu. -Ed.
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Eðer Virchow, bundan yýllarca önce, hücrenin bulunmasý üzerine
hayvan bireyin birliðini, bilimsel ve diyalektik olmaktan çok ilerici
bir biçimde, bir hücre devletleri federasyonlarý biçiminde daðýtmak
zorunda kaldýysa,* bugün de yüksek derecedeki hayvanlarýn bedenlerinde amipler gibi dolaþan beyaz kan yuvarlarýnýn bulunmasýyla
daha da karmaþýk bir durum alan hayvan (dolayýsýyla insan) bireyliði
kavramý karþýsýnda bulunuyoruz. Ama modern çaðlarýn teorik doða
bilimine sýnýrlý metafizik niteliðini veren þey de, iþte o uzlaþmaz ve
çözülmez olarak tasarlanan taban tabana karþýtlýklar, ayrým çizgileri
ve zorla saptanmýþ sýnýf ayrýmlarýdýr. Bu karþýtlýk ve ayrýmlarýn doðada elbette varolduklarýný ama ancak görece bir geçerlilikle varolduklarýný; buna karþýlýk, onlara yüklenen o mutlak deðiþmezlik ve
deðerin doðaya yalnýzca bizim düþüncemiz tarafýndan yüklendiðini
kabul etmek: iþte doðanýn diyalektik anlayýþýnýn özü. Doða biliminde
biriken olgularýn baskýsý altýnda bu anlayýþa varmak olanaklýdýr;
ama eðer bu olgularýn diyalektik niteliðine diyalektik düþünce yasalarý bilinciyle yanaþýlýrsa, bu anlayýþa daha kolay varýlýr. Herhalde,
doða bilimi öylesine geliþmeler gerçekleþtirmiþtir ki artýk diyalektik
bireþimden kurtulamaz. Doða bilimi, eðer deneylerinin içinde
bireþimleþtiði sonuçlarýn kavramlardan baþka bir þey olmadýðýný;
[sayfa 54] kavramlarla iþ görme sanatýnýn ne doðuþtan geldiðini, ne de
her günkü olaðan bilinçle elde edildiðini ama gerçek bir düþünce,
doðanýn görgücül araþtýrmasýndan ne daha çok, ne de daha az
uzun bir görgücül tarihe sahip gerçek bir düþünce gerektirdiðini
unutmazsa, bu iþte kolaylýklar kazanacaktýr. Doða bilimi, bir yandan
kendi dýþýnda ve kendi üstünde geçinen her türlü ayrý doða felsefesinden ve öte yandan Ýngiliz görgücülüðün kalýtý olan kendi öz
sýnýrlý düþünce yönteminden, iþte ancak felsefenin iki bin beþ yüz
yýllýk evrim sonuçlarýný özümlemeyi öðrenerek kurtulacaktýr.
Londra, 23 Eylül 1885

* Virchow: Vorlesungen über Patyologie, c. I: Die Cellular- Pathologie in Ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre, 3. baský, Berlin 1862 , s.
15-16. -Ed.
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III
Bu yeni baský, çok önemsiz bazý biçem deðiþiklikleri dýþýnda,
bir önceki baskýnýn týpkýsýdýr. Yalnýzca bir bölüme, ikinci kýsmýn
Eleþtirel Tarih Üzerine baþlýklý onuncu bölümüne, aþaðýdaki nedenlerle, bazý önemli eklemeler yapmakta sakýnca görmedim.
Daha önce ikinci baskýnýn önsözünde de belirtmiþ bulunduðum gibi bu bölüm, özsel olarak Marksýn elinden çýkmýþtýr. Bir gazete için hazýrlanan ilk versiyonunda Marksýn elyazmasýný, özellikle Dühringin tezlerinin eleþtirisinin yerini daha çok iktisat tarihi
üzerindeki kiþisel açýklamalara býraktýðý yerlerde, önemli ölçüde,
kýsaltma zorunda kalmýþtým. Ama bunlar, tam da elyazmasýnýn
bugün bile canlý ve en sürekli yarar saðlayan bölümünü oluþturan
açýklamalardýr. Kendimi, Marksýn Petty, North, Locke, Hume gibi
kimseleri, klâsik ekonominin oluþumu içinde yerli yerlerine koyduðu
parçalarý ve daha önemlisi Quesnaynin Tableau économiqueini,
bütün modern iktisat için çözümlenemez kalan o sfenks bilmecesini aydýnlýða çýkarma biçimini, olanaklý olduðunca tam ve sözcüðü
sözcüðüne bir biçimde vermek zorunda sayýyorum. Buna karþýlýk,
salt bay Dühringin yapýtlarýna göndermede bulunan parçalar, fikirlerin akýþý izin verdiði [sayfa 55] ölçüde, bir yana býrakýldý.
Bunun dýþýnda, bu yapýtta sunulan görüþlerin, bir önceki
baskýdan bu yana, dünyanýn bütün uygar ülkelerinde, bilim dünyasýnýn ve iþçi sýnýfýnýn bilincini dýþavuran yayýnlardaki yaygýnlaþma
biçiminden son derece hoþnut olabilirim. [sayfa 56]
Londra, 23 Mayýs 1894
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GÝRÝÞ

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

GENEL DÜÞÜNCELER

MODERN SOSYALÝZM, içeriði bakýmýndan, her þeyden önce
bir yandan modern toplumda varlýklýlar ile varlýksýzlar, ücretliler ile
burjuvalar arasýnda egemen olan sýnýf karþýtlýklarýnýn, öte yandan
da üretimde egemen olan anarþinin bilincine varmanýn ürünüdür.
Ama, teorik biçimi bakýmýndan, baþlangýçta 18. yüzyýl Fransasýndaki
büyük Aydýnlanma çaðý filozoflarý tarafýndan konulan ilkelerin daha
geliþmiþ ve daha tutarlý olmak isteyen bir uzantýsý olarak ortaya
çýkar. Her yeni teori gibi, kökleri ekonomik olgularýn derinliklerine
daldýðý ölçüde, ilkin daha önce varolan düþünler temeline baðlanmak zorunda kalmýþtýr.
Fransada, gelmekte olan devrim konusunda kafalarý aydýnlatan büyük adamlarýn kendileri de son derece büyük devrimciler
olarak görünüyorlardý. Ne türden olursa olsun, hiçbir dýþ yetke tanýmýyorlardý. Din, doða anlayýþý, toplum, [sayfa 59] devlet örgütü, her
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þey, amansýz bir eleþtiriden geçirildi; her þey, ya us mahkemesi
önünde varoluþunu doðrulamak, ya da varolmaktan vazgeçmek
zorunda kaldý. Düþünen us, her þeye uygulanacak tek ve eþsiz ölçü
oldu. Bu dönem, Hegelin dediði gibi, önce insan beyni ile onun
düþüncesi tarafýndan bulunan ilkelerin bütün insan eylem ve topluluklarýna temel hizmeti görmeleri anlamýnda, daha sonra da bu
ilkelerle çeliþki durumunda bulunan gerçekliðin aslýnda tepeden
týrnaða ters çevrilmesi gibi daha geniþ bir anlamda, dünyanýn kafasý
üstüne konulduðu dönem oldu.* Toplum ve devletin bütün eski
biçimleri, bütün eski geleneksel fikirler, usdýþý ilan edildi ve bir yana atýldý; dünya o zamana deðin yalnýzca önyargýlarla yönetilmiþti;
geçmiþe iliþkin olan her þey, ancak acýma ve küçümsemeye deðerdi. Ensonu gün doðuyordu; bundan böyle boþinan, haksýzlýk,
ayrýcalýk ve baský; sonsuz doðruluk, sonsuz adalet, doða üzerine
kurulu eþitlik ve insanýn devredilmez haklarý tarafýndan silinip süpürülecekti.
Bugün usun bu egemenliðinin, burjuvazinin ülküselleþtirilmiþ
egemenliðinden baþka bir þey olmadýðýný; ölümsüz adaletin, gerçekleþmesini burjuva adaletinde bulduðu; eþitliðin, yasa önünde burjuva eþitliðine vardýðýný; insanýn temel haklarýndan biri olarak ... burjuva mülkiyetin ilan edildiðini ve ussal devletin, Rousseaunun toplum
sözleþmesinin, dünyaya ancak bir burjuva demokratik cumhuriyeti
biçimi altýnda geldiðini ve ancak o biçimde gelebilecek [sayfa 60] olduðunu biliyoruz. 18. yüzyýlýn büyük düþünürleri de, kendi çaðlarýnýn
kendileri için saptadýðý engelleri, öncellerinin hiçbirinden çok aþamazlardý.
Ama feodal soyluluk ile burjuvazi arasýndaki karþýtlýðýn yaný* Ýþte Fransýz Devrimi üzerine olan parça: Hukuk fikri, hukuk kavramý birdenbire
deðer kazanýyor ve buna karþý, eski haksýzlýk yýðýný direnemiyordu. Hukuk fikri üzerindedir
ki þimdi bir Anayasa yükseliyor ve artýk her þeyin bu temele dayanmasý gerekiyordu.
Güneþ gökkubbede parladýðý ve gezegenler onun çevresinde döndüðü günden beri, insanýn
baþ, yani fikir üzerinde dikeldiði ve gerçekliði, fikrine göre kurduðu görülmemiþti. Usun
dünyayý yönettiðini ilk olarak Anaxagoras söylemiþti: ama oradan, fikrin tinsel gerçekliði
yönetmesi gerektiðini kabul etmeye, insan ancak þimdi varmýþ bulunuyor. Böylece bu,
göz kamaþtýrýcý bir gün doðuþu oldu. Bütün düþünen varlýklar bu çaðý hep birlikte kutsadý.
Tanrýsalýn acun ile uzlaþmasý sanki ilk kez görülüyormuþ gibi, o çaðda yüksek bir heyecan
hüküm sürdü, bir ruh coþkunluðu bütün dünyayý titretti. (Hegel, Tarih Felsefesi, 1840, s.
535).  Muteveffa profesör Hegelin devrimci örgütlerinin temsil ettiði genel tehlikeye
karþý anti-sosyalist yasayý harekete geçirmenin tam da sýrasý deðil mi? [Ütopik Sosyalizm
ve Bilimsel Sosyalizm için Engelsin notu.]
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sýra, sömürenler ile sömürülenler, aylak zenginler ile çalýþan yoksullar arasýnda evrensel karþýtlýk vardý. Ve burjuvazinin temsilcilerine, kendilerini özel bir sýnýfýn deðil ama acý çeken tüm insanlýðýn
temsilcileri olarak gösterme olanaðýný saðlayan þey de iþte bu durum
oldu. Dahasý var. Burjuvazi, doðuþundan baþlayarak, karþýtýnýn aðýrlýðý altýndaydý ücretliler olmaksýzýn kapitalistler varolamazlar ve
ortaçað loncalarý burjuvazisinin modern burjuva durumuna geldiði
ölçüde, loncalar kalfasý ile özgür gündelikçi de proleter durumuna
geliyordu. Ve hatta genel olarak, soyluluða karþý savaþýmda burjuvazi, ayný zamanda o çaðdaki çeþitli emekçi sýnýflarýn çýkarlarýnýn
da temsilcisi olduðunu ileri sürebiliyorduysa da, gene de her büyük
burjuva hareketinde, modern proletaryanýn az çok geliþmiþ önceli
olan sýnýfýn baðýmsýz hareketlerinin kendini gösterdiði görüldü. Almanyada Reform ve Köylüler Savaþý döneminde Thomas Münzer
eðilimi; büyük Ýngiliz devriminde eþitleþtiriciler; büyük Fransýz devriminde Babeuf gibi. Daha geliþmesinin ilk basamaðýnda olan bir
sýnýfýn bu devrimci ayaklanmasýna karþýlýk düþen teorik belirtiler
de vardý: 16. ve 17. yüzyýllarda, ülküsel (ideal) bir toplumun düþülküsel (ütopik) betimlemeleri;* 18. yüzyýlda da, daha o zamandan
açýktan açýða komünist teoriler (Morelly ve Mably). Eþitlik istemi
artýk siyasal haklarla sýnýrlanmýyordu; eþitlik, bireylerin toplumsal
durumunu da kapsamalýydý; ortadan kaldýrýlmasý gereken þey, artýk
yalnýzca sýnýf ayrýcalýklarý deðil, sýnýf ayrýlýklarýnýn ta kendisiydi. Yeni
öðretinin ilk görünümü, böylece Ispartaya öykünen çileci (ascétique) bir komünizm oldu. Sonra üç büyük ütopyacý geldi: Burjuva
eðilimin proleter yönelim yanýnda henüz belirli bir aðýrlýk taþýdýðý
Saint-Simon; Fourier ve Owen: Bu sonuncusu [sayfa 61], en geliþmiþ
kapitalist üretim ülkesinde ve bu üretimin doðurduðu çeliþkilerin
etkisi altýnda, doðrudan doðruya, Fransýz materyalizmine baðlanarak, sýnýf ayrýmlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý üzerindeki önerilerini
sistemli olarak geliþtirdi.
Bunlarýn her üçünde de ortak olan þey, tarihin bu arada
meydana getirdiði proletaryanýn çýkarlarýnýn temsilcileri olarak görünmemeleridir. Aydýnlanma çaðý filozoflarý gibi bunlar da, belirli
bir sýnýfý deðil ama tüm insanlýðý kurtarmak isterler. Onlar gibi,
* Thomas Moreun, 1516 yihnda yayýmlanan Ütopyasi ile Campanellanin 1613 yýlýnda
yayýmlanan Güneþ Kenti sözkonusudur. -Ed.
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usun ve ölümsüz adaletin krallýðýný kurmak isterler. Ama onlarýn
krallýðý ile Aydýnlanma çaðý filozoflarýnýn krallýðý arasýnda dipsiz bir
uçurum var. Bu filozoflarýn ilkelerine göre örgütlenmiþ olan burjuva dünyasý da usdýþý ve adaletsizdir ve bu nedenle mahkum edilmeli ve feodalizm ve daha önceki öteki toplumsal durumlarla ayný
torba içine konmalýdýr. Eðer þimdiye deðin gerçek us ve adalet
dünyada egemen olmamýþsa, bunun nedeni, onlarýn henüz tastamam bilinmemiþ olmasýdýr. Eksik olan þey, þimdi gelmiþ ve gerçeði
görmüþ bulunan deha sahibi bireyin ta kendisiydi; onun þimdi
gelmiþ, gerçeðin tam da þimdi görülmüþ olmasý, tarihsel geliþim
zincirinin, kaçýnýlmaz bir olay olarak, zorunlu sonucu deðil, basit
bir þans eseridir. Deha sahibi birey, pekala 500 yýl önce de doðabilir
ve insanlýðý 500 yýllýk yanýlgý, savaþým ve acýdan esirgeyebilirdi.
Bu görüþ biçimi, özsel olarak bütün Ýngiliz ve Fransýz sosyalistleri ile Weitling dahil, ilk Alman sosyalistlerinin görüþ biçimidir.
Sosyalizm mutlak doðruluk, mutlak us ve mutlak adaletin dýþavurumudur ve kendi öz gücü aracýyla dünyayý fethetmesi için bulgulanmasý yeter; mutlak doðruluk olarak zamandan, uzaydan ve insan
tarihinin geliþmesinden baðýmsýzdýr; bulgulanmasýnýn tarihi ve yeri,
yalnýzca raslantýya baðlýdýr. Böyle olduðu için mutlak doðruluk,
mutlak us ve mutlak adalet, her okul kurucusu ile birlikte deðiþir
ve her okul kurucusuna özgü mutlak doðruluk, mutlak us ve mutlak
adalet türü, onun öznel anlýðýna (müdrikesine), yaþam koþullarýna,
bilgi ve düþüncesinin oluþma derecesine [sayfa 62] baðlý olduðundan,
bu mutlak doðruluklar çatýþmasýnýn tek olanaklý çözümü, bunlarýn
birbirini yýpratmasýdýr. Bundan, bugün bile, gerçekte Fransa ve Ýngiltere sosyalist iþçilerinden çoðunun kafasýnda egemen olan sosyalizm gibi ortalama bir seçmeci sosyalizm türünden baþka bir þey
çýkamazdý: içine çeþitli mezhep kurucularýnýn eleþtirel gözlemlerinin, ekonomik savlarýnýn ve gelecekteki toplum konusundaki
betimlemelerinin girdiði çok büyük bir ayýrtýlar (nüanslar) çeþitliliði
kabul eden bir karýþým; ve her bileþtiren öðe içinde, belginliðin sivri köþeleri, tartýþmalar boyunca, dere içindeki çakýllar gibi ne denli
çok yassýlaþýrsa, bu karýþým o denli kolay oluþur. Sosyalizmi bir bilim durumuna getirmek için, önce onu gerçek bir alan üzerine
yerleþtirmek gerekiyordu.
Bununla birlikte, 18. yüzyýl Fransýz felsefesi yanýnda ve onun
arkasýndan, modern Alman felsefesi doðmuþ ve en geliþmiþ biçimini
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Hegelde bulmuþtu. Hegelin en büyük deðimi, en yüksek düþünce
biçimi olarak diyalektiðe dönmek oldu. Ýlkçað Yunan filozoflarýnýn
hepsi doðuþtan en yüksek derecede doðal diyalektikçilerdi ve
aralarýnda en ansiklopedik zeka olan Aristoteles, diyalektik düþüncenin en özsel biçimlerini daha o zamandan irdelemiþti. Buna karþýlýk
modern felsefe, diyalektiðin orada da parlak temsilcileri (örneðin
Descartes ve Spinoza) bulunmasýna karþýn, özellikle Ýngiliz etkisi
altýnda, 18. yüzyýl Fransýzlarýný da, hiç deðilse salt felsefi yapýtlarýnda
hemen hemen ayrýklamasýz egemenliði altýna alan ve metafizik
denilen düþünce biçimi içine battý. Gerçek anlamýyla felsefe dýþýnda,
gene de 18. yüzyýl Fransýzlarý, diyalektik baþyapýtlarý verecek
durumdaydýlar; yalnýzca Diderotun Rameaunun Yeðeni ile Rousseaunun Ýnsanlar Arasýnda Eþitsizliðin Kaynaðý ve Temelleri Üzerine
Söylevini anýmsatacaðýz.  Burada kýsaca, iki yöntemin özüne deðinelim; ilerde bu konuya ayrýntýlý bir biçimde gene geleceðiz.
Doðayý, insan tarihini ya da kendi öz kafa etkinliðimizi düþüncenin incelemesi altýna koyduðumuz zaman, bize ilk görünen þey,
hiçbir þeyin olduðu gibi, olduðu yerde, olduðu [sayfa 63] biçimde kalmadýðý ama her þeyin hareket ettiði, deðiþtiði, olduðu ve yokolduðu
sonsuz ve karþýlýklý iliþkiler ve etkiler yumaðý tablosudur. Demek ki
içinde ayrýntýlarýn henüz azçok silindiði genel tabloyu görüyoruz;
hareket eden, geçen ve birbirine baðlanan þeyin kendisinden çok
harekete, birinden ötekine geçiþlere, baðlantýlara dikkat ediyoruz.
Dünyayý düþünmenin bu ilk, doðal, ama aslýnda doðru biçimi, antik
Yunan filozoflarýnýn düþünme biçimidir ve onu açýkça ilk formüle
eden de Herakleitos olmuþtur: Her þey hem kendisidir, hem de
deðildir, çünkü her þey akar, her þey sürekli dönüþme, oluþ ve
yokoluþ durumundadýr. Ama bu görüþ biçimi olaylar bütününün
sunduðu tablonun genel niteliðini ne denli doðru bir biçimde kavrarsa kavrasýn, gene de bu genel tabloyu meydana getiren ayrýntýlarý
açýklamaya yetmez ve onlarý açýklamaya yetenekli olmadýðýmýz
sürece, genel tablo üzerinde açýk bir düþünce sahibi de olamayýz.
Bu ayrýntýlarý bilmek için, onlarý doðal ya da tarihsel baðlantýlarýndan
ayýrmak ve nitelikleri, özel neden ve sonuçlarý vb. içinde irdelemek
zorundayýz. Bu en baþta, doða bilimi ile tarihsel araþtýrmanýn görevidir; bu araþtýrma dallarý, Yunanlýlar önce gereç toplama zorunda
olduklarýna göre, klâsik çað Yunanlýlarýnda çok yerinde nedenlerle
ancak ikincil bir yer tutuyordu. Eleþtirici incelemeye, sýnýflara, ta-
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kýmlara, türlere göre karþýlaþtýrma ya da bölmeye geçebilmek için,
önce doðal ya da tarihsel verileri, belli bir noktaya deðin toplamýþ
olmak gerekir. Gerçek doða biliminin ana çizgileri, ancak Ýskenderiye dönemi Yunanlýlarý ve daha sonra ortaçaðda Araplar tarafýndan
geliþtirilmiþtir; gerçek bir doða bilimine bir kez daha, ancak o tarihten sonra, bu bilimin durmadan artan bir hýzla geliþtiði 15. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda raslanýr. Doðanýn tekil parçalarýna bölünmesi, çeþitli
doðal süreç ve nesnelerin belirli sýnýflara ayrýlmasý, organik cisimlerin iç yapýlýþlarýnýn anatomik yönlerinin çeþitliliði içinde irdelenmesi:
doðanýn bilinmesinde son dört yüzyýlýn bize getirdiði büyük ilerlemelerin temel koþullarý, iþte bunlardý. Ama bu yöntem bize, doðal
nesne ve süreçleri tek baþlarýna, büyük [sayfa 64] genel baðlantý dýþýnda, bunun sonucu hareketleri içinde deðil, hareketsizlikleri içinde;
özsel bakýmdan deðiþken öðeler olarak deðil, deðiþmez öðeler olarak; yaþamlarý içinde deðil, ölümleri içinde þöyle böyle kavrama
alýþkanlýðýný da geçirdi. Ve Bacon ile Locke sayesinde bu görüþ biçimi, doða biliminden felsefeye geçtiði zaman, son yüzyýllarýn özgül
darkafalýlýðýný, metafizik düþünce biçimini meydana getirdi.
Metafizikçi için þeyler ve onlarýn düþüncedeki yansýlarý olan
kavramlar, biri ötekinden sonra ve öteki olmaksýzýn dikkate alýnacak
deðiþmez, eðilip bükülmez, her zaman týpký kalan, yalýtýk irdeleme
konularýdýr. Metafizikçi orta terimler olmaksýzýn, yalnýzca antitezler
aracýyla düþünür: evet evet, hayýr hayýr der; bunun ötesine geçen
þey metelik etmez. Ona göre, bir þey ya var ya da yoktur; bir þey
ayný zamanda hem kendisi, hem de bir baþkasý olamaz. Olumlu
ile olumsuz birbirlerini mutlak olarak dýþtalarlar; neden ve sonuç
da ayný derecede sert bir biçimde birbirlerine karþý gelirler. Eðer
bu düþünce biçimi, bize ilk bakýþta son derece usayatkýn görünüyorsa bunun nedeni, bu düþünce biçiminin saðduyu denilen þeyin
düþünce biçimi olmasýdýr. Ama kendi dört duvarýnýn zavallý alanýnda
kapanýp kaldýðý sürece bu arkadaþ, ne denli saygýdeðer olursa olsun,
geniþ araþtýrma dünyasýna atýlmayý göze aldýðý andan baþlayarak
saðduyu büsbütün þaþýlacak serüvenlerle karþýlaþýr ve metafizik
görüþ biçimi, boyutlarý konunun niteliðine göre deðiþen geniþ alanlarda ne denli doðrulanmýþ ve ne denli zorunlu olursa olsun, her
zaman, er ya da geç, ötesinde dar, sýnýrlý, soyut bir duruma geldiði
ve çözülemez çeliþkiler içinde kendini yitirdiði bir engele çarpar;
bunun nedeni, tekil nesneler karþýsýnda onlarýn baðlantýlarýný; tekil
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nesnelerin varlýklarý karþýsýnda,onlarýn oluþ ve yokoluþlarýný; hareketsizlikleri karþýsýnda, hareketlerini unutmasýdýr; aðaçlar, onun ormaný görmesini engeller. Günlük gereksinmeler bakýmýndan,
örneðin bir hayvanýn yaþayýp yaþamadýðýný biliyor ve kesinlikle söyleyebiliyoruz; ama daha belgin bir irdeleme bize, bu sorunun bazan
en karýþýk sorunlardan biri olduðunu gösterir ve bir çocuðu annesinin [sayfa 65] karnýnda öldürmenin canakýyma olduðu ussal sýnýrý
bulmak için boþuna çabalayan hukukçular bunu çok iyi bilirler; ve
ölüm anýný saptamak da ayný derecede olanaksýzdýr, çünkü fizyoloji,
ölümün tek ve bir anlýk bir olay deðil, ama çok uzun süreli bir süreç olduðunu göstermektedir. Ayný biçimde, her organik varlýk, her
an, hem ayný, hem ayný-olmayan þeydir; her an, yabancý maddeleri
özümler ve baþka yabancý maddeleri dýþarý atar, her an bedenindeki
hücreler yok olur ve yeni hücreler oluþur; azçok uzun bir zaman
sonunda, bu bedenin maddesi tamamen yenilenir, baþka madde
atomlarý ile deðiþtirilir; öyleki her organik varlýk hem hiç deðiþmez,
hem de bir baþkasýdýr. Þeylere biraz yakýndan bakýnca, bir çeliþkinin
olumlu ve olumsuz gibi iki kutbunun, karþýt olduklarý kadar ayrýlmaz
da olduklarýný ve bütün antitez deðerlerine karþýn, karþýlýklý olarak
birbirlerine karýþtýklarýný; ayný biçimde, neden ve sonucun, ancak
özel bir duruma uygulandýklarýnda geçerliði bulunan kavramlar
olduklarýný, ama bu özel durumu, dünyanýn bütünü ile genel baðlantýsý içinde düþünmeye baþladýðýmýz andan baþlayarak, bu kavramlarýn, neden ve sonuçlarýn sürekli olarak yer deðiþtirdiklerini, þimdi
ya da burada sonuç olanýn, baþka yerde ya da daha sonra neden,
ve vice versa* durumuna geldiði evrensel karþýlýklý etki görünümü
içinde birleþtiklerini, birbirlerine dönüþtüklerini de görürüz.
Bütün bu süreçlerin, bütün bu düþünce yöntemlerinin hiçbiri, metafizik düþünce çerçevesine girmez. Nesneleri ve onlarýn
kavramsal yansýlarýný, özsel olarak baðlantýlarý, zincirlemeleri, hareketleri, doðuþlarý ve sonlarý içinde kavrayan diyalektik içinse, tersine, yukarda sözü edilen süreçler, onun kendine özgü davranýþ
biçiminin birer doðrulanmasýdýr. Doða, diyalektiðin deneme tezgahýdýr ve modern doða bilimi onuruna, onun bu deneme tezgahý
için her gün artan zengin bir olgular hasadý saðlayarak, böylece
doðada her þeyin, son çözümlemede, metafizik olarak deðil diya* Tersine -ç.
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lektik olarak olup bittiðini, doðanýn durmadan yinelenen bu çevrimin sonsuz [sayfa 66] tekdüzeliði içinde hareket etmeyip, gerçek bir
tarih geçirdiðini tanýtladýðýný söylemeliyiz. Burada, herkesten önce,
bugünkü bütün organik doðanýn, bitkilerin, hayvanlarýn ve dolayýsýyla insanýn da, milyonlarca yýl süren bir evrim sürecinin ürünü olduðu tanýtlayarak, doðanýn metafizik anlayýþýna en büyük darbeyi
indirmiþ bulunan Darwini anmak gerek. Ama þimdiye deðin diyalektik biçimde düþünmeyi öðrenmiþ bulunan bilginler parmakla
sayýlabilecek denli az olduðu için, bulunan sonuçlar ile geleneksel
düþünce biçimi arasýndaki çatýþma, bugün doða bilimleri teorisinde egemen olan ve öðretmenler ile öðrencileri, yazarlar ve okurlarý
umutsuzluða düþüren o büyük karýþýklýðý açýklar.
Evrenin, onun ve insanlýðýn evriminin olduðu gibi, bu evrimin
insanlarýn beynindeki yansýmasýnýn da doðru bir biçimde kavranmasý, öyleyse ancak oluþ ve yokoluþun, ilerleyen ve gerileyen deðiþikliklerin evrensel karþýlýklý etkilerini sürekli olarak gözönünde
tutarak, diyalektik yoldan olanaklýdýr. Ve modern Alman felsefesi
de, kendini iþte hemen bu yönde gösterdi. Kant, mesleðine, Newtonun kararlý güneþ sistemini ve onun bir kez o ünlü ilk hareket
olduktan sonra sonsuz süresini, güneþin ve bütün gezegenlerin
dönüþ durumunda bulunan nebula yýðýnýndan doðduðu biçimindeki
tarihsel bir süreç biçimine dönüþtürerek baþladý. Ve o bundan,
daha o zamandan, doðmuþ olduðuna göre güneþ sisteminin bir
gün zorunlu olarak ölmesi gerektiði sonucunu çýkarýyordu. Bu görüþ,
bir yarým yüzyýl sonra Laplace tarafýndan matematik olarak doðrulanmýþ ve bir yüzyýl sonra da spektroskop, evrende çeþitli yoðunluk derecelerinde bulunan bu türlü akkor durumunda gaz yýðýnlarýnýn varlýðýný göstermiþtir.*
Bu modern Alman felsefesi doruðunu, ilk kez olarak bütün
[sayfa 67] doða, tarih ve tin dünyasýnýn sürekli bir hareket, sürekli bir
deðiþme, sürekli bir dönüþüm ve evrim içine girmiþ bir süreç biçiminde kavrayan ve bu hareket ile bu evrimin iç baðlantýsýný göstermeye giriþen Hegel sisteminde buldu ve Hegel sisteminin büyük
* Laplacein yapýtý: Acun Sisteminin Sergilenmesi, 1795-1796da yayýnlandý. Evrende
akkor durumunda bir gaz tözünün varoluþu, 1859da Kirchhoff ve Bunsen tarafýndan
bulgulanan spektral çözümleme (tayf çözümlemesi) yöntemlerinden yararlanarak, 1864
yýlýnda Ýngiliz gökbilimci William Higgings tarafýndan tanýtlandý. Bkz: Antonio Secchi, Die
Sonne..., Brunswick 1872, s. 787, 789-790. -Ed.
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deðimi de budur. Bu açýdan insanlýk tarihi, artýk olgunluða varmýþ
felsefi us mahkemesi önünde hepsi de ayný biçimde hüküm giymesi gereken ve olanaklý olduðunca çabuk unutulmasýnda yarar
bulunan anlamsýz zorbalýklarýn kaotik bir karýþýmý olarak deðil, insanlýðýn kendisinin evrimlenebilen süreci olarak görünüyordu; ve
þimdi düþüncenin, bu sürecin tüm dolambaçlarý arasýndan yavaþ
ilerleyiþini izlemek ve onda, bütün görünür olumsallýklar arasýnda,
yasalarýn varlýðýný göstermek gibi bir görevi vardý.
Hegelin bu sorunu çözmemiþ olmasýnýn burada pek önemi
yok. Onun çað açan baþarýsý, bu sorunu koymuþ olmasýdýr. Bu sorun hiç kimsenin, hiçbir zaman tek baþýna çözemeyeceði sorunlardandýr. Hegel Saint-Simon ile birlikte çaðýnýn en ansiklopedik
kafasý olmasýna karþýn, gene de önce kendi öz bilgilerinin zorunlu
olarak kýsýtlý geniþliði, sonra çaðýnýn bilgi ve görüþlerinin ayný biçimde kýsýtlý geniþlik ve derinliði ile sýnýrlýydý. Ama bir üçüncü özelliði
daha hesaba katmak gerek. Hegel idealistti, yani kafasýndaki fikirleri, gerçek þey ve süreçlerin azçok soyut yansýlarý olarak görecek
yerde tersine, nesneler ile nesnelerin geliþmesini, dünya varolmadan önce bilinmeyen bir yerde varolan ideanin gerçekleþmiþ
yalýn kopyalarý olararak görüyordu. Bundan ötürü her þey baþaþaðý
konulmuþ ve dünyanýn gerçek baðlantýsý tamamen tersine çevrilmiþti. Ve Hegel, birçok özel iliþkiyi büyük bir doðruluk ve deha
ile kavramýþ bulunmasýna karþýn, yukardaki nedenler ayrýntýnýn da
çoðu kez yýrtýk yamamaya, oyuna, yapmaçýða, sözün kýsasý gerçeðin
bozulmasýna dönmesini kaçýnýlmaz kýlýyordu. Hegel sistemi, bu niteliðiyle büyük bar baþarýsýzlýk olmuþtu  türün sonuncusu olmasýna
karþýn. Gerçekten, her zaman onulmaz bir iç çeliþkinin acýsýný çekmiyor muydu? Bir yandan, özsel konutu (postulatý), [sayfa 68] insanlýk
tarihinin, niteliði gereði, entelektüel sonunu sözde mutlak bir doðruluðun bulgulanmasýnda bulamayacak evrimlenebilir bir süreç olduðu yolundaki tarihsel anlayýþtý; ama öte yandan, bu mutlak doðruluk
kitabýnýn ta kendisi olduðunu ileri sürüyordu. Her þeyi kapsayan ve
hep ayný kalan bir doða ve tarih bilgisi sistemi, diyalektik düþüncenin
temel yasalarý ile çeliþki durumundadýr; bununla birlikte, bu, dýþ
dünyanýn genel matematik bilgisinin kuþaktan kuþaða dev adýmlarýyla yürüyebilmesini hiçbir zaman dýþtalamaz, tersine içerir.
Geçmiþteki Alman idealizmine özgü tam bozulma bir kez
kavrandýktan sonra, ister istemez materyalizme dönmek gerekiyor-
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du, ama dikkat edelim 18. yüzyýlýn katýksýz metafizik, salt mekanik
materyalizmine deðil. Bütün önceki tarihin o yalýnkat, o bönce
devrimci bir biçimde kýnanmasý karþýsýnda modern materyalizm,
tarihte insanlýðýn evrim sürecini görür ve görevi de bu sürecin hareket yasalarýný bulmaktýr. 18. yüzyýl Fransýzlarýnda olduðu denli Hegelde de egemen olan ve doðayý hep ayný kalan ve Newtona göre
ölümsüz göksel cisimler, Linnéye göre ise deðiþmez organik varlýklarla dar çevrimler biçiminde hareket eden bir bütün olarak düþünen doða anlayýþý karþýsýnda modern materyalizm, tersine, doða
biliminin, doðanýn da zaman içinde bir tarihi olduðu yolundaki
modern ilerlemelerinin bireþimini yapar; göksel cisimler, orada uygun koþullar içinde yaþamaya yetenekli canlý varlýklar olarak doðarlar ve ölürler ve dolaþým çevrimleri, kabul edilebildikleri ölçüde,
son derece daha büyük boyutlar kazanýr. Her iki durumda da modern materyalizm, özsel olarak diyalektiktir ve öteki bilimlerin üstünde yer alan bir felsefeye gereksinme duymaz. Her özel bilimin,
þeylerin genel baðlantýsý ve bilgisi içinde tuttuðu yer konusunda
tam bir hesap vermeye çaðrýldýðý andan baþlayarak, genel baðlantýnýn her türlü bilimi gereksiz duruma gelir. O zaman bütün eski
felsefeden, baðýmsýz bir durumda, düþünce ve düþünce yasalarý
öðretisinden, biçimsel (formel) ve diyalektik mantýktan baþka bir
þey kalmaz. Üst yaný, pozitif doða ve [sayfa 69] tarih bilgisi içine girer.
Ama doða anlayýþýndaki deðiþme, ancak araþtýrma buna
uygun düþen nicelikte olumlu bilgi saðladýðý ölçüde gerçekleþebilirken, tarih anlayýþýnda yeni bir yön getiren tarihsel olgular, kendilerini
çok daha önceden kabul ettirmiþlerdi. 1831de Lyonda ilk iþçi
ayaklanmasý olmuþtu; 1838 den 1842ye, ilk ulusal iþçi hareketi,
Ýngiliz çartistleri hareketi, en yüksek noktasýna varýyordu. Proletarya
ile burjuvazi arasýndaki sýnýf savaþýmý bir yandan büyük sanayideki
geliþme, bir yandan da burjuvazi tarafýndan ele geçirilmiþ bulunan
siyasal egemenlik ile orantýlý olarak, Avrupanýn en ileri ülkelerinin
tarihinde birinci plana geçiyordu. Burjuva iktisadýnýn sermaye ile
emek çýkarlarý arasýndaki özdeþlik üzerindeki, özgür yarýþma (serbest rekabet) sonucu evrensel uyum ve evrensel gönenç üzerindeki
öðretileri, olgular tarafýndan gitgide daha sert bir biçimde yalanlanýyordu. Bütün bu olgularý ve bütün eksikliklerine karþýn bu olgularýn
teorik dýþavurumu olan Fransýz ve Ýngiliz sosyalizmini yalanlamak,
artýk olanaklý deðildi. Ama tarihin henüz geri püskürtülmemiþ
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bulunan eski idealist anlayýþý, maddi çýkarlara dayanan sýnýf savaþýmlarýný, hatta genel olarak maddi çýkarlarý tanýmýyordu; üretim
ve bütün ekonomik iliþkiler ona, yalnýzca uygarlýk tarihinin ikincil
öðeleri olarak, savsaklanabilir þeyler olarak görünüyorlardý.
Yeni olgular, bütün geçmiþ tarihi yeni bir incelemeden geçmeye zorladýlar ve bütün geçmiþ tarihin bir sýnýflar savaþýmý tarihi
olduðu, birbirine karþý savaþým durumundaki bu toplumsal sýnýflarýn her zaman üretim ve deðiþim iliþkilerinin, kýsacasý çaðlarýndaki
ekonomik iliþkilerin ürünleri olduklarý; buna göre, toplumun ekonomik yapýsýnýn her kez, son çözümlemede, hukuksal ve siyasal kurumlarýn tüm üst yapýsýný olduðu gibi, her tarihsel dönemin dinsel,
felsefi ve öteki fikirlerini de açýklamayý saðlayan gerçek temeli
oluþturduðu görüldü. Böylece idealizm, son sýðýnaðýndan, tarih anlayýþýndan kovulmuþ; tarihin materyalist bir anlayýþý ortaya çýkmýþ ve
þimdiye deðin yapýldýðý gibi, insanlarýn varlýðýný [sayfa 70] bilinçleri
aracýyla açýklamak yerine, insanlarýn bilincini varlýklarý aracýyla açýklamak için yol bulunmuþ oluyordu.
Bunun sonucu sosyalizm, artýk þu ya da bu dahinin rasgele
bir buluþu olarak deðil ama tarih tarafýndan oluþturulan iki sýnýfýn,
proletarya ile burjuvazinin savaþýmlarýnýn zorunlu ürünü olarak görünüyordu. Artýk sosyalizmin görevi, elden geldiðince eksiksiz bir
toplumsal sistem imal etmek deðil ama iktisadýn, bu sýnýflarý ve
onlarýn karþýtlýklarýný zorunlu bir biçimde ortaya çýkaran tarihsel
geliþmesini incelemek ve bu biçimde türetilen ekonomik durum
içinde çatýþmayý çözme araçlarýný bulmaktý.
Ama Fransýz materyalizminin doða anlayýþý, diyalektik ve
modern doða bilimi ile ne denli baðdaþmaz idiyse, daha önceki
sosyalizm de bu materyalist anlayýþla o denli baðdaþmaz idi. Gerçi
daha önceki sosyalizm varolan kapitalist üretim biçimi ile bu üretim
biçiminin sonuçlarýný eleþtiriyordu, ama onu ne açýklayabiliyor, dolayýsýyla ne de üstesinden gelebiliyordu; kötü diye kaldýrýp atmaktan
baþka bir þey yapamýyordu. Ýþçi sýnýfýnýn kapitalist üretim biçiminden
ayrýlmaz sömürülmesine karþý ne denli çok öfkeleniyorsa, bu sömürünün neye dayandýðýný ve kaynaðýnýn ne olduðunu açýk bir biçimde
o denli az gösterme durumunda bulunuyordu. Sorun bir yandan
bu kapitalist üretim biçimini tarihsel baðlantýsý ve tarihin belirli bir
dönemi için zorunluluðu içinde, öyleyse yýkýlma zorunluluðu ile
birlikte düþünmek, öte yandan, eleþtiri þimdiye deðin bu üretim
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biçiminin iþleyiþinden çok kötü sonuçlarý üzerine atýldýðýndan, onun
hâlâ gizli kalmýþ iç hareketlerini ortaya çýkarmaktý. Artý-deðerin
bulunmasý, iþte bu iþi yaptý. Ödenmemiþ emeðe sahip çýkmanýn,
kapitalist üretim biçiminin ve iþçinin bundan doðan sömürülmesinin
temel biçimi olduðu; kapitalist iþçinin emek-gücünü,* bu [sayfa 71]
gücün pazarda meta olarak sahip olduðu deðer üzerinden satýn aldýðý zaman bile, ondan gene de onun için ödemiþ bulunduðundan
daha çok deðer elde ettiði ve bu artý-deðerin, son çözümlemede,
varlýklý sýnýflar elinde birikmiþ, durmadan büyüyen sermaye yýðýnýnýn
çýktýðý deðer toplamýný oluþturduðu tanýtlandý. Kapitalist üretimin
olduðu denli, sermaye üretiminin iþleyiþi de açýklanmýþ bulunuyordu..
Bu iki büyük bulguyu: tarihin materyalist anlayýþý ile kapitalist
üretimin gizeminin artý-deðer aracýyla açýklanmasýný, Marksa borçluyuz. Onun sayesindedir ki sosyalizm, þimdi bütün ayrýntýlarý üzerinde uzun uzun çalýþýlmasý gereken bir bilim durumuna geldi.
Ýþte bay Eugen Dühring, hiç de gürültüsüz olmayan bir biçimde sahneye sýçradýðý ve felsefede, ekonomi politikte ve sosyalizmde kendi çabalarýyla gerçekleþmiþ tam bir altüst oluþu bildirdiði sýrada, teorik sosyalizm ve müteveffa felsefe alanlarýnda iþler aþaðý
yukarý bu merkezdeydi.
Þimdi bay Dühringin bize ne söz verdiðine... ve neyi tuttuðuna bakalým. [sayfa 72]

* Force de travail teriminin iþgücü olarak çevrilmesi tam anlamýyla bir galat-ý meþhur
durumuna geldi. Ne var ki bu galat-ý meþhuru, gene eskilerin dediði gibi, lûgat-ý fasihten
evlâ saymak olanaksýz. Çünkü iþgücü, tastamam main duvre karþýlýðý olarak, iktisat ve
istatistik yazýnýmýza girmiþ bulunuyor. Tam bir kesinlik alaný olmasý gereken teorik alanda
herhangi bir karýþýklýða yol açmamak için, bundan böyle force de travail teriminin iþgücü
olarak deðil, emek-gücü olarak çevrilmesini öneriyorum. -ç.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

BAY DÜHRÝNGÝN VERDÝÐÝ SÖZLER

BAY DÜHRÝNG burada gözönünde tutulan yapýtlarý, her þeyden önce Felsefe Dersleri, Siyasal ve Toplumsal Ýktisat Dersleri, ve
Ekonomi Politik ve Sosyalizmin Eleþtirel Tarihi adlý yapýtlarýdýr. Baþlamak için, dikkatimizi özellikle gerektiren yapýt, birinci yapýttýr.
Daha ilk sayfadan baþlayarak bay Dühring, kendisini zamanýnda ve felsefenin geliþmesinin önceden görülebilir bir dönemi
için bu gücü (felsefeyi) temsil hakkýný isteyen adam olarak sunuyor.
Yani bugünün ve önceden görülebilir geleceðin tek gerçek filozofu
olduðu savýnda bulunuyor. Ondan ayrýlan, doðruluktan da ayrýlýr.
Bay Dühringten önce de birçok kiþi kendisi üzerine böyle düþündü
ama Richard Wagner bir yana kendisi üzerine rahatlýkla bunu
söyleyen ilk kiþi, bay Dühringtir.
Bay Dühringin felsefesi, doðal sistem ya da gerçeðin [sayfa
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felsefesi [dir] ... Bu felsefede gerçeklik, kuruntuya dayanan ya
da öznel bakýmdan sýnýrlý bir dünya tasarýmýnýn her türlü geçici
hevesini dýþtalayan bir biçimde düþünülür.
Demek ki bu felsefe, bay Dühringi kendisinin bile yadsýmaya cüret edemeyeceði sýnýrlarýn, kiþisel ve öznel sýnýrlamanýn koyduðu sýnýrlarýn üstüne yükseltecek nitelikte. Þimdiye deðin bu mucizenin nasýl gerçekleþeceðini henüz görmemiþ olmamýza karþýn, iþte
felsefenin son çözümlemede kesin doðruluklarý tanýtlayacak bir
durumda bulunabilmesi için her durumda zorunlu olan kiþi.
Zeka bakýmýndan kendi niteliði gereði deðerli olan [bu]
doðal bilgi sistemi, düþünce derinliðinden hiçbir þey yitirmeksizin,
Varlýðýn temel biçimlerini kesinlikle tanýtladý.
Bu sistem, kendi gerçekten eleþtirici görüþü açýsýndan,
gerçek ve bunun sonucu doðanýn ve yaþamýn gerçekliði üzerine
yönelmiþ bir felsefenin, salt görünür çevreni (ufku) kabul etmeyen
ama iyiden iyiye devrimci hareket içinde dýþ ve iç doðanýn bütün
yerleri ile bütün göklerini kullanan bir felsefenin öðelerini sunar;
yeni bir düþünce biçimidir bu ve son derece özgün sonuçlar ve
görüþlere ... sistem doðurucu fikirlere ... tanýtlanmýþ doðruluklara
varýr.
Gücünü yoðunlaþtýrýlmýþ giriþkenlikte [bu da ne demek ola?]
aramak zorunda olan bir yapýt, köklere kadar inen bir inceleme ..
köktenci bir bilim ... þeylerin ve insanlarýn sýký sýkýya bilimsel bir
görüþü ... þeyleri her yönden kavrayan bir düþünce çalýþmasý, düþüncenin egemen olabilecek durumda bulunduðu varsayým ve tümdengelimlerin yaratýcý bir taslaðý ... mutlak temel karþýsýndayýz.
Ekonomi politik alanýnda bay Dühring, bize yalnýzca, üstelik
aralarýnda büyük üsluplu tarih yazma biçimim ile sivrilen ve iktisada yaratýcý deðiþiklikler getiren tarihsel yapýtlar da bulunan tarihsel bakýmdan ve sistematik bakýmdan geniþ bir deðer taþýyan
çalýþmalar vermekle kalmaz, ayrýca gelecekteki toplum için, açýk
ve en uzak köklere kadar eriþen bir teorinin pratik sonucu olan ve
dolayýsýyla kurtuluþ için dühringvari felsefe denli yanýlmaz ve o
denli gerekli [sayfa 74] bulunan, kendi icadý dört-baþý bayýndýr bir sosyalist planla da iþini tamamlar; gerçekten, ancak ve ancak Siyasal
ve Toplumsal Ýktisat Dersleri yapýtýmda baþlýca özelliklerini vermiþ
bulunduðum sosyalist kuruluþtadýr ki gerçekten kendi malý olarak
malik olmak, yalnýzca görünüþteki ve geçici ya da zor üzerine ku73]
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rulu mülkiyetin yerine geçebilir.
Ýþte gelecek, buna göre kendisine çekidüzen vermeli.
Bay Dühringe gene bay Dühring tarafýndan yapýlan bu övgüler demeti kolayca on kat büyütülebilirdi. Bu demet, daha þimdiden
kendi kendine gerçekten bir filozofla mý, yoksa bir ... ile mi karþý
karþýya bulunduðunu soran okurun kafasýnda bazý kuþkular uyandýrmýþ olmalý. Ama, kendisine duyurulan köktenci derinliði daha
yakýndan tanýyýncaya deðin, okurlardan yargýsýný saklamasýný rica
etmemiz gerekiyor. Eðer yukardaki demeti vermiþ bulunuyorsak,
bu yalnýzca önümüzde fikirlerini yalýnlýkla dýþavuran ve bunlarýn
deðerini kararlaþtýrma iþini geleceðe býrakan bir filozof ve sýradan
bir sosyalist deðil, ama papa kadar yanýlmaz olduðunu öne süren
ve sapýklýklarýn en kýnanmasý gerekeninin içine düþmek istenmiyorsa, kurtuluþ için zorunlu olan öðretisinin düpedüz kabul edilmesi
gereken tamamen doðaüstü bir varlýk bulunduðunu göstermek
içindir. Hiç de bütün ülkelerdeki ve yakýn bir süreden beri de Almanyadaki sosyalist yazýnda bol bol görülen çeþitli çaplardaki
adamlarýn, dünyanýn en içten biçimiyle, çözümleri için azçok gereç sýkýntýsý çekebildikleri sorunlarda bir açýklýða varmaya çalýþtýklarý,
ama bilimsel ya da yazýnsal eksiklikleri ne olursa olsun sosyalist iyi
niyetin her zaman kabul edilmesi gereken o çalýþmalardan biri
karþýsýnda bulunmuyoruz. Tersine bay Dühring, bize son çözümlemede kesin doðruluklar olduklarýný, yanlarýnda her türlü baþka
kanýnýn a priori * yanlýþ olduðunu ileri sürdüðü tezler sunuyor, baþka
doðruluklara yer vermeyen doðrulukla birlikte, yanýnda bütün öteki
yöntemlerin bilime yabancý kaldýklarý sýký sýkýya bilimsel tek araþtýrma yöntemini de elinde tutuyor. Ya haklýdýr  ya o zaman biz
gelmiþ geçmiþ bütün devirlerin en büyük dehasý, ilk yanýlmaz insan
olduðu için, [sayfa 75] ilk üstün insan ile karþý karþýya bulunuyoruz
demektir;  ya da haksýzdýr ve o zaman, yargýmýz ne olursa olsun,
olasý iyi niyeti için gösterilecek bütün iyilikçi saygýlar, bay Dühringin
gözünde saldýrýlarýn en korkuncu olacaktýr.
Ýnsan, son çözümlemede kesin doðruluk ile sýký sýkýya bilimsel olan tek yöntemi elinde tutunca, elbette insanlýðýn yanlýþlýða
batmýþ ve bilime yabancý geri kalan bölümü için belirli bir küçümseme duyacaktýr. Öyleyse, bay Dühringin öncellerinden büyük bir
* Önsel olarak
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küçümseme ile söz ettiðini görmek ve onun köklü derinliði karþýsýnda baðýþlanan, büyük adamlýða ayrýksýn olarak kendisi tarafýndan
yükseltilmiþ az büyük adam bulunduðunu saptamakla þaþýrmamalýyýz.
Önce filozoflar üzerine dediklerini dinleyelim:
Her türlü yüksek ahlak duygusundan yoksun Leibniz ...
olanaklý bütün saray filozoflarýnýn en iyisi.
Kant henüz biraz hoþgörü görüyor; ama ondan sonra herþey
altüst olmuþ, o zaman gelsin en yakýn artçýlarýn (epigonlann),
özellikle bir Fichte ve bir Schellingin düzeni bozulmuþ imgelemeleri ve boþ olduðu denli de budalaca çýlgýnlýklarý ... bilgisiz bir doða
felsefeciliðinin korkunç karikatürleri ... bir Hegelin [doruðuna çýkardýðý] Kant-sonrasý saçmalýklar ve saçmaca kuruntular.
Hegel, hegelci bir jargon konuþuyor ve biçimdeki bilimdýþý
tarzý ve kabalýklarý ile hegelci vebayý yayýyordu.
Bilginlerin payýna da daha iyisi düþmüyor, ama yalnýzca Darwin kendi adýyla anýlmýþ ve biz de onunla yetinmek zorundayýz:
Darvinci yarý-þiir ve kaba anlayýþ darlýðý ve ayýrt etme körlüðü ile birlikte deðiþimlerle oynama ustalýðý. Bizim kanýmýzca,
lamarkcý tezlerin elbette ayrýk tutulmalarý gereken özgül darvincilik, insanlýða karþý yönelmiþ bir kabalýk eseridir.
Ama en kötü davranýþý görenler, sosyalistler. Louis Blanc 
hepsinin en önemsizi olan Louis Blanc bir yana, hepsi de toptan
yoksul günahkârlardýr ve bay Dühringden önce (ya da sonra) sahip
olabildikleri ünün adamakýllý altýndadýrlar. [sayfa 76] Ve yalnýzca doðruluk ve bilimsel kavrayýþ bakýmýndan deðil, karakter bakýmýndan da
böyledirler. Babeuf ve bir kaç 1871 komüncüsü dýþýnda, bunlarýn
hiçbiri adam sayýlmaz. Üç ütopyacý toplumsal simyacýlar adýný
alýrlar. Üçü arasýnda Saint-Simon, coþkunluktan baþka bir þeyle
eleþtirilmediði ve merhametli bir biçimde deli olabileceði yavaþça
aþýlandýðý ölçüde, gene de kollanmaktadýr. Fourier ise, tersine, bay
Dühringin sabrýný taþýrýr. Çünkü Fourier çýlgýnlýðýn bütün belirtilerini
... göstermiþtir... . Daha çok týmarhanelerde bulunmasý beklenen
düþünceler ... en düzensiz kuruntular ... sayýklama ürünleri ... Fourier, bu sözle anlatýlmaz sersem; bu zavallý çocuk beyni, bu
budala, bütün bunlarla birlikte, sosyalist bile deðildir; onun
phalanstèreinin* ussal sosyalizm ile hiçbir iliþkisi yoktur, günlük
alýþ-veriþ modeline göre kurulmuþ eciþ-bücüþ bir yapýdýr. Ve en-
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sonu:

Bu tiradlarýn [Fouriernin Newton üzerine yaptýðý açýklamalar] ... Fouriernin adýnda ve bütün furiyecilikte doðru olarak yalnýzca
birinci hecenin** bulunduðuna inandýramadýðý kiþinin de budalalar
kategorilerinden birinin içine sokulmasý gerekir.
Ensonu, Robert Owen, donuk ve yoksul fikirlere sahipti ...
ahlak konusunda öylesine bayaðý düþüncesi ... ciddi kýlýða sokulmuþ
saçmasapan sözler halinde yozlaþmýþ birkaç beylik düþünce ...
saçma ve kaba görüþ tarzý Owenýn düþüncelerinin akýþý biraz ciddi bir eleþtiriden geçirme zahmetine pek deðmez ... boþluðu ...
[vb.]
Ütopyacýlarý, büyük bir zeka ile, adlarýna göre: Saint-Simon,
saint [aziz], Fourier, fou [deli], enfantin, enfant [çocuk] diye nitelendirdikten sonra (ekleyecek yalnýzca bir þey kalýyor: Owen- déveine! [bahtsýzlýk], bay Dühring, sosyalizm tarihinin bütün bu önemli
dönemini dört sözcükte ... düpedüz yýldýrýmla vurulmuþa döndürüyor. Ve kim ki bundan kuþkuya düþerse, budalalar kategorilerinden birinin içine sokulabilir. [sayfa 77]
Bay Dühringin daha sonraki sosyalistler üzerindeki yargýlarý
arasýndan, kýsa olmak için, yalnýzca Lassalle ve Marks üzerine söylediklerini not edeceðiz.
[Lassalle]: Her þeyde kusur arama bilgiç zevkiyle birleþmiþ
vulgarizasyon denemeleri ... taþkýn skolastik ... genel teoriler ile bayaðý hafifliklerin korkunç bir karýþýmý saçma ve biçimsiz hegelci
boþinan ... izlenmeyecek örnek ... doðuþtan anlayýþ darlýðý ... en
bayaðý iþporta malýyla kendine önemli adam süsü vermek... Yahudi kahramanýmýz ... yergici ... alelade ... yaþam ve dünya görüþünde
iç kýlýksýzlýk.
[Marks]: Kavrayýþ darlýðý ... çalýþmalarý ve ürünleri, kendiliðinden ve kendisi için, yani salt teorik açýdan, konumuz [sosyalizmin eleþtirel tarihi] bakýmýndan sürekli bir anlamdan yoksundurlar;
entelektüel akýmlarýn genel tarihi bakýmýndan, olsa olsa modern
bir sekter skolastik dalýnýn etkilerinin belirtileri olarak gösterilebilirler ... Bireþim ve sýnýflama yetilerinin güçsüzlüðü ... düþünce ve anlatýmýn biçimsiz karakteri, dilin bayaðý gidiþi .. ingilizleþtirilmiþ boþluk
* Fouriernin toplumsal sisteminde, geniþ üretim birliði. -ç.
** Fou = deli. -ç.
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... aldatmaca ... gerçekte tarihsel ve mantýksal hayalgücünün soysuz
ürünlerinden baþka birþey olmayan düzeni bozulmuþ kavramlar ...
aldatýcý anlatým ... kiþisel kendini beðenmiþlik ... küçük ve yaralayýcý
davranýþ ... saygýsýz ... akýllý geçinen oyun ve kýrýtkanlýklar ... derin
bilgi anlaþýlmazlýklarý ... felsefe ve bilimde geri kafa.
Ve baþka, ve baþka, çünkü bütün bunlar henüz bay Dühring
in gül bahçesinden geçerken toplanmýþ küçük bir buketten baþka
bir þey deðil. Kuþkusuz konumuz, þimdilik, eðer biraz terbiyesi
olsaydý, bay Dühringi yaralayýcý ve saygýsýz herhangi bir þey bulmaktan alýkoymalarý gereken bu sevimli sövgülerin de son çözümlemede kesin doðruluklardan olup olmadýklarýný bilmek deðil. Bundan ötürü bizi, içine gireceðimiz budalalar kategorisini bile seçmekten alýkoyan korku yüzünden, þimdilik bunlarýn köktenci derinlikleri üzerine herhangi bir kuþku belirtmekten adamakýllý sakýnacaðýz.
Yalnýzca, bir yandan bay Dühringin sakýnýmlý ve sözcüðün gerçek
anlamýyla alçakgönüllü dilin incelmiþ karakteri [sayfa 78] dediði þeyden bir örnek vermeyi ve öte yandan da öncellerinin deðersizliðinin
bay Dühringin gözünde kendi öz yanýlmazlýðýndan daha az kesin
olmadýðýný saptamayý kendimize görev bildik. Bu yanýlmazlýk konusunda, gelmiþ geçmiþ bütün çaðlarýn en güçlü dahisi için en derin saygýlarýmýzý sunarýz ... eðer gerçekten öyle ise.[sayfa 79]
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BÝRÝNCÝ KISIM

FELSEFE

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SINIFLAMA. ÖNSELCÝLÝK

FELSEFE, bay Dühringe göre, dünya ve yaþam bilincinin en
yüksek biçiminin geliþmesidir ve anlam geniþlemesi yoluyla, bütün
bilgi ve bütün istek ilkelerini kapsar. Herhangi bir bilgi, bir eðilim
ya da bir varoluþ biçimleri grubu dizisi, kendini insan bilinci önüne
koyar koymaz, bu figürlerin ilkeleri zorunlu bir biçimde felsefenin
konusu olur. Bu ilkeler, bilgi ve isteðin çokluðunu meydana getiren yalýn, ya da þimdiye deðin yalýn varsayýlan yapýcý parçalardýr.
Cisimlerin kimyasal bileþimi gibi, þeylerin genel yapýlýþý da temel
biçim ve temel öðelere indirgenebilir. Bir kez edinildikten sonra,
bu son öðeler ya da ilkeler, yalnýz bilinen ve dolaysýz olarak anlaþýlabilir þeyler için deðil, ama bizim için bilinmez ve anlaþýlmaz olan
dünya için de geçerlidirler. Demek ki felsefi ilkeler, bilimlerin doða
ve insan yaþamýnýn türdeþ bir açýklama sistemini kurmak için
gereksinme duyduklarý son tümleci [sayfa 83] oluþtururlar. Tüm varlýðýn
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temel biçimleri dýþýnda, felsefenin açýkça söylemek gerekirse yalnýzca iki konusu vardýr: Doða ve insan dünyasý. Bunun sonucu, konumuz tamamen kendiliðinden bir biçimde üç grup halinde düzenlenir: Genel evren þemasý, doða ilkeleri öðretisi ve son olarak, insan öðretisi. Bu sýralama ayný zamanda bir iç mantýksal düzen içerir; çünkü ilk olarak, tüm varlýk için geçerli, kesin ilkeler, sonra, baðýmlýlýklarýnýn aþama sýrasýna göre, bu ilkelerin uygulandýklarý nesnel
alanlar gelir. Buraya deðin ve hemen sözcüðü sözcüðüne, konuþan
bay Dühringdir.
Demek ki ona göre önemli olan þey ilkelerdir, doðaya ve insan dünyasýna uygulanmasý, dolayýsýyla doða ve insanýn uymasý
gereken, dýþ dünyadan deðil, düþünceden türeyen kesin ilkeler.
Ama düþünce, bu ilkeleri nereden alýr? Kendinden mi? Hayýr, çünkü
bay Dühring kendisi söyler: Arý düþünce alaný mantýksal þemalar
ve matematik yapýlarla sýnýrlanýr (bu son olumlama, ayrýca, ilerde
göreceðimiz gibi, yanlýþtýr da). Mantýksal þemalar, yalnýzca düþünce
biçimleri ile ilgilidir; oysa burada sözkonusu olan yalnýzca Varlýk,
yalnýzca dýþ dünya biçimleridir ve düþünce, bu biçimleri hiçbir zaman kendinden deðil, ama tastamam ancak dýþ dünyadan çýkartýp türetebilir. Ama böylece, tüm iliþki tersine döner: Ýlkeler, araþtýrmanýn çýkýþ noktasý deðil, sonucudur; doðaya ve insanlarýn tarihine
uygulanmazlar, bunlardan soyutlanýrlar; doða ve insan dünyasý ilkelere uymaz, ilkeler ancak doða ve tarihe uyduklarý ölçüde doðrudur.
Sorunun tek materyalist anlayýþý budur ve bay Dühringin bunun
karþýsýna çýkardýðý anlayýþ, idealisttir. Bu anlayýþ sorunu tamamen
baþaþaðý koyar ve gerçek dünyayý fikirden, þemalardan, dünyadan
önce nerede olduðu bilinmeyen ve düþünülemeyecek bir zamandan beri varolan plan ya da kategorilerden hareket ederek kurar
 týpký ... bir Hegel gibi.
Bu, bir gerçek. Hegelin Ansiklopedisini, bütün saçmalayan
kuruntularý ile birlikte, bay Dühringin son çözümlemede kesin
doðrularý ile karþýlaþtýralým. Önce bay Dühringde evrenin genel þemasýnýn bilgisini görüyoruz; Hegel, buna [sayfa 84] Mantýk diyor. Sonra
her ikisinde de, bu þema ya da mantýksal kategorilerin doðaya uygulanmasýný: doða felsefesini ve son olarak, insan dünyasýna uygulanmasýný görüyoruz: Hegel, buna Tin Felsefesi diyor. Buna göre
Dühring dizisinin iç mantýk düzeni, bizi tamamen kendiliðinden
bir biçimde, bu düzenin, hegelci okulun Berlindeki gezginci yahu-
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disi profesör Micheletnin gözlerini yaþartacak kadar etkileyen bir
baðlýlýkla alýndýðý Hegelin Ansiklopedisine götürüyor.*
Ýþte Bilinç, Düþünce, verilmiþ bir þey, Varlýðýn, Doðanýn
bir ilk karþýtý olarak, tamamen doðalcý bir anlamda alýndýðý zaman,
baþa gelen þey. Ondan sonra, Bilinç ile Doðanýn, Düþünce ile Varlýðýn, düþünce yasalarý ile doða yasalarýnýn birbirlerine bu derece
uymalarýný son derece tuhaf bulmak zorunda kalýnýr. Ama eðer
daha sonra düþünce ile bilincin ne olduklarý ve nereden geldikleri
sorulursa, bunlarýn insan beyninin ürünü olduklarý ve insanýn da
doðanýn, çevresi içinde ve çevresi ile birlikte geliþen bir ürününden
baþka bir þey olmadýðý görülür; bundan da, doðal olarak, son çözümlemede, doða ürünleri olan insan beyni ürünlerinin, doðanýn
bütünü ile çeliþki durumunda deðil, uygunluk durumunda bulunduklarý sonucu çýkar. **
Ama bay Dühring sorunu böylesine yalýn bir biçimde incelemeyi kendine yediremezdi. O, yalnýzca insanlýk adýna deðil ki bu
da o denli kötü bir þey olmazdý ama bütün bilinçli ve düþünen
göksel cisimlerin varlýklarý adýna da düþünür. Gerçekten, bilinç ve
düþüncenin egemen geçerliklerini ve mutlak doðruluk savlarýný,
onlara insanal sýfatýný uygulayarak dýþtalamak ya da yalnýzca kuþku
konusu yapmak, bilinç ve düþüncenin temel biçimlerini deðerden
düþürmek olurdu.
Bunun sonucu, bir baþka gök cisminin üzerinde iki kere
ikinin beþ ettiðinden kuþkuya düþülecek kadar ileri gidilmesini [sayfa 85] önlemek için bay Dühring, düþünceyi insanal olarak nitelemekten sakýnacak, böylece düþünceyi, kendisini üzerinde tanýdýðýmýz tek gerçek temelden, yani insandan ve doðadan ayýracak ve
kabaca ve dönüþsüz bir biçimde, bay Dühringi epigon, Hegelin
artçýsý durumuna getiren bir ideoloji içine düþürecektir. Ayrýca biz
de, bay Dühringi öbür göksel cisimler üzerinde selamlamak olanaðýný sýk sýk bulacaðýz.
Böyle bir ideolojik temel üzerinde materyalist bir öðreti kurulamayacaðý kendiliðinden anlaþýlýr. Bay Dühringin birçok kez
* Engels profesör Micheletyi, çalýþmalarýnda Hegelin düþüncesini ilerletmeksizin
olduðu gibi almaktan baþka bir þey yapmadýðý için, hegelci okulun gezginci yahudisi
olarak adlandýrýyor. -Ed.
** Bkz: Gerçek Dünyada Matematik Sonsuzluðun Ýlkörnekleri Üzerine, Doðanýn
Diyalektiði, Sol Yayýnlarý, Ankara 1991, s. 291-298. -Ed.
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doðada bilinçli bir eylem biçimini, yani herkesin anlayacaðý dille,
Tanrý denilen þeyi varsaydýðýný göreceðiz.
Bununla birlikte, bizim gerçekçi filozofumuzun, bütün gerçekliðin temelini, gerçek dünya dýþýnda düþünce dünyasýna aktarmasýnýn baþka nedenleri de var. Bay Dühringin felsefesinin temelini
oluþturan þey, bu genel evren þemasýnýn, Varlýðýn bu kesin ilkelerinin
bilimidir. Ne var ki, eðer biz, evren þemasýný beyinden deðil de,
yalnýzca beyin aracýyla gerçek dünyadan, Varlýðýn ilkelerini onun
kendisinden çýkarýrsak, bunun için felsefeye deðil, dünya ve dünyada olup biten þeyler üzerine olumlu bilgilere gereksinme duyarýz
ve bundan çýkan þey de, artýk, felsefe deðil, pozitif bilimdir. Bu durumda bay Dühringin tüm kitabý boþuna çabadan baþka bir þey
olmaz!
Daha ileri gidelim. Eðer felsefeye felsefe olarak artýk bir gereksinme yoksa, hiçbir sisteme, hatta doðal bir felsefe sistemine
de gereksinme yoktur. Doðal olaylarýn tümünün sistematik iliþkiler
tarafýndan birbirine baðlandýðý fikri, bilimi her yerde, tekil içinde
olduðu gibi bütün içinde de, bu sistematik iliþkileri göstermeye
iteler. Ama bu iliþkilerin eksiksiz ve uygun bir kavrayýþý, içinde yaþadýðýmýz dünya sisteminin doðru bir imgesi, bizim için her zaman
olduðu gibi bir olanaksýzlýk olarak kalýr. Eðer, insan evriminin
herhangi bir döneminde, zihinsel ve tarihsel olduðu denli fizik evren
iliþkilerinin de böyle inandýrýcý ve kesin bir sistemi gerçekleþmiþ olsaydý, bu, insan bilgi alanýnýn sýnýrlarýna varmýþ ve toplumun bu
sistemle uyum içinde örgütlendiði andan [sayfa 86] baþlayarak gelecekteki tarihsel geliþme askýya alýnmýþ olduðu anlamýna gelirdi ki,
bu da bir saçmalýk, tam bir anlamsýzlýk olurdu. Demek ki, insanlar,
þu çeliþki ile karþý karþýya bulunuyor: Bir yandan, tüm iliþkileri
içinde evren sistemi üzerine eksiksiz bir bilgi edinmek ve öte yandan, hem kendi öz nitelikleri ve hem de evren sisteminin niteliði
nedeniyle, bu sorunu tamamen çözmeye hiçbir zaman yetenekli
olmamak. Ama bu çeliþki, yalnýzca iki etkenin, evrenin ve insanýn
niteliðine dayanmaz; bütün entelektüel geliþmenin baþlýca kaldýracýdýr da, ve týpký, örneðin çözümlerini sonsuz bir dizi ya da sürekli
bir kesir içinde bulan o matematik problemleri gibi, her gün ve ara
vermeden insanlýðýn sonsuz ilerleyici evrimi içinde çözümlenir. Gerçekten, dünya sisteminin düþüncedeki her yansýmasý, nesnel olarak tarihsel durum ve öznel olarak düþünce sahibinin fizik ve ruhsal
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niteliði nedeniyle sýnýrlýdýr ve sýnýrlý kalýr. Ama bay Dühring, kendi
düþünce biçiminin, dünyanýn öznel olarak sýnýrlý bir tasarýmýnýn
bütün kararsýzlýðýný dýþtalayan bir nitelikte olduðunu önceden bildirir. Daha önce onun olanaklý bütün göksel cisimler üzerinde, her
yerde hazýr ve nazýr olduðunu görmüþtük. Þimdi her þeyi bilir olduðunu da görüyoruz. O, bilimin son sonuçlarýný çözmüþ, onun geleceðini duvarla çevirmiþtir.
Varlýðýn temel biçimleri gibi, bay Dühring bütün arý matematiði de, a priori, yani dýþ dünyanýn bize sunduðu deneylerden yararlanmaksýzýn ve onlarý beyninden çýkararak imal edebileceðini düþünür. Arý matematikte, anlýk (müdrike) kendi baþýna özgürce yarattýðý ve tasarladýðý þeyle uðraþýr; sayý ve biçim kavramlarý onun
yeterli konusu ve öz yaratýsýdýr ve böylece matematik özel deneyim ve dünyanýn gerçek içeriðinden baðýmsýz bir deðere sahiptir.
Arý matematiðin her bireyin özel deneyiminden baðýmsýz
olarak geçerli olmasý kuþkusuz doðrudur ve bu, bütün bilimlerin
tüm kanýtlanmýþ olgularý ve hatta genel olarak bütün olgular için
böyledir. Manyetik kutuplar, suyun hidrojen ve oksijenden bileþmesi
olgusu, Hegelin ölmüþ ve bay Dühringin yaþamakta olduðu olgusu, bütün bu olgular, benim [sayfa 87] ya da baþka bireylerin kiþisel
deneyiminden, hatta içi rahat olanlarýn uykusuna daldýðý andan
baþlayarak, bay Dühringin bile kiþisel deneyiminden baðýmsýz olarak geçerli olgulardýr. Ama arý matematikte, anlýðýn yalnýzca kendi
öz yaratýlan ve düþünceleriyle uðraþtýðý hiç de doðru deðildir; sayý
ve biçim kavramlarý, gerçek dünyadan baþka hiçbir yerden gelmemiþtir. Ýnsanlarýn saymayý, yani ilk aritmetik iþlemi yapmayý öðrendiði on parmak, her þey olabilir, yalnýzca anlýðýn özgür bir yaratýsý
olamaz. Saymak için, sayýlacak þeylerin varlýðý yetmez, ayrýca bu
þeyleri, sayýlarý dýþýndaki bütün öbür niteliklerden soyutlayarak
gözönüne alabilme yetisi de gereklidir,  ve bu yeti, deneyim üzerine
kurulu uzun bir tarihsel geliþmenin sonucudur. Týpký sayý kavramý
gibi biçim kavramý da, dýþ dünyadan alýnmýþ ve arý düþünce ürünü
olarak benden fýþkýrmamýþtýr. Biçim kavramýna varmadan önce
biçimleri olan þeylerin varolmasý ve biçimlerinin karþýlaþtýrýlmasý
gerekmiþtir. Arý matematik, nesne olarak, uzaysal biçimler ve gerçek, dünyanýn nicel iliþkilerini, yani çok somut bir konuyu alýr. Bu
konunun son derece soyut bir biçim altýnda görünmesi, onun dýþ
dünyada yer alan kökenini ancak üstünkörü bir örtüyle gizleyebilir.
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Doðrusu þudur ki, bu biçim ve bu iliþkileri kendi anlýklarý içinde
inceleyebilmek için onlarý içeriklerinden büsbütün ayýrmak, bu
içeriði önemsiz olarak bir köþeye býrakmak gerekir; boyutsuz
noktalar, kalýnlýðý ve geniþliði olmayan çizgiler, alar, bler, xler,
yler, deðiþmezler ve deðiþkenler iþte böyle elde edilir ve ancak
sonunda anlýðýn özgür yaratý ve düþüncelerine, yani sanal büyüklüklere varýlýr. Hatta, görünüþte, matematik büyüklükler birbirinden
çýksalar bile, bu, onlarýn a priori kökenlerini deðil, yalnýzca ussal
baðlantýlarýný tanýtlar. Bir silindir biçimini, bir dikdörtgeni kenarlarýndan biri yöresinde döndürülmesinden çýkarma fikrine varacak denli
ileri gitmeden önce, biçimleri ne denli kusurlu olursa olsun, bir
dizi gerçek dikdörtgen ve silindiri incelemiþ olmak gerekir. Bütün
öbür bilimler gibi matematik de, insanlarýn gereksinmelerinden,
yerölçümü ve kaplarýn hacmini ölçmekten, zamanýn [sayfa 88] hesaplanmasýndan ve mekanikten çýkmýþtýr. Ama bütün düþünce alanlarýnda olduðu gibi, belli bir geliþme derecesinde, gerçek dünyadan
soyutlama aracýyla çýkarýlmýþ bulunan yasalar, gerçek dünyadan
ayrýlýr, özerk bir þey gibi, dýþardan gelen ve dünyanýn kendisini uydurmasý gereken yasalar gibi, gerçek dünyanýn karþýsýna çýkarlar.
Toplumda ve devlette iþler böyle olmuþtur; arý matematik, dünyadan çýkarýlmýþ ve onu bileþtiren biçimlerin bir parçasýndan baþka
bir þey olmamasýna karþýn, sonradan, acuna (evrene) iþte böyle
uygulanmýþtýr  onun uygulanabilir olmasýnýn ek nedeni de, iþte
budur.
Bay Dühring nasýl ki tüm arý matematiði, deneyimin hiçbir
katkýsý olmaksýzýn, arý mantýðýn kendine göre, kanýta elveriþli olmayan ve buna gereksinmesi de bulunmayan matematik belitlerden (aksiyomlardan) çýkarabileceðine ve sonra onu dünyaya uygulayabileceðine inanýyorsa, týpký öyle, önce Varlýðýn temel biçimlerini, bütün bilginin yalýn öðelerini, felsefe belitlerini beyninden, tüm
felsefe ya da evren þemasýný da bundan çýkarabileceðini ve doðaya
ve insanlar dünyasýna bu kendi anayasasýný ihsan lütfunda bulunabileceðini düþünüyor.* Ne yazýk ki doða, 1850 yýlýnýn Manteuffel
Prusyalýlarýndan bileþmez  ve insanlarýn dünyasý, ancak çok küçük
bir bölümü bakýmýndan o türlü Prusyalýlardan bileþir.
* Friedrich Wilhelm IVün 5 Aralýk 1848de uyruklarýna bir anayasa ihsan etmesine
anýþtýrma. -Ed.
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Matematik belitler, matematiðin mantýktan alma zorunda
bulunduðu zihinsel içeriðin son derece deðersiz dýþavurumlarýdýrlar.
Bu belitler ikiye indirgenebilir:
1. Bütün, parçadan daha büyüktür. Bu önerme, tam bir gereksiz yinelemedir, çünkü nicel parça fikri önceden belirli bir
biçimde bütün fikri ile ilgilidir, þu anlamda ki parça sözcüðü,
kendi baþýna, nicel bütünün birçok nicel parçadan meydana
geldiðini içerir. Bunu açýkça saptayarak, sözü geçen belit bizi bir
adým bile ileri götürmez. Hatta, bu gereksiz yineleme: bir bütün,
birçok parçadan meydana gelen bir þeydir; bir parça, birçoðu bir
bütün meydana getiren bir þeydir; öyleyse parça bütünden daha
küçüktür diyerek, [sayfa 89] yinelemenin deðersizliðinin, içeriðin deðersizliðini daha da ortaya çýkardýðý bir formül aracýyla, belirli bir
ölçüde tanýtlanabilir de.
2. Eðer iki büyüklük, ayrý ayrý bir üçüncü büyüklüðe eþitseler,
bunlar kendi aralarýnda birbirlerine de eþittirler. Bu önerme, Hegelin
de göstermiþ olduðu gibi, * mantýðýn doðruluðunu güvence altýna
aldýðý, öyleyse arý matematiðin dýþýnda da olsa, tanýtlanmýþ olan bir
tasýmdýr. Eþitlik ve eþitsizlik üzerine öbür belitler, bu tasýmýn mantýksal geniþletilmelerinden baþka bir þey deðildir.
Bu yavan önermeler, matematikte olsun, baþka alanda olsun,
hiçbir yere götürmezler. Ýlerlemek için, iþin içine gerçek iliþkileri,
gerçek cisimlerden alýnmýþ uzamsal iliþki ve biçimleri sokmak zorundayýz. Çizgiler, yüzeyler, açýlar, çokgenler, küpler, küreler, vb.,
hepsi de gerçeklikten alýnmýþ fikirlerdir ve ilk çizginin, bir noktanýn
uzayda yer deðiþtirmesinden, ilk yüzeyin, bir çizginin yer deðiþtirmesinden, ilk cismin de bir yüzeyin yer deðiþtirmesinden vb. doðduðunu söyleyen matematikçilere inanmak için, okkalý bir ideolojik
bönlük gerekir. Buna karþý dil bile baþkaldýrýr. Üç boyutlu bir matematik biçim, cisim, corpus solidum, yani Latincede elle tutulur bir
katýlýk olarak adlandýrýlýr; demek ki hiç de anlýðýn özgür düþün-cesinden deðil, katý gerçeklikten alýnmýþ bir ad taþýr.
Ama o kadar uzaða gitmeye ne gerek var? Bay Dühring, 42.
ve 43. sayfalarda,** arý matematiðin deneyim dünyasýndan baðým* Hegel, Felsefi Bilimler Ansiklopedisi, § 188. -Ed.
** Anti-Dühringin tüm birinci kýsým göndermeleri, E. Dühringin Carsus der Philosophie adlý yapýtý ile ilgilidir. -Ed.
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sýzlýðýný, önselliðini, anlýðýn kendi öz yaratý ve düþünceleriyle uðraþmasý biçiminde, esrime iþinde þakýdýktan sonra, 63. sayfada þöyle
der:
Gerçekten bu matematik öðelerin (sayý, büyüklük, zaman,
uzay ve geometrik hareket) yalnýzca biçimleri bakýmýndan ideal
olduklarý ... öyleyse, mutlak büyüklüklerin, türleri ne olursa olsun,
tamamen görgücül (empirique) bir þey olduklarý .... [ama] matematik þemalarýn deneyden kopuk ve [sayfa 90] gene de yeterli bir biçimde
belirginleþtirilmeye yatkýn þeyler olduklarý kolayca unutulur.
Bu, her türlü soyutlama için azçok doðrudur, ama hiçbir
zaman onun gerçeklikten çýkarýlmadýðýný tanýtlamaz. Evren
þemasýnda, arý matematik arý düþünceden fýþkýrmýþtý;  doða felsefesinde, arý matematik dýþ dünyadan alýnmýþ, sonra ayrýlmýþ, tamamen görgücül bir þeydir. Peki ama, hangisine inanalým? [sayfa 91]

50

Friedrich Engels
Anti-Dühring

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EVREN ÞEMASI

HER ÞEYÝ kapsayan varlýk, tektir. Bu varlýk kendi kendine
yettiðinden, ne yanýnda, ne üstünde, hiçbir þey yoktur. Ona bir
ikinci varlýðý eþ koþmak, onu olmadýðý bir þey, yani daha geniþ bir
bütünün bir parçasý ya da bir öðesi durumuna düþürmek anlamýna gelir. Düþüncemizi kendi birliði içinde bir çerçeve gibi kullandýðýmýz her an, bu düþünce birliði içine girmesi gereken þeylerden
hiçbiri, kendinde ikilik barýndýramaz. Ve bu düþünce birliðinden,
kaçýnabilen hiçbir þey de yoktur. ... Tüm düþüncenin özü, bilinç
öðelerinin bir birlik durumunda bir araya gelmesidir. Bireþimin
birlik noktasý aracýyladýr ki bölünmez dünya kavramý doðmuþ ve
evren (sözcüðün univers kendisi anlatýyor) kendisinde her þeyin
bir birlik durumunda birleþtiði bir þey olarak tanýnmýþtýr.
Buraya deðin konuþan, bay Dühring. Matematik yöntem:
[sayfa 92]
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Her sorun, sanki yalýn matematik ... ilkeleri sözkonusuymuþ
gibi, yalýn temel biçimleri üzerinde, belitsel (axiomatique) biçimde
çözümlenmeli. ....
Ýlkin burada uygulanmýþ olan yöntem, iþte bu.
Her þeyi kapsayan varlýk, tektir. Eðer bir gereksiz yineleme (tautologie) öznede daha önce anlatýlmýþ bulunan þeyin yüklemde gene yinelenmesi bir belit oluþturursa, iþte en iyilerinden
biri. Öznede bay Dühring bize, Varlýðýn her þeyi kapsadýðýný söylüyor
ve yüklemde, gözü yýlmaksýzýn, öyleyse hiçbir þeyin onun dýþýnda
olmadýðýný ileri sürüyor. Ne kocaman sistem doðurucu fikir!
Gerçekten, sistem doðurucu. Altý satýr geçmeden bay
Dühring, Varlýðýn tekliðini (unicité), düþüncemizin birliði gereðince,
Varlýðýn birliði (unité) durumuna dönüþtürmüþ. Her düþüncenin
özü bir birlik durumunda bireþime dayandýðýndan, Varlýk, düþünüldüðü andan baþlayarak, bir olarak, dünya kavramý da bölünmez olarak düþünülür ve düþünülmüþ varlýk, dünya kavramý bir
olduðuna göre, gerçek Varlýk, gerçek dünya da bölünmez bir birliktir. Ve böylece, zeka bir kez Varlýðý türdeþ evrenselliði içinde
kavramayý öðrendikten sonra, artýk öteki dünya için yer yoktu.
Ýþte, Austerlitz ve Jena, Sadová ve Sedaný tamamen gölgede býrakan bir sefer. Birkaç tümcede, en çok bir sayfada, bir kez
birinci belit harekete getirildikten sonra, bütün öteki dünyayý, Tanrýyý, göksel lejyonlarý, cennet, cehennem ve arafý, ruhun ölmezliði
ile birlikte ortadan kaldýrmýþ, hesabýný görmüþ, yok etmiþ bulunuyoruz.
Varlýðýn tekliðinden (unicité) birliðine (unité) nasýl geçiyoruz? Onu kafamýzda tasarlamamýz yeter. Düþüncemizi, birliðiyle birlikte onun yöresinde bir çerçeve gibi geniþletmemiz üzerine tek
Varlýk, düþüncede bir Varlýk, bir düþünce birliði durumuna geliyor;
çünkü her düþüncenin özü, bilinç öðelerinin bir birlik durumunda
bireþimine dayanýr.
Bu son önerme düpedüz yanlýþtýr. Ýlkin düþünce, türdeþ öðelerin bir birlik durumunda birleþmesi olduðu denli bilinç nesnelerinin kendi öðelerine ayrýlmasýdýr da. Çözümleme [sayfa 93] olmadan
bireþim de olmaz. Ýkinci olarak, düþünce, yanlýþlýk yapmaksýzýn,
ancak içlerinde ya da gerçek prototipleri içinde bir birliðin daha
önce varolmuþ bulunduðu bilinç öðelerini bir araya getirebilir. Eðer
bir kundura fýrçasýný bir memeli hayvan birliði içine sokarsam,
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bundan ötürü onun memeleri çýkmaz. Varlýðýn birliði, bir baþka
deyiþle, varlýk fikrinin birlik olarak töreliliði (meþruiyeti), tanýtlanmasý
gereken þeyin ta kendisidir; eðer bay Dühring Varlýðý, örneðin ikilik
(dualité) olarak deðil de, birlik olarak düþündüðü güvencesini
veriyorsa, bununla bize kendi alçakgönüllü görüþünü bildirmekten
baþka bir þey yapmýþ olmuyor.
Bay Dühringin düþüncesi, arý durumu içinde þöyle bir gidiþ
izliyor: Varlýkla baþlýyorum. Öyleyse, Varlýðý düþünüyorum. Varlýk
düþüncesi birdir. Oysa, düþünce ile Varlýk uyuþmalýdýrlar, birbirlerine uygun düþerler, örtüþürler. Öyleyse, Varlýk gerçeklikte de birdir. Öyleyse, öteki dünya yoktur. Ama bay Dühring bize yukardaki
çetrefil dili sunacak yerde bu denli açýk bir dil kullanmýþ olsaydý,
bütün ideoloji açýkça ortaya çýkardý. Düþüncenin herhangi bir ürününün gerçekliðini, düþünce ile varlýðýn özdeþliði aracýyla tanýtlamaya
kalkýþmak, iþte bu tam da bir Hegelin... en saçma sayýklamalarýndan biriydi.
Bay Dühring, hatta bütün tanýtlamasý doðru olsaydý bile, tinselcilerden (spiritualistes) bir karýþ toprak kazanmýþ olmazdý. Tinselciler ona, kýsaca þu yanýtý verirler: Dünya bizim için de birdir; bu
dünya ve öteki dünya biçimindeki bölünüþ, yalnýzca bizim ilk günah durumundaki, özgül olarak dünyasal görüþ açýmýz bakýmýndan
sözkonusudur; kendinde ve kendi için, yani Tanrý olarak, Varlýðýn
tümü birdir. Ve tinselciler, bay Dühringe sevdiði öteki gökcisimleri
üzerinde eþlik edecek ve ona, üzerinde ilk günahýn iþlenmediði,
dolayýsýyla bu dünya ile öteki dünya arasýnda karþýtlýk bulunmayan
ve dünyanýn birliðinin bir inanç konutu (postulat) olduðu bir ya da
birçok gökcisimleri göstereceklerdir.
Ýþin en gülünç yaný bay Dühringin, Tanrýnýn yokluðunu Varlýk kavramýndan hareketle tanýtlamak için, Tanrýnýn [sayfa 94] varlýðý
ontolojik (varlýkbilimsel) kanýtýný kullanmasýdýr. Þöyle: Eðer Tanrýyý
düþünüyorsak, onu tüm yetkinliklerin toplamý olarak düþünüyoruz.
Ama tüm yetkinliklerin toplamý içinde, herþeyden önce varlýk var,
çünkü varlýksýz bir varlýk, zorunlu olarak yetkinlikten uzaktýr. Öyleyse, Tanrýnýn yetkinlikleri arasýnda varlýðý da saymalýyýz. Öyleyse
Tanrýnýn varolmasý gerek.  Bay Dühring, iþte tastamam bu ince
düþüncelere dalar: Varlýðý düþündüðümüz zaman, onu bir kavramý
olarak düþünürüz. Bir bir kavramý içinde toplanmýþ olan þey, birdir.
Eðer varlýk bir olmasaydý, kendi kavramýna uygun düþmezdi. Öy-
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leyse, bir olmasý gerek. Öyleyse Tanrý yoktur, vb..
Eðer Varlýktan ve yalnýzca Varlýktan söz ediyorsak birlik,
sözkonusu edilen bütün nesnelerin... varolduklarýndan baþka bir
anlama gelemez. Bu nesneler, baþka hiçbir þeyde deðil, bu Varlýðýn birliði içinde bir araya gelmiþlerdir ve bunlarýn hepsinin varolduklarý biçimindeki genel önerme, bunlara yalnýzca ortaklaþa olan ve
olmayan baþka özellikler verememekle kalmaz, ayrýca bütün bu
özgürlükleri geçici olarak kurgudan dýþtalar. Çünkü, bütün bu nesnelerde Varlýðýn ortak öznitelik (attribut) olduðu yalýn temel gerçeðinden bir milimetre bile uzaklaþýr uzaklaþmaz, bu nesnelerin farklýlýklarý kendilerini bize göstermeye baþlarlar  ve bu farklýlýklarýn
kimilerinin ak, kimilerinin kara, kimilerinin canlý, kimilerinin cansýz,
kimilerinin bu dünyadan, kimilerinin öteki dünyadan olmasýndan
ileri gelip gelmediðini bilmeye gelince, hepsinde ortak öznitelik
olarak yalnýzca varlýðýn bulunduðu olgusundan yola çýkarak bunu
kararlaþtýramayýz.
Dünyanýn varlýðý, birliðin koþulu da olsa, çünkü o bir olmadan önce varolmalýdýr, dünyanýn birliði Varlýðýna dayanmaz. Varlýk,
kýsacasý, çevrenimizin bittiði noktadan sonra açýk bir sorundur.
Dünyanýn gerçek birliði, maddeselliðine dayanýr ve bu maddesellik birkaç hokkabaz çýðýrtkanlýðýyla deðil, ama felsefe ve doða biliminin uzun ve sýkýntýlý bir geliþtirilmesiyle tanýtlanýr.
Okumamýza devam edelim. Bay Dühringin bize sözünü [sayfa 95] ettiði Varlýk, bütün özel belirlenimlerinden vazgeçmesi gereken ve gerçekte, düþünce hiçliði ya da düþünce yokluðunun karþýlýðýndan baþka bir þey simgelemeyen, kendi kendine benzer o arý
varlýk deðildir.
Ne var ki az sonra, bay Dühringin dünyanýn gene de her
türlü iç ayrýmdan, her tür hareket ve deðiþiklikten yoksun, öyleyse
gerçekte düþünce hiçliðinin bir karþýlýðý, dolayýsýyla gerçek bir hiçlikten baþka bir þey olmayan bir Varlýkla baþladýðýný göreceðiz. Dünyanýn güncel, farklýlaþmýþ, deðiþen, bir evrim, bir oluþ simgeleyen
durumu, iþte bu Varlýk-hiçlikten baþlayarak geliþir ve ancak bunu
kavradýktan sonradýr ki bu sürekli deðiþiklik altýnda da olsa kendi
kendisiyle özdeþ, evrensel Varlýk kavramýný tutacak duruma geliriz. Öyleyse þimdi deðiþmezliði olduðu denli deðiþmeyi, Varlýðý olduðu denli Oluþu da kapsayan yüksek aþamada bir Varlýk kavramýna sahip bulunuyoruz. Bu noktaya gelince de, cins ile türün,
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ya da genel bir deyiþle evrensel ile özelin, kendileri olmadýkça þeylerin yapýsýnýn kavranamayacaðý en yalýn ayýrdetme araçlarý olduklarýný görüyoruz.
Ama bunlar, nitelik ayýrdetme araçlarýdýr; bunlar üzerinde
tartýþtýktan sonra, devam ediyoruz: cinslerin karþýsýna, içinde hiçbir tür farkýnýn artýk yer bulmadýðý türdeþlik kavramý olarak, büyüklük kavramý çýkar; yani nitelikten niceliðe geçiyoruz ve nicelik her
zaman ölçülebilir bir þeydir.
Þimdi evrensel iþlem þemalarýnýn bu kesin ayrýþtýrmasý ve
onun gerçekten eleþtirici bakýþ açýsýný, bir Hegelin kabalýklarý,
düzensizlikleri ve saçmasapan kuruntularý ile karþýlaþtýralým. Görürüz ki Hegelin Mantýký Varlýk ile baþlar bay Dühringde olduðu gibi;
Varlýðýn hiçlik olduðu ortaya çýkar, bay Dühringde olduðu gibi; bu
varlýk-hiçlikten, sonucu varoluþ yani Varlýðýn daha yüksek, daha
dolu bir biçimi olan oluþa geçilir  tastamam bay Dühringde olduðu gibi. Varoluþ niteliðe, nitelik de niceliðe götürür  týpký bay Dühringde olduðu gibi. Ve önemli hiçbir þeyin eksik kalmamasý için,
bay Dühring, bir baþka fýrsatta bize þöyle der:
Duyumsuzluk dünyasýndan duyum dünyasýna, ancak [sayfa
96] bütün nicel kerteliliðine karþýn, yalnýzca bir ve ayný niteliðin yalýn bir derecesinden alabildiðine ayrýldýðýný ileri sürebileceðimiz ...
nitel bir sýçrama ile geçilir.
Ýþte, örneðin kaynama ve donma noktasýnýn, ýsýtýlmýþ ya da
soðutulmuþ su için normal basýnç altýnda yeni bir topaklanma
durumuna sýçrama sonucunu vermesi yani niceliðin niteliðe dönüþtüðü düðüm noktalarý olmasý gibi, yalnýzca nicel bir artýþ ya da azalýþýn, bazý belirli düðüm noktalarýnda, nitel bir sýçrama meydana
getirdiði hegelci ölçü iliþkileri düðüm çizgisinin ta kendisi.
Bizim irdelememiz de köklere deðin gitmeye çalýþtý ve Dühringvari temel þemalarýn kökleri olarak, köktenci derinlikleriyle
birlikte, bula bula... hegelci geleneðe sýký sýkýya uygun bir tümdengelim içinde ve çalýntýyý gizlemeye de pek öyle giriþilmiþ olmaksýzýn, bir Hegelin saçma düþlemlerini, hegelci Mantýk kategorilerini,
birinci bölüm, Varlýk öðretisi, buldu!
Ve bütün Varlýk bilgisi ilkelerini öncellerinin en çok karaçaldýðýndan aþýrmakla yetinmeyen bay Dühring, nicelikten niteliðe
sýçramalarla geçiþ konusunda yukarda verilmiþ bulunan örneði verdikten sonra, Marx üzerine þöyle demek soðukkanlýlýðýný da göste-
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riyor:

Onu [Marxý] örneðin niceliðin niteliðe döndüðü yolundaki
karýþýk ve bulanýk hegelci fikre sarýlýr görmek ne gülünç!
Karýþýk ve bulanýk fikir! Peki ama, burada fikir deðiþtiren
kim, gülünç olan kim, bay Dühring?
Bütün bu inciler, kuralýn gerektirdiði gibi, belitler tarafýndan
kararlaþtýrýlmýþ olmamalarý bir yana, düpedüz dýþardan, Hegelin
Mantýkýndan ithal edilmiþlerdir. Ve öylesine ki bütün bir bölümde
Hegelden alýnmamýþ bir tek fikir dizisinin gölgesi bile görülmez ve
iþin sonunda her þey, uzay (mekan) ile zaman, deðiþmezlik ile deðiþme üzerine boþ bir ince eleyip sýk dokumaya indirgenir.
Hegel- Varlýktan Öze, diyalektiðe geçer. Burada, düþüncenin
belirlenimlerini örneðin, olumlu ve olumsuz gibi iç [sayfa 97] karþýtlýk
ve çeliþkilerini inceler, sonra nedenselliðe ya da neden-sonuç iliþkisine geçer ve iþi zorunluluk ile tamamlar. Bay Dühring de baþka
türlü yapmaz. Hegelin öz (essence) öðretisi dediði þeyi bay Dühring,
Varlýðýn mantýksal nitelikleri olarak çevirir. Ama bu nitelikler, her
þeyden önce güçlerin uyuþmazlýðý içinde, karþýtlýklar içinde toplanýr. Buna karþýlýk bay Dühring, çeliþkiyi kökten yadsýr; bu konuya
ilerde gene geleceðiz. Sonra nedenselliðe ve ondan da zorunluluða
geçer. Öyleyse, bay Dühring kendinden: Felsefemiz kafesten çýkmaz diye söz ettiði zaman, kuþkusuz kafes içinde, yani hegelci
kategorilerin þematizmi kafesinde felsefe yaptýðýný söylemek ister.
[sayfa 98]
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
DOÐA FELSEFESÝ
UZAY VE ZAMAN

DOÐA felsefesine geliyoruz. Burada bay Dühring, öncellerinden hoþnut olmamak için yeniden her türlü nedene sahip. Doða
felsefesi o denli aþaðýya düþmüþtü ki karýþýk ve bilgisizliðe dayanan bir þiir karikatürü halini almýþ ve mutlak papazlýðýnda madrabazlýk eden ve halký aldatan Schelling gibi fahiþe filozof taslaklarý
ve ayný soydan baþka çapkýnlarýn iþi olmuþtu.
Býkkýnlýk bizi bu canavarlardan kurtardý, ama þimdiye deðin
yalnýzca kararsýzlýða yer açtý; ve kamuoyuna gelince, onun bakýmýndan büyük bir þarlatanýn gidiþinin, çoðu kez daha küçük boyda ama iþbilir bir ardýl için birincinin metaýný hemen bir baþka
etiket altýnda sürme fýrsatýndan baþka bir þey olmadýðý bilinir.
Bilginler de dünyayý kapsayan fikirler imparatorluðunda gezinti yapma isteðini pek duymaz ve bundan ötürü teori [sayfa 99]
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alanýnda tutarsýz düþüncesizliklerden baþka bir þey yapmazlar.
Buna hemen bir çare bulunmasý gerekmektedir ve çok þükür ki
bay Dühring, bu iþin baþýndadýr.
Dünyanýn (acun, evren) zaman içinde yayýlmasý ve uzay
içinde sýnýrlanmasý üzerine bundan sonraki açýklamalarý doðru deðerlendirebilmek için, evren þemalarýnýn bazý yerlerini yeni baþtan
ele almamýz gerekiyor.
Gene Hegel ile tam bir uyum içinde (Ansiklopedi, § 93),
Varlýða Hegelin kötü sonsuzluk dediði sonsuzluk atfedilir, sonra
da bu sonsuzluk incelenir.
Çeliþkisiz düþünülecek bir sonsuzluðun en açýk biçimi, sayý
dizisindeki rakamlarýn sýnýrsýz birikimidir. ... Saymaya devam etme
olanaðýný hiç tüketmeksizin, her sayýya bir birim daha ekleyebildiðimiz gibi, her Varlýk durumundan sonra bir baþka durum dizilir ve
sonsuzluk, bu durumlarýn sýnýrsýz çoðaltýlmasýna dayanýr. Öyleyse,
doðrulukla düþünülmüþ bu sonsuzluðun, ancak bir tek yönü ile
birlikte, bir tek temel biçimi var. Gerçekten, düþüncemiz için durumlarýn birikiminde karþýt bir yön düþünmek her ne denli önemsizse de, geri geri giderek ilerleyen sonsuzluk düþüncesi, düþüncesiz
bir zihinsel üretimden baþka bir þey deðildir. Çünkü gerçeklikte bu
birikimi, gerçekte ters yönde geçmek gerekeceði için, durumlarýndan her birinde, arkasýnda sonsuz bir sayý dizisi bulunurdu. Ama
bu da sayýlmýþ bir sonsuz dizi gibi kabul edilmez bir çeliþkiye düþmek olurdu ve buna göre, sonsuz için bir ikinci yön düþünmek
saçmadýr.
Bu sonsuzluk anlayýþýndan çýkartýlacak ilk sonuç, dünyadaki bu neden-sonuç zincirinin bir gün bir baþlangýcý olmasý gerektiðidir:
Sayýlmýþ sayýlmazý varsaymasýndan ötürü, birbiri arkasýna
sýralanan sonsuz bir nedenler dizisi aklýn almayacaðý bir þeydir.
Demek ki bu son neden tanýtlanmýþ oluyor.
Ýkinci sonuç belirli sayý yasasýdýr: Baðýmsýz varlýk ya da
nesnelerin her gerçek cinsinde özdeþin birikimi, ancak belirli bir
sayýnýn oluþmasý olarak düþünülebilir. [sayfa 100]
Yalnýzca gökcisimlerinin varolan niceliklerinin her an belirli
bir sayýda olmasý gerekmekle kalmaz, dünyada varolan en küçük
baðýmsýz madde parçacýklarýnýn toplam niceliðinin de her an belirli
bir sayýda olmasý gerekir. Bu son zorunluluk, atomsuz hiçbir bileþi-
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min düþünülemeyeceðinin gerçek nedenidir. Her gerçek bölünme
durumu, her zaman eksiksiz bir belirlenebilirlik içerir ve sayýlmýþ
sayýlmaz çeliþkisinden kaçýnmak isteniyorsa, bunu içermesi gerekir.
Ayný nedenden ötürü, yalnýzca dünyanýn güneþ çevresindeki
dönüþlerinin þu andaki sayýsýnýn belirtilmesi her ne denli olanaksýzsa
da, belirli bir sayý olmasý gerekmekle kalmaz, ayrýca tüm devirli
doðal süreçlerin de bir baþlangýcý olmasý ve doðanýn birbirini izleyen
bütün farklýlýklarýnýn, bütün biçimlerinin de köklerini kendi kendine
özdeþ bir durum içinde bulmasý gerekir. Bu durum, çeliþkisiz olarak
ezelden beri varolmuþ olabilir, ama eðer kendinde zaman, olanaklarý oraya fikir olarak koyan anlýðýmýz (müdrikemiz) tarafýndan keyfince bölünmüþ olma yerine gerçek parçalardan bileþmiþ olsaydý,
bu düþünce de dýþtalanýrdý. Zamanýn gerçek ve kendinde farklý
içeriðinde durum baþkadýr; zamanýn birbirinden ayýrdedilebilir türdeki olgularla bu gerçek dolduruluþu ve bu alanýn varlýk biçimleri,
iþte bu ayýrdedilebilirliklerinden ötürü, sayýlabilir þeyler arasýndadýr.
Deðiþmesiz ve kendi kendine özdeþliði içinde ardarda geliþ sýrasýnda
hiçbir farklýlýk göstermeyen bir durum düþünelim, o zaman, en özgül zaman kavramý en genel Varlýk fikri durumuna dönüþür. Boþ
bir süre birikiminin ne anlama geldiði düþünülemez.  Bay Dühring
böyle konuþur ve bu bulgularýn önemi iyice vurgulanýr. Önce, hiç
deðilse bunlarýn önemsiz bir doðru olarak deðerlendirilmeyeceklerini umar; ama sonradan, sonsuzluk kavramlarýna ve bunlarýn
eleþtirisine, sayesinde þimdiye deðin bilinmeyen bir önem kazandýrmýþ bulunduðumuz son derece yalýn formüller ... evrensel uzay
ve zaman anlayýþýnýn, þimdiki belirtme ve derinleþtirme biçimimizle
öylesine yalýnca betimlenmiþ öðeleri hatýrlansýn der.
Kazandýrmýþ bulunduðumuz! Þimdiki belirtme ve [sayfa 101]
derinleþtirme biçimimiz! Biz kimiz ve bu þimdiki zaman ne
zaman baþlýyor? Kim derinleþtiriyor ve kim belirtiyor?
Tez: Dünyanýn zaman içinde bir baþlangýcý vardýr ve uzay
içinde de sýnýrlanmýþ bir durumdadýr.  Kanýt: Gerçekten, eðer
dünyanýn zaman içinde bir baþlangýcý olmadýðý kabul edilirse, her
belirli anda geçmiþ bir ezeliyet ve buna göre dünyadaki iþlerin
ardýþýklýk durumlarýndan oluþan sonsuz bir dizi var demektir. Oysa,
bir dizinin sonsuzluðu bu dizinin daha sonraki bir bireþim tarafýndan tamamlanamamasýna dayanýr. Öyleyse geçmiþ dünya durumlarýnýn sonsuz bir dizisi olanaksýzdýr ve buna göre dünyanýn bir
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baþlangýcý, dünyanýn varlýðýnýn zorunlu bir koþuludur. Ýlkin bunun
tanýtlanmasý gerekiyordu.  Ýkinci noktaya gelince, eðer karþýtý kabul edilirse dünya, birlikte varolan þeylerden verilmiþ sonsuz bir
bütün olacaktýr. Oysa, her türlü sezgiye açýk belli sýnýrlar içinde
verilmiþ olmayan en küçük niceliðin (quantum) büyüklüðünü, biz
ancak parçalarýn bireþimi aracýyla ve bu türlü en küçük nicelik bütünlüðünü de eksiksiz bireþim ya da birimin kendi kendine yinelenmiþ katýlmasý aracýyla tasarlayabiliriz. Son olarak, bütün uzaylarý
dolduran dünyayý bir bütün olarak tasarlamak için, sonsuz bir
dünyanýn parçalarýnýn daha sonraki bireþimine eksiksiz (tam) olarak
bakmak, yani birlikte-varolan þeylerin sayýmýnda sonsuz bir zamanýn
akýp gittiðini kabul etmek gerekir, ki bu da olanaksýzdýr. Öyleyse
gerçek þeylerin sonsuz bir katýþmacý (agrégat), ne verilmiþ bir bütün,
dolayýsýyla ne de ayný zamanda verilmiþ olarak kabul edilebilir.
Öyleyse bir dünya, uzaydaki yayýlýþý bakýmýndan sonsuz deðil, sýnýrlar
içine kapatýlmýþ bulunur ki bu da tanýtlanacak ikinci nokta idi.*
Bu önermeler, Immanuel Kantýn ilk kez 1781de yayýnlanan
ve Arý Usun Eleþtirisi adýný taþýyan çok ünlü kitabýndan sözcüðü
sözcüðüne kopya edilmiþlerdir; I. kýsým, ikinci kesim, kitap II, bölüm
II, 2. seksiyon: Arý Usun Birinci Çatýþkýsýnda herkes bunlarý okuyabilir. Öyleyse bay Dühring in [sayfa 102] payýna, Kant tarafýndan dile
getirilen bir fikrin üzerine belirli sayý yasasý adýný yapýþtýrmýþ ve
henüz zamanýn olmadýðý ama dünyanýn gene de olduðu bir zaman
bulunduðunu bulgulamýþ olma övüncünden baþka bir þey düþmüyor. Bütün geri kalan, yani bay Dühringin açýklamasýnda gene de
bir anlam taþýyan her þey için Biz, Immanuel Kanttan baþkasý
deðildir ve þimdiki zaman da ta 95 yýl önce baþlar. Gerçekten
son derece yalýn! Tuhaf bir þimdiye deðin bilinmeyen önem!
Ne var ki Kant, yukarda tezleri hiçbir zaman kendi tanýtlamasýyla çözülmüþ þeyler olarak koymaz. Tersine. Karþý sayfada tersini ileri sürer ve tanýtlar; dünyanýn zaman bakýmýndan baþlangýcý,
uzay bakýmýndan sonu yoktur ve çatýþkýyý, çözülmez çeliþkiyi, birinin öbürü denli tanýtlanabilir olmasý olgusunda görür. Zekasý o
denli zeyrek olmayanlarý bu, belki bir Kantýn burada çözümlene* I. Kant, Arý Usun Eleþtirisi (P. Archambault tarafýndan gözden geçirilip düzeltilmiþ J.
Barni çevirisi, Critique de la raison pure, c. II, s. 17, Paris, Ernest Flammarion, 1934.), t. II,
p. 17. -Ed.
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mez bir güçlük bulduðu kuþkusuna düþürmüþtür. Ama bizim cesur tamamen özgün sonuç ve görüþler imalatçýmýzý deðil: Kantýn
çatýþkýsýnda o, kendisine yarayan ne varsa utanýp sýkýlmadan kopya eder ve geri kalaný da bir yana atar.
Sorunun kendisi çok kolay bir biçimde çözülür. Zamanda
ezelilik, uzayda sonsuzluk, a priori olarak ve sözcüðün yalýn anlamýna göre, ne önden ne arkadan, ne yukardan ne aþaðýdan, ne
saðdan ne soldan, hiçbir yandan sonu olmamak demektir. Bu sonsuzluk, sonsuz bir dizinin sonsuzluðundan bambaþka bir þeydir,
çünkü sonsuz bir dizi her zaman birimden, bir ilk terimden baþlar.
Bu dizi fikrinin konumuza uygulanma olanaksýzlýðý, onu uzaya uyguladýðýmýz anda kendini gösterir. Uzaya uygulanmýþ sonsuz dizi,
belirli bir noktadan kalkarak belirli bir yönde sonsuzluða çekilmiþ
bir çizgi demektir. Uzayýn sonsuzluðunu, uzaktan da olsa, açýklar
mý bu? Tersine, uzayýn boyutlarýný kafada canlandýrmak için, ikiþer
ikiþer karþýt üç yönde çizilmiþ en az altý çizgi gerek ve buna göre
bu, bize bu boyutlardan altý tane verir. Kant bunu o denli iyi anlýyordu ki kendi sayý dizisini ancak dolaylý olarak, bir dolambaçla evrenin
uzaysallýðýna aktarmýþtý. Buna [sayfa 103] karþýlýk bay Dühring, bizi
uzayda altý boyut kabul etmeye zorlar ve hemen sonra da uzayýn
bilinen üç boyutu ile yetinmek istemeyen Gaussun matematik
mistisizmini damgalamak için hoþnutsuzluk sözü bulmakta güçlük
çeker.*
Zamana uygulanýnca, birimlerin iki yana giden sonsuz çizgi
ya da dizisi, belli bir eðretilemeli anlam taþýr. Ama eðer zamaný
birimden baþlayarak sayýlan ya da belirli bir noktadan yola çýkan
bir çizgi olarak düþünürsek, bununla a priori olarak zamanýn bir
baþlangýcý bulunduðunu söylemiþ, tanýtlamak istediðimiz þeyin ta
kendisini varsaymýþ oluruz. Zamanýn sonsuzluðuna tek yönlü bir
yarý-sonsuzluk niteliði vermiþ oluruz; ama yarýsýndan bölünmüþ ve
tek yönlü bir sonsuzluk, çeliþkisiz düþünülmüþ bir sonsuzluðun
gerçek karþýtý olan kendinde (en soi) bir çeliþkidir de. Bu çeliþkiden,
ancak diziyi kendisinden baþlayarak saymaya baþladýðýmýz birimin, çizgiyi kendisinden baþlayarak ölçtüðümüz noktanýn, çizgi ya
da dizi biçiminden þuraya ya da buraya koymamýzýn önem
* Burada Dühringin Gaussa ve onun öklidesci-olmayan bir geometri yapýsý üzerindeki
fikirlerine karþý saldýrýlarý söz konusu ediliyor. -Ed.
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taþýmadýðý, dizi içinde herhangi bir birim, çizgi üzerinde herhangi
bir nokta olduðunu kabul ettiðimizde kurtulabiliriz.
Ama ya sayýlmýþ sonsuz sayý dizisi çeliþkisi? Bay Dühring
bunu sayma hünerini gösterir göstermez, bu çeliþkiyi daha yakýndan inceleyecek durumda olacaðýz. Bay Dühring, -µdan (eksi sonsuz) sýfýra kadar saymayý baþarýnca gelsin. Gerçekten, kendisinden
baþlayarak saymaya baþladýðý sayý ne olursa olsun, arkasýnda sonsuz bir dizi ve onunla birlikte çözmesi gereken sorunu býraktýðý
açýktýr. Yalnýzca kendi 1 + 2 + 3 + 4... sonsuz dizisini tersine çevirsin ve sonsuzdan baþlayarak birime gelmek için saymayý denesin;
bu açýkça neyin sözkonusu olduðunu bilmeyen bir adamýn giriþimidir. Dahasý var. Bay Dühring sonsuz geçmiþ zaman dizisinin sayýlmýþ olduðunu öne sürdüðü zaman, bununla zamanýn bir baþlangýcý olduðunu ileri sürer; çünkü, baþka türlü saymaya hiç baþlayamazdý. Öyleyse, bir kez daha, tanýtlayacaðý þeyi [sayfa 104] varsayým
yoluyla elaltýndan kabul ettirir. Öyleyse, sayýlmýþ sonsuz dizi fikri,
baþka bir deyiþle dühringvari evrensel belirli sayý yasasý, in adiecto
bir çeliþkidir, kendinde bir çeliþki, hatta saçma bir çeliþki içerir.*
Bir þey açýk: Bir sonu olan, ama baþlangýcý olmayan sonsuz,
bir baþlangýcý olan, ama sonu olmayan sonsuzdan ne daha çok,
ne de daha az sonsuzdur. En küçük bir diyalektik anlayýþ, bay
Dühringe baþlangýç ile sonun, kuzey ve güney kutuplarý gibi zorunlu
olarak birbirine baðlý bulunduklarýný ve son ortadan kaldýrýlýrsa,
baþlangýcýn da kendisinin son durumuna,  dizinin sahip olduðu
tek son durumuna geleceðini ve tersinin de böyle olduðunu söylerdi. Sonsuz dizilerle çalýþma matematik alýþkanlýðý olmasa, her
türlü aldanma olanaksýz olurdu. Matematikte belirsize, sonsuza
varmak için belirliden, sonludan yola çýkmak gerektiðinden, olumlu olumsuz tüm matematik dizilerinin birimden baþlamalarý gerekir,
yoksa bu diziler hesap yapmaya yaramazlar. Ama matematikçinin
mantýksal gereksinmesi, gerçek dünya için bir yasa oluþturmaktan
çok uzaktýr.
* Modern matematiðin en dikkate deðer kazanýmlarýndan biri olan ensemblelar
teorisinde [setler teorisi], tam sayýlar sonsuz topluluðu (ensemble) sayýlabilir sözcüðü
yalnýzca topluluk öðelerinin ilkten baþlayarak ardýþýk bir biçimde numaralanabileceði
anlamýna geldiðinden, sayýlabilir denilen topluluklar tipinin ta kendisidir. Engelsin kanýtý
hep geçerli kalýr: Ýster artý zamanlar, ister eksi zamanlar sözkonusu olsun, yýllarýn bir
sayýmýna ancak güncel çaðdan baþlanabilir ve bu da geçmiþte olduðu gibi gelecekte de
ancak sonsuzluða götürebilir. -Ed.
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Ayrýca bay Dühring, gerçek sonsuzluðu çeliþkisiz düþünme
iþinin üstesinden hiçbir zaman gelemeyecektir. Sonsuzluk bir
çeliþkidir ve çeliþkilerle doludur. Bir sonsuzun sonlu deðerlerden
bileþmiþ olmasý aslýnda bir çeliþkidir, ama durum da budur. Maddi
dünyanýn sýnýrlý niteliði, onun sýnýrsýz niteliðinden daha az çeliþkilere
götürmez ve bu çeliþkileri ortadan kaldýrmayý gözeten her giriþim,
gördüðümüz gibi yeni ve daha aðýr çeliþkilere götürür. Sonsuzluk,
iþte bir çeliþki olduðu içindir ki, zaman ve uzay içinde sonsuzca
akýp giden sonsuz bir süreçtir. Çeliþkinin ortadan kaldýrýlmasý, sonsuzluðun sonu olurdu; Hegel bunu çok doðru bir biçimde [sayfa 105]
görmüþtü ve bundan ötürü bu çeliþki üzerinde uzun uzun tartýþan
baylara, layýk olduklarý aþaðýsama ile davrandý.
Devam edelim. Demek ki zamanýn bir baþlangýcý var. Peki,
bu baþlangýçtan önce ne vardý? Deðiþmez, kendi kendine özdeþ
bir durum içinde bulunan dünya mý? Bu durumda hiçbir deðiþiklik
olmadýðýndan, çok özel zaman kavramý, kendiliðinden daha genel
Varlýk fikri durumuna dönüþür. Ýlkin, bay Dühringin kafasýnda hangi
kavramlarýn dönüþtüðü, bizi burada hiç ilgilendirmez. Sözkonusu
olan zaman kavramý deðil, bay Dühringin hiç de o denli ucuz kurtulamadýðý gerçek zamandýr. Ýkinci olarak, zaman kavramý istendiði zaman daha genel Varlýk fikri durumuna dönüþebilir, bu bizi
bir adým bile ileri götürmez. Çünkü her Varlýðýn temel biçimleri
uzay ve zamandýr ve zaman dýþýnda bir Varlýk, uzay dýþýnda bir
Varlýk denli büyük bir saçmalýktýr. Hegelci ezeli geçmiþ Varlýk ile
yeni-schellingci anýmsanmaz Varlýk, bu zaman dýþýndaki Varlýk
karþýsýnda ussal tasarýmlardýr.* Bu nedenle bay Dühring, bu iþi de
büyük bir sakýným ile ele alýr: Açýkça söylemek gerekirse bu, bal
gibi bir zamandýr, ama aslýnda zaman denilemeyecek bir zaman:
Zamanýn kendisi gerçek parçalarda bileþmez ve yalnýzca anlýðýmýz
tarafýndan istediðince bölünmüþtür, yalnýzca zamanýn ayýrdedilebilir olgular tarafýndan gerçek bir doluþu, sayýlabilire baðlanýr, boþ
bir süre birikiminin ne anlama geleceði burada hiçbir önem taþýmaz; önemli olan, dünyanýn burada varsayýlan durumda sürüp
sürmediði, bir süreden geçip geçmediði sorunudur. Böyle bir içeriksiz sürecin ölçülmesinden, týpký boþ uzayda nedensiz ve amaçsýz
ölçümler yapmaktan olduðu gibi, hiçbir þey çýkmayacaðýný çoktan
* Hegel, Mantýk Bilimi, Kitap II, Öz. -Ed.
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beri biliyoruz ve iþte bu yöntemdeki cansýkýcýlýktan ötürüdür ki
Hegel, bu sonsuzu kötü sonsuz olarak niteler. Bay Dühringe göre
zaman, ancak deðiþiklikle vardýr, yoksa deðiþiklik zamanda ve
zamanla deðil. Ýþte, zaman deðiþiklikten farklý olduðu içindir ki deðiþiklik aracýyla ölçülebilir, çünkü ölçü her zaman ölçülecek þeyden
farklý bir þey anlamýna gelir. Ve içinde ne olduðu bilinen [sayfa 106]
deðiþikliklerin geçmediði zaman, zaman olmamaktan uzaktýr; tersine, hiçbir yabancý katkýnýn etkilemediði an zamandýr, yani gerçek
zaman, zaman olarak zaman. Gerekten eðer biz, zaman kavramýný
her türlü yabancý ve aykýrý katkýdan arýtýlmýþ olarak, tüm anlýðý içinde kavramak istersek, zaman içinde birlikte ya da ardarda olup biten çeþitli olaylarý yabancý þeyler olarak onun dýþýna atmak ve böylece içinde hiçbir þey olup bitmeyen bir zaman düþünmek zorundayýz. Böyle yapmakla, zaman kavramýný genel Varlýk fikri içinde
yitirmemiþ ama ilk kez olarak arý zaman kavramýna eriþmiþ oluruz.
Ama bütün bu çeliþki ve bu olanaksýzlýklar, bay Dühringin
evrenin baþlangýçtaki kendi kendine özdeþ durumu üzerine olan
düþüncesiyle içine düþtüðü karýþýklýk yanýnda çocuk oyuncaðý kalýr. Eðer dünya bir zamanlar kesinlikle hiçbir deðiþikliðe sahne olmayan bir durum içinde idiyse, bu durumdan deðiþikliðe nasýl geçebildi? Deðiþiklikten kesinlikle baðýþýk olan, özellikle ezelden beri
bu durum içinde bulunan bir þey, hareket ve deðiþiklik durumuna
geçmek üzere bu durumdan kendi baþýna hiçbir biçimde çýkamazdý. Öyleyse onu harekete getiren bir ilk itiþin dýþardan, dünyanýn
dýþýndan gelmiþ olmasý gerekir. Oysa, ilk itiþin, Tanrý delmenin
bir öteki biçiminden baþka bir þey olmadýðý bilinir. Ýþte bay Dühring
in evren þemalarýndan yolcu etmiþ olduðunu o denli hoþ bir biçimde
öne sürdüðü Tanrý ve öteki-dünya, her ikisi de belginleþtirilmiþ ve
derinleþtirilmiþ olarak, doða felsefesine gene kendisi tarafýndan
geri getirilmiþ bulunuyor.
Devam edelim. Bay Dühring þöyle diyor:
Varlýðýn sürekli bir öðesine büyüklük düþtüðü yerde bu
büyüklük, belirlenebilirliði içinde deðiþmez kalacaktýr. Madde ve
mekanik enerji (erke) konusunda ... bu böyledir.
Geçerken söyleyelim, birinci tümce, bay Dühringin belitsel
bir biçimde gereksiz-yinelemesi cafcaflý anlatýmýnýn deðerli bir örneðini veriyor: Büyüklük, deðiþmediði yerde, ayný kalýr. Öyleyse, bir
kez dünyada bulunan mekanik enerji * [sayfa 107] miktarý sonsuz olarak
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ayný kalýr. Doðru olduðu ölçüde, Descartes felsefesinin aþaðý yukarý
üçyüz yýl önce bunu bilip söylediði,** doða biliminde enerjinin
sakýnýmý öðretisinin yirmi yýldan beri her yerde elüstünde tutulduðu ve bay Dühringin bunu mekanik enerji ile sýnýrlandýrarak, bu
öðretinin iyiliðini hiç de artýrmadýðý gerçeðini bir yana býrakalým.
Ama deðiþiklikten baðýþýk durum zamanýnda mekanik enerji nerede idi? Bu soruya bay Dühring, hiçbir yanýt vermemekte direnir.
Pekala, sonsuz olarak kendine eþit kalan bu mekanik enerji
o zaman neredeydi ve ne yapýyordu bay Dühring? Yanýt:
Evrenin ya da daha doðrusu maddenin hiçbir geçici deðiþiklik birikimi içermeyen, deðiþiklikten baðýþýk bir Varlýðýnýn baþlangýç durumu, ancak kendi üretici yeteneðinin gönüllü sakatlanýþýnda bilgeliðin doruðunu gören bir anlýðýn ortadan kaldýrabileceði bir sorundur.
Öyleyse: Ya benim deðiþiklikten baðýþýk baþlangýç durumumu incelemeksizin kabul edersiniz, ya da ben, çok yapýt veren Eugen Dühring, hepinizi zeka hadýmlarý ilan ederim. Ýþte bu, kuþkusuz
birçoklarýný durdurabilir! Biz ki bay Dühringin üretici yetisinin bazý
örneklerini daha önce görmüþ bulunuyoruz, bu zarif sövgüyü yanýtsýz býrakýr ve bir kez [sayfa 108] daha sorumuzu sorabiliriz: Ama, bay
Dühring, lütfen, mekanik enerjiden ne haber?
Ýþte bay Dühring güç durumda. Gerçekten kemküm eder:
Baþlangýçtaki bu limit-durumun mutlak özdeþliði geçiþ ilkesini kendiliðinden vermez. Bununla birlikte anýmsayalým ki iyice
bildiðimiz varlýk zincirinde, ne denli küçük olursa olsun, her yeni
* Engelsin Kraft sözcüðünü bu anlamda kullandýgý her yerde, onu enerji olarak
çevirdik. Yazarýn yalnýzca aðýrlýðý (modern anlamda gücü) deðil, ama düþüþ yüksekliðini
de gözönünde tutma gereði üzerinde durduðu altýncý bölümde (s. 131) açýkça
görülebileceði gibi, sözkonusu olan þey, gerçekten enerjidir. Ayrýca ikinci baskýya önsözde
de (s. 57-59) Engelsin daha 1855te bu enerji terimini kullandýðý görülür. Engels, 1888de
Ludwig Feuerbachta (Sol Yayýnlarý, Ankara 1992, s. 44) enerjinin dönüþümünün
bulgulanmasýný, doðal süreçlerin baðlantýsý, bilgimizi dev adýmlarýyla ilerleten ve
materyalist diyalektiði kuran üç büyük bulgu arasýnda sayar.
Bugün bir terminoloji yanlýþlýðý gibi görünen þey, 1876da pek öyle deðildi. Gerçekten,
enerji olarak adlandýrdýðýmýz þeye, yalnýzca Descartes ve Leibniz çaðýnda güç denmekle
kalýnmadý. Robert Mayer (1842) ve Helmholtz da (1847) ayný biçimde davrandýlar.
Fizikçilere kendini ancak 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda yavaþ yavaþ kabul ettiren enerji
terimine üstünlük kazandýran kiþi W. Thomson oldu. -Ed.
** Hareketin bir cisimden bir baþka cisme geçmesi sýrasýnda hareket miktarýnýn
korunmasý ilkesi, Descartes tarafýndan Felsefenin Ýlkelerinde (II. 36) dile getirildi. Bu ilke,
geçekte enerjinin sakýnýmý ilkesinin çýktýðý tohumu oluþturur. -Ed.

Friedrich Engels
Anti-Dühring

65

halka için de sonuçta durum aynýdýr. Sözkonusu olan bu önemli
nokta üzerinde güçlük çýkarmak isteyen kiþi, bunun daha az görüldüðü fýrsatlarda kendini bu iþten baðýþýk tutmamaya gözkulak olmakla iyi edecektir. Öte yandan, gitgide kerteli aracý durumlarý
araya katma olanaðý her zaman vardýr ve bundan ötürü süreklilik
köprüsü, üstünden deðiþmeler aþamasýnýn yok olmasýna deðin varmak için, açýk kalýr. Arý kavram bakýmýndan bu süreklilik, ana fikri
aþmakta bize elbette yardýmcý olmaz, ama o bizim için yasalarýn
her türlü uygulamasýnýn ve bilinen bütün öteki geçiþlerin temel
biçimidir, öyleki biz onu, bu ilk denge ile onun bozulmasý arasýnda
aracý gibi kullanmak hakkýna da sahip bulunuruz. Ama eðer biz,
deyim yerindeyse [!] hareketsiz dengeyi bugünkü mekaniðimizde
özel bir duraksama göstermeksizin [!] kabul edilen kavramlar nedeniyle düþünseydik, maddenin dönüþümler aþamasýna nasýl varabildiðini göstermek büsbütün olanaksýz olurdu.
Bize yýðýnlar mekaniðinden baþka, ayrýca, yýðýnlar hareketinin son derece küçük parçacýklarýn hareketi durumuna bir dönüþümü de vardýr deniliyor,* ama bunun oluþ biçimine gelince,
þimdiye deðin elimizde hiç bir genel ilke yoktur ve bu süreçler
biraz karanlýk içinde yitip gidiyorlarsa, buna þaþmamalýyýz.
Bay Dühringin tüm söyleyeceði, iþte bu. Kendimizi bu gerçekten acýnasý kaçamak ve formüllerle yanýtlandýrýlmýþ saysaydýk,
gerçekten yalnýzca üretici yetinin gönüllü sakatlanmasýnda deðil,
ama körün deðneðinde de bilgeliðin doruðunu görürdük. Bay
Dühring, mutlak özdeþliðin kendiliðinden, [sayfa 109] deðiþmeyeceðini
itiraf ediyor. Mutlak dengenin kendiliðinden harekete geçme aracý
yoktur. Öyleyse geriye ne kalýyor? Üç yoksul yankesicilik.
Birincisi: Varlýðýn iyi bilinen zincirinde, ne denli küçük olursa olsun, her halkadan bir sonrakine geçiþi tanýtlamak da bir o
denli zordur.  Bay Dühring, okurlarýný aðzý süt kokan çocuklar yerine koyar gibidir. Varlýk zincirinin en küçük halkalarýnýn tikel geçiþ
ve baðlantýlarýnýn kanýtý, doða biliminin içeriðinin ta kendisini oluþturur ve eðer bu iþ herhangi bir yerden aksarsa, hiç kimse, hatta
bay Dühring bile, meydana gelen hareketi hiçlikten hareket ederek
açýklamayý aklýna getirmez, ama yalnýzca iletmeden, dönüþümden
ya da bir önceki hareketin yayýlmasýndan hareket ederek açýklamayý
* Ýlerde Engels tarafýndan incelenen mekanik ýsý teorisine anýþtýrma. -Ed.
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düþünür. Tersine, burada [Dühringin yukarda aktarýlan parçasýnda,
-ç.], açýkça hareketi hareketsizlikten, yani hiçlikten çýkarma amacý
var.
Ýkincisi: Süreklilik köprüsü. Arý kavram bakýmýndan bu
köprü, kuþkusuz güçlüðün üstesinden gelmemize yardýmcý olmaz,
ama biz gene de onu hareketsizlik ile hareket arasýnda dolayým
olarak kullanmak hakkýna sahibiz. Ne yazýk ki, hareketsizliðin sürekliliði hareket etmemeye dayanýr; öyleyse nasýl hareket meydana
getirebilir, iþte her zamandan daha gizemli kalan þey. Ve bay Dühring, hareket yokluðundan evrensel harekete geçiþini her zaman
öylesine küçük parçacýklar biçiminde ayrýþtýrabilir ve ona öylesine
istediði denli uzun bir süre verebilir ki hiçbir zaman bir milimetrenin
onbinde-biri kadar ileri gitmiþ olmayýz. Yaratýcý bir eylem olmadýkça
hiçlikten, bir matematik diferansiyel denli küçük de olsa, herhangi
bir þey, çýkaramayýz. Öyleyse süreklilik köprüsü, üzerinden bir bay
Dühringin geçebileceði bir eþek köprüsü* bile deðil.
Üçüncüsü: Bugünkü mekanik geçerlikte kaldýðý sürece ve
bay Dühringi göre bugünkü mekanik, düþüncenin [sayfa 110] oluþmasýnýn en özsel kaldýraçlarýndan biridir hareketsizlikten harekete nasýl geçildiðini göstermek olanaksýzdýr. Ama mekanik sýcaklýk
teorisi bize, bazý koþullar altýnda, kütleler hareketinin moleküler
hareket durumuna dönüþtüðünü gösterir (ne var ki hareket, burada
da hiçbir zaman hareketsizlikten deðil, bir baþka hareketten çýkar)
ve bay Dühring, ezile büzüle, bunun belki de kesin statik (dengede
olan þey) ile dinamik (hareket eden þey) arasýnda bir köprü kurabileceði fikrini aþýlar. Ama bu süreçler, biraz karanlýk içinde yitip
giderler. Ve bay Dühring de bizi, karanlýk içinde yelkenleri inik
býrakýr.
Bay Dühringin bütün derinliði ve bütün belginliði ile durmadan daha belgin bir budalalýða, durmadan daha derin bir biçimde
batmýþ ve iþte ulaþmamýz gereken yere  karanlýða varmýþ bulunuyoruz. Ama bu, bay Dühringi pek o denli sýkmaz. Hemen bir sayfa
sonra, kendi kendine özdeþ sürerlik (permanence) kavramýný,
hemen maddenin ve mekanik güçlerin tutumuna dayanan gerçek
* Engels, sözcük oyunu yapýyor. Eþek köprüsü deyimi, pitagoras teoreminin grafik
tanýtlanmasýna Batý dillerinde verilen ad; bizde eþek davasý gibi. Bu deyiþ ayný zamanda,
yalnýzca bilisizleri durduran güçlükleri belirtmek için de kullanýlýr. -ç.

Friedrich Engels
Anti-Dühring

67

bir içerikle donatabildiðini ileri sürme yüzsüzlüðünü gös-terir.
Ve baþkalarýna þarlatan diyen de bu adam!
Bereket versin ki bu umutsuz þaþkýnlýk ve karýþýklýklar ortasýnda bize, karanlýk içinde, hem de ruhumuzu yücelten cinsten
bir avunç kalýyor:
Öbür göksel cisimlerde yaþayanlarýn matematiði de, bizim
belitlerimizden baþka bir temele dayanamaz! [sayfa 111]
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ALTINCI BÖLÜM

DOÐA FELSEFESÝ
EVRENDOÐUM, * FÝZÝK, KÝMYA

AÇIKLAMANIN devamýnda, þimdi güncel dünyanýn oluþma
biçimine iliþkin teorilere geliyoruz. Maddenin evrensel bir daðýlým
durumu eski iyonya filozoflarýnýn baþlangýç fikri olmuþtur, ama
özellikle Kanttan sonra, evrensel çekim ve ýsýnýn yayýlmasýnýn çeþitli
katý gökcisimlerinin giderek oluþmasý sonucunu verdiði düþüncesine götüren bir ilkel bulutsu varsayýmý yeni bir rol oynar. Günümüzün mekanik ýsý teorisi, evrenin ilkel durumlarý üzerindeki
vargýlara çok daha belirli bir biçim verilmesini olanaklý kýlar. Her
þeye karþýn gazsal daðýlým durumu, ancak ve ancak, eðer ilk iþ
olarak onda verilmiþ bulunan mekanik sistem çok belirli bir biçimde belirtilebilirse, ciddi tümdengelimler için bir hareket noktasý
görevi görebilir. Yoksa yalnýzca fikir, gerçekte son derece bulutsu
olmakla kalmaz ayrýca tümdengelimden [sayfa 112] tümdengelime
* Evrendoðum = Kozmogoni.
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ilerlendiði ölçüde, ilkel bulutsu gerçekten gitgide daha yoðun ve
gitgide daha akýl almaz bir durum da alýr. Þimdilik henüz her þey,
daha yakýndan belirlenmesi olanaksýz bir yayýlma kavramýnýn biçimsizlik ve belirsizliði içinde kalýr ve böylece bu gazsal evren ile son
derece bulanýk bir kavramdan baþka bir þeye sahip bulunmayýz.
Güncel bütün göksel cisimlerin kökenini, dönüþ durumundaki bulutsu kütlelerde gören Kant teorisi, astronominin Kopernikten
sonra yaptýðý en büyük ilerleme oldu. Doðanýn zaman içinde bir
tarihi olmadýðý fikri, ilk kez olarak sarsýlmýþ bulundu. O zamana
deðin göksel cisimler, baþlangýçtan beri her zaman ayný yörüngeler ve her zaman ayný durumlar içinde kalmýþ olarak kabul ediliyorlardý ve hatta çeþitli göksel cisimler üzerinde, bireysel organik
varlýklar her ne denli ölüyorduysalar da, cinsler ve türler gene de
deðiþmez sayýlýyorlardý. Gerçi doða, açýkça kesintisiz bir hareket
içindeydi ama bu hareket, ayný süreçlerin deðiþmez yinelenmesi
olarak görülüyordu. Tamamen metafizik düþünce biçimine uygun
düþen bu tasarýmda ilk gediði Kant açtý ve bu iþi öylesine bilimsel
bir biçimde yaptý ki kullandýðý tanýtlamalarýn çoðu, bugün de geçerliktedir. Doðrusunu söylemek gerekirse Kant teorisi, günümüze
deðin gerçek anlamda bir varsayým olarak kaldý. Ama þimdiye deðin
Kopernikin evren sistemi de bundan daha çok bir þey olmadý ve
spektroskop, gökkubbe üzerinde bu akkor durumundaki gazsal
kütlelerin varlýðýný, her türlü karþý koymayý yerlebir edecek bir biçimde tanýtladýktan sonra, Kant sistemine karþý bilimsel muhalefet
susmak zorunda kaldý. Bay Dühringin kendisi de bu bulutsu aþama
olmaksýzýn kendi evren yapýsýný iyi bir sonuca götüremez, ama bu
bulutsu durumda, verilmiþ mekanik sistemin kendisine gösterilmesini isteyerek bunun öcünü alýr ve kimse bunu yapamadýðý için
de bu bulutsu duruma her türlü küçümseyici sýfatý verir. Güncel
bilim bu sistemi, bay Dühringi hoþnut edecek bir biçimde, ne
yazýk ki belirleyemez. Baþka birçok soruyu da daha çok yanýtlayamaz. Bilime: [sayfa 113] Karakurbaðalarýnýn kuyruðu neden yok diye
sorulsa, þimdiye deðin ancak: Yitirdiler de ondan yanýtýný verebilir.
Ýstenildiði denli öfkelenilsin ve istenildiði denli: Böylece her þey
daha yakýndan belirlenmesi olanaksýz bir yitik kavramýnýn biçimsizlik ve belirsizliði içinde kalýyor, her þey son derece bulanýk bir
kavram olarak kalýyor densin, törebilimin (ahlakýn) doðabilimine
bu uygulanýþlarý bizi bir adým bile ilerletmez. Bu türlü sevimlilikler,
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bu türlü hoþnutsuzluk gösterileri, her zaman ve her yerde söylenip
gösterilebilir ve iþte bu nedenle de her zaman ve her yerde uyumsuz düþer. Peki ama bay Dühringin mekanik ilkel bulutsu sistemini bulmasýný engelleyen kim?
Talihimiz olduðu için þimdi de Kantýn bulutsu kütlesinin
evrensel gevrenin tamamen özdeþ bir durumu ile ya da maddenin kendi-kendine özdeþ durumu ile tastamam örtüþmekten çok
uzak olduðunu öðreniyoruz.
Varolan göksel cisimleri bulutsu küreye kadar çýkarmakla
yetinebilen ve maddenin kendi-kendine özdeþ durumunu usuna
bile getirmeyen Kant için ne talih! Bu arada eðer bugünkü doða
biliminde, Kantýn gazsal küresi ilkel bulutsu olarak adlandýrýlýyorsa, bu sözcüðün elbette ancak göreli bir anlamda alýnabileceðine
dikkat edelim. Bu ilkel bulutsu, bir yandan varolan göksel cisimlerin kökeni olarak, bir yandan da maddenin þimdiye deðin çýkýlmasý
olanaklý olan en eski biçimi olarak ilkel bulutsudur. Bu, maddenin
ilkel bulutsudan önce sonsuz bir dizi baþka biçimlerden geçmiþ
olmasýný hiç mi hiç dýþtalamaz, tersine, içerir.*
Bay Dühring üstünlüðünü burada gösterir. Bilime [sayfa 114]
dayanarak, bizim geçici olarak ayný derecede geçici olan ilkel bulutsuda durduðumuz yerde onun bilimler bilimi, onun çok daha
yükseðe, ta fikrin güncel anlamýyla ne salt statik olarak, ne de dinamik olarak anlaþýlabilen yani, hiç anlaþýlamayan! o evrensel
çevre durumuna deðin çýkmasýný saðlar.
Bizim evrensel çevre adýný verdiðimiz madde ve mekanik
enerji birliði, tüm sayýlabilir evrim aþamalarýnýn önkoþulu olarak
maddenin kendi-kendine özdeþ durumu anlamýna gelmek üzere,
deyim yerindeyse ayný zamanda hem mantýksal ve hem de gerçek bir formüldür.
Maddenin kendi-kendine özdeþ ilkel durumundan öyle o
* Kantýn, bilindiði gibi Laplace tarafýndan parlak bir biçimde geliþtirilen ilkel bulutsu
teorisi, yýldýzlar ile güneþ sisteminin oluþmasýnýn açýklanmasýnda bugün, ama daha yüksek
yeni bir biçim altýnda, yeniden ele alýnmýþtýr.
Engelsin iki temel düþüncesi her zaman geçerlidir: Bilim, o zamandan beri, bir
yandan evrenin, yýldýzlarýn bir tarihi olduðunu, öte yandan evrendoðumcular tarafýndan
bazen kullanýlan evrenin ilkel durumu sözcüklerinin, hiçbir zaman evrensel maddenin
evriminin özellikle önemli bir aþamasýna karþýlýk düþen görece bir anlamdan baþkasýna
sahip bulullamayacaðýný doðrulamaktan geri kalmamýþtýr. Bilgilerimiz gerçekten geliþtiði
ölçüde, geçmiþte gitgide daha geriye çýkýyoruz. -Ed.
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denli kolay kurtulamayacaðýmýz açýk. Bu durum, burada madde
ve mekanik enerji birliði olarak ve bu birlik de mantýksal ve gerçek
bir formül olarak vb. belirtiliyor. Öyleyse, madde ve mekanik enerji birliði ortadan kalktýðý zamandýr ki hareket baþlýyor demektir.
Mantýksal ve gerçek formül, hegelci Kendinde (En Soi) ve
Kendi-için (Pour Soi) kategorilerini, gerçek felsefesi yararýna kullanma yolunda aksak bir giriþimden baþka bir þey deðildir. Hegele
göre Kendindede bir nesne, bir süreç, bir kavram içinde saklý bulunan geliþmemiþ karþýtlarýn ilkel özdeþliði vardýr; Kendi-içinde,
bu saklý öðelerin ayrým ve ayrýlmasý iþe karýþýr ve karþýtlýklarý baþlar.
Ýþte bu nedenle hareketsiz ilkel durumu, madde ve mekanik enerji birliði olarak ve harekete geçiþi de bunlarýn ayrýlmalarý ve birbirine karþýt duruma gelmeleri olarak düþünmek zorundayýz. Bundan
kazandýðýmýz þey, bu düþsel ilkel durumun gerçekliðinin kanýtý deðil
ama yalnýzca bu düþsel durumu, hegelci Kendinde kategorisi altýnda ve bu durumun ayný derecede düþsel sona eriþini de Kendiiçin kategorisi altýnda kavrama olanaðýdýr. Yetiþ, ya Hegel!
Bay Dühring, madde gerçek olan her þeyin dayanaðýdýr der,
bundan da madde dýþýnda mekanik enerji olamaz sonucu çýkar.
Mekanik enerji ayrýca, bir madde durumudur da. Buna göre hiçbir
þeyin olup bitmediði ilkel durumda madde [sayfa 115] ile onun durumu, yani mekanik enerji, ayný þeylerdi. Öyleyse daha sonra, bir
þeyler olup bitmeye baþladýðý zaman, durumun maddeden ayrýlmýþ
olmasý gerek. Ýþte, yetinmemiz gereken kendi-kendine özdeþ durumun ne statik ne dinamik, ne denge ne de hareket halinde olduðu güvencesine baðlý mistik söz ebeliði, bu! Evrenin bu durumunda mekanik enerjinin nerede olduðunu ve dýþtan bir itiþ olmaksýzýn, yani Tanrý olmaksýzýn mutlak hareketsizlikten harekete
nasýl geçebileceðimizi gene de bilmiyoruz.
Bay Dühringden önce materyalistler, madde ve hareketten
söz ediyorlardý. O, hareketi, hareketin kendi sözde temel biçimine
indirger gibi mekanik enerjiye indirger ve madde ile hareket arasýndaki, zaten daha önceki bütün materyalistler için de karanlýk olan
gerçek iliþkiyi, böyle anlaþýlmaz duruma getirir. Bununla birlikte
sorun, yeteri kadar yalýndýr. Hareket, maddenin varoluþ biçimidir.
Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hareketsiz madde ne olmuþtur, ne de
olabilir. Evren uzayýnda hareket, her gökselcisim üzerinde daha
küçük kütlelerin mekanik hareketi, ýsý, elektrik ya da manyetik
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akým biçiminde moleküler titreþim, kimyasal daðýlma ve bileþim,
organik yaþam: Evrendeki her tekil madde atomu, her belirli anda,
bu hareket biçimlerinden herhangi birine ya da ayný zamanda
birçoðuna birden katýlýr. Her hareketsizlik, her denge, yalnýzca görelidir, ancak þu ya da bu belirli hareket biçimine göre bir anlamý
vardýr. Bir cisim, örneðin yeryüzünde mekanik denge durumunda,
mekanik bakýmdan hareketsiz durumda bulunabilir. Bu onun, dünyanýn, tüm güneþ sisteminin hareketine katýlmasýný hiç mi hiç engellemediði gibi, en küçük fizik parçacýklarýnýn, onun ýsýsý tarafýndan
koþullandýrýlan titreþimlere uðramalarýný da, atomlarýnýn kimyasal
bir süreç gerçekleþtirmelerini de engelleyemez. Hareketsiz madde,
maddesiz hareket denli us almaz bir þeydir. Öyleyse, maddenin
kendisi gibi, hareketin yaratýlmasý ve yokedilmesi de olanaksýzdýr;
eski felsefenin (Descartes) dünyada varolan hareket miktarý deðiþmez kalýr derken dile getirdiði þey, budur. Demek ki hareket
üretilemez, ancak aktarýlabilir. [sayfa 116] Hareket, bir cisimden bir
baþka cisme aktarýldýðýnda, kendi geçerse hareketin nedeni olmak
bakýmýndan, etkin olarak, aktarýlýrsa edilgin olarak deðerlendirilebilir. Bu etkin harekete enerji, edilgin harekete de enerjinin belirtisi
diyoruz. Öyleyse enerjinin, kendi belirtisi denli büyük olduðu açýktýr,
çünkü her ikisinde gerçekleþen hareket, ayný harekettir.
Böylece maddenin hareketsiz bir durumunun en boþ, en
gülünç fikirlerden biri, arý bir saçma kuruntu olduðu anlaþýlýr. Bu
fikre varmak için, bir cismin yeryüzünde içinde bulunabileceði göreli mekanik dengeyi mutlak bir hareketsizlik olarak düþünmek ve
sonra onu evrenin tümüne geçirmek gerekir. Eðer evrensel hareket
yalnýzca mekanik enerjiye indirgenirse, bu iþin daha kolay olacaðý
açýktýr. Ve sonra, hareketin yalnýzca mekanik enerjiyle sýnýrlandýrýlmasý, bir enerjinin durgun, zincirlenmiþ, yani bir anda etkisiz olarak
düþünülebilmesi üstünlüðünü de saðlar.* Eðer gerçekte bir hareketin aktarýlýþý, çoðu kez görüldüðü gibi, çeþitli aracýlarýn iþe karýþtýðý
biraz karmaþýk bir süreç ise, zincirin son halkasýný yokederek, gerçek aktarma herhangi bir ana kadar ertelenebilir. Örneðin bir tüfeðin
doldurulduðu ve tetiði çekerek boþalmanýn, yani barutun ateþlen* Bu, potansiyel enerjidir, örneðin belirli bir yiiksekliðe çýkartýlmýþ bir aðýrlýðýn, gergin
bir zembereðin, ya da bir patlayýcý yedekliðin enerjisi, herhangi bir biçimde korunmuþ
enerji, durgunluk durumundaki cisimlerin enerjisi gibi. -Ed.
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mesiyle özgür kalan hareketin aktarýlmasýnýn saðlanacaðý anýn geciktirilmesinde durum böyledir. Öyleyse, kendi-kendine özdeþ
hareketsiz durum sýrasýnda, maddenin enerji yüklü olduðu düþünülebilir ve bay Dühringin madde ve mekanik enerji birliðinden anladýðý da, eðer bundan gerçekten bir þey anlýyorsa, her halde budur.
Saçma anlayýþ; çünkü niteliði gereði göreli olan ve ayný anda
maddenin yalnýzca ve yalnýzca bir bölümüne uygulanabilecek bir
durumu, evrene mutlak bir durum olarak yayýyor. Hatta bunu bir
yana býraksak bile, birincisi bugün tüfekler kendi baþlarýna dolmadýklarýna göre, dünyanýn nasýl olup da doldurulduðunu ve ikincisi
o zaman tetiði çekmiþ [sayfa 117] bulunan parmaðýn kimin parmaðý
olduðunu bilme güçlüðü hep devam eder. Ne desek, ne etsek boþ:
Bay Dühringin yönetimi altýnda, dönüp dolaþýp geldiðimiz yer hep...
Tanrýnýn parmaðý.
Bizim gerçekçi filozofumuz, astronomiden mekaniðe ve fiziðe geçer ve mekanik ýsý teorisinin, bulunmasýndan bir kuþak
sonra, Robert Mayerin onu yavaþ yavaþ getirmiþ bulunduðu noktanýn ötesinde diþe dokunur geliþmeler göstermemiþ olmasýndan
yakýnýr. Ayrýca bütün iþ, hala çok karanlýktadýr; maddenin hareket
durumlarý ile birlikte statik iliþkilerinin de verilmiþ olduklarýný ve bu
sonuncularýn mekanik iþ durumunda ölçülmediklerini hep yeni
baþtan anýmsamamýz gerekir. ... Eðer daha önce doðayý büyük bir
iþçi olarak nitelendirmiþ ve þimdi bu deyimi dar anlamý içinde almýþ bulunuyorsak, buna bir de kendi-kendine özdeþ durumlarýn,
hareketsiz durumlarýn ortaya mekanik iþ çýkarmadýklarýný eklememiz gerekir. Öyleyse statikten dinamiðe giden köprümüz gene eksik ve eðer gizli denilen ýsý, þimdiye deðin teorinin bir engeli olarak
kalmýþsa, burada da acunbilimsel (kozmolojik) uygulamalarda daha
az yadsýnmasý gereken bir eksikliðin varlýðýný kabul etmek zorundayýz.
Bütün bu anlaþýlmaz boþ sözler, bir kez daha hareketi mutlak
hareketsizlikten çýkartarak, kötü bir iþe fena halde bulaþtýðýný sezen,
ama gene de tek kurtarýcýya, göðün ve yerin yaratýcýsýna baþvurmaya
utanan sýkýntýlý bir vicdanýn içini dökmesinden baþka bir þey deðildir.
Eðer ýsý mekaniði dahil, mekanikte bile statikten dinamiðe, dengeden harekete giden köprüyü bulmak olanaksýzsa, bay Dühringe
kendi hareketsizlik durumundan harekete giden köprüyü bulma
zorunluluðu ne hakla yüklenecek? Ýþte iþin içinden tereyaðýndan
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kýl çeker gibi böyle sýyrýlýnýr.
Bayaðý mekanikte statikten dinamiðe giden köprü... dýþtan
itiþtir. Bin kentallik bir taþ, on metre yüksekliðe kaldýrýlýp da, orada
kendi-kendine özdeþ bir durum içinde kalacak biçimde serbest
bir konumda asýldýðý zaman, bu cismin þimdiki konumunun mekanik bir iþ temsil etmediðini ya da bu [sayfa 118] konum ile daha önceki konum arasýndaki ayrýmýn mekanik iþ biçiminde ölçülmediðini
ileri sürebilmek için, bir süt çocuklarý topluluðuna yönelmek gerekir.
Sokaktan ilk geçen adam, taþýn kendi baþýna gidip yukarýya ipin
ucuna asýlmadýðýný bay Dühringe kolayca anlatacak ve eline ilk
geçecek mekanik elkitabý, eðer taþý oradan düþürürse, taþýn düþerken, onu on metreye çýkarmak için ne denli mekanik iþ gerekmiþse
o denli mekanik iþ yapacaðýný kendisine söyleyebilecektir. Hatta
yukarýya asýlmýþ bulunan taþýn mekanik bir iþ temsil ettiðinden daha yalýn bir gerçek yoktur, çünkü eðer yeterince uzun bir süre asýlý
kalýrsa, kimyasal daðýlma sonucu, artýk taþý taþýmak için yeteri kadar
saðlam olmaktan çýktýðý an, ip kopar. Demek ki bütün mekanik
süreçler, bay Dühringin diliyle söylemek gerekirse, bunun gibi yalýn
temel biçimlere indirgenebilirler ve yeterli bir itiþe sahip olduðu
halde, statikten dinamiðe giden köprüyü bulmakta yeteneksiz kalacak bir mühendis de henüz anasýndan doðmamýþtýr.
Gerçi hareketin kendi ölçüsünü karþýtýnda, dinginlikte bulmasý gerektiði, metafizikçimiz için çok sert bir ceviz, çok acý bir haptýr.
Bu bangýr bangýr baðýran bir çeliþkidir ve bay Dühringe göre her
çeliþki, saçmadýr.* Bununla birlikte asýlý taþýn, aðýrlýðý ve topraktan
uzaklýðý ile tam olarak ölçülebilir** ve istendiði gibi örneðin doðrudan doðruya düþme, eðik planda kayma ya da çýkrýk hareketi biçiminde kullanýlabilir belirli bir mekanik hareket miktarýný*** temsil ettiði bir gerçektir ve doldurulmuþ tüfek konusunda da durum
aynýdýr. Diyalektik anlayýþ bakýmýndan hareketi kendi karþýtýnda,
dinginlikte dýþavurma olanaðý, hiçbir güçlük göstermez. Onun için
* Engels, bu terimlerin Almancadaki benzerliðinden yararlanarak, bay Dühringe
göre, her Widerspruch (geheki) Widersinndir (saçma) biçimde bir sözcük oyunu yapmýþ.
Fransýzcaya, bu, her contradiction (çeliþki) contreraisondur (saçma) biçiminde aktarýlmýþ. Ayný sözcük oyununu Türkçe terimlerden yararlanarak dilimize aktarmanýn bir yolunu
bulamadik. -ç.
* Ph= ½ mv². P: Aðýrlýk; h: yükseklik; m: kütle; v: yere varýþ hýzý; Ph: potansiyel
enerji; ½ mv²: kinetik enerji. -Ed.
*** Bugün, belirli bir kinetik enerji miktarý denirdi. -Ed.
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bütün bu karþýtlýk, görmüþ bulunduðumuz [sayfa 119] gibi, ancak görelidir; mutlak dinginlik, koþulsuz denge yoktur. Tekil hareket dengeye
yönelir, toplu hareket dengeyi yeniden bozar. Bundan ötürü, dinginlik ve denge karþýlaþtýklarý yerde, sýnýrlý bir hareketin sonucudurlar
ve bu hareketin kendi sonucu aracýyla ölçülebileceði, kendi sonucunda dýþavurulabileceði ve ondan hareket ederek þu ya da bu
biçim altýnda eski durumuna gelebileceði, kendiliðinden anlaþýlýr.
Ama bay Dühring, sorunun bu denli yalýn bir düþünülüþüyle yetinemez. Tam bir metafizikçi olarak, önce hareket ile denge arasýnda
gerçeklikte varolmayan uçsuz bucaksýz bir uçurum açmakla baþlar
ve sonra da en hurda ayrýntýsýna deðin kendisinin imal ettiði bu
uçurumu geçmek için köprü bulamamakla þaþkýnlýða düþer. O,
pekala metafizik merakýnýn sýrtýna da binebilir ve Kantýn Kendindeþeyinin ardýna da düþebilirdi; çünkü eninde sonunda, bu bulunmaz
köprünün ardýnda saklanan þey, baþka hiçbir þey deðil, yalnýzca
odur [Kantýn Kendinde-þeyi].
Ama mekanik ýsý teorisi ve bu teorinin bir engeli olarak
kalan soðurulmuþ ya da gizli ýsý üzerine ne düþünmeli?
Eðer ýsýyla, donma noktasý sýcaklýðýnda ve normal hava basýncý altýndaki yarým kilo buz ayný sýcaklýkta yarým kilo su haline dönüþtürülürse, ayný yarým kilo suyu 0 santigrad dereceden 79,4 santigrad
dereceye deðin ya da 79.4 yarým kilo suyu bir derece ýsýtmaya yetecek miktarda bir ýsý kaybolur. Eðer bu yarým kilo su, kaynama
noktasýna, yani 100ºye deðin ýsýtýlýr ve o zaman 100ºdeki buhar
haline dönüþtürülürse, son su damlalarý da buhar haline dönüþünceye deðin, hemen hemen yedi kat daha büyük, 537,2 yarým kilo
suyun sýcaklýðýný bir derece yükseltmek için yeterli bir miktarda ýsý
kaybolur.* Bu kaybolan ýsýya, gizli ýsý denir. Eðer soðutmayla, buhar
yeni baþtan su ve su da buz durumuna dönüþtürülürse, daha önce
soðurulmuþ olan ayný ýsý miktarý bu kez özgür bir duruma, yani ýsý
olarak duyulur ve ölçülür bir duruma gelir. Buharýn, bir kez 100º
ye kadar soðutulduktan [sayfa 120] sonra, su durumuna ancak yavaþ
yavaþ dönüþmesinin ve donma derecesi sýcaklýðýndaki bir su kütlesinin buz durumuna ancak çok yavaþ dönüþmesinin nedeni, iþte
buharýn su durumuna ya da suyun buz durumuna geçmesi
* Daha belgin hesaplar, su buharýnýn oluþmasý sýrasýndaki gizli ýsýyý 538,9 cal/g. olarak
saptamýþlardýr. -Ed.
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sýrasýndaki bu ýsý özgürleþmesidir. Olgular, bunlar. Öyleyse, sorun
þu: Isý, gizli olduðu zaman ne oluyor?
Isýnýn, fiziksel olarak etkin cisimlerin en küçük parçacýklarýnýn (moleküller), sýcaklýk ve topaklanma durumuna göre az ya
da çok geniþ ve bazý koþullarda hareketin bambaþka bir biçimi
durumuna dönmeye yetenekli bir titreþimine dayandýðýný ileri süren mekanik ýsý teorisi, sorunu, kaybolan ýsýnýn bir iþ gördüðünü, iþ
durumuna dönüþtüðünü söyleyerek açýklar. Buzun erimesinde, çeþitli moleküllerin kendi aralarýndaki dar ve sýký yapýþýklýk ortadan
kalkmýþ ve gevþek yanyana konulmuþ durumuna dönüþmüþ bulunur; kaynama noktasýnda suyun buharlaþmasýnda, ortaya çeþitli
moleküllerin birbiri üzerinde hiçbir önemli etkide bulunmadýðý ve
hatta ýsýnýn etkisi altýnda her yönde daðýldýðý bir durum çýkar. Ne
var ki bir cismin çeþitli moleküllerinin, gazsal durumda sývý durumdan ve ayný þekilde sývý durumda da katý durumdan çok daha büyük bir enerji ile bezendikleri açýktýr. Öyleyse soðurulmuþ ýsý kaybolmamýþtýr; yalnýzca dönüþmüþ ve moleküller genleþirlik (expansibilité) biçimini almýþtýr.* Çeþitli moleküllerin birbirine karþý bu mutlak
ya da göreli özgürlüðü gösterebildikleri koþullar ortadan kalkar kalkmaz, yani sýcaklýk ya 100º ya da 0º asgarisinin altýna düþer düþmez,
bu genleþme gücü gevþer ve moleküller, daha önce onlarý birbirinden ayýrmýþ bulunan ayný güçle, birbirleriyle yeniden sýkýþýrlar; ama
eðer bu güç kayboluyorsa, bu, yalnýzca yeni baþtan ýsý olarak ve
tastamam daha önce soðurulmuþ olan niceliðe eþit bir ýsý niceliði
ile oraya çýkmak içindir. Bu [sayfa 121] açýklama, þimdiye deðin kimsenin bir molekül, hele hele titreþim durumunda bir molekül görmemiþ olmasý nedeniyle, bütün mekanik ýsý teorisi gibi, elbette bir
varsayýmdýr. Bu nedenle, henüz çok genç olan teorinin kendisi gibi, elbette eksikliklerle doludur; ama hiç olmazsa, hareketin ne
yok edildiði ne de yaratýldýðý gerçeðiyle hiçbir biçimde çatýþmaya
girmeksizin, iþlerin nasýl olup bittiðini açýklar; hatta ýsýnýn dönüþümü
sýrasýnda nereye geçtiðini de tam olarak gösterebilir.** Demek ki
* Kinetik teori, gazlarýn genleþirliðini açýklamak için geri-itici güçlerin varlýðýný deðil,
ama yalnýzca moleküllerin bir süredurum hareketini (mouvement dinertie) gözönünde
tutar. Moleküller, iki itiþ arasýnda, eðer gaz seyreltilmiþ ise birbirlerini etkilemeksizin,
doðrusal bir yörünge ve tekdüze bir hýzý korurlar. Eðer gaz sýkýþtýrýlmýþ ise, çekici güçler
harekete geçer. Ama Engelsin gizli ýsý olayý üzerine yaptýðý açýklama bugün de özünde
doðru olarak kalýr. -Ed.
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gizli ya da soðurulmuþ ýsý, hiçbir durumda mekanik ýsý teorisinin
bir engeli deðildir. Tersine bu teori, ilk kez olarak olayýn ussal bir
açýklamasýný verir ve eðer bir engel çýksaydý bu engel, olsa olsa
fizikçilerin moleküler enerjinin bir baþka biçime dönüþmüþ bulunan
ýsýyý, zaman aþýmýna uðramýþ ve artýk uygun bir deyim olmaktan
çýkmýþ gizli deyimiyle adlandýrmaya devam etmeleri olurdu.
Kendi-kendilerine özdeþ durumlar ile katý, sývý ve gazsal topaklanma (agrégation) durumlarýnýn dinginlik konumlarý, öyleyse,
mekanik iþin ýsý ölçüsü olduðu kadarýyla, mekanik iþi temsil ederler. Yeryüzünün katý kabuðu týpký okyanusun suyu gibi, bugünkü
topaklanma durumunda kendisine doðal olarak belirli bir mekanik iþin karþýlýk düþtüðü tamamen belirli bir serbest ýsý miktarýný
temsil eder. Dünyanýn kendisinden çýktýðý gazsal küre, önce sývý
topaklanma durumuna, sonra da çok büyük bir bölümü bakýmýndan katý duruma geçtiði zaman, belirli bir moleküler enerji miktarý
ýsý olarak uzaya yayýlmýþtýr. Öyleyse bay Dühringin kulaðýmýza gizemli bir biçimde fýsýldadýðý güçlük yoktur ve biz, evrenle ilgili
uygulamalarda bilgi edinme araçlarýmýzýn yetersizliðinden doðan
eksiklikler ve boþluklarla gerçi karþýlaþabiliriz ama teori bakýmýndan aþýlmaz engellerle hiçbir yerde karþýlaþmayýz. Statikten dinamiðe giden köprü, burada da dýþtan gelen [sayfa 122] itiþtir  denge
durumundaki nesne üzerinde etkili olan baþka cisimlerin neden
olduðu soðuma ya da ýsýtma. Bay Dühringin bu doða felsefesinde
ne denli ilerlersek, hareketi hareketsizlikle açýklama ya da tamamen statik, dinginlik durumunda olan þeyin, sayesinde kendiliðinden dinamik duruma, harekete geçebildiði köprüyü bulma yolundaki bütün giriþimler o denli olanaksýz görünür.
Ýþte kendi-kendine özdeþ ilkel durumdan bir zaman için
böylece kurtulmuþ bulunuyoruz. Bay Dühring kimyaya geçer ve
bu vesileyle bize doðanýn, gerçek felsefesi tarafýndan elde edilmiþ
bulunan üç sürerlik yasasýný, yani: 1. evrensel madde miktarýnýn, 2.
yalýn (kimyasal) öðelerin miktarýnýn ve 3. mekanik güç miktarýnýn
** Mekanik ýsý teorisi üzerindeki bütün bu tartýþmada Engels, ilk bakýþta ýsýyý yalýn bir
mekanik yer deðiþtirme ile, müleküllerin bir yer deðiþtirmesi ile özdeþleþtirdiði anlamýnda,
biraz mekanik görülebilir. Ama mekanik doða anlayýþý üzerindeki not (bkz: Doðanýn
Diyalektiði, s. 319) ile o hayranlýk verici hareket maddenin varoluþ biçimidir parçasýnýn
gösterdiði gibi, hiç de öyle deðildir. Engels, hareket sözcüðüne, vermesi gerektiði gibi,
aristotelesci diyalektik, deðiþiklik ve oluþ anlamýný vermektedir. -Ed.
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deðiþmez olduklarýný açýklar.
Böylece, bay Dühringin inorganik dünyanýn özlüðü felsefesinin vargýsý olarak bize sunabilecek durumda bulunduðu gerçekten olumlu tek sonuç, maddenin eðer varsa yalýn öðeleri ile birlikte ve hareketin yaratýlma ve yokedilme olanaksýzlýðý, yani herkes
tarafýndan bilinen, ayrýca burada çok yetersiz bir biçimde dile
getirilmiþ bulunan bu eski gerçektir. Bunlar, uzun süreden beri bildiðimiz þeyler.* Ama bilmediðimiz þey, bunlarýn sürerlik yasalarý
ve bu nitelikle de þeyler sisteminin þematik özellikleri olduklarýdýr.
Yukarýda Kant konusunda olan öykünün týpkýsý: Bay Dühring,
herkesçe bilinen incir çekirdeðini doldurmaz bir þey alýyor, ona bir
 Dühring etiketi yapýþtýrýyor ve buna da tepeden [sayfa 123] týrnaða
özgün sonuç ve görüþler ... sistem doðurucu fikirler ... köktenci bir
derinlikteki bilim adýný veriyor.
Bununla birlikte burada, henüz umutsuzluða kapýlacak bir
þey yok. En köklü bir biçimde derin bilim ile en iyi toplumsal kurumun gösterdiði eksiklikler ne olursa olsun, bay Dühringin kesinlikle öne sürebileceði bir þey var:
Evrende varolan altýnýn her zaman ayný miktarda olmasý
gerekir ve bu miktar evrensel maddeden daha çok artmýþ ya da
eksilmiþ olamaz.
Yalnýz bu varolan altýn ile neyi ödeyebileceðimizi bay Dühring ne yazýk ki söylemiyor.** [sayfa 124]
* Kimyasal tepkiler sýrasýnda öðelerin aðýrlýðýnýn korunmasý yasasý, bu yasayý sürekli
olarak uygulayan Lavoisier bunu açýkça formüle etmiþ olmasa da, gerçekte Lavoisier
kimyasýnýn temelinde yatar. Engelsin sözünü ettiði ve ilk yaklaþýmda, insanal ölçekte
doðru kalan üç sürerlik ilkesi, bununla birlikte otuz yýl kadar sonra, daha genel bir yasa
tarafýndan ayný zamanda hem yadsýnmýþ ve hem de aþýlmýþlardýr. Gerçekten, Einstein ve
Langevin, bu yüzyýlýn baþýnda ve birbirlerinden baðýmsýz olarak, hareketsiz cisimsel madde
yýðýnýnýn, (bu sözcük en geniþ anlamda alýnmak koþulu ile) maddenin bir baþka biçimi
olan ýþýldama enerjisi durumuna dönüþümünün niceliksel kurallarýný veren eþdeðerlik
ilkesini bulmuþlardýr. Bu konu üzerine, Engelsin yapýtýný sürdüren Leninin, bu yeni
bulgularý irdeleyip, zamanýn idealist bilgin ve filozoflarýnýn bunlardan kendi eðilimlerine
göre yararlanmak istemelerini diyalektik materyalizm acýsýndan çürüttüðü Materyalizm
ve Ampiryokritisizmin Beþinci Bölümünün Madde Kayboldu baþlýklý 2. kesimine (s. 286
vd.) bakýlabilir.
* Evrendeki öðelerin sürerliði yasasýnýn, Dühringin metafizik materyalizme özgü
dogmatik doðrulama biçimini alaya almakta Engels çok haklýydý. Bu yasa, daha 1896da,
radyoaktivitenin bulgulanýnasýyla (Berquerel, Curie) yalanlanmýþtý. Hafif öðelerin, yýldýzlar
tarafýndan yayýlan enerjinin kökeninde olan kaynaþmasý, termonükleer bombalarda
kullanýlmýþtýr. Demek ki öðeler deðiþmez ve yok edilemez þeyler deðildirler. Birbirlerine
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dönüþebilirler. Onlarýn da, hatta geçmiþi saptamaya bile yarayabilecek bir tarihleri vardýr.
Örneðin tarih-öncesi nesnelerin tarihi, radyoaktif bir karbon izotopunun, karbon 14ün
tanörü irdelenerek saptanabilir ve çeþitli yerbilimsel katmanlarýn yaþý, uranyumun parçalanmasýndan yararlanarak hesaplanabilir. -Ed.
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YEDÝNCÝ BÖLÜM

DOÐA FELSEFESÝ
ORGANÝK DÜNYA

BASINÇ ve itiþ mekaniðinden duyu ve düþüncelerin
birleþmesine deðin, araya katýlan iþlemlerin türdeþ ve tek bir ýskalasý uzanýr.
Bu olumlama, dünyanýn evrimini kendi-kendine özdeþ duruma deðin çýkarak izlemiþ bulunan ve kendini öteki göksel cisimler üzerinde öylesine rahat duyan bir düþünür karþýsýnda, istenen
her þeyi bilmesi kendiliðinden beklenebilmesine karþýn bay
Dühringi, yaþamýn kökeni üzerine daha çok söz etmekten kurtarýyor. Ne var ki, bu olumlama, Hegelin daha önce anýþtýrmada
bulunmuþ olduðumuz ölçü iliþkileri düðüm çizgisi ile tamamlanmadýðý sürece, ancak yarý yarýya doðrudur. Ne denli ilerleyici olursa olsun, bir hareket biçiminden bir baþka hareket biçimine geçiþ,
her zaman bir sýçrama, her zaman kesin bir dönemeç olarak kalýr.
Göksel cisimler mekaniðinde, tek baþýna alýnmýþ bir göksel cisim
üzerindeki daha [sayfa 125] küçük yýðýnlar mekaniðine geçiþ böyledir;
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yýðýnlar mekaniðinden ýsý, ýþýk, elektrik, mýknatýslýk gibi asýl fizikte
incelediðimiz hareketleri kapsayan moleküller mekaniðine geçiþ
de böyledir; moleküller fiziðinden atomlar fiziðine kimyaya geçiþ
de kesin bir sýçrama ile gerçekleþir ve bayaðý kimyasal etkiden
yaþam adýný verdiðimiz albümin kimyacýlýðýna geçiþ konusunda
bu, daha da böyledir. Yaþam küresi içinde sýçramalar gitgide daha
seyrek ve gitgide daha farkedilmez bir durum alýr.*  Öyleyse bay
Dühringi düzeltme zorunda olan kiþi, gene Hegelden baþkasý deðil.
Organik dünyaya kavramsal geçiþ, bay Dühringe ereklik
(finalité) kavramý tarafýndan saðlanýr. Bu da Mantýkta kavram öðretisi, kimyasal dünyadan yaþama teleoloji ya da ereklik öðretisi
aracýyla geçen Hegel den alýnmýþtýr. Nereye gözatarsak atalým,
bay Dühringde kendi öz köktenci derinlik bilimi hesabýna en küçük
bir sýkýlma duymadan verdiði Hegel in bir kabalýðý ile karþýlaþýyoruz. Erek ve araç fikirlerinin organik dünyaya uygulanmasýnýn, burada ne ölçüde doðru ve yerinde bulunduðunu araþtýrmak çok
uzaða sürüklenmek olur. Her halde Hegelin iç erek fikrinin, yani
doðaya güdekle (maksatla), örneðin Tanrý bilgeliði ile hareket eden
bir dýþ güç tarafýndan sokulmayan ama þeyin kendi zorunluluðu
içinde bulunan bir ereðin uygulanmasý, tam bir felsefi kültürü bulunmayan kiþilerde sürekli olarak bilinçli ve güdekli bir eylemi hafife
almaya yolaçar. Bir baþkasýndaki, en küçük tinci (spiritistic)
atýlýþýn ahlaksal bir öfke uçurumuna attýðý ayný bay Dühring, içgüdü
izlenimlerinin ... en baþta iþleyiþlerine baðlý bulunan doyum bakýmýndan meydana getirilmiþ olduklarýna kesinlikle güvence verir.
Bize zavallý doðanýn, ondan genellikle itiraf edilenden daha çok
incelik isteyen bir iþi daha olduðunu hesaba katmaksýzýn, nesnel
dünyayý durmadan düzene sokma zorunda olduðunu anlatýr. Ama
doða þunu ya da bunu neden yarattýðýný bilmekle yetinmez her iþe
bakan hizmetçinin iþlerini [sayfa 126] yapmakla yetinmez, bilinçli öznel
düþüncedeki yetkinliðin daha þimdiden iyi bir derecesi olan inceliðe
sahip bulunmakla yetinmez: Onun bir de istenci vardýr; çünkü içgüdülere besinlerin özümlenmesi, dölverme vb. gerçek doða koþullarýný ikincil olarak yerine getirme hakkýný vermek, bizim tarafýmýzdan doðrudan doðruya deðil ama yalnýzca dolaylý bir biçimde isten* Bkz: Mekanik Doða Anlayýþý Üzerine, Doðanýn Diyalektiði, Sol Yayýnlarý, Ankara
1992, s. 275-281. Ed.
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miþ olarak düþünülmelidir. Böylece, iþte bilinçli olarak hareket
eden ve düþünen bir doðaya geldik, daha þimdiden, statikten dinamiðe deðilse de hiç olmazsa kamutanrýcýlýktan yaradancýlýða* götüren köprünün üzerinde bulunuyoruz. Yoksa bir kez için doða
felsefesinde biraz yarý-þiir söylemek bay Dühringin hoþuna mý
giderdi?
Olanaksýz. Bizim gerçekçi filozofumuzun organik doða üzerine söylemesini bildiði her þey, doða felsefesinin bu yarý-þiirine
karþý, yüzeysel saçmalýklarý ve deyim yerindeyse bilimsel yutturmacýlýklarý ile birlikte þarlatanlýða karþý, darvinciliðin kurgu (fiction) eðilimine karþý savaþýma indirgenir.
Darwine yöneltilen en önemli eleþtiri, Malthusun nüfus teorisini iktisattan doða bilimine aktarmak, hayvan yetiþtiricisi fikirlerinin tutsaðý kalmak, yaþama savaþýmý ile bilimdýþý yarý-þiir söylemektir; tüm darvincilik, Lamarcktan alýnan öðeler çýkarýldýktan
sonra, yabanýlýn insanlýða karþý yöneltilmiþ bir yüceltilmesinden
baþka bir þey deðildir.
Darwin bilimsel gezilerden bitki ve hayvan türlerinin deðiþmez deðil, deðiþir olduklarý fikrini getirmiþti. Ülkesinde bu fikri izlemeye devam etmek için hayvan ve bitki yetiþtirme alanýndan daha
iyisi yoktu. Ýngiltere, hayvan ve bitki yetiþtirme alanýnýn klasik topraðýdýr; öteki ülkelerin, örneðin Almanyanýn elde ettiði sonuçlar,
Ýngilterede bu bakýmdan ulaþýlmýþ olan sonuçlar üzerine bir fikir
vermekten çok uzaktýr. Öte yandan, baþarýlarýn çoðu son yüzyýl
içinde gerçekleþmiþtir, öyleki olgularýn saptanmasý pek güçlük göstermez. [sayfa 127] Darwin, bu yetiþtirmenin ayný türden hayvanlar ve
bitkiler arasýnda, yapay olarak, herkes tarafýndan farklý kabul edilen
türler arasýnda görülenden daha büyük farklar meydana getirdiðini
buldu. Böylece bir yandan türlerin belirli bir dereceye deðin deðiþkenliði, öte yandan da farklý özgül niteliklere sahip organizmalar
için ortak atalar olanaðý tanýtlanmýþ bulunuyordu. O zaman Darwin
doðada, yetiþtiricinin bilinçli niyeti olmaksýzýn, uzun sürede canlý
organizmalar üzerinde yapay yetiþtirmeninkine benzer dönüþümler
meydana getiren nedenlerin bulunup bulunmadýðýný araþtýrdý. Bu
* Kamutanrýcýlýk, panteizm, evren ile tanrýyý bir özdeþ tutanlarýn; yaradancýlýk, deizm,
tanrýnýn insanlara, uslarýnýn bulamayacaðýi gerçekleri öðreterek kendini açýmlamasýný
yadsýyan ve yalnýzca tanrýnýn varlýðýna ve doða dinine inananlarýn sistemi. -ç.
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nedenleri, doða tarafýndan yaratýlan tohumlarýn çok büyük sayýsý
ile olgunluða gerçekten eriþen organizmalarýn küçük sayýsý arsýndaki
oransýzlýkta buldu. Ama her tohum geliþmeye yöneldiðinden, bundan zorunlu olarak, yalnýzca dövüþmek ve yemek gibi dolaysýz,
fizik eylem olarak deðil ama hatta bitkilerde bile yer ve ýþýk için savaþým olarak, bir yaþama savaþýmý çýkar. Ve bu savaþýmda olgunluða
ulaþma ve çoðalma þansýna en çok sahip bulunan bireylerin, ne
denli önemsiz olursa olsun ama yaþama savaþýmýnda üstünlük
saðlayan bir bireysel özelliðe sahip bireyler olduklarý da açýktýr.*
Bu bireysel özellikler, daha sonra kalýtýmla geçme ve eðer ayný türden birçok bireyde kendilerini gösteriyorlarsa, birikmiþ kalýtým aracýyla bir kez tutmuþ bulunduklarý yönde güçlenme eðilimi gösterirler; oysa bu özelliklere sahip bulunmayan bireyler, yaþama savaþýmýnda daha kolay yenilir ve yavaþ yavaþ ortadan kalkarlar. Bir
tür doðal seçme ile, en elveriþlilerin yaþamasý ile, iþte bu biçimde
dönüþür.
Bu darvinci teoriye karþý bay Dühring, yaþama savaþýmý fikrinin kökenini, Darwinin de itiraf etmiþ olduðu gibi nüfus teorisyeni, iktisatçý Malthusun fikirlerinin bir genelleþtirilmesinde aramak
gerektiðini ve bunun sonucu bu teorinin, Malthusun nüfus çokluðu üzerindeki papazca görüþlerine özgü bütün kusurlarla sakatlanmýþ olduðunu söyler. [sayfa 128]  Gerçekte, yaþama savaþýmý fikrinin kökenini Malthusda aramak gerektiðini söylemek, Darwinin
aklýna bile gelmez. O yalnýzca, kendi yaþama savaþýmý teorisinin,
hayvan ve bitki dünyasýnýn tümüne uygulanmýþ Malthus teorisi olduðunu söyler. Malthus teorisini, ona daha yakýndan bakmaksýzýn,
kendi bönlüðü içinde kabul etmekle Darwinin göstermiþ bulunduðu düþüncesizlik ne denli büyük olursa olsun, gene de herkes,
doðadaki yaþama savaþýmýný doðanýn savurganlýkla ürettiði tohumlarýn sayýsýz niceliði ile sonunda olgunluða varabilen tohumlarýn
son derece küçük sayýsý arasýndaki çeliþkiyi; gerçekte, büyük bölümü bakýmýndan bazan son derece kýyýcý bir yaþama savaþýmý içinde
çözülen çeliþkiyi ayýrdetmek için, Malthusun gözlüðüne gereksinme olmadýðýný daha ilk bakýþta görür. Ve ücret yasasý, Ricardonun
* Biyolojinin geliþmesi, Darwinin bu görüþüne bir tamamlayýcý getirdi: doðal seçme
sonucu olan uyma (intibak), yalnýzca dýþ iliþkilere deðil ama iç iliþkilere de iliþkin bir
uyumlanmadýr. -Ed.
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bu yasayý dayandýrdýðý maltusçu kanýtlarýn unutulmasýndan sonra
nasýl uzun süre deðerini koruduysa, yaþama savaþýmý da, hatta en
küçük maltusçu yorum olmaksýzýn, doðada týpký öyle varolabilir.
Ayrýca doða organizmalarýnda, deyim yerindeyse irdelenmemiþ ama
saptanmasý türlerin evrimi bakýmýndan büyük bir önem taþýyacak
kendi nüfus yasalarý vardýr.* Ve bu yöndeki kesin atýlýmý kim yaptý?
Darwinden baþka kimse.
Bay Dühring sorunun bu olumlu yönüne yanaþmaktan iyice
kaçýnýr. Bunun yerine, yaþama savaþýmýnýn durmadan ýsýtýlýp ýsýtýlýp önümüze konmasý gerekir. Bilinçten yoksun otlarla barýþçýl otoburlar arasýnda bir yaþama savaþýmý, der, a priori sözkonusu olamaz.
Yaþama savaþýmý, belgin ve belirli anlamda, hayvanlar bir
kurbaný yýrtýp parçalayarak beslendikleri ölçüde, ancak yabanýl
dünyada görülür.
Ve yaþama savaþýmý bir kez bu dar sýnýrlara indirgendikten
sonra bay Dühring gene kendisi tarafýndan hayvanlýkla sýnýrlandýrýlmýþ bu kavramýn hayvanlýðýna karþý aðzýna [sayfa 129] geleni söyleyebilir. Ama bu ahlaksal öfkenin tek hedefi, bay Dühringin ta kendisidir, çünkü bu biçimde kýsýtlanmýþ yaþama savaþýmýnýn tek yaratýcýsý, dolayýsýyla da tek sorumlusu, odur. Öyleyse, tüm doða eyleminin
yasalarýný ve kavranýþýný hayvanlar dünyasýnda arayan Darwin
deðildir Darwin tüm organik doðayý savaþým içinde toplamamýþ
mýydý? ama bay Dühringin kendi imalatýndan düþsel bir umacýdýr.
Ayrýca, yaþama savaþýmý adý, bay Dühringin ultra-moral öfkesine
seve seve býrakýlabilir.** Þeyin bitkiler arasýnda da varolduðunu ise
her otlak, her buðday tarlasý, her orman ona tanýtlayabilir ve önemli
olan ad deðildir, önemli olan bunun yaþama savaþýmý olarak mý,
yoksa varlýk koþullarý ve mekanik etkilerin yokluðu olarak mý adlandýrmasý gerektiðini bilmek deðildir, önemli olan þudur: Bu olgu,
* Engels, burada, þu son yýllar içinde büyük ölçüde geliþmiþ bulunan canlýlarýn nüfus
yasalarýnýn matematik irdelenmesini önerir: O, daha o zamandan bunun verimliliðini
görüyordu.-Ed.
** Modern bilginler, Engels ile birlikte ve Darwinin kiþisel tanýklýðýna da dayanarak
(bkz: Francis Darwin: Vie et correspondence de ch. Darwin, H.de Warignynin Fransýzca
çevirisi, edi-tion Reinwald, 1888, tome 1, p. 86). Darwini, gerçeklikte bilinç ya da istencin
karýþmasýný dýþ-talayan çok farklý bir nitelikteki iliþkiler olmalarýna karþn, bütün canlý
varlýklar arasýndaki iliþkileri, okuru kapitalist toplumdaki insanal yarýþma (rekabet) örneðine
göre tasarlamaya sürükleyen yaþama savaþýmý terimini, zorunlu eleþtirel anlayýþý
göstermeksizin, Malthustan almýþ olmakla eleþtirirler.
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türlerin korunmasý ya da deðiþmesi üzerinde nasýl etkili olur? Bu
nokta üzerinde bay Dühring, dikkafalýca kendi-kendine özdeþ bir
susku içinde kalmakta devam eder. Öyleyse þimdilik doðal seçme
ile yetinmek gerekecek.
Ama darvincilik, dönüþümlerini ve farklýlaþtýrmalarýný hiçlikten üretir. Gerçi doðal seçmeyi incelediði yerde Darwin, çeþitli bireylerde deðiþikliklere yolaçmýþ bulunan nedenleri bir yana býrakýr
ve önce bu bireysel sapaklýklarýn (anomalilerin), yavaþ yavaþ bir
soyun, bir çeþit ya da bir türün ayýrdedici özellikleri durumuna gelme biçimini inceler. Darwin için en baþta önemli olan, þimdiye deðin ya hiç bilinmeyen ya da yalnýzca çok genel bir biçimde gösterilebilen bu nedenleri bulmaktan çok, bu nedenlerin sonuçlarýnýn içinde saptandýðý, sürekli bir anlam kazandýðý ussal bir biçim bulmaktýr.
Darwinin bunu yaparken, bulgusuna ölçüsüz bir etki alaný tanýmasý,
bunu türlerin deðiþmesinin tek nedeni [sayfa 130] durumuna getirmesi
ve yinelenen bireysel deðiþikliklerin içinde genelleþtikleri biçimi
gözönünde tuta tuta, bu deðiþikliklerin nedenlerini savsaklamýþ olmasýna gelince bu, onun gerçek bir ilerleme yapan kimselerin çoðu ile ortaklaþa sahip olduðu bir kusurdur. Üstelik eðer Darwin,
kendi bireysel dönüþümlerini bu iþte yalnýzca hayvan yetiþtiricinin
bilgeliðini kullanarak, hiçlikten baþlayarak üretiyorsa, hayvan yetiþtiricinin yalnýzca kendi kafasýnda deðil ama gerçeklikte bulunan
kendi hayvan ve bitki biçimleri dönüþümlerinin de hiçlikten baþlayarak meydana gelmiþ olmasý gerekir. Ama bu dönüþüm ve farklýlaþtýrmalarýn asýl kökeni üzerindeki araþtýrmalara atýlým veren kiþi,
gene de Darwinden baþka kimse deðildir.
Kýsa bir süre önce, özellikle Haeckel sayesinde, doðal seçme
fikri geniþletilmiþ ve türlerin deðiþimi de, uyma (adaptation) sürecin
deðiþen, kalýtým (hérédité) koruyan yönü olarak düþünülmek üzere,
uyma ve kalýtýmýn karþýlýklý etkileri sonucu olarak tasarlanmýþtý.
Ama bu da bay Dühring in hoþuna gitmez.
Doða tarafýndan sunulan ya da esirgenen yaþama koþullarýna asýl uyma, fikirlere göre belirlenen içgüdü ve eylemleri öngerektirir. Yoksa, uyma bir görünüþ olarak kalýr ve o zaman iþe karýþan
nedensellik, fizik dünya, kimyasal dünya ya da bitki fizyolojisi aþaðý
derecelerinin üstüne çýkmaz.
Ýþte bay Dühringi kýzdýran gene ad. Ama sürece verdiði ad
ne olursa olsun, önemli olan bu süreçlerin organizma türlerinde
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deðiþikliklere yolaçýp açmadýklarýný bilmektir. Ve gene bay Dühring
yanýt vermez.
Eðer bir bitki büyümesinde, en çok ýþýk aldýðý yönü tutuyorsa, bu uyarý etkisi, fiziksel güçlerle kimyasal etkenlerin bir baðdaþýmýndan baþka bir þey deðildir ve eðer burada, eðretileme yoluyla deðil ama gerçek anlamda bir uymadan sözedilmek istenirse
bu, kavramlar içine zorunlu olarak tinci (spiritistic) bir karýþýklýk
sokmak olur.
Doðanýn hangi istek etkisiyle þunu ya da bunu yaptýðýný tastamam bilen, doðanýn inceliðinden hatta istencinden [sayfa 131] sözeden adamýn, baþkasý karþýsýndaki sertliði iþte böyle! Gerçekten tinci
bir karýþýklýk,  ama kimde? Haeckelde mi, yoksa bay Dühringde
mi?
Ve yalnýzca tinci deðil, ayný zamanda mantýksal karýþýklýk.
Doðada erek kavramýný üste çýkarmak için bay Dühringin bütün
gücüyle direndiðini gördük: Araç ve erek iliþkisi, hiçbir zaman bilinçli bir güdek öngerektirmez. Oysa kendisine karþý o denli öfkelendiði o bilinçli güdek olmaksýzýn, tasarýmlar aracýlýðý olmaksýzýn
uyma, bir ereðe yönelen bu ayný bilinçsiz eylemden baþka nedir?
Demek ki eðer benekli elmalar ve yaprak yiyen böcekler
yeþil, göl hayvanlarý kum-sarýsý ve kutup hayvanlarý çoðunlukla kar
gibi beyazsalar, kuþkusuz bu renkleri bile-isteye ya da bazý tasarýlara göre almamýþlardýr; tersine, bu renkler ancak fiziksel güçler ve
kimyasal etkenlerle açýklanabilirler. Ve bununla birlikte, bu renkler
aracýyla onlarý düþmanlarý için çok daha az görünür kýlacak biçimde, içinde yaþadýklarý ortama uymuþ bulunan bu hayvanlarýn bir
ereðe baðlý olduklarý da yadsýnamaz. Ayný biçimde, bazý bitkilerin
üzerlerine konan böcekleri yakalayýp yoðalttýklarý organlar bu iþe
uydurulmuþlar, hem de sistematik olarak uydurulmuþlardýr. Eðer
þimdi bay Dühring, uymanýn zorunlu olarak tasarýmlarýn sonucu
olmasý gerektiðini savunmakta direnirse, bir ereðe yönelen eylemin tasarýmlar aracýlýðýyla yapýlmasý, bilinçli, güdekli olmasý gerektiðini bir baþka biçimde söylemiþ olmaktan baþka bir þey yapmaz.
Bu da bizi, bir kez daha, gerçekçi felsefede adet olduðu üzre,
erekliðe düþkün yaratýcýya, Tanrýya götürür.
Vaktiyle böyle bir yola yaradancýlýk denir ve pek öyle bir
deðer verilmezdi [der bay Dühring]. Ama þimdi, bu bakýmdan da
tersine gidilmiþ gibi görünüyor.
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Uymadan kalýtýma geçiyoruz. Bay Dühringe göre darvincilik, burada da büsbütün yanlýþ yolda. Tüm organik dünya sözde
Darwinin savýna göre ilkel bir varlýktan gelir, deyim yerindeyse tek
bir varlýðýn soyudur. Sözde ona göre, doðanýn ayný türden ürünlerinin, döl-döþ aracýlýðý olmaksýzýn, baðýmsýz [sayfa 132] birlikte-yaþamalarý
kesinlikle sözkonusu deðildir ve bu nedenle, gerilek görüþleriyle
birlikte, üreme ya da herhangi bir baþka çoðalma zincirinin parmaklarý arasýnda koptuðu yerde, hemen sýfýrý tüketecektir.
Darwinin bugünkü organizmalarýn hepsini tek bir ilk varlýktan çýkardýðý olumlamasý, kibarca söylemek gerekirse, bay Dühringin özgür bir yaratý ve kuruntusudur. Darwin, Türlerin Kökeninin 6. baskýsý, sondan bir önceki sayfasýnda, Bütün organizmalarý özel yaratýklar olarak deðil de yaþamýþ birkaç canlýnýn doðrudan
doðruya dölleri olarak* düþündüðünü açýkça söyler.
Ve Haeckel daha da ileri gider ve bitkiler dünyasý için tamamen baðýmsýz bir soybaþý, hayvanlar alemi için bir baþka soybaþý,
[ve bu ikisi arasýnda], herbiri hayvanla bitki arasý özel bir tek hücreli
yaratýk tipinden baþlayarak tamamen baðýmsýz bir biçimde geliþmiþ
bulunan belirli sayýda bir yalýtýk tekhücreliler soybaþý** kabul eder.
Bu ilk varlýk bay Dühring tarafýndan, yalnýzca onu ilk Yahudi
Adem ile karþýlaþtýrma aracýyla gözden düþürmek için türetilmiþtir;
ama baþýna bay Dühringin baþýna demek istiyorum, Smithin
Asurlular üzerindeki bulgularýnýn, bu ilk Yahudi de ilk Saminin krizalitini gösterdiðini; Kutsal Kitaptaki tüm yaratýþ ve tufan öyküsünün,
eski paganizmin, Yahudilerin Babilliler, Kaldeliler ve Asurlular ile
birlikte ortaklaþa sahip bulunduklarý dinsel söylenceler kolunun bir
parçasý olarak ortaya çýktýðýný bilmemek gibi bir mutsuzluk gelir.
Soysop zinciri parmaklarý arasýnda kopar kopmaz sýfýrý tükettiðini söylemek, kuþkusuz, Darwine aðýr ama çürütülemez bir
eleþtiride bulunmaktýr. Ne yazýk ki doða bilimimizin tümü, bu eleþtiriye layýktýr. Soysop zincirinin elleri arasýnda koptuðu yerde, doða
bilimi sýfýrý tüketmiþ demektir. [sayfa 133] Doða-bilimi þimdiye deðin,
soysop zinciri olmadan organik varlýklar meydana getirmesini
beceremedi; hatta kimyasal öðelerden yola çýkarak yalýn proto* Charles Darwin, The Origin of Species... 6. baský, Londra 1873, s. 428. (Türlerin
Kökeni, Onur Yayýnlarý, Ankara 1990, s. 392.) -Ed.
** Yaratýlýþýn Tarihi, s. 397. Ch. Letourneau çevirisi. Historie de la Création, s. 306330. -Ed.
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plazma ya da öbür albüminli cisimleri bile yapamadý. Yaþamýn
kökeni üzerine, þimdiye deðin kesinlikle ancak bir þeyi: Onun mutlak olarak kimyasal yoldan meydana gelmiþ olduðu söyleyebildi.
Ama doðanýn kendi aralarýnda soysop ile baðlý olmayan, özerklik
durumunda yanyana konmuþ ürünlerine sahip bulunduðuna göre,
belki gerçek felsefesi burada yardýmýmýza gelecek durumdadýr.
Bu ürünler nasýl doðabildi? Kendiliðinden üreme ile mi? Ama þimdiye deðin, kendiliðinden üremenin en gözüpek savunucularý bile,
bu yoldan böceklerin, balýklarýn, kuþlarýn ya da memelilerin deðil,
ancak bakterilerin, mantar tohumlarýnýn ve öteki çok ilkel organizmalarýn meydana geldiklerini ileri sürmüþlerdir. Öyleyse, eðer bu
ayný türden doða ürünleri elbette burada yalnýzca kendilerinin
sözkonusu olduðu organik ürünler, kendileri arasýnda soysop ile
birbirlerine baðlý deðilseler, kendilerinin ya da atalarýndan herbirinin,
soysop zincirinin koptuðu yerde, dünyaya özel bir yaratma eylemi
aracýyla getirilmiþ olmalarý gerekir. Ýþte gene yaratýcýya ve yaradancýlýk denilen þeye dönmüþ bulunuyoruz.
Ayrýca bay Dühring, özgülüklerin (propriété) cinsel baðdaþýmý yalýn eylemini, bu özgülüklerin oluþumunun temel ilkesi durumuna getiren Darwinin çok yüzeysel bir duruma düþtüðünü ileri
sürer. Ýþte bizim derin filozofumuzun yeni bir özgür yaratý ve kuruntusu daha. Tersine Darwin, kesin olarak þöyle der: Doðal seçme
deyimi yalnýzca deðiþikliklerin korunmasýný içerir, meydana getirilmesini içermez (s. 63). Ama Darwine hiç bir zaman söylemediði
þeyleri söyletmek yolunda bu yeni giriþim, daha sonra gelen fikirlerin
tüm dühringâsâ derinliðini kavramamýza yardým eder:
Eðer üremenin iç þematizminde herhangi bir baðýmsýz dönüþüm ilkesi aranmýþ olsaydý, bu fikir büsbütün ussal olurdu; çünkü
evrensel oluþum ilkesi ile cinsel dölverme ilkesini bir araya getirmek
ve kendiliðinden denilen üremeyi, [sayfa 134] üremenin mutlak karþýtý
olarak deðil, ama bal gibi bir üretim olarak daha yüksek bir görüþle
dikkate almak doðal bir fikirdir.
Ve bu saçmasapan ve anlaþýlmaz sözleri kaleme alabilen
adam, Hegelin jargonuna dil uzatmaktan sýkýlmaz!
Ama bay Dühringin doða biliminin Darwin teorisinin atýlýmýna borçlu olduðu büyük geliþmesi karþýsýnda duyduðu cansýkýntýsýný yatýþtýrmaya yarayan suçlamalar ile tatsýz ve çeliþik mýzýkçýlýklar
artýk yeter. Ne Darwin, ne de onun bilginler arasýndaki yandaþlarý,
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Lamarckýn büyük baþarýlarýný herhangi bir biçimde küçümsemeyi
düþünürler; bu baþarýlarý ilk övenler, onlar olmuþtur. Ama Lamarck
zamanýnda bilimin, türlerin kökeni sorununa hemen hemen kehanet niteliðindeki öncelemelerden baþka bir yanýt verebilmek için
yeterli gerece sahip olmaktan uzak bulunduðunu da gözden yitirmemek gerekir. O zamandan beri betimli ve anatomik botanik ve
zooloji alanýnda birikmiþ engin gereç bir yana, Lamarcktan sonra
burada büyük bir önemi olan yepyeni iki bilimin ortaya çýktýðý görüldü: Bitki ve hayvan tohumlarýnýn geliþmesinin incelenmesi (embriyoloji) ile yerkabuðunun çeþitli katmanlarý içinde kalmýþ organik
kalýntýlarýn incelenmesi (paleontoloji). Gerçekten, organik tohumlarý
yetiþkin organizmalar durumuna dönüþtüren kerteli geliþme ile
dünya tarihinde birbiri arkasýna gelen bitkiler ve hayvanlar sýrasý
arasýnda þaþýlacak bir uygunluk bulunur. Ve evrim teorisine en güvenilir temeli veren de, iþte bu uygunluðun ta kendisidir. Ama evrim teorisinin kendisi henüz çok gençtir ve gelecekteki araþtýrmalarýn, türlerin evrimi üzerindeki bugünkü fikirleri, hatta sýký sýkýya
darvinci fikirleri adamakýllý deðiþtireceðinden kuþku duyulmaz.
Ve þimdi, organik yaþamýn evrimi üzerine gerçek felsefesi
olumlu olarak bize ne söyleyebilir?
Türlerin deðiþkenliði, kabul edilebilir bir varsayýmdýr. Ama
bunun yanýnda, döl-döþ aracýlýðý olmaksýzýn, ayný türden doða
ürünlerinin özerkli yanyana geliþini de kabul etmek gerekir. Bunun
sonucu, ayný türden olmayan doða [sayfa 135] ürünlerinin, yani deðiþken türlerin birbirlerinden geldiklerini, oysa ayný türden doða ürünlerinde durumun böyle olmadýðýný düþünmek gerekirdi. Bununla
birlikte, bu da tamamen doðru deðil; çünkü hatta deðiþken türlerde
bile, döl-döþ aracýyla dolayým, tersine, doðanýn ancak tamamen
ikincil bir eylemi olabilir. Öyleyse, gene de döl-döþ, ama ikinci sýnýf. Bay Dühring döl-döþ üzerine o denli kötü ve o denli karanlýk
þeyler söyledikten sonra, onun arka kapýdan da olsa kabul edildiðini
görmekle kendimizi mutlu sayalým. Doðal seçme için de durum
ayný; çünkü doðal seçmenin sayesinde gerçekleþtiði yaþama savaþýmý konusunda onca saðtörel öfkeden sonra, bize birdenbire þöyle
denir:
Varlýklar doðasýnýn derinleþtirilmiþ nedeni, yaþama koþullarý
ve acunsal (kozmik) iliþkilerde aranmalýdýr, oysa Darwinin üzerini
vurguladýðý doðal seçme ancak ikincil olarak sözkonusu edilebilir.
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Öyleyse, gene de doðal seçme, ikinci sýnýf da olsa; öyleyse,
doðal seçme ile birlikte yaþama savaþýmý ve daha sonra Malthusun
papazca teorisine göre, nüfus fazlalýðý! Hepsi bu: Geri kalaný için
bay Dühring, bizi Lamarcka gönderir.
Son olarak, baþkalaþma (métamorphose) ve evrim (évolution) sözcüklerinin kötü kullanýlmasýna karþý bay Dühring bizi uyarýr. Baþkalaþma, açýk olmayan bir kavrammýþ ve evrim kavramý da
ancak evrim yasalarý gerçekten ortaya konabildikleri ölçüde kabul
edilebilirmiþ. Onlarýn her ikisi yerine de bileþim (composition)
demeliymiþiz, ve o zaman her þey iyi gidecekmiþ. Hep ayný öykü:
þeyler ne idiyseler o kalýrlar ve biz yalnýzca adlarý deðiþtirir deðiþtirmez, bay Dühring zevkten dörtköþe olur. Civcivin yumurta içindeki
geliþmesinden söz ettiðimiz zaman bir karýþýklýk yapýyoruz, çünkü
biz evrim yasalarýný ancak yetersiz bir biçimde tanýtlayabiliriz. Ama
eðer civcivin bileþiminden söz edersek, her þey aydýnlanýr. Öyleyse,
artýk: Bu çocuk parlak bir þekilde geliþiyor deðil, ama: Üstün bir
þekilde bileþiyor diyeceðiz. Yalnýzca kendisine karþý duyduðu soylu
saygý ile deðil ama geleceðin kompozitörü olma niteliði ile de Nibelungenler Yüzüðü * [sayfa 136] yaratýcýsýnýn yanýndaki yerini gereðince
almasýndan ötürü, bay Dühringi kutlayabiliriz. [sayfa 137]

* Nibelungenler Yüzüðü, ünlü Alman besteci Richard Wagnerin (1813-1884) yapýtý.
Engels, kendini beðenmiþliðinden ötürü Dühringe, baþka nitelikleriyle birlikte kendini
beðenmiþliði ile de ünlü Wagner yanýnda yer veriyor. Ayrýca, bileþim anlamýna gelen
kompozisyon sözcüðü ile hem bileþtiren, hem de besteci anlamýna gelen kompozitör
sözcüðü arasýndaki iliþkiden yararlanarak, evrim (évolution) yerine bileþim (composition)
denmesi gerektiðini öneren Dühring ile geleceðin kompozitörü diye eðleniyor. -ç.
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SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM

DOÐA FELSEFESÝ
ORGANÝK DÜNYA
(SON)

DOÐA felsefesi bölümümüzde, onu öngerektirdiði tüm bilimle gereçlendirmek için hangi olumlu bilgilerin gerektiði ... düþünülsün. Önce matematiðin bütün önemli kazanýmlarý, sonra kesin
bilimlerin (science exacte) mekanik, fizik ve kimyadaki baþlýca
saptamalarý ve genel olarak doða biliminin fizyoloji, zooloji ve
araþtýrmanýn öteki benzer alanlarýndaki sonuçlar bu bölümün temelini oluþturur.
Bay Dühring, bay Dühringin matematik ve doða bilimlerindeki derin bilgisinden iþte böyle bir güven ve cesaretle söz eder.
Ne var ki bu yavan bölümün kendisine bakmakla, daha da yavan
sonuçlarý bir yana, orada saklý bulunan olumlu bilgilerin köklü derinliði hiç mi hiç belli olmaz. Herhalde fizik ve kimya üzerine dühringvari kelamlar etmek için, fizikten ýsýnýn mekanik eþdeðerini
dýþavuran denklemden, kimyadan da bütün cisimlerin öðelere ve
öðe baðdaþýmlarýna ayrýldýðý [sayfa 138] olgusundan baþka bir þey bil-
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meye gerek yok. Bundan baþkaca da, kim ki bay Dühring gibi, s.
131, çekim dolayýsýyla bir merkez çevresinde dolaþan atomlardan
söz edebilirse, bununla yalnýzca atomlar ile moleküller arasýndaki
fark konusunda tamamen karanlýk içinde olduðunu tanýtlar. Atomlarýn evrensel çekim ya da mekanik ya da fizik hareketin öteki biçimleri bakýmýndan deðil ama yalnýzca kimyasal etki bakýmýndan
varolduklarý bilinir. Ve organik doða üzerine olan bölüm okunduðu
zaman, bu boþ, çeliþik, en önemli noktalar üzerinde anlaþýlmaz
saçmalýklarla kaplý ileri geri sözler ve sonucun mutlak deðersizliði
karþýsýnda insan, daha a priori, kendini bay Dühringin burada son
derece kötü bildiði þeylerden söz ettiði fikrinden kurtaramaz. Organik varlýk teorisinde (biyoloji), bundan böyle evrim yerine bileþim
denmesi önerisine gelindiðinde de, bu kaný kesinlik kazanýr. Böyle
bir þey önerebilen kimse, organik cisimlerin oluþmasý üzerine en
küçük bir bilgisi olmadýðýný tanýtlar.
Bütün organik cisimler, en aþaðý biçimleri dýþýnda hücrelerden, yalnýzca güçlü bir büyüteç altýnda görülebilen ve bir hücre
çekirdeði içeren küçük albümin pýhtýlarýndan bileþir. Genel olarak
hücre, bir de dýþ zar geliþtirir ve o zaman içeriði azçok sývý olur. En
aþaðý derecedeki hücresel cisimler, bir tek hücreden meydana
gelirler; organik varlýklarýn çok büyük bir çoðunluðu çok hücrelidir;
bunlar, aþaðý organizmalarda henüz ayný yapýda olan ve daha yüksek varlýklarda gitgide daha farklý biçimler, gruplaþmalar ve eylemler gösteren çok sayýda hücrelerin türdeþ karmaþalarýdýr. Örneðin
insan bedeninde kemikler, kýkýrdaklar, deri, kýsacasý tüm dokular
ya bileþik, ya da hücrelerden doðmuþ dokulardýr. Ama içinde bir
hücre çekirdeði ile birlikte çoðu kez zarsýz, basit bir küçük albümin pýhtýsý olan amipten insana ve en küçük tekhücreli yeþil suyosunundan en geliþmiþ bitkiye kadar bütün hücresel organik varlýklar,
hücrelerin ikiye bölünerek üreme (scissiparité) biçimiyle çoðalýrlar. Hücre çekirdeði önce ortadan daralýr, çekirdeðin iki dilimini
ayýran daralma gitgide daha da sýkýþýr; sonunda dilimler birbirinden ayrýlýr ve iki [sayfa 139] hücre çekirdeði oluþtururlar. Bu süreç,
hücrenin içinde meydana gelir; iki çekirdekten herbiri, sonunda
birbirinden ayrýlýncaya ve baðýmsýz hücreler olarak yaþamaya
baþlayýncaya deðin, ötekiyle gitgide daha sýký bir daralma ile baðlý
bir protoplazma birikim merkezi oluþturur. Hayvan yumurtasýnýn
tohum kesesi, döllenmeden sonra ergin hayvan durumuna gel-
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mek üzere, iþte bu yinelenen hücresel bölünmeler aracýyla yavaþ
yavaþ dönüþür ve geliþmiþ hayvanda eski dokularýn yerine yeni
dokularýn geçmesi, iþte bu yoldan gerçekleþir. Böyle bir sürece
bileþim demek ve evrim adlandýrmasýna an kuruntu davranýþýnda
bulunmak için, kuþkusuz, bugün bunu kabul etmek ne denli güç
olursa olsun, bu süreç üzerine hiçbir bilgisi olmayan biri gerek:
Burada yalnýzca ve sözcüðün tam anlamýyla evrim var, ama bileþimin izi bile yok!
Bay Dühringin genel olarak yaþamdan ne anladýðý üzerine,
ilerde söyleyecek birkaç sözümüz daha olacak. Özel olarak, iþte
yaþam terimi altýnda düþündüðü þey:
Ýnorganik dünya da bir otomatik hareketler sistemidir; ama
yalnýzca gerçek yapý ve maddelerin bir iç noktadan baþlayarak ve
daha küçük bir varlýða geçirilebilir bir tohum þemasýna göre dolaþým
için özel kanallarýn aracýlýðýnýn baþladýðý yerde, sözcüðün dar ve
kesin anlamýyla, asýl yaþamdan söz etmeye koyulabiliriz.
Bu tümce, gramerin umutsuz karmaþýklýðý bir yana, sözcüðün dar ve kesin anlamýyla budalalýk yapýtý bir otomatik hareketler
sistemidir (bununla ne anlaþýlmasý gerekirse o anlaþýlsýn). Eðer yaþam yalnýzca asýl yapýnýn baþladýðý yerde baþlýyorsa, o zaman Haeckelin bütün tek hücreliler dünyasýný ve belki daha da çoðunu, yapý
kavramýný anlayýþ biçimine göre, ölü olarak ilan etmemiz gerekir.
Eðer yaþam yalnýzca bu yapýnýn daha küçük bir tohum þemasý
aracýyla iletilebilir olduðu yerde baþlýyorsa, o zaman en azýndan
tekhücreli organizmalara deðin ve onlar dahil bütün organizmalar
canlý deðildir. Eðer cisimlerin dolaþýmý için özel kanallarýn aracýlýðý
yaþamýn ayýrdedici niteliði ise, o zaman daha öncekilere ek olarak,
bütün selentereler yüksek sýnýfýný, olsa olsa [sayfa 140] denizanalarý
hariç, öyleyse bütün polipler ve öteki fitozoerleri, canlý varlýklar dizisinden silmemiz gerekir. Ama eðer yaþamýn baþlýca ayýrdedici
özelliði olarak cisimlerin bir iç noktadan baþlayarak özel kanallar
aracýyla dolaþýmý kabul edilirse, o zaman kalbi olmayan ya da birkaç kalbi olan bütün hayvanlarý ölü ilan etmemiz gerekir. Yani daha önce adýný andýklarýmýza ek olarak bütün kurtlarý, beþ-parmaklýlarý ve tatlý su kurtlarýný (Huxleyin sýnýflamasýna göre annuloida ve
annulosa), kabuklu deniz hayvanlarýnýn bir kýsmýný (yengeçler) ve
hatta son olarak, bir omurgalýyý, amphioxusu. Ayrýca, tüm bitkileri.*
Böylece bay Dühring, sözcüðün dar ve kesin anlamýyla asýl
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yaþamý belirtme iþine burnunu soktuðu zaman, biri yalnýzca bütün
bitkiler dünyasýný deðil ama aþaðý yukarý hayvanlar dünyasýnýn yarýsýný da ölüme mahkum eden, birbiriyle tam bir çeliþki durumunda dört ölçüt verir. Gerçekten, tepeden týrnaða özgün sonuç ve
görüþler vaat ederken, onun bizi aldattýðýný kimse söyleyemez!
Bir baþka yerde, þöyle okunur:
Doðada da, en aþaðýsýndan en yükseðine, bütün organizmalarýn temelinde yalýn bir tip vardýr [ve bu tipe] evrensel özüyle birlikte, en geliþmemiþ bitkinin en aþaðý hareketinde, hiç eksiksiz raslanýr.
Bu tez, yeni baþtan, hiç eksiksiz bir budalalýktýr. Tüm organik doðada raslanan en yalýn tip hücredir ve kuþkusuz, en yüksek
organizmalarýn temelinde hücre bulunur. Buna karþýlýk, en aþaðý
organizmalar arasýnda, henüz hücreden çok aþaðý bir nitelik taþýyan,
hiçbir farklýlaþmaya uðramamýþ yalýn bir albümin pýhtýsýndan
oluþmuþ birçok protamip, bütün bir dizi öteki hayvanla bitki arasý
tekhücreli yaratýklar (mongres) ve bütün sifoneler (syphonés) bulunur. Bütünlükleri içinde bu varlýklar, yüksek organizmalara yalnýzca
özsel bileþtirenlerinin albümin olmasý nedeniyle baðlanmýþlardýr
ve bunun sonucu albüminlerin görevlerini yerine [sayfa 141] getirirler,
yani yaþarlar ve ölürler.
Daha ilerde, bay Dühring, bize bir de þunu anlatýr:
Fizyolojik olarak duyum, ne denli yalýn olursa olsun, herhangi bir sinirsel aygýtýn varlýðýna baðlýdýr. Bundan ötürü bu, duyuya,
yani durumlarýnýn bilinçli bir öznel kavrayýþýna yetenekli bütün hayvanlarýn ayýrdedici niteliðidir. Bitki ve hayvan arasýndaki belgin sýnýr,
duyuma sýçrayýþýn gerçekleþtiði yerde bulunur. Bilinen geçiþ varlýklarý bu sýnýrý o denli az silerler ki bu sýnýrý mantýksal bir gereksinme durumuna getirenler, tersine, bu dýþardan belirsiz ya da ayýrdedilemez oluþumlarýn ta kendileridir.
Ve daha ilerde:
Buna karþýlýk bitkiler, en küçük bir duyum izinden ve her
türlü duyumlama yeteneðinden tamamen ve her zaman için yoksundurlar.
Birincisi, Hegel duyum, differentia specifia, hayvanýn kesin
* Thomas Huxley, Lectures on the Elements of Comparative Anatomy, Konferans V.
London 1864. Engels burada þu yapýttan yararlanmýþtýr: Henry Alleyne Nicholson, A Manual of Zoology, London 1870. -Ed.
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olarak ayýrdedici belirtisidir der (Doða Felsefesi, § 351, ek). Ýþte
Hegelin, bay Dühring tarafýndan yalýn bir çalýntýnýn son çözümlemede kesin bir doðruluðun soylu katýna yükselttiði yeni bir kabalýðý.
Ýkincisi, burada geçiþ varlýklarýndan, bitki ve hayvan arasýnda son derece belirsiz ya da ayýrdedilemez oluþumlardan (ne anlaþýlmaz dil!) söz edildiðini ilk kez olarak duyuyoruz. Bu aracý biçimlerin varlýðý; bitki mi, hayvan mý olduklarýný söyleyemeyeceðimiz
organizmalarýn bulunmasý; yani bitki ile hayvan arasýndaki sýnýrý
açýkça saptayamamamýz  iþte bay Dühring için, ayný zamanda
kesin olmadýðýný da kabul ettiði bir ölçüt ileri sürme mantýksal gereksinmesini yaratan þey! Ama hayvanlar ile bitkiler arasýndaki ikircil
alana deðin gitmemize gerek bile yok; en küçük dokunmada yapraklarýný katlayan ya da taçlarýný kapatan duygulularýn, böcek yiyen
bitkilerin en küçük bir duyum izi ve her türlü duyumlama yeteneðinden yoksun bulunduklarý söylenebilir mi? Bunu bay Dühringin
kendisi bile, bilim-dýþý yarý-þiire baþvurmadan ileri süremez.
Üçüncüsü, duyumun fizyolojik olarak ne denli yalýn olursa
[sayfa 142] olsun, sinirsel bir aygýtýn varlýðýna baðlý bulunduðunu öne
sürmek, gene bay Dühringin özgür bir yaratý ve kuruntusudur.
Yalnýzca bütün ilkel hayvanlar deðil ama fitozoerler bile, hiç olmazsa büyük çoðunluklarý içinde, sinirsel sistem izini göstermezler. Düzenli olarak bir sinir sistemi ancak kurtlardan baþlayarak
bulunur ve bay Dühring, bu hayvanlarýn sinirleri olmadýðý için duyumlarý olmadýðý tezini ileri sürenlerin birincisidir. Duyum zorunlu
bir biçimde sinirlere deðil ama henüz belginlikle belirlenmemiþ
bulunan bazý albüminimsi maddelere baðlýdýr.
Ayrýca bay Dühringin biyolojik bilgileri, Darwine karþý sözkonusu etmekten korkmadýðý, soru tarafýndan yeteri kadar belirtilmiþ bulunmaktadýr: Hayvanýn evrim yoluyla bitkiden geldiðine
mi inanmak gerek? Bu türlü sorular, ancak ne hayvanlar, ne de
bitkiler üzerine hiçbir þey bilmeyen biri tarafýndan sorulabilir.
Genel olarak yaþam üzerine, bay Dühring bize ancak þunu
söylemesini bilir:
Plastik olarak yaratýcý bir þematizasyon aracýyla gerçekleþen
madde deðiþimi [tanrý aþkýna, bu ne demek ola?] her zaman asýl
dirimsel sürecin ayýrdedici bir niteliði kalýr.
Yaþam üzerine öðrendiklerimizin hepsi bu ve bu plastik
olarak yaratýcý þematizasyon, bizi dizlerimize deðin en saf
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dührinâgsâ jargonun ipsiz sapsýz saçma sözlerine batýrýyor. Yani
eðer yaþamýn ne olduðunu öðrenmek istiyorsak, kendi kendimize
aramamýz gerekecek.
Maddelerin organik deðiþiminin yaþamýn en genel ve en
ayýrdedici olayý olduðu, fizyolojik kimya ve kimyasal fizyoloji uzmanlarý tarafýndan otuz yýldan beri sayýsýz kez söylenmiþtir ve bay
Dühring burada, onu o kendine özgü zarif ve duru dile çevirmekten baþka bir þey yapmaz., Ama yaþamý maddelerin organik deðiþimi olarak tanýmlamak, yaþamý... yaþam olarak tanýmlamak demektir; çünkü maddelerin organik deðiþimi ya da maddelerin plastik olarak yaratýcý bir þematizasyonu ile birlikte deðiþimi deyimi,
aslýnda yaþam aracýyla, organik ve inorganik arasýndaki, yani canlý
ve cansýz arasýndaki [sayfa 143] ayrým aracýyla açýklanmasý gereken
bir deyimden baþka bir þey deðildir. Yani bu açýklama bizi, bir
adým bile ilerletmez.
Maddelerin deðiþimi, maddelerin deðiþimi olarak, yaþamýn
dýþýnda da meydana gelir. Kimyada, yeterli bir ilkel madde katkýsý
aracýyla ve dayanak olarak belirli bir cisme dayanarak, kendi öz
koþullarýný her zaman yeniden üreten bir dizi süreç vardýr. Kükürdün yakýlmasý ile sülfürik asit üretiminde olduðu gibi. O zaman
kükürt dioksit SO2 meydana gelir ve eðer su buharý ile nitrik asit
verilirse, kükürt dioksit hidrojen ve oksijeni alýr ve sülfürik asit
H2S04 durumuna dönüþür. Nitrik asit oksijeni býrakýr ve azot oksit
durumuna gelir; bu azot oksit hemen havadan yeni oksijen alýr ve
yüksek azot oksitleri durumuna dönüþür ama yalnýzca bu oksijeni
hemen kükürt diokside geri vermek ve ayný sürece yeniden baþlamak üzere, öyleki teorik olarak son derece küçük bir nitrik asit
miktarý, sýnýrsýz bir miktarda kükürt dioksit, oksijen ve suyu sülfürik
asit durumuna dönüþtürmeye yeter.  Ayrýca, maddelerin deðiþimi,
sývýlar ölü organik ve hatta yapay Traube hücrelerindeki gibi inorganik zarlardan geçtiði zaman da meydana gelir. Burada maddelerin deðiþiminin bizi bir adým bile ileriye götüremeyeceði bir
kez daha ortaya çýkar; çünkü yaþamý açýklamasý gereken özgün
maddeler deðiþiminin kendisinin yaþam tarafýndan açýklanmasý
gerekir. Öyleyse baþka türlü davranmamýz gerek.
Yaþam albüminsi cisimlerin varoluþ biçimidir * ve bu [sayfa
* Engels bu satýrlarý yazdýðý sýrada, biyokimya ve moleküler biyoloji henüz ilk baþlangýç
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varoluþ biçimi de özsel olarak bu maddelerin kimyasal bileþtirenlerinin, kendi kendilerine sürekli yenilenmesine dayanýr.
Burada albüminimsi cisimler, bayaðý albümine benzer biçimde bileþmiþ ve proteik maddeler de denilen bütün cisimleri bu ad
altýnda toplayan modern kimya anlamýnda alýnýyor. Ad pek uygun
deðil; çünkü bayaðý albümin, yumurta sarýsýnýn yanýnda, yalnýzca
çeliþen tohum için besleyici madde olduðundan, kendisine akraba bütün maddeler içinde en cansýz, en edilgin rolü oynar. Bununla birlikte albüminimsi cisimlerin kimyasal bileþimi üzerine daha
çok þey bilinmediði sürece, bu ad henüz en iyi addýr, çünkü bütün
öbürlerinden daha genel bir nitelik taþýr.
Yaþama rasladýðýmýz her yerde, onu albüminimsi bir cisme
baðlý buluruz ve ayrýþma durumunda olmayan albüminimsi bir
cisme rasladýðýmýz her yerde, mutlak olarak dirimsel olaylar görürüz. Bu dirimsel olaylarýn özel farklýlaþmalarýný meydana getirmek
için canlý bir cisimde öteki kimyasal baðdaþýmlarýn varlýðýnýn zorunlu
olduðundan kuþku yok; düpedüz yaþam içinse, iþe besi olarak
karýþmalarý ve albümin durumuna dönüþmeleri dýþýnda, bu
baðdaþýmlar zorunlu deðildir. Bildiðimiz en aþaðý canlý varlýklar, yalýn albümin pýhtýlarýndan baþka bir þey deðildir ve onlar da baþlýca
yaþam belirtilerinin hepsini gösterirler.
Ama her yerde, bütün canlý varlýklarda raslanan bu dirimsel
olaylar neye dayanýr? Her þeyden önce, albüminimsi cismin öteki
gerekli cisimleri çevresinden çekip almasýna, cismin daha eski kýsýmlarý ayrýþýp yok olurken, bunlarý özümlemesine. Canlý olmayan
öbür cisimler de iþlerin doðal akýþý içinde dönüþür, ayrýþýr ya da
baðdaþýrlar; ama o zaman da ne idi iseler o kalmaktan çýkarlar.
Havanýn etkisi altýnda toz durumuna gelen kaya, artýk kaya deðil144]

çabalarý içinde bulunuyorlardý.
Proteinlerin yaþam olaylarý içinde oynadýklarý rolün önemi tüm yeni araþtýrmalarda
doðrulanmýþtýr. Canlý bir hücre içinde oluþan bütün kimyasal tepkiler, hala maya (enzyme)
adý verilen tikel bir proteinin iþe karýþmasýný gerektirirler. Bunlar, üstelik, uzayda ardarda
çeþitli biçimler alma yolundaki erklikleri aracýyla bu tepkilerin içinde zincirlendikleri sýrayý
düzenleyen, allosterikler denilen mayalardýr. Bunlar, öteki proteinler, benzer biçimde,
boþaltým iþlevlerini düzenlerken, hücreye dýþsal bazý cisimler ile birleþerek, bu cisimlerin
zarý aþmalarýný saðlayan proteinlerdir de.
Bununla birlikte, Engelsin varoluþunu önceden sezemeyeceði baþka cisimler de,
yaþam olaylarýnda temel önemde bir rol oynarlar. Bunlar özellikle canlý madde içine her
türlü enerji aktarýmýnda iþe karýþan nükleotidler ile canlý varlýklarýn niteliklerinin kalýtýmsal
korunmasýnýn üzerlerine dayandýðý nükleik asitlerdir. -Ed.
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dir; okside olan maden, pas durumuna dönüþür. Ama cansýz cisimlerde yok olma nedeni olan þey, albümin için temel yaþam koþuludur. Albüminimsi cisim içindeki bileþtirici öðelerin bu aralýksýz
baþkalaþmasýnýn, besinlerin bu sürekli özümlenme ve cisimden
[sayfa 145] (bedenden) çýkarýlma deðiþiminin kesildiði an, albüminimsi cismin varolmaktan çýktýðý, ayrýþtýðý, yani öldüðü andýr. Öyleyse
albüminimsi cismin varoluþ biçimi olan yaþam, her þeyden önce
her an ayný zamanda hem kendisi, hem de bir baþkasý olmaya dayanýr; ve cansýz cisimler için de olabileceði gibi, onu dýþtan etkileyen
bir süreç nedeniyle deðil. Tersine yaþam, yani maddelerin besinlerin
özümlenmesi ve bedenden çýkarýlmasý ile gerçekleþen deðiþimi,
kendi kendine olan, dayanaðýnýn, albüminin içinde doðuþtan
bulunan ve o olmaksýzýn albüminin de varolamayacaðý bir süreçtir.
Bundan, eðer kimya bir gün yapay olarak albümin üretmeyi baþarýrsa, bu albüminin, ne denli güçsüz olursa olsun, zorunlu olarak
dirimsel belirtiler göstereceði sonucu çýkar. Aslýnda kimyanýn ayný
zamanda bir albümine elveriþli besini bulup bulamayacaðý da sorulabilir.
Yaþamýn en yalýn bütün öbür etkenleri: Albümin ile onun
beslenmesi arasýndaki karþýlýklý etki içine yerleþtirilmiþ uyarýlganlýk; besinin soðurulmasýnda çok aþaðý bir derecede kendini gösteren kasýlabilirlik; en aþaðý düzeyde bölünme yoluyla çoðalmayý
içeren büyüme yetisi; o olmaksýzýn besinlerin ne soðurulmasý ne
de özümlenmesinin olanaklý olduðu iç hareket,  iþte albüminin
özsel görevi olarak besinin özümlenmesi ve dýþarý atýlmasý yoluyla
gerçekleþen cisimlerin bu deðiþimi ve albümine özgü yoðurulabilirlikten çýkarlar.
Bizim yaþam tanýmýmýz, bütün dirimsel olaylarý içine almaktan çok uzak, tersine, kendini bu olaylarýn en genel ve en yalýnlarý
ile sýnýrlandýrmak zorunda olmasý nedeniyle, ister istemez çok yetersizdir. Bütün tanýmlar, bilimsel bakýmdan az bir deðer taþýrlar. Yaþamýn ne olduðunu gerçekten eksiksiz bir biçimde bilmek için, en
aþaðýsýndan en yükseðine, onun kendini gösterdiði bütün biçimleri
gözden geçirmemiz gerekirdi. Gene de, günlük kullaným için bu
türlü tanýmlar çok elveriþli ve bazen de vazgeçilmesi çok güçtür;
kaçýnýlmaz eksiklikleri unutulmadýkça, zararlý da olmazlar.
Ama gene bay Dühringe gelelim. O, yeryüzü biyolojisi alanýnda kendini pek rahat görmeyince, nasýl avunacaðýný [sayfa 146] bilir:
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Kendi yýldýzlý gökyüzüne sýðýnýr.
Kývanç ve acý duymak için örgütlenmiþ olan yalnýzca duyarlýkla bezenmiþ bir organýn özel yapýlýþý deðil, ama bütünlüðü
içindeki nesnel dünyadýr. Ýþte, kývanç ve acý karþýtlýðýnýn, hem de
tastamam bizce bilinen biçimi altýnda, evrensel bir karþýtlýk olduðunu ve özsel olarak türdeþ duygular aracýyla evrenin çeþitli dünyalarýnda temsil edilmesi gerektiðini bu nedenle kabul ediyoruz. ...
Ama, duygular evreninin anahtarý olduðuna göre, bu uygunluðun
önemsiz bir anlamý yok. ... Bundan ötürü, öznel kozmik dünya
bize nesnel dünyadan çok daha yabancý deðil. Ýki dünyanýn da yapýlýþýný uyarlý bir tipe göre düþünmek gerekir, böylelikle önemi yalnýzca yeryüzünü uzaktan aþan bir bilinç teorisinin ilk unsurlarýna
sahip oluruz.
Duygular evreninin anahtarýný cebinde taþýyan biri için, bu
dünyanýn doða biliminde birkaç kaba düþünce yanlýþlýðý, ne yazabilir? Allons donc! * [sayfa 147]

* Hadi caným sen de! anlamýna gelen bu deyim, özgün metinde Fransýzcadýr. -ç.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

AHLAK VE HUKUK
ÖLÜMSÜZ DOÐRULUKLAR

BAY DÜHRÝNGÝN okurlarýna tam elli sayfa boyunca bilinç
öðelerinin köktenci bilimi adýna þölen verdiði yavanlýk ve falcý kadýn kahinlikleri yýðýnýndan, kýsacasý bönce boþ sözlerden örnekler
vermekten sakýnýyoruz. Yalnýzca þunu alacaðýz:
Salt dil yardýmý ile düþünmeye yetenekli olan bir kiþi, soyut
düþüncenin, katýþýksýz düþüncenin ne anlama geldiðini hiçbir zaman anlamamýþtýr.
Buna göre hayvanlar, en soyut ve en katýþýksýz düþünürlerdir;
çünkü onlarýn düþüncesi, dilin yerli yersiz araya girmesiyle hiç bulanmaz. Dühringâsâ düþüncelere ve bu düþünceleri dýþavuran dile
bakýnca, bu düþüncelerin herhangi bir dil için, Almancanýn da bu
düþünceler için ne denli az elveriþli olduklarýnýn görüldüðü kesin.
Ensonu, o bozuk çorba bir yana, iþte hiç olmazsa bize [sayfa
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148] þurada burada ahlak ve hukuk konusunda elle tutulan bir þeyler
veren dördüncü bölüm tarafýndan kurtarýlýyoruz. Bu kez, daha iþin
baþýnda öteki göksel cisimler üzerine bir yolculuða çaðýrýlýyoruz:
Ahlak öðeleri, etkin bir anlýðýn içdüsel biçimli dirimsel hareketleri
bilinçli bir düzene koymakla uðraþma zorunda olduðu bütün insandýþý varlýklarda ... uyarlý bir biçimde ... bulunmalýdýrlar. Gerçi bu
türlü akýl yürütmeler için duyduðumuz ilgi çok küçük kalacak. ...
Ama baþka göksel cisimler üzerinde, bireysel ve ortaklaþa yaþamýn,
zorunlu olarak ne ortadan kaldýrýlabilir ne de usa göre davranan
bir varlýðýn temel yapýlýþýný çarpýtabilir ... bir þemadan hareket ettiðini
düþünmek, gene de çevrenimizi kurtarýcý bir biçimde geniþleten
bir fikir olarak kalýr.
Eðer ayrýklama olarak, bay Dühringin doðruluklarýnýn (hakikatlerinin), hatta bütün öteki olanaklý dünyalar için bile geçerliliði burada bölümün sonuna deðil de baþýna konmuþ bulunuyorsa,
bunun saðlam nedenleri var. Bay Dühringin ahlak ve adalet üzerindeki fikirlerinin önce bütün dünyalar için geçerliliði saptandýktan
sonra, bunu kurtarýcý bir biçimde, bütün zamanlara yaymak kolay
olacaktýr. Burada da, son çözümlemede kesin doðruluklardan daha
aþaðý hiçbir þey sözkonusu deðil. Ahlak dünyasý týpký evrensel bilgi dünyasý gibi ... kendi sürekli ilkeleri ile kendi yalýn öðelerine sahiptir, [ahlak ilkeleri] tarihin üstündedir ve ayný biçimde ulusal
niteliklerin güncel ayrýmlarýnýn da üstündedir. ... en tam ahlak duygusunun ve deyim yerindeyse vicdanýn, evrimi sýrasýnda oluþtuklarý
özel doðruluklar, son temellerine kadar bilinmiþ olduklarý ölçüde,
matematik kavrayýþ ve uygulamalarýn deðer ve önemine benzer
bir deðer ve bir önem savýnda bulunabilirler. Gerçek doðruluklar
hiç deðiþmezler ... öyleki bilginin doðruluðu zamana ve gerçeðin
deðiþmelerine baðlý olarak düþünmek, her zaman bir çýlgýnlýktýr.
Bu nedenle, kesin bir bilgi inaný ve ortak bilginin deðeri,
saðduyu durumunda, bilgi ilkelerinin mutlak geçerliliðinden umutsuzluða düþmemize izin vermez. [sayfa 149]
Henüz sürekli kuþku, hastalýklý bir güçsüzlük durumudur
ve bazen kendi hiçliðinin bilincini sistematize ederek kendine biraz
kararlýlýk görünüþü vermeye çalýþan içinden çýkýlmaz bir karýþýklýðýn
dýþavurumundan baþka bir þey deðildir. Ahlak sorunlarýnda evrensel
ilkelerin yadsýnmasý, töre ve ilkelerin coðrafi ve tarihsel çeþitliliklerine sýmsýký sarýlýr ve ona ahlak bozukluðu ve ahlak kötülüðünün
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önüne geçilmez zorunluluðu azýcýk tanýnmaya görsün, uyarlý ahlaksal içgüdülerin ciddi geçerliliði ve gerçek etkinliðini kabul etmekten gerçekten baðýþýk olduðuna hemen inanýr. Þu ya da bu yanlýþ
öðretiye karþý deðil ama insanýn bilinçli ahlaksýzlýða yükselme yetisinin ta kendisine karþý yönelen bu ahlak bozucu kuþkuculuk, sonunda gerçek bir hiçliðe, hatta yalýn nihilizmden daha da kötü bir
þeye varýr. ... Bozulmuþ ahlak fikirlerinin anlaþýlmaz karýþýklýðý içinde
kolayca egemen olabilmek ve ilkesiz kaprise bütün kapýlarý açabilmek umuduna kapýlýr. Ama adamakýllý yanýlýr; çünkü yalnýzca bu
andýrýþmanýn, doðal yanýlabilirliðin doðruluða eriþme olanaðýný dýþtalamadýðýný kabul ettirmesi için, anlýðýn yanlýþlýk ve doðruluk içindeki kaçýnýlmaz yazgýsýný göstermek yeter.
Eðer þimdiye deðin bay Dühringin son çözümlemede kesin
doðruluklar, düþüncenin egemenliði, mutlak bilgi inaný vb. üzerindeki bütün bu tumturaklý hikmetlerini dinginlikle dinlediysek, bunun nedeni iþi bir sonuca baðlamak için, onu þimdi gelmiþ bulunduðumuz noktaya getirmenin gerekmesiydi. Þimdiye deðin, gerçek
felsefesinin çeþitli tezlerinin ne ölçüde egemen bir geçerliliðe ve
mutlak doðruluk hakkýna sahip bulunduklarýný incelemek yetiyordu; buradaysa insan bilgisi ürünlerinin ve bunlardan hangilerinin
egemen bir geçerlilik ve mutlak doðruluk hakkýna sahip olup olamayacaklarýný bilme sorununa geliyoruz. Eðer insan bilgisi diyorsam,
bunu tanýma onuruna eriþmediðim öteki göksel cisimler sakinlerini
incitme niyetiyle deðil ama hayvanlar da, hiçbir zaman egemen
olmasa bile, bilgi sahibi olduklarý için söylüyorum. Köpek, efendisinde Tanrýsýný görür, ama bu o efendinin dünyanýn en büyük namussuzu olmasýný engellemez. [sayfa 150]
Ýnsan düþüncesi egemen midir? Evet ya da hayýr diye yanýt
vermeden önce, insan düþüncesinin ne olduðunu incelemek gerek. Bir bireyin düþüncesi mi? Hayýr. Bununla birlikte o, ancak geçmiþ, þimdiki ve gelecek milyarlarca ve milyarlarca insanýn bireysel
düþüncesi olarak vardýr. Þimdi eðer ben, bütün bu insanlarýn, geleceðin insanlarý dahil, benim tasarýmýmda bireþmiþ bulunan düþüncesi egemendir, insanlýk yeterince uzun sürdüðü ve bu bilgi, bilgi
organlarý ve bilgi nesnelerinde sýnýrlarla karþýlaþmadýðý ölçüde,
varolan dünyayý bilmeye yeteneklidir dersem, hayli beylik ve üstüne
üstlük hayli kýsýr bir þey söylemiþ olurum. Çünkü bütün görünüþe
göre biz, henüz insanlýk tarihinin baþýnda bulunduðumuz ve bizim
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bilgimizi düzeltecek kuþaklarýn, bizim çoðu kez büyük bir küçümsemeyle, bilgisini düzeltme durumunda bulunduðumuz kuþaklardan çok daha kalabalýk olmalarý gerektiði için, en deðerli sonuç
bizi, bugünkü bilgimiz karþýsýnda son derece güvensiz kýlmaktan
baþka bir þey olamaz.
Bilinç, öyleyse düþünce ve bilgi için de bu kendini yalnýzca
bir dizi bireyde gösterme zorunluluðunu bay Dühring de kabul
ediyor. Bu bireylerden her birinin düþüncesine, ancak saðlýklý ve
uyanýk durumda iken, ona herhangi bir düþünceyi zorla kabul ettirmeye yetenekli hiçbir güç görmediðimiz zaman egemenlik tanýyabiliriz. Ama her bireysel düþünce bilgilerinin egemen geçerliliðine gelince, hepimiz bunun sözkonusu olamayacaðýný ve edinilen
tüm deneyime göre bu bilgilerin ayrýklamasýz her zaman doðru ya
da düzeltilmesi gerekmeyen þeylerden çok daha fazla düzeltilmesi
gereken þeyler içerdiðini biliyoruz.
Bir baþka deyiþle: Düþüncenin egemenliði, düþüncesi son
derece az egemen ve bilgisi mutlak bir doðruluk hakký ile güçlü
olan bir dizi insanda, bir dizi göreli yanlýþ içinde gerçekleþir; bunlarýn her ikisi de ancak insanlýk yaþamýnýn sonsuz bir süreci içinde
tamamen gerçekleþebilirler.
Burada da, daha yukarda olduðu gibi, insan düþüncesinin
zorunlu bir biçimde mutlak olarak tasarlanan niteliði ile [sayfa 151]
onun salt sýnýrlý düþünceli bireylerde güncelleþmesi arasýndaki ayný
çeliþkiyi, ancak sonsuz bir geliþme içinde, insan kuþaklarýnýn hiç
deðilse bizim için pratik bakýmdan sýnýrsýz ardýþýklýðý içinde çözülebilecek çeliþkiyi görüyoruz. Bu anlamda insan düþüncesi ne denli
egemense o denli egemen deðildir ve onun bilgi yetisi de ne denli
sýnýrsýzsa o denli sýnýrlýdýr. Yapýsý, anýklýðý (istidadý), olanaklarý ve
sonal tarihsel ereði bakýmýndan egemen ve sýnýrsýz; bireysel uygulanýþý ve tekil gerçekliði bakýmýndan egemen-deðil ve sýnýrlý.
Ölümsüz doðruluklar (ebedi hakikatler) için de durum böyle. Eðer insanlýk ancak ölümsüz doðruluklarla, düþüncenin egemen bir geçerliliðe ve mutlak bir doðruluk olma hakkýna sahip sonuçlarý ile hareket edecek bir duruma varmýþ olsaydý, bu onun,
entelektüel dünyanýn sonsuzluðunun, gerçekte olduðu gibi gücül
olarak da tükenmiþ ve böylece ünlü sayýlmýþ sayýlmazlýk mucizesinin gerçekleþmiþ olduðu noktada bulunduðu anlamýna gelirdi.
Ama gene de en küçük bir kuþkunun bize delilik gibi görüne-
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bileceði denli saðlam doðruluklar da yok mudur? Ýki kere ikinin
dört etmesi, bir üçgenin açýsýnýn iki dik açýya eþit olmasý, Parisin
Fransada bulunmasý, yiyecek bir þey bulamayan adamýn ölmesi
vb. gibi? Yani ölümsüz doðruluklar, son çözümlemede kesin doðruluklar yok mudur?
Vardýr elbette. Bütün bilgi alanýný, eski ünlü yönteme göre,
üç büyük kesime bölebiliriz. Birincisi cansýz doða ile uðraþan ve
matematik olarak iþlenmeye azçok elveriþli bütün bilimleri kapsar:
Matematik, astronomi, mekanik, fizik, kimya. Eðer biri çok yalýn
nesnelere büyük sözcükler uygulamaktan zevk alýrsa, bu bilimlerin kimi sonuçlarý ölümsüz doðruluklardýr, son çözümlemede kesin doðruluklardýr denilebilir; ayrýca bu nedenle de bu bilimlere
kesin bilimler adý verilmiþtir. Ama bütün sonuçlar için bu doðru
olmaktan uzaktýr. Çoðu kez o denli aðýrbaþlý olan matematik, iþin
içine deðiþken büyüklükleri sokarak ve bunlarýn deðiþkenliklerini
sonsuz derecede küçük ve sonsuz derecede büyüðe kadar götürerek, günah iþledi; bilgi aðacýnýn kendisine en büyük [sayfa 152] sonuçlarýn, ama bununla birlikte yanlýþlýklarýn da yolunu açan meyvesini yedi. Matematik olan her þeyin içinde bulunduðu mutlak
geçerliliðin, söz götürmez tanýtlamanýn erden (bakir) durumu, elveda; bilimsel tartýþmalar çaðý açýldý ve bugün, insanlardan çoðunun ne yaptýklarýný anladýklarý için deðil ama arý inanla, þimdiye
deðin sonuçlar hep doðru çýktýðý için, diferansiyel ya da entegral
hesaptan yararlandýklarý bir noktada bulunuyoruz. Astronomi ve
mekanikte durum daha da kötüdür ve fizik ile kimyada, bir arý
sürüsü ortasýndaymýþ gibi varsayýmlar ortasýnda bulunulur. Ayrýca
baþka türlü de olamazdý. Fizikte moleküllerin hareketi, kimyada
atomlardan hareket ederek moleküllerin oluþmalarý ile uðraþýyoruz
ve eðer ýþýklý dalgalarýn titreþim giriþimi bir masal deðilse, bu ilginç
þeyleri kendi gözlerimizle görme umudu hiç yok demektir. Son çözümlemede kesin doðruluklar, zamanla bu alanda görülmedik bir
biçimde seyrekleþir.
Doðasý gereði, özsel olarak ne bizim, ne de herhangi bir insanýn tanýk olarak bulunduðu süreçlerle uðraþan bir bilim olan yerbilimde (jeolojide) daha da kötü durumdayýz. Bu nedenle, son çözümlemede kesin doðruluklar hasadý burada çok büyük bir çaba
olmaksýzýn yürümez ve üstelik son derece önemsiz kalýr.
Bilimlerin ikinci sýnýfý, canlý organizmalarýn irdelenmesini
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içine alan sýnýftýr. Bu alanda karþýlýklý iliþkiler ve nedenselliklerin
öylesine bir çeþitliliði geliþir ki yalnýzca çözülmüþ her sorun, ortaya
sayýlmaz bir miktarda yeni sorunlar çýkarmakla kalmaz ama her
tekil sorun da ancak çoðu kez yüzyýllar isteyen bir dizi araþtýrmalar
aracýyla ve çoðu zaman parça parça çözülebilir; ayný zamanda
tümlükleri sistematik olarak tasarlama gereksinmesi, son çözümlemedeki kesin doðruluklarý her an çok zengin bir varsayýmlar
çiçeklenmesi ile kaplanmaya zorlamaktan geri kalmaz. Memelilerde kan dolaþýmý denli yalýn bir þeyi doðrulukla saptamak için, Galenos dan Malpighiye deðin ne uzun bir aracý sahanlýklar dizisi
zorunlu oldu! Kan yuvarlarýnýn kökeni üzerine ne denli az þey biliyoruz ve bugün bile, örneðin bir hastalýðýn belirtileri [sayfa 153] ile
nedenleri arasýnda ussal bir iliþki kurmak için, ne denli çok aracý
halkadan yoksun bulunuyoruz! Üstelik sýk sýk, bizi biyoloji alanýnda o zamana deðin yürürlükte olan tüm son çözümlemedeki kesin doðruluklarý tam bir gözden geçirmeye ve bunlardan bir çoðundan vazgeçmeye zorlayan, hücrenin bulunmasý gibi bulgular ortaya
çýkýyor. Öyleyse bu alanda ortaya gerçekten gerçek ve deðiþmez
doðruluklar koymak isteyen biri, bütün insanlar ölümlüdür, bütün
diþi memeli hayvanlarýn süt bezleri vardýr vb. gibi yavanlýklarla yetinmek zorunda kalacaktýr; kafada merkezleþmiþ sinirsel etkinlik
sindirim için zorunlu olduðuna göre o, geliþmiþ hayvanlar yediklerini
kafalarý ile deðil, mide ve barsaklarý ile sindirirler bile diyemeyecektir.
Ama ölümsüz doðruluklar için iþler, bilimlerin üçüncü grubunda, yani insanlarýn yaþama koþullarýný, toplumsal iliþkileri, hukuk ve devlet biçimlerini, felsefeden, dinden, sanattan vb. oluþan
ideal üstyapýlarý ile birlikte, tarihsel ardýþýklýklarý ve o günkü sonuçlarý içinde inceleyen tarihsel bilimlerde daha da kötü gider. Organik
doðada, hiç olmazsa doðrudan doðruya gözlemleyebildiðimiz
ölçüde, çok geniþ sýnýrlar içinde oldukça düzenli bir biçimde yinelenen bir süreçler dizisi ile uðraþýyoruz. Aristotelesten bu yana organizma türleri, kabaca ayný kalmýþtýr. Buna karþýlýk, toplum tarihinde
insanlýðýn ilkel durumunu, taþ devri denilen þeyi aþtýðýmýz andan
baþlayarak, durumlarýn yinelenmesi kural deðil, ayrýklamadýr ve
bu türlü yinelenmelerin kendini gösterdiði yerde de bu yinelemeler
hiçbir zaman ayný koþullar içinde ortaya çýkmazlar. Bütün uygar
halklarda topraðýn ilkel kolektif mülkiyetine ve bunun ortadan
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kalkma biçimine raslanmasý gibi. Bu nedenle, insanlýk tarihi alanýnda saðlam bilgimiz, biyoloji alanýnda olduðundan çok daha geridedir. Dahasý var: Bir dönemin toplumsal ve siyasal varlýk biçimlerinin
iç baðlantýsý bir kez kazara öðrenilecek olsa, bu iþ hiç þaþmadan,
bu biçimler ömürlerinin yarýsýný çoktan doldurmuþ, sonlarýna doðru
gitmekte olduklarý zaman olur. Demek ki ancak belirli zamanda
ve belirli halklar için varolan ve özü gereði [sayfa 154] geçici bir nitelik
taþýyan bazý toplum ve devlet biçimlerinin baðlantý ve sonuçlarýný
kavramakla yetinmesi sonucu, bu alandaki bilgi özsel olarak görelidir. Öyleyse bu alanda son çözümlemede kesin doðruluklar,
mutlak olarak deðiþmez katýþýksýz doðruluklar avýna çýkan biri,
örneðin insanlarýn genellikle çalýþmadan yaþayamayacaklarý,
þimdiye deðin çoðu kez egemenler ve egemenlik altýnda olanlar
olarak bölünmüþ olduklarý, Napoléonun 5 Mayýs 1821de öldüðü
gibi en kötü cinsten yavanlýklar ve beylik düþünceler dýþýnda, çok
az avla dönecektir.
Ne var ki ölümsüz denilen doðruluklara, son çözümlemede
kesin doðruluklara vb., çoðu kez tam da bu alanda rastlamamýz
ilginçtir. Ýki kere iki dört eder, kuþlarýn gagasý vardýr ve ayný türden
baþka olgular ancak, genel olarak ölümsüz doðruluklarýn varlýðýndan, insan tarihi alanýnda da matematik kavrayýþ ya da uygulamalarýnýnkine benzer bir geçerlilik ve bir diðer savýnda bulunacak
ölümsüz doðruluklar, ölümsüz bir ahlak, ölümsüz bir adalet vb.
bulunduðu sonucunu çýkarma niyetini besleyen biri tarafýndan
ölümsüz doðruluklar olarak ilan edileceklerdir. Ondan sonra ayný
insanseverin, bize ilk fýrsatta, ölümsüz doðruluklar üretimindeki
bütün öncellerinin azçok eþek ve þarlatan olduklarýný, hepsinin
yanýlgý içine düþtüðünü, hepsinin yanýldýðýný açýklayacaðýna tam
bir güven besleyebiliriz; ama onlarýn yanýlgýsý ve onlarýn yanýlabilirliðinin varoluþu doðaldýr ve kendisinde doðruluk ve doðrunun varlýðýný kanýtlar; kendisi, daha yeni doðmuþ bulunan bu yalvaç, son
çözümlemedeki kesin doðruluðu, ölümsüz ahlaki, ölümsüz adaleti hazýrlop bir biçimde cepte taþýr. Bu, þimdiye deðin o denli çok
yinelenmiþ bir durumdur ki kendilerinin böyle olduðuna inanacak
kadar bön adamlarýn hala varolmasýna yalnýzca þaþýlýr. Bununla
birlikte burada da, baþkalarý herhangi bir adamýn son çözümlemede kesin doðruluðu saðlayacak durumda olduðunu yadsýdýklarý zaman, her zamanki gibi ultra-moral bir öfkeye kapýlmaya hazýr o
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yalvaçlardan birini görmüyor muyuz? Böyle bir yadsýma, hatta yalýn bir kuþku, güçsüzlüktür, içinden [sayfa 155] çýkýlmaz karýþýklýktýr,
hiçliktir, ahlak bozucu kuþkuculuktur, yalýn nihilizmden daha kötü
bir þeydir, anlaþýlmaz karýþýklýk ve ayný türden baþka sevimliliklerdir.
Bütün yalvaçlarda olduðu gibi, bilimsel ve eleþtirel bir açýdan incelenmez ve yargýlanmaz ama düpedüz ahlak yýldýrýmlarý yaðdýrýlýr.
Yukarda insan düþüncesinin yasalarýný irdeleyen bilimleri:
Mantýk ve diyalektiði de sayabilirdik. Ama ölümsüz doðruluklar
için gelecek, burada daha iyi deðil. Asýl diyalektik, der bay Dühring,
arý bir saçmalýktýr ve mantýk üzerine yazýlmýþ ya da yazýlacak birçok kitap, o alanda da son çözümlemede kesin doðruluklarýn çoðunun sandýðýndan çok daha seyrek olduðunu yeterince tanýtlar.
Öte yandan, bugün bulunduðumuz bilgi düzeyinin, bütün
öncekilerden daha kesin olmadýðýndan hiç de kaygý duymamalýyýz. O daha þimdiden, çok büyük bir bilgi yýðýnýný kapsar ve herhangi bir kolda uzman olmak isteyen birinin karþýsýna çok büyük bir
sayýda uzmanlýk alaný çýkarýr. Kendi doðasý gereði ya uzun kuþaklar
için göreli kalmasý ve parça parça tamamlanmasý gereken, ya da
evrenbilim, yerbilim ve insan tarihinde olduðu gibi, tarihsel belgelerin eksikliði nedeniyle de olsa, her zaman kusurlu ve eksik kalacak
bilgilere katýþýksýz, deðiþmez, son çözümlemede kesin bir doðruluk
ölçütünü uygulayan adama gelince,  o, hatta kiþisel savý, burada
olduðu gibi, söylediklerinin gerçek arka planýný oluþturmasa bile,
kendi öz bilgisizlik ve çýlgýnlýðýný tanýtlamaktan baþka bir þey
yapmaz. Doðruluk ve yanlýþlýk, kutupsal karþýtlýklar içinde devinen
düþüncenin bütün belirlenimleri gibi, ancak son derece sýnýrlý bir
alan için mutlak bir geçerliliðe sahiptir; týpký görmüþ bulunduðumuz
ve bay Dühringin de, eðer tam da bütün kutupsal karþýtlýklarýn yetersizliðini konu alan diyalektiðin ilk bilgilerini biraz edinseydi, bilebileceði gibi, doðruluk ile yanlýþlýk arasýndaki karþýtlýðý, yukarda
belirtmiþ bulunduðumuz dar alan dýþýnda uygular uygulamaz, bu
karþýtlýk, göreli ve gerçek bilimsel anlatým için elveriþsiz bir nitelik
kazanýr; bununla birlikte eðer onu, bu alan dýþýnda kesenkes geçerli
olarak uygulamaya giriþirsek [sayfa 156] tamamen baþarýsýzlýða uðrarýz;
karþýtlýðýn iki kutbu kendi terslerine dönüþürler, doðruluk yanlýþlýk
ve yanlýþlýk da doðruluk olur. Örnek olarak, eþit sýcaklýkta gazlarýn
hacminin basýnçla ters orantýlý olduðu yolundaki ünlü Boyle yasasýný
alalým. Regnault, kimi durumlarda bu yasanýn doðru olmadýðýný
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buldu. Eðer o bir gerçek filozofu olsaydý, þöyle demek zorunda kalacaktý: Boyle yasasý deðiþkendir; öyleyse katýþýksýz bir doðruluk,
öyleyse yalnýzca bir doðruluk bile deðildir, öyleyse bir yanlýþlýktýr.
Ama bunu yapmakla, Boyle yasasýnda bulunan yanlýþlýktan çok
daha büyük bir yanlýþlýk yapmýþ olurdu; kendi küçük doðruluk
tohumu, yanlýþlýðýn kum yýðýný içinde kaybolurdu; aslýnda doðru
olan kendi sonucunu, içerdiði az bir yanlýþlýk ile birlikte karþýsýnda
Boyle yasasýnýn bir doðruluk olarak göründüðü bir yanlýþlýk durumuna getirirdi. Ama Regnault, bilim adamý olarak bu türlü çocukluklara kapýlmadý, araþtýrmalarýna devam etti ve genel bir biçimde
Boyle yasasýnýn ancak yaklaþýk olarak doðru olduðunu ve geçerliliðini, özellikle basýncýn sývýlaþtýrabildiði gazlar bakýmýndan ve sývýlaþmanýn baþladýðý noktaya yaklaþtýðý andan sonra yitirdiðini buldu.
Demek ki Boyle yasasý, ancak belirli sýnýrlar içinde doðru olarak
ortaya çýkýyordu. Ama bu sýnýrlar içinde, mutlak olarak, kesin olarak
doðru mudur? Hiçbir fizikçi bunu öne sürmeyecektir. Her fizikçi,
Boyle yasasýnýn kimi basýnç ve sýcaklýk derecesi sýnýrlarý içinde ve
kimi gazlar için geçerli olduðunu söyleyecek ve bu zaten dar olan
sýnýrlar içinde, daha da dar bir sýnýrlama ya da gelecekteki araþtýrmalar tarafýndan deðiþtirilmiþ bir formül olanaðýný dýþtalamayacaktýr.*
Ýþte son çözümlemede kesin [sayfa 157] doðruluklar, örneðin fizikte,
bu durumda. Bundan ötürü, gerçekten bilimsel çalýþmalar, yanlýþlýk
ve doðruluk gibi dogmatik ve ahlaksal deyimlerden sürekli olarak
kaçýnýrlar, oysa boþ bir söz ebeliðinin, kendini bize egemen düþüncenin egemen sonucu olarak kabul ettirmek istediði Gerçeðin Felsefesi gibi yazýlarda, bu deyimlere her yerde raslanýr.
* Bu satýrlar, ben onlarý yazdýktan bu yana, doðrulanmýþa benzerler. Mendeleyev ve
Boguski** tarafýndan daha duyarlý aygýtlarla yapýlmýþ en yeni araþtýrmalara göre, bütün
sürekli gazlar, basýnç ile hacim arasýnda deðiþken bir iliþki gösterirler; hidrojen bakýmýndan,
þimdiye deðin uygulanan bütün basýnçlarda, yayýlma katsayýsý pozitif kalýyordu (hacim,
basýncýn artýþýndan daha yavaþ küçülüyordu); atmosferik hava ve incelenen öteki gazlar
ile, herbiri için bir sýfýr basýnç noktasý bulundu, öyleki daha aþaðý basýnçta bu katsayý
pozitif, daha güçlü basýnçta negatif oluyordu. Þimdiye deðin her zaman pratik olarak
yararlanýlabilir kalan Boyle yasasý, demek ki bütün bir dizi özel yasalarla tamamlanma
gereksinmesi duyacak. (Þimdi 1885te sürekli gazlarýn var olmadýklarýný da biliyoruz.
Hepsi sývý duruma indirgenmiþ bulunuyor.) [F. E.]
** 16 Kasým 1876 günlü Nature (Doða) dergisi D.J. Mendeleyevin, Rus doðabilimci
ve hekimlerinin Varþovadaki V. Kongresinde 3 Eylül 1876 günü yaptýðý konuþma üzerine
bir haber veriyordu. Mendeleyev, bu konuþmada, Mariotte yasasýnýn, J.J. Boguski ile
birlikte iki yýl üzerinde çalýþtýðý doðrulama sonuçlarýný açýklýyordu. -Ed.
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Ama, diye sorabilir saf bir okur, bay Dühring kendi gerçeðin
felsefesinin içeriðinin kesin bir doðruluk olduðunu ve son çözümlemede de böyle olduðunu açýkça nerede söyledi? Nerede olacak,
örneðin, kendi sistemi üzerine yaptýðý ve II. bölümde bazý parçalarýný vermiþ olduðumuz (s. 13.) aþýrý övgüde. Ya da yukarda aktarýlmýþ bulunan tümcede; ahlak doðruluklarý, son temellerine deðin
bilinmiþ olduklarý ölçüde, matematik uygulamalarýn geçerliliðine
benzer bir geçerlilik savlarlar dediði zaman. Ve bay Dühring, gerçekten eleþtirici görüþ açýsýndan ve þeylerin köklerine dek giden araþtýrmalar sayesinde bu son temellere deðin, temel þemalara deðin
gitmiþ, yani ahlaksal doðruluklara son çözümlemede kesin bir nitelik vermiþ olduðunu öne sürmüyor mu? Ya da eðer bay Dühring,
bunu ne kendisi, ne de zaman için ileri sürüyor, eðer yalnýzca bir
gün, sisli bir gelecekte, son çözümlemede kesin doðruluklar saptanabilecektir demek istiyor, yani eðer ahlak bozucu kuþkuculuk
ve içinden çýkýlmaz karýþýklýk derken, aþaðý yukarý ama daha anlaþýlmaz bir biçimde, ayný þeyi söylemek istiyorsa  o zaman bütün
bu gürültü neye, istediðiniz nedir bayým?
Eðer doðruluk ve yanlýþlýk ile pek ilerlemiyorsak, iyi ve kötü
ile daha az ilerleyeceðiz. Bu karþýtlýk yalnýzca ahlak alanýnda, yani
insanlarýn tarihine iliþkin bir alanda sözkonusu olur ve son çözümlemede kesin doðruluklar asýl bu alanda çok seyrektir. Halktan
halka, dönemden döneme, iyi [sayfa 158] ve kötü fikirler öylesine deðiþir ki çoðu kez birbiriyle açýkça çeliþirler. Ama, denecek, gene
de iyi kötü, kötü de iyi deðildir; eðer iyi ile kötü ayný çuvala konursa bu, her türlü ahlak düþüncesinin sonu demektir ve herkes canýnýn istediði gibi davranýr. Bay Dühringin görüþü de, tumturaklý
dili bir yana býrakýlýrsa, böyle. Ama gene de sorun bu denli yalýn bir
biçimde çözülemez. Eðer sorun bu denli yalýn olsaydý, iyi ve kötü
üzerinde tartýþýlmazdý, iyi nedir, kötü nedir, herkes bilirdi. Ama
þimdi böyle mi? Bugün bize hangi ahlak öðütleniyor? Önce, özsel
olarak bir katolik ve bir de protestan ahlaka ayrýlan ve böylece
katolik-cizvit ahlak ile protestan-ortodoks ahlaktan mezhebi geniþ
ahlaka deðin giden, geçmiþ yüzyýllarýn iman kalýtý hýristiyan feodal
ahlak. Bunun yanýnda modern burjuva ahlaký, sonra hemen bunun yanýnda da geleceðin, proletaryanýn ahlaký bulunur; öyleki
yalnýzca Avrupanýn en ileri ülkelerinde geçmiþ, bugün ve gelecek,
birbiri yanýnda ayný zamanda geçerli üç büyük ahlak teorisi grubu
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saðlar. Öyleyse hangisi gerçek ahlaktýr bunlarýn? Kesin ve mutlak
anlamda, hiçbiri; ama süre vaat eden öðelere en çok sahip bulunan ahlak; þu anda kuþkusuz bugünün altüst oluþunu, geleceði
temsil eden ahlaktýr, yani proleter ahlak.
Modern toplumun feodal soyluluk, burjuvazi ve proletaryadan oluþan üç sýnýfýndan her birinin kendi öz ahlakýna sahip bulunduðunu gördükten sonra, bundan ancak insanlarýn, ister bilinçli,
ister bilinçsiz olsun, ahlak anlayýþlarýný, son çözümlemede sýnýf durumlarýnýn dayandýðý pratik iliþkilerden içinde üretim ve deðiþimde
bulunduklarý ekonomik iliþkilerden aldýklarý sonucu çýkartabiliriz.
Bununla birlikte yukarda sözü edilen üç ahlak teorisinde,
her üçünde de ortak olarak bulunan birçok þey var: Sakýn bu, hiç
deðiþmemek üzere saptanmýþ ahlakýn bir parçasý olmasýn? Bu ahlak
teorileri, ayný tarihsel evrimin üç ayrý aþamasýný temsil ederler, öyleyse ortak bir tarihsel arka plana ve bunun sonucu, zorunlu olarak
birçok ortak öðeye sahip bulunurlar. Dahasý var, ekonomik geliþmenin benzer, ya da aþaðý yukarý benzer aþamalarýnda, ahlak teorilerinin [sayfa 159] zorunlu olarak ayný amaçlarý gütmeleri gerekir. Taþýnýr
mallarýn özel mülkiyetinin geliþmiþ bulunduðu andan baþlayarak,
bu özel mülkiyetin üstün geldiði bütün toplumlarýn þu ahlak buyruðuna ortaklaþa sahip bulunmalarý gerekiyordu: Çalmayacaksýn.
Bundan ötürü bu buyruk, ölümsüz bir ahlak buyruðu mu oluyordu?
Hiçbir zaman. Hýrsýzlýk nedenlerinin ortadan kaldýrýldýðý, öyleyse
zamanla hýrsýzlýklarýn ancak deliler tarafýndan yapýlabildiði bir
toplumda: Çalmayacaksýn! Ölümsüz doðruluðunu ciddi ciddi ilan
etmek isteyen bir ahlak vaizine amma da gülünürdü.
Bu nedenle ahlak dünyasýnýn da, tarihin ve ulusal farklýlýklarýn üstünde bulunan sürekli ilkeleri olduðu bahanesiyle, herhangi
bir ahlak dogmatizmini bize ölümsüz, kesin, bundan böyle deðiþmez bir ahlak yasasý olarak kabul ettirme yolundaki her savý yadsýyoruz. Tersine, geçmiþin her ahlak teorisinin, son çözümlemede o
zamanki toplumun ekonomik durumunun bir ürünü olduðunu ileri
sürüyoruz. Ve nasýl toplum, þimdiye deðin sýnýf karþýtlýklarý içinde
geliþmiþ bulunuyorsa, ahlak da ayný biçimde her zaman bir sýnýf
ahlaký olmuþtur; bu ahlak, ya egemen sýnýfýn egemenliðini ve çýkarlarýný doðruluyor, ya da ezilen sýnýf yeterince güçlü bir duruma geldiði andan baþlayarak, bu egemenliðe karþý baþ kaldýrmayý ve ezilenlerin gelecekteki çýkarlarýný temsil ediyordu. Gene de insan
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bilgisinin bütün öteki dallarý için olduðu gibi, ahlak bakýmýndan da
genel olarak bir ilerleme olduðundan kuþku yok. Ama henüz sýnýf
ahlakýný aþmamýþ bulunuyoruz. Sýnýf karþýtlýklarýnýn ve bu karþýtlýklarýn anýsý üzerinde yer alan gerçekten insanal bir ahlak, ancak
sýnýf karþýtlýklarýnýn yalnýzca yenilmekle kalmadýðý ama yaþama
pratiði bakýmýndan unutulmuþ da bulunduklarý bir toplum düzeyinde olanaklý olabilir. Þimdi, eski sýnýflý toplumun baðrýnda, toplumsal bir devrimin öngününde, geleceðin sýnýfsýz toplumuna ölümsüz,
zamandan ve gerçeðin dönüþümlerinden baðýmsýz bir ahlak kabul
ettirme savýnda bulunan bay Dühringin kendini beðenmiþliði düþünülsün! Hatta bu gelecek toplumun yapýsýný, hiç deðilse ana çizgileri
içinde kavramýþ [sayfa 160] olduðu ama bunu þimdiye deðin göremedik varsayýlsa bile.
Bitirmek için, tepeden týrnaða özgün ama gene de köklere
deðin gitmekten geri kalmayan bir açýnlama daha:
Kötülüðün kökenine iliþkin olarak, kendine özgü ikiyüzlülük ile kedi tipinin bir hayvan biçimi içinde raslaþmasý gerçeði,
bizim için insanda da benzer bir niteliðin bulunmasý gerçeði ile
ayný plandadýr. ... Öyleyse kedinin, ya da genel olarak yýrtýcý hayvanýn
varlýðýnda mistik bir þey kokusu sezme isteði olmadýkça, kötülük
gizemli bir þey deðildir.
Kötülük ... kedidir. Öyleyse þeytanýn boynuzlarý ve çatallý
ayaklarý deðil ama pençeleri ve yeþil gözleri var. Ve Gcethe, Mefistofelesi kara bir kedi yerine ayný renkte bir köpek biçimi altýnda
göstermekle baðýþlanmaz bir kusur iþlemiþtir. Kötülük, kedidir! Ýþte,
yalnýzca bütün evrenler için deðil ama... kedi soyu için de bir ahlak!
[sayfa 161]
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ONUNCU BÖLÜM

AHLAK VE HUKUK
EÞÝTLÝK

BAY DÜHRÝNGÝN yöntemi ile birçok kez tanýþmýþ bulunuyoruz. Bu yöntem, her bilgi konularý grubunu sözde en yalýn öðelerine
ayrýþtýrmaya, bu öðelere bir o denli yalýn, sözde apaçýk belitleri uygulamaya ve bu biçimde elde edilmiþ sonuçlarla iþ görmeyi sürdürmeye dayanýr. Hatta toplumsal yaþam alanýnýn bir sorunu bile,
sanki yalýn ... matematik temel biçimler söz konusuymuþ gibi, yalýn temel biçimler üzerinde belitler aracýyla çözümlenmelidir.
Ondan sonra, matematik yöntemin tarihe, ahlaka ve hukuka uygulanmasý, bize burada da elde edilen sonuçlar üzerine matematik bir kesinlik saðlayacak, onlara deðiþmez katýþýksýz doðruluklar niteliði kazandýracaktýr.
Bu, a priori yöntem olarak adlandýrýlan ve bir nesnenin özelliklerini, onlarý nesnenin kendisinden çýkartarak öðrenmeye deðil
ama nesnenin kavramýndan tümdengelim yoluyla [sayfa 162] çýkarsa-

Friedrich Engels
Anti-Dühring

113

maya dayanan eski ve sevilen ideolojik yöntemin bir baþka yönünden baþka bir þey deðildir. Önce, nesneden hareket ederek, nesnenin kavramý imal edilir; sonra bütün ters çevrilir ve nesne kopyasýna,
yani kavrama göre deðerlendirilir. Kavram nesneyi deðil ama nesne
kavramý kendine örnek almalýdýr. Bay Dühringde kavram görevini
gören þeyler, en yalýn öðeler, eriþebildiði son soyutlamalardýr; ama
bu, sözkonusu sorunda hiçbir þeyi deðiþtirmez; en iyi durumda bu
en yalýn öðeler, salt kavramsal yapýdadýr. Yani gerçeðin felsefesi
burada da kendini, gerçekliðin kendisinden deðil tasarýmýndan
çýkarýlmýþ arý ideoloji olarak gösterir.
Ve þimdi bu türlü bir ideolog, ahlak ve hukuku insanlarýn,
onlarý çeviren gerek toplumsal iliþkilerinden çýkaracak yerde, kavram ya da toplumun en yalýn denilen öðelerinden hareketle kurduðu zaman, elinde bu iþ için hangi gereçler bulunur? Kuþkusuz,
iki türlü gereç: Önce, bu temel olarak alýnan soyutlamalarda gene
de bulunabilen yoksul gerçek içerik kalýntýsý; ikinci olarak, ideologumuzun kendi öz bilincinden çýkartarak ortaya soktuðu içerik. Ve
ideologumuz, bilincinde ne bulur? En büyük bölümü bakýmýndan,
içinde yaþadýðý toplumsal ve siyasal koþullarýn bir doðrulama ya da
bir saldýrý deðerine sahip, olumlu ya da olumsuz, az çok upuygun
birer dýþavurumu olan ahlaksal ve hukuksal sezgiler; ayrýca, belki
konu üzerindeki yazýndan alýnmýþ fikirler; son olarak, belki kiþisel
fanteziler. Ýdeologumuz ne yapsa, ne dese boþuna, kapýdan attýðý
tarihsel gerçeklik, pencereden girer ve bütün dünyalar ile bütün
zamanlar için ahlaksal ve hukuksal bir öðreti yaptýðýna inanarak,
gerçekte kendi zamanýn tutucu ya da devrimci ama gerçek tabanýndan koptuðu için bozulmuþ, içbükey bir aynadaki gibi baþaþaðý
olmuþ bir imgesinden baþka bir þey imal etmez.
Böylece bay Dühring toplumu en yalýn öðelerine ayrýþtýrýr ve
böyle yaparak en yalýn toplumun en az iki kiþiden bileþtiðini bulur.
Ondan sonra bu iki kiþi ile belitler aracýyla iþ görülür. Ve kendiliðinden, ortaya ahlakýn temel beliti çýkar: Ýki insan istenci, iki insan
istenci olarak birbirine tamamen [sayfa 163] eþittir ve hiçbiri, daha ilk
anda, ötekinden hiç ama hiçbir þey isteyemez. Ýþte, ahlaksal
adaletin temel biçimi böylece belirtilmiþ bulunmaktadýr ve onun
yanýsýra, mahkemeler adaletinin temel biçimi de; çünkü ilkesel
hukuk kavramlarýný çeliþtirmek için, iki kiþinin tamamen yalýn ve
temel iliþkisinden baþka bir þeye gereksinmemiz yoktur.
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Ýki insan ya da iki insan istencinin, iki insan ya da iki insan
istenci olarak birbirine tamamen eþit olmasý, yalnýzca bir belit olmakla kalmaz ama güçlü bir abartmadýr da. Önce iki insan, hatta
iki insan olarak, cinsiyet bakýmýndan eþit olmayabilir ve bu yalýn
gerçek bizi, hemen toplumun en yalýn öðelerinin eðer bir an için
bu çocukluðu kabul edersek, iki insan (iki erkek) deðil ama üretim ereðiyle toplum durumunda yaþamanýn en yalýn ve ilk biçimi
olan bir aile kuran bir erkekle bir kadýn olduðuna götürür. Ama bu,
bay Dühringin hoþuna hiç gitmez. Çünkü bir yandan toplumun iki
kurucusunun elden geldiðince eþit kýlýnmýþ olmalarý gerekir ve öte
yandan erkek ve kadýnýn ahlaksal ve hukuksal eþitliðini, ilkel aileden hareketle, bay Dühring bile kurmayý baþaramaz. Öyleyse, iki
þeyden biri: Ya bay Dühringin, çoðalmasý tüm toplumun yapýsýný
kuracak olan toplumsal molekülü hemen yokolmaya adaydýr, çünkü iki erkek kendi aralarýnda hiçbir zaman çocuk meydana getiremez; ya da onlarý iki aile baþkaný olarak tasarlamamýz gerekir. Ve
bu durumda, tüm yalýn temel þema kendi karþýtýna dönüþür: Bu
þema, insanlarýn eþitliði yerine olsa olsa aile baþkanlarýnýn eþitliðini
ve kadýnlara ne düþündükleri sorulmadýðý için, ayrýca kadýnlarýn
baðýmlýlýðýný gösterir.
Burada okura, bu iki ünlü er kiþiden kurtulmak üzere olmadýðý kötü haberini vermek zorundayýz. Toplumsal iliþkiler alanýnda
bu er kiþiler, artýk kendilerinden kurtulmuþ olmamýz gereken öteki
göksel cisimler sakinlerinin þimdiye deðin oynadýklarýna benzer
bir rol oynarlar. Çözülecek bir iktisat, bir siyaset vb. sorunu mu var,
hemen iki adam sahneye girer ve iþi belitsel yöntem aracýyla bir
anda yoluna koyarlar. Bizim gerçeksel filozofumuzun yaratýcý, sistem doðurucu, [sayfa 164] hayranlýk uyandýrýcý bulgusu; ne yazýk ki
eðer doðruluða saygýlý olmak istersek, iki adamcaðýzý o bulmadý.
Bu iki adamcaðýz, bütün 18. yüzyýlýn ortak malýdýr. Bunlar daha
Rousseaunun, bu arada bay Dühringin tezlerinin tam tersini belitsel yöntem aracýyla tanýtladýklarý, 1854teki Eþitsizliðin Kaynaðý
Üzerine Söylevinde görünürler. Adam Smithten Ricardoya, ekonomi politik teorisyenlerinde birinci planda bir rol oynarlar; ama
burada en azýndan her biri farklý iþlerle uðraþmak çoðu kez avcýlýk ve balýkçýlýk ve ürünlerini karþýlýklý olarak deðiþtirmek bakýmýmdan, eþit deðildirler. Gerçi bütün 18. Yüzyýl boyunca bu adamlar,
yalnýzca yalýn açýklayýcý örnek hizmeti görürler ve bay Dühringin
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özgünlüðü, bu açýklayýcý yöntemi bütün toplumsal bilimlerin temel
yöntemi ve bütün tarihsel kuruluþlarýn ölçütü katýna çýkarmasýndadýr. Þeylerin ve insanlarýn sýký sýkýya bilimsel anlayýþý içinde de
daha büyük bir kolaylýk saðlanamazdý.
Ýki insan ve onlarýn istençlerinin birbirlerine tamamen eþit
olduklarý ve ikisinden hiçbirinin ötekine verecek hiçbir buyruðu
olmadýðý temel belitini saptamak için herhangi iki insandan hiçbir
zaman yararlanamayýz. Bunlarýn tüm gerçeklikten, yeryüzünde varolan bütün ulusal, ekonomik, siyasal ve dinsel iliþkilerden, bütün
cinsel ve kiþisel özelliklerden, geriye her ikisinden de yalýn insan
kavramýndan baþka bir þey kalmayacak denli kurtulmuþ iki insan
olmasý gerek: Ancak o zaman tamamen eþit olurlar. Her yerde
tinci giriþimler kokusu alan ve bunlarý teþhir eden bu ayný bay
Dühring tarafýndan çaðrýlmýþ iki eksiksiz hayalet. Bu iki hayalet,
elbette kendilerini çaðýran kimsenin onlardan istediði her þeyi yapmak zorundadýrlar ve iþte bu nedenle de bütün marifetleri baþkalarý
için son derece önemsizdir.
Bununla birlikte, bay Dühringi belitsel yöntemi içinde biraz
daha izleyelim. Ýki istençten hiçbiri ötekinden kesinlikle hiçbir þey
isteyemez. Eðer gene de biri bunu dener ve ereðine güç kullanarak eriþirse,. ortaya bir haksýzlýk durumu çýkar ve bay Dühring haksýzlýðý, zoru, köleliði, kýsaca geçmiþin bütün kargýþlý tarihini iþte bu
temel þema ile açýklar. Oysa [sayfa 165]
Rousseau, yukarda adý geçen yapýtýnda, iki adam aracýyla
ve ayný derecede belitsel bir biçimde, tersini tanýtlamýþtý: þöyle ki
ikisinden A, Byi kölelik durumuna zorla deðil ama yalnýzca Byi
Adan vazgeçemeyecek bir durum içine koyarak düþürebilir; ne
var ki bay Dühring için bu görüþ, gereðinden çok materyalist bir
görüþtür. Öyleyse sorunu biraz baþka bir biçimde alalým. Gemileri
batmýþ iki kiþi, bir adada yalnýzdýrlar ve bir topluluk kurarlar. Ýstençleri biçimsel bakýmdan tamamen eþittir ve bu her ikisi tarafýndan
da böylece kabul edilir. Ama maddi bakýmdan büyük bir eþitsizlik
vardýr. A kararlý ve gözüpek, B kararsýz, gevþek ve rahatýna düþkündür; A uyanýk, B budaladýr. Anýn isteðini Bye önce inandýrma,
sonra alýþkanlýk aracýyla ama her zaman özgür onama biçimi altýnda, düzenli olarak kabul ettirmesi için ne kadar zaman gerek? Özgür onama biçimi ister korunmuþ, ister ayaklar altýna alýnmýþ olsun,
kölelik köleliktir. Köleliðe özgür onama ile giriþ, Almanyada Otuz
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Yýl Savaþý sonrasýna deðin, bütün ortaçað boyunca sürer. Prusyada,
1806 ve 1807 bozgunlarýndan sonra, toprak köleliði ve toprak köleliði
ile birlikte iyiliksever senyörleri için uyruklarýna sefalet, hastalýk ve
yaþlýlýk durumunda yardým etmek zorunluluðu da ortadan kaldýrýldýðý zaman, köylüler krala, ondan toprak kölesi olarak býrakýlmalarýný
isteyen bir dilekçe gönderirler: Baþka türlü onlara, darlýk içinde
kim yardým edecekti? Ýki insan þemasý, eþitlik ve karþýlýklý yardým
için olduðu denli eþitsizlik ve kölelik için de cuk oturur ve yok olma tehdidi altýnda, bu iki insanýn aile baþkaný olduklarýný kabul etmek zorunda bulunduðumuzdan, bu þemada soydan geçme kölelik
de öngörülmüþ demektir.
Ama, bir an için bunu býrakalým. Bay Dühringin belitsel
yönteminin bizi inandýrmýþ olduðunu ve iki istenç arasýndaki tam
eþitlik, evrensel insan egemenliði, birey egemenliði gibi, Stirnerin Biricikinin özgülüðüyle birlikte bu iþteki alçakgönüllü payýný
isteyebilmesine karþýn, yanlarýnda beceriksiz biri olarak kaldýðý bu
gerçek söz devleri üzerinde kendimizden geçtiðimizi kabul edelim.
Ýþte þimdi hepimiz [sayfa 166] tamamen eþit ve baðýmsýz kiþileriz. Hepimiz mi? Hayýr, gene de hepimiz deðil. Kabul edilebilir baðýmlýlýklar da var ve bu türlü baðýmlýlýklar, iki istencin iki istenç olarak
gerçekleþmesinde deðil ama bir üçüncü alanda, yani örneðin çocuklar karþýsýnda, onlarýn kendileri tarafýndan yönetilmelerindeki
yetersizlikte aranmasý gereken nedenlerle açýklanýr.
Gerçekten! Baðýmlýlýk nedenleri, istençlerin istençler olarak
gerçekleþmesinde aranmamalýdýr! Elbette aranmamalýdýr, çünkü
engellenen þey, bir istencin gerçekleþmesinin ta kendisidir! Ama
bir üçüncü alanda aranmalýdýr! Ve bu üçüncü alan hangisidir?
Baský altýna alýnmýþ istencin yetersiz istenç olarak somut belirlenmesi! Bizim gerçeksel filozofumuz, istenç soyut ve boþ deyimi karþýsýnda gerçekten öylesine uzaklaþmýþtýr ki bu istencin gerçek içeriði, belirlenimi onun için bir üçüncü alandýr. Ne olursa olsun,
hak eþitliðinin bir ayrýklama içerdiðini saptamak zorundayýz. Bu
eþitlik, kendinin belirlenmesinde yetersiz kalmýþ bir istenç için
geçerli olmaz. Yüzgeri Etme n° 1.
Devam edelim:
Hayvan ve insan bir kiþi içinde karýþtýklarý zaman, tamamen
insan bir ikinci kiþi adýna, davranýþ biçiminin, karþý karþýya sanki
yalnýzca insan kiþiler varmýþ gibi olabilip olmayacaðý sorulabilir. ...
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Öyleyse biri bir ölçüde hayvan niteliði taþýyan, ahlak bakýmýndan
eþitsiz iki insan varsayýmýmýz, insan gruplarý içindeki ve bu gruplar
arasýndaki bir farka uygun olarak ortaya çýkabilen bütün iliþkilerin
tipik temel biçimidir.
Bu sýkýntýlý kaçamaklarý izleyen ve bay Dühringin insanal
insanýn, hayvansal insana ne ölçüde karýþabileceðini, deðiþmez
ahlaka hiçbir leke sürmeksizin ona karþý ne ölçüde güvensizlik,
savaþ kurnazlýðý, sertlik araçlarý, hatta ürkü (terör) ya da hile kullanabileceðini kazüistik* gücüyle saptamak için bir cizvit papazý gibi
çabaladýðý içler acýsý saldýrýya kulak asýp asmamak, artýk okura
kalmýþ.
Demek ki iki kiþi ahlak bakýmýndan eþitsiz olduklarý [sayfa
167] zaman, eþitlik sona erer. Ama o zaman, birbirine tamamen eþit
iki adam çaðýrmak gerçekten zahmete deðmezdi, çünkü ahlak
bakýmýndan birbirine tamamen eþit iki kiþi yoktur. Eþitsizlik, birinin
insan kiþi, oysa öbürünün hayvan cinsinden olmasýna dayanmalýdýr mý denecek? Ama insanýn hayvan dünyasýndan gelmesi, insanýn hayvandan hiçbir zaman tamamen kurtulamayacaðý gerçeðini
zaten içerir; öyleki hayvanlýk ya da insanlýk içinde az ya da çok, bir
derece farkýndan baþka hiçbir þey, hiçbir zaman sözkonusu olamaz. Ýnsanlarýn, insan-insanlar ile hayvan-insanlar, iyiler ile kötüler, koyunlar ile tekeler gibi birbirinden kesinlikle ayrýlmýþ iki grup
biçimindeki bölünmesine, gerçeksel felsefe bir yana býrakýlýrsa,
yalnýzca ve yalnýzca ayrýmýný yapmak için mantýðý kendi yüce yargýcý durumuna getirecek denli ileri götüren hýristiyanlýkta rastlanýr.
Ama gerçeksel felsefede yüce yargýç kim olacak? Ýþlerin her halde
yakýnlarýna, yani dinden olmayan tekelere karþý yüce yargýçlýk görevlerini dindar koyunlarýn, hem de bilinen baþarýyla kendi üstlerine aldýklarý hýristiyan pratiðinde olduðu gibi olmasý gerekecek. Bu
bakýma gerçeksel filozoflar mezhebi, eðer bir kurulursa, bu barýþçýllardan hiçbir þeyde geri kalmayacak. Ne var ki bu, bizi ilgisiz býrakabilir; bizi ilgilendiren þey, insanlar arasýndaki ahlak eþitsizliðinden
ötürü, eþitliðin yeni baþtan bir hiçe indirgendiði itirafýdýr. Yüzgeri
Etme n° 2.
Gene devam edelim:
Eðer biri doðruluk ve bilime göre, ama öteki herhangi bir
* Vicdan durumlarýný inceleyen tanrýbilim kolu. -ç.
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boþinan ya da önyargýya göre davranýrsa, zorunlu ve normal olarak
karþýlýklý düzensizlikler meydana gelecektir. ... Yeteneksizliðin, kabalýk ya da kötü ahlak eðiliminin belirli bir derecesinde, bundan
her durumda bir çatýþma doðacaktýr. ... Kendileri için zor kullanýlmasýnýn son çare olduðu kimseler, yalnýzca çocuklar ve deliler deðildir. Kimi doðal gruplarýn ve kimi uygarlýk sýnýflarýnýn özyapýsý,
ahlak bozukluðu ile düþman bir duruma gelmiþ istençlerinin egemenlik altýna alýnmasýný, onu kolektif baðlara yeniden kavuþturmak
ereðiyle önüne geçilmez bir zorunluluk durumuna [sayfa 168] getirebilir. Burada da baþkasýnýn istenci, eþit bir hakla donatýlmýþ olarak
düþünülür; ama zararlý bir düþman eyleminin ahlak bozukluðu
yüzünden bir ödünlenmeye yolaçmýþtýr ve bu eylem, ona karþý zor
kullandýrdýðý zaman, kendi öz haksýzlýðýnýn tepkisinden baþka bir
þey elde etmez.
Böylece iki istencin tam eþitliðini ortadan kaldýrmak ve
uygar yýrtýcý devletlerin, Ruslarýn Türkistandaki canavarlýklarýna deðin,* geri kalmýþ halklara karþý bütün alçaklýklarýný doðrulayan bir
ahlak kurmak için, yalnýzca ahlak eþitsizliði deðil ama entelektüel
eþitsizlik de yeter. General Kaufmann 1873 yazýnda, Tatar Yamudlar
aþiretine saldýrdýðý, çadýrlarýný yaktýðý ve kadýnlarý ile çocuklarýný,
buyruðun dediði gibi, tam Kafkas usulü kýlýçtan geçirdiði zaman,
o da Yamudlarýn ahlak bozukluðu ile düþman durumuna gelmiþ
istençlerinin egemenlik altýna alýnmasýnýn, onu kolektif baðlara
yeniden kavuþturmak ereðiyle, önüne geçilmez bir zorunluluk
durumuna gelmiþ bulunduðu ve kullandýðý araçlarýn en uygun araçlar olduðu öne sürüyordu; ereði isteyen, araçlarý da ister. Ne var ki
General Kaufmann yavuzluðu, üstelik Yamudlarla alay edecek ve
ödünleme yapmak için onlarý öldürerek, onlarýn istencine eþit hak
sahibi olarak saygý gösterdiðini söyleyecek denli ileri götürmüyordu. Ve bir kez daha, bu çatýþmada neyin boþinan, önyargý, kabalýk,
kötü ahlak eðilimi olduðuna ve ödünleme yapmak için zor kullanma
ve egemenlik altýna almanýn zorunlu olduðu anýn hangi an olduðuna
* Türkistanýn 1873 yýlýnda General Kaufmannýn komutasý altýnda çar ordularý
tarafýndan fethi sýrasýnda, Rus ordularýndan General Golovagov tarafýndan komuta edilen
bir birlik, Türkmen Yamudlar aþiretine karþý son derece sert bir cezalandýrma seferine
giriþti. Engelsin kaynaðý, büyük bir olasýlýkla, Amerikalý diplomat Euène Schuylerin þu
yapýtýdýr: Turkestan Notes of a journey in Russian Turkestan, Kokhand, Bukhara and
Kuldj, c. II. London 1876, s. 356-359. -Ed.
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karar verecek olanlar, seçkinlerdir, doðruluða ve bilime göre hareket
ettikleri kabul olunan kimseler, yani son çözümlemede gerçeksel
filozoflardýr. Demek ki eþitlik þimdi... zorla ödünlemedir ve eðer
ikinci istenç birinci tarafýndan eþit hak sahibi olarak kabul ediliyorsa,
bu iþ egemenlik altýna alma aracýyla olmaktadýr. Bu kez, utanýlacak
[sayfa 169] bir kaçýþ biçiminde yozlaþmýþ bulunan Yüzgeri Etme n° 3.
Ayraç arasýnda söyleyelim ki baþkasýnýn istencinin zorla
ödünlemede hak bakýmýndan eþit olarak düþünüldüðü yolundaki
tümce, cezanýn suçlunun hakký olmasýný isteyen teorinin bir bozulmasýndan baþka bir þey deðildir.
Cezayý suçlunun öz hakkýnýn zarfý olarak düþünmekle suçlu,
akýllý varlýk olarak onurlandýrýlýyor. (Hukuk Felsefesi, § 100, not.)
Daha ileri gitmeyebiliriz. Bay Dühringi o denli belitsel bir
biçimde kurulmuþ olan kendi eþitliðini, kendi evrensel insan egemenliðini vb. parça parça yýkma iþinde daha çok izlemek; toplumunu topu topu iki insandan nasýl meydana getirdiðini ama sorunu kýsaca özetlemek için bir üçüncü ortak olmaksýzýn, çoðunlukla hiçbir karar alýnamayacaðý ve bu kararlar olmaksýzýn, yani çoðunluðun azýnlýk üzerinde egemenliði olmaksýzýn hiçbir devlet varolamayacaðý için, devlet kurma bakýmýndan bir üçüncü insana nasýl
gereksinme duyduðunu ve daha sonra güzel bir sabah ziyaret etmek onuruna eriþeceðimiz geleceðin sosyaliter (toplumcu) devletini kurmak üzere nasýl yavaþ yavaþ daha dingin bir yola girdiðini
gözlemlemek gereksiz. Ýki istencin tam eþitliðinin varlýðýný ancak
bu iki istenç hiçbir þey istemedikleri sürece sürdürdüðünü; insan
istençleri olarak insan istençleri olmaktan çýkar ve gerçek bireysel
istençler, gerçek iki insanýn istençleri durumuna dönüþür dönüþmez, eþitliðin de ortadan kalktýðýný ve bir yandan çocukluk, delilik,
sözde hayvanlýk, sözde boþinan, sözde önyargý, sözde yeteneksizliðin, öte yandan insanlýðýn doðruluk ve bilimin kavranmasýna
yatkýnlýk savýnýn, yani iki istencin ve onlara eþlik eden zekalarýn niteliðindeki tüm farkýn egemenlik altýna almaya deðin gidebilen bir
eþitsizliði doðruladýðýný yeterince gördük: Bay Dühringin kendi öz
eþitlik yapýsýný tepeden týrnaða, böyle köklü bir biçimde yýktýðýný
gördükten sonra, artýk ne isteyebiliriz?
Ama her ne denli bay Dühringin eþitlik fikrini o yavan ve
budalaca inceleme biçiminden kurtulmuþ bulunuyorsak da, bu
fikrin kendisinden ve oynadýðý rolden; özellikle [sayfa 170] Rousseauda
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oynadýðý teorik, Fransýz devriminde ve ondan sonra oynadýðý pratik
ve siyasal ve bugün de hemen bütün ülkelerin sosyalist hareketinde oynadýðý önemli ajitasyon rolünden henüz kurtulmuþ bulunmuyoruz. Bu fikrin bilimsel içeriðinin saptanmasý, onun proleter
ajitasyon için deðerini de belirleyecektir.
Bütün insanlarýn insan olarak ortak bir þeye sahip bulunduklarý ve bu ortak þey ölçüsünde eþit olduklarý fikri, kuþkusuz
dünya kadar eski bir fikirdir. Ama modern eþitlik istemi bundan
adamakýllý farklýdýr; istem, daha çok, bu insan olma ortak niteliðinden, insanlarýn bu insan olarak eþitliðinden, bütün insanlarýn, ya
da en azýndan bir devletin bütün yurttaþlarýnýn, bir toplumun bütün
üyelerinin eþit bir siyasal ve toplumsal deðere sahip olma hakkýnýn
çýkarýlmasýna dayanýr. Bu ilk göreli eþitlik fikrinden, devlet ve toplum içinde bir hak eþitliði sonucunun çýkartýlabilmesi için binlerce
yýl geçmesi gerekti ve binlerce yýl geçti. En eski topluluklarda, ilkel
ortaklýklarda hak eþitliði, olsa olsa ortaklýk üyeleri arasýnda sözkonusu olabiliyordu; kadýnlar, köleler, yabancýlar doðal olarak bu eþitlik
dýþýnda kalýyorlardý. Yunan ve Romalýlarda insanlar arasýndaki
eþitsizlik, herhangi bir eþitlikten çok daha aðýr basýyordu. Yunanlýlar
ile Barbarlarýn, özgür insanlar ile kölelerin, yurttaþlar ile korunuklarýn, Romalý yurttaþlar ile Roma uyruklarýnýn (geniþ bir deyim kullanmak gerekirse) eþit bir siyasal deðer hakkýna sahip olabilmeleri,
eskilerin gözüne kesenkes delilik olarak görünürdü. Roma Ýmparatorluðu çaðýnda bütün bu farklar, özgür insanlar ile köleler arasýndaki fark dýþýnda, yavaþ yavaþ ortadan kalktý; bundan, hiç olmazsa
özgür insanlar için, üzerinde özel mülkiyete dayalý hukukun bildiðimiz en yetkin biçimi olan Roma hukukunun geliþtiði o özel kiþiler
arasýndaki eþitlik doðdu. Ama özgür insanlar ile köleler arasýndaki
karþýtlýk varlýðýný sürdürdüðü sürece, genel insan eþitliðinden hukuksal sonuçlar çýkarmak sözkonusu olamazdý; bunu daha kýsa bir
süre önce Kuzey Amerika Birliðinin köleci devletlerinde gördük.
[sayfa 171] Hýristiyanlýk, bütün insanlar arasýnda yalnýzca bir eþitlikten,
kendi köleler ve ezilenler dini olma niteliðine tastamam uygun
düþen eþit ilk günah eþitliðinden baþka bir eþitlik tanýmadý. Bunun
yanýsýra her ne denli en çok seçkinlerin eþitliði kabul ediliyorduysa
da, bu eþitlik ancak ilk baþlarda uygulandý. Gene yeni dinin ilk zamanlarýnda görülen mal ortaklýðý izleri, gerçek eþitlik fikrinden çok,
ezilenler arasýndaki dayanýþmaya baðlanabilir. Kýsa sürede din
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adamlarý ile laikler arasýnda bir karþýtlýðýn saptanmasý, bu hýristiyan
eþitliðinin ilk izlerine bile son verdi.  Batý Avrupanýn Germenler
tarafýndan istilasý, yavaþ yavaþ o zamana deðin benzeri görülmemiþ
bir karmaþýklýða sahip toplumsal ve siyasal bir aþama-sýrasý (hiyerarþi) kurulmasý nedeniyle, bütün eþitlik fikirlerini yüzyýllar için ortadan kaldýrdý; ama ayný zamanda, bu istila Batý ve Orta Avrupayý
tarih hareketi içine çekti, ilk kez olarak sýkýþýk bir uygarlýk bölgesi
ve bu bölge içinde ilk kez olarak birbirlerini etkileyen ve baþarýsýzlýkta birbirlerine dayanan ve her þeyden önce ulusal nitelikte bir
devletler sistemi yarattý. Böylece bu istila, üzerinde daha sonraki
çaðlarda insanlarýn eþit deðerinden, insan haklarýndan söz edilebildiði tek alaný hazýrlýyordu.
Ayrýca feodal ortaçað, baðrýnda, geliþmesinin ilerlemesi içinde modern eþitlik isteminin temsilcisi olmaya aday sýnýfý da geliþtirdi:
burjuvaziyi. Baþlangýçta kendisi de feodal bir zümre (ordre) olan
burjuvazi, 15. yüzyýl sonunda büyük deniz bulgularý ona yeni ve
daha geniþ bir yaþam açtýðý zaman, feodal toplum içindeki zanaatçý yönü aðýr basan sanayi ve ürünlerin deðiþimini daha yüksek
bir düzeye çýkarmýþtý. O zamana deðin yalnýzca Ýtalya ile Doðu Akdeniz ülkeleri arasýnda yapýlan Avrupa ötesi ticaret, þimdi Amerika
ve Hindistana dek yayýldý ve kýsa zamanda önem bakýmýndan
çeþitli Avrupa ülkeleri arasýndaki deðiþimi olduðu denli, tek tek her
ülkenin iç ticaretini de geçti. Amerika altýn ve gümüþü Avrupaya
aktý ve bir ayrýþtýrma öðesi olarak feodal toplumun bütün boþluk,
yarýk ve gözenekleri içinde girdi. Zanaatçý iþletme, artýk artan gereksinmelere yetmiyordu. En ileri [sayfa 172] ülkelerin yönetici sanayilerinde, zanaat sanayisinin yerini, yapýmevi sanayisi (manüfaktür) aldý.
Bununla birlikte toplumun ekonomik yaþam koþullarýndaki
bu güçlü devrim, siyasal yapýsýnda buna uygun düþen bir deðiþiklikle
hemen izlenmedi. Toplum gitgide daha burjuva bir duruma gelirken, devlet rejimi feodal kaldý. Büyük ticaret, yani özellikle uluslararasý ve hele dünya ticareti, hareketlerinde engellerle karþýlaþmayan, bir bakýma eþit haklara sahip, hiç deðilse tek baþýna alýnmýþ
her yerde, hepsi için eþit bir hukuk temeli üzerinde deðiþim yapan
özgür emtia sahiplerinin varlýðýný gerektirir. Zanaatçýlýktan yapýmevi
sanayisine geçiþ, emek-güçlerinin kiralanmasý için yapýmcý ile sözleþme yapabilen ve buna dayanarak onun karþýsýna sözleþme yapan
kiþi niteliðiyle eþit haklarla çýkan belli bir sayýda özgür emekçinin
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de varlýðýný gerektirir  bir yandan lonca baðlarýndan, öte yandan
da kendi emek-güçlerini kendi baþlarýna deðerlendirme araçlarýndan özgür [yoksun] emekçilerin varlýðýný. Ensonu, genel olarak
insan emeði olduklarý için ve insan emeði olarak, bütün insan
emeklerinin eþitlik ve eþit deðeri, bilinçsiz ama en kesin dýþavurumunu, modern burjuva iktisadýnýn bir metaýn deðerinin o metaýn
içerdiði toplumsal bakýmdan gerekli-emek aracýy-la ölçülmesini
isteyen deðer yasasýnda bulur.*  Ama ekonomik iliþkilerin özgürlük
ve hak eþitliði istediði yerde, siyasal rejim onlarýn karþýsýna her
adýmda loncasal engeller ve ayrýcalýklar çýkartýyordu. Yerel ayrýcalýklar, farklýlaþtýrýlmýþ gümrükler, her türlü ayrým yasalarý, ticaretlerinde yalnýz yabancýlar ya da sömürgelerde yaþayan halk için deðil
ama çoðu kez devlet uyruklarý için de zararlý oluyordu; loncasal
ayrýcalýklar, yapýmevi sanayisinin geliþme yolunu keserek, her yerde
varlýðýný sürdürüyordu. Burjuva rakipler için hiçbir yerde ne yol
açýk, ne de þanslar eþitti  ve bununla birlikte istemlerin en baþta
geleni ve kendini gitgide daha çok duyuraný da, iþte buydu. [sayfa 173]
Bu feodal eþitsizliklerin ortadan kaldýrýlmasýyla feodal engellerden kurtuluþ ve hak eþitliðinin kurulmasý istemi, toplumun
ekonomik geliþmesi tarafýndan bir kez gündeme konduktan sonra, kýsa sürede daha geniþ boyutlar kazanmaktan geri kalamazdý.
Her ne denli bu istem, sanayi ve ticaret yararýna ileri sürülüyorduysa da, ayný hak eþitliðinin tam bir toprak köleliðinden baþlayarak
köleliðin bütün derecelerinde, çalýþma zamanlarýnýn en büyük bölümünü karþýlýksýz olarak iyiliksever feodal beylerine ayýrmak ve ayrýca ona ve devlete sayýsýz vergiler ödemek zorunda olan geniþ
köylüler yýðýný için istenmesi de gerekiyordu. Öte yandan feodal
üstünlüklerin, soylularýn vergi baðýþýklýðýnýn, çeþitli zümrelerin siyasal ayrýcalýklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný istemekten de geri kalýnamazdý. Ve artýk Roma Ýmparatorluðunda olduðu gibi evrensel
bir imparatorlukta deðil ama birbiriyle eþitlik iliþkileri kurmuþ ve
burjuva geliþmenin aþaðý yukarý eþit bir düzeyinde bulunan baðýmsýz bir devletler sistemi içinde yaþandýðý için, bu istemin tek bir
devletin sýnýrlarýný aþan genel bir nitelik kazanmasý ve özgürlük ve
eþitliðin insan haklarý olarak ilan edilmesi gerektiði kendiliðinden
* Modern eþitlik fikirlerinin burjuva toplumun ekonomik koþullarýndan bu çýkarýlýþý
ilk kez olarak Marks tarafýndan Kapitalde açýklanmiþtýr. [F.E.]
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anlaþýlýyordu. Ama bununla birlikte, insan haklarýný ilk tanýyan anayasa olan Amerikan anayasasýnýn, Amerikada yaþayan renkli insanlarýn köleliðini bir solukta doðrulamasý, bu insan haklarýnýn özgül
burjuva niteliðini açýkça gösteren bir þeydir: Sýnýf ayrýcalýklarý
kaldýrýlmýþ, ýrk ayrýcalýklarý onaylanmýþtýr.
Bununla birlikte bilinir ki burjuvazi, feodal burjuvazi krizalitinden çýktýðý, ortaçað zümresi (ordre) modern sýnýf (classe) durumuna dönüþtüðü andan baþlayarak burjuvazinin gölgesi olan proletarya, ona durmadan ve kaçýnýlmaz bir biçimde eþlik edecektir. Ve
ayný biçimde proleter eþitlik istemleri de burjuva eþitlik istemlerine
eþlik edecektir. Sýnýf ayrýcalýklarýnýn kaldýrýlmasý burjuva isteminin
ortaya konduðu andan baþlayarak, bunun yanýsýra sýnýflarýn kendisinin kaldýrýlmasý proleter istemi, önce ilkel hýristiyanliða dayanarak dinsel bir biçim altýnda, sonra burjuva eþitlik [sayfa 174] teorilerinin ta kendilerine dayanarak oraya çýkar. Proleterler, burjuvazinin eþitlik önerisini hemen benimserler: Ancak eþitlik yalnýzca
görünüþte, yalnýzca devlet alanýnda deðil, ekonomik ve toplumsal
alanda da gerçek olarak kurulmalýdýr. Ve özellikle Fransýz burjuvazisinin Büyük devrimden baþlayarak yurttaþ eþitliðini birinci plana
koymasýndan sonra Fransýz proletaryasý, ekonomik ve toplumsal
eþitlik isteyerek, ona hemen yanýt verdi; eþitlik, Fransýz proletaryasýnýn özel savaþ çýðlýðý durumuna geldi.
Eþitlik istemi proletaryanýn aðzýnda böylece ikili bir anlam
taþýr. Bu istem ya ve özellikle ilk baþta, örneðin Köylüler savaþýnda
durum budur apaçýk toplumsal eþitsizliklere karþý zengin ile yoksul, efendi ile köle, harvurup harman savuranlar ile açlýk çekenler
arasýndaki karþýtlýða karþý kendiliðinden bir tepkidir; böyle bir tepki
olarak o, yalnýzca devrimci içgüdünün dýþavurumudur ve doðrulanmasýný da burada yalnýzca burada bulur. Ya da burjuva eþitlik
istemine karþý, bu istemden az çok doðru ve daha ileri giden istemler çýkaran tepkiden doðmuþ bulunan bu istem, iþçileri kapitalistlere karþý, kapitalistlerin kendi savlarý yardýmýyla ayaklandýrmak
için bir ajitasyon aracý hizmeti görür ve bu durumda bu istem, burjuva eþitliðin kendisiyle ayakta durur ve onunla birlikte yýkýlýr. Her
iki durumda da proleter eþitlik isteminin gerçek içeriði, sýnýflarýn
kaldýrýlmasý istemidir. Bundan öte her eþitlik istemi, zorunlu olarak
saçmadýr. Bunun örneklerini verdik ve bay Dühringin gelecek düþlemleri üzerinde duracaðýmýz zaman, yeterince baþka örneklerini
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de bulacaðýz.
Böylece eþitlik fikri, burjuva biçimi altýnda olduðu denli proleter biçimi altýnda da tarihin, yaratýlmasý zorunlu olarak kendileri
de daha önceki uzun bir tarihe dayanan belirli tarihsel iliþkiler
gerektiren bir ürünüdür. Öyleyse her þey olabilir ama ölümsüz bir
doðruluk olamaz. Ve eðer bugün, þu ya da bu anlamda, geniþ halk
yýðýnlarý için kendiliðinden anlaþýlýr bir þey ise, eðer Marksýn dediði
gibi bir halk önyargýsý saðlamlýðýna sahip bulunuyor ise bu, onun
belitsel doðruluðunun [sayfa 175] sonucu deðil, 18. yüzyýl fikirlerinin
evrensel yayýlmasý ve sürüp giden güncelliðinin sonucudur. Öyleyse
eðer bay Dühring, iki ünlü adamcaðýzýný hemen eþitlik alaný üzerinde oynatabiliyorsa, bunun nedeni bu iþin halk önyargýsýna çok
doðal görünmesindendir. Ve gerçekte bay Dühring kendi felsefesini, bu felsefe ona çok doðal görünen þeylerden hareket ettiði için
doðal olarak adlandýrýr. Ama bunlar ona neden doðal görünüyor?
Ýþte kendine hiç sormadýðý þey de bu. [sayfa 176]
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ONBÝRÝNCÝ BÖLÜM

AHLAK VE HUKUK
ÖZGÜRLÜK VE ZORUNLULUK

SÝYASAL ve hukuksal konular bakýmýndan bu derslerde
önerilen ilkeler, en derine giden teknik irdelemelere dayanýr. Öyleyse
... burada hukuk ve siyasal bilimler alanýnda elde edilen sonuçlarýn
tutarlý betimlemesinin sözkonusu olduðu ... gerçeðinden hareket
etmek gerekecek. Benim ilk uzmanlýk alaným hukuk oldu ve ona
yalnýzca Üniversitedeki üç olaðan teorik hazýrlýk yýlýmý deðil ama
ayrýca üç yeni adli yýl boyunca onun bilimsel içeriðini derinleþtirmeye
yönelen sürekli bir çalýþmayý da adadým. ... Bundan ötürü, özel
hukukun olduðu denli özel hukukun içerdiði hukuksal yetersizliklerin de eleþtirisi, eðer bu eleþtiri konunun bütün güçlü yanlarýný olduðu denli bütün güçsüzlüklerini de bildiði bilincine sahip olmasaydý, elbette ayný güvenle yapýlamazdý.
Kendinden bu tonla söz etme hakkýna sahip bir adamýn,
özellikle Bay Marksýn vaktiyle yaptýðý ve savsakladýðýný [sayfa 177]
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kendi kabul ettiði hukuk öðrenimi karþýsýnda, insana a priori bir
güven vermesi gerek. Bu nedenle, böylesine büyük bir güvenle
ortaya çýkan özel hukuk eleþtirisinin, bize hukukun bilimsel niteliðinin çok ileri gitmediðini, zor üzerine kurulu mülkiyeti onayladýðý için pozitif yurttaþlýk hukukunun (medeni hukuk) haksýzlýk
olduðunu, ceza hukukunun doðal temelinin öç alma olduðunu 
içinde doðal temel biçiminde mistik bir kýlýk deðiþtirmeden baþka
yeni bir þey olmayan bir olumlama anlatmakla yetinmesinden
ancak þaþkýnlýk duyabiliriz. Siyasal bilimlerin sonuçlarý, biri þimdiye
kadar ötekilere karþý zor kullanan, ama bu durum bay Dühringi
zor kullanma ve köleliði, ilk olarak iþin içine ikincinin mi yoksa
üçüncünün mü soktuðunu büyük bir ciddiyetle incelemekten
alýkoymayan o bilinen üç adamýn pazarlýklarý ile sýnýrlanýyor.
Bununla birlikte, o güvenilir hukukçumuzun en derine giden
teknik irdelemelerini ve üç yýllýk yargýlama pratiði ile derinleþtirilmiþ
bilimsel görüþlerini biraz daha izleyelim.
Lassalle üzerine bay Dühring, bize onun iþin içine o zaman
henüz olanaklý olduðu gibi ademi-takip dedikleri þey, ... o yarýaklanma karýþmýþ olduðu için, siciline adli bir mahkumiyet geçirilmiþ olmamakla birlikte, bir mücevher kutusu hýrsýzlýðý giriþimine
isteklendirmekten sanýk olduðunu anlatýr.
Lassallein burada sözkonusu olan duruþmasý 1848 yazýnda,
hemen bütün Ren eyaletinde olduðu gibi, Fransýz ceza hukukunun yürürlükte bulunduðu Köln aðýr ceza mahkemesinde açýldý.
Prusya gelenek ve görenek hukuku, yalnýzca siyasal suçlar için
ayrýksýn olarak kabul edilmiþti ama bu ayrýksýn önlem de 1848 nisanýnda Camphausen tarafýndan yürürlükten kaldýrýldý. Fransýz
hukuku, Prusya hukukunun belirsiz isteklendirme (instigation)
kategorisini, hele bir suç giriþimine isteklendirmeyi kesenkes tanýmaz. O yalnýzca suça kýþkýrtmayý (excitation) tanýr ve bunun da,
cezalandýrýlmasý için armaðanlar, vaatler, tehditler, yetke ya da
gücün kötüye kullanýlmasý, cezayý gerektirici dolan ya da [sayfa 178]
düzenler aracýyla yapýlmasý gerekir (Fransýz ceza yasasýnýn 60.
maddesi). Prusya yasasýna gömülmüþ bulunan savcýlýk, tamamen
bay Dühring gibi, kesinlikle belirlenmiþ Fransýz özel koþulu ile bu
yasanýn karýþýk belirsizliði arasýndaki özsel ayrýmý gözden yitirdi,
Lassallea karþý asýlsýz bir dava açtý ve parlak bir baþarýsýzlýða uðradý.
Gerçekten Fransýz ceza usulünün Prusya yasasýna özgü ademi-
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takibi, o yarý-aklanmayý tanýdýðýný ileri sürmek için, modern Fransýz hukukunu hiç bilmemek gerek; ceza usulünde bu hukuk, ya
mahkumiyeti ya da aklanmayý tanýr, yarý-önlem tanýmaz.
Böylece eðer bay Dühring, code Napoléonu* bir kez bile
eline almýþ olsaydý, kuþkusuz bu parlak üsluplu tarih yazma biçimini Lassallea ayný güvenle uygulayamazdý, demek zorundayýz.
Öyleyse, Büyük Fransýz devriminin toplumsal baþarýlarýna dayanan
ve onlarý hukuk alanýna aktaran tek modern burjuva yasamasýnýn
(mevzuatýnýn), modern Fransýz hukukunun, bay Dühring için tamamen bilinmez olduðunu saptamamýz gerekiyor.
Ayrýca Fransýz örneðine göre bütün anakara (Avrupa kýtasý)
üzerinde uygulanan oyçokluðu ile karar veren jüriler eleþtirilerek,
bize þu ders veriliyor:
Evet, tarihte geçmiþ örneklerden yoksun da olmayan çeliþik
oylar karþýsýnda bir mahkumiyetin, yetkin bir toplumda olanaksýz
kurumlar arasýnda sýnýflandýrýlmasý gerektiði fikrine hatta alýþýlabilinecektir. Bununla birlikte bu ciddi ve ustalýklý anlayýþ, yukarda
belirtmiþ bulunduðumuz gibi, zorunlu olarak geleneksel siyasal
kuruluþlara uygun düþmez görünecektir, çünkü onlar için çok iyidir.
Jüri üyelerinin oybirliðinin, yalnýzca ceza mahkumiyetlerinde deðil ama medeni hukuk davalarý oylamalarýnda bile, Ýngiliz
kamu hukukuna, yani anýmsanamayacak denli eski çaðlardan, öyleyse en azýndan 14. yüzyýldan beri yürürlükte bulunan yazýlý olmayan töre hükümlerine göre kesenkes zorunlu olduðunu bay Dühring
gene bilmiyor. Demek ki bay Dühringe göre bugünkü dünya için
çok iyi olan ciddi ve [sayfa 179] ustalýklý anlayýþ, daha en karanlýk ortaçaðda, Ýngilterede yasa gücüne sahip olmuþ ve Ýngiltereden, en
derine giden teknik irdelemeler bu konuda bay Dühring e bir tek
sözcük bile haber vermeden, Ýrlandaya, Amerika Birleþik Devletlerine ve tüm Ýngiliz sömürgelerine geçmiþ! Buna göre jüri üyelerinin oybirliðinin uygulandýðý bölge, yalnýzca Prusya hukukunun
küçücük çalýþma alaný ile karþýlaþtýrýlýnca, son derece daha geniþ
olmakla kalmaz ama jüri üyelerinin çoðunluðu ile karar verilen
bölgelerin tümünden de daha geniþ bir alaný kapsar. Tek modern
hukuku, Fransýz hukukunu hiç bilmemek bay Dühringe yetmez;
o, Roma hukuku yetkesinden baðýmsýz olarak günümüze deðin
* Fransýz Yurttaþlýk Yasasý (Medeni Kanunu). -ç.
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geliþmekte devam etmiþ ve dünyanýn bütün anakaralarýna yayýlmýþ
tek germanik hukuk olan Ýngiliz hukuku konusunda da bir o kadar
zýr cahildir. Ve neden olmasýn? Çünkü bay Dühring, hukuksal düþüncenin Ýngiliz çeþidi, klasik Roma hukukçularýnýn arý kavramlarýnýn
irdelenmesinde Alman topraðý üzerinde eriþilmiþ bulunan kültüre
kafa tutamaz der ve daha ötede þöyle ekler:
Bizim atýlým dolu dilbilimi (linquistique) yapýmýz karþýsýnda
çocuksu dilbilimi karýþýklýklarý ile Ýngiliz dil dünyasý nedir ki?
Bunu ancak Spinozanýn aðzý ile yanýtlayabiliriz: Ignorantia
non est argumentum, bilisizlik bir kanýt deðildir.
Öyleyse, þundan baþka bir sonuca varamayýz: Bay Dühringin
en derine giden teknik irdelemeleri, üç yýl Corpus Jurisin* teorik
öðreniminde ve baþka bir üç yýl da soylu Prusya hukukunun pratik
öðreniminde derinleþmeye dayanýyor. Bu, kuþkusuz, çok övülecek
ve eski Prusya modasýna göre saygýdeðer bir asliye yargýcý ya da
avukatý için yeterli bir þey. Ama bütün dünyalar ve bütün çaðlar
için bir hukuk felsefesi hazýrlamaya giriþildiði zaman, ne de olsa
tarihte, Almanyanýn Prusya hukukunun çiçeklendiði küçük köþesinden bambaþka bir rol oynamýþ bulunan Fransa, Ýngiltere ve Birleþik Devletler gibi ülkelerde hukukun durumu üzerine de [sayfa 180]
biraz bir þeyler bilmek gerekirdi.
Ama devam edelim:
Bazen gelenek ve görenek hukuku, bazen yazýlý yasa olarak çok çeþitli yönlerde, çok geliþigüzel bir biçimde kesiþen yerel,
bölgesel ve ulusal hukuklarýn, en önemli sorunlarý salt kurala uygun
(statutaire) bir biçime bürünen alacabulaca karýþýmý içinde ayrýntýlarýn genel fikri yokettiði, genelliklerin de bazen özeli ortadan
kaldýrdýðý bu düzensizlik ve çeliþki örneði, gerçekten, kimde olursa
olsun, açýk bir hukuk bilincini... olanaklý kýlacak bir nitelikte deðildir.
Ama bu karýþýk durum nerede hüküm sürer? Bir kez daha
Prusya hukukunun uygulama bölgesinde, bu hukukun yanýnda,
üstünde ya da altýnda, bölgesel hukuklar, yerel tüzükler, þurada
burada da kamu hukuku ve öteki anlaþýlmaz karýþýklýklarýn bütün
birçok çeþitli göreli deðerler gamýný belirledikleri ve bütün hukuk
pratisyenlerinde bay Dühringin burada öylesine bir sevimlilikle yi* Corpus juris civilis, Ýmparator Justinianusun giriþimi üzerine Romalý hukukçular
tarafýndan saptanmýþ yasalar derlemesidir. -Ed.
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nelediði tehlike çýðlýðýna yol açtýklarý yerde. Onun sevgili Prusyasýný
býrakmaya hiçbir gereksinmesi yok, bu türlü günü geçmiþ koþullarýn
uzun zamandan beri ortadan kalkmýþ bulunduðu öteki uygar ülkeler þöyle dursun, orada yetmiþ yýldan beri buna benzer hiçbir þeyin
artýk sözkonusu olmadýðýna kendisini inandýrmasý için, Ren kýyýsýna gelmesi yeter.
Devam edelim:
Bireyin kendi doðal sorumluluðunu, kamusal kurullar ya
da öteki yönetsel kuruluþlarýn, her üyesinin kiþisel payýný saklayan
gizli, öyleyse anonim yargý ya da kolektif eylemleri ile örttüðü,
daha az belirgin bir biçimde görülür.
Ve baþka yerde:
Kiþisel sorumluluðun kurullar tarafýndan bu gizleme ve örtme biçiminin kabul edilmesini yadsýmak, bizim bugünkü koþullarýmýzda þaþýrtýcý ve son derece sert bir istek olurdu.
Belki de bay Dühring, Ýngiliz hukuku alanýnda, yargýçlar kurulunun her üyesinin kendi yargýsýný açýk oturumda kiþisel olarak
açýklamasý ve gerekçelendirmesi gerektiði, seçimle kurulmayan,
oturum ve oylarý açýk olmayan yönetsel [sayfa 181] kurullarýn, özellikle
Prusyalý ve öteki ülkelerin çoðunda bilinmeyen bir kurul olduðu,
öyleki kendi isteðinin yalnýzca ... Prusyada þaþýrtýcý ve son derece
sert görünebileceði haberini, þaþýrtýcý bir haber olarak karþýlayacak.
Ayný biçimde doðum, evlenme, ölüm ve gömme sýrasýnda
dinsel pratiklerin zorbaca baskýsý üzerindeki yakýnmalarý da, bütün
büyük uygar ülkeler içinde, yalnýzca Prusyayý ilgilendirir ve bu
bile, nüfus kütüðünün kabulünden sonra artýk doðru deðildir.* Bay
Dühringin ancak geleceðin sosyaliter devleti aracýyla gerçekleþtirdiði þey, bu arada Bismarckýn kendisi tarafýndan yalýn bir yasa
aracýyla gerçekleþtirilmiþ bulunuyor.  Ayný biçimde, hukukçularý
meslekleri bakýmýndan yeterince donatýlmamýþ görmekten
yakýnarak, ki bu yakýnma yönetim memurlarýna da yayýlabilir,
özgül bir biçimde Prusyalý bir yakýnma türküsü söylemekten baþka
bir þey yapmaz ve hatta bay Dühringin her fýrsatta ilan ettiði gülünçleþtirilmiþ Yahudi düþmanlýðý (antisémitisme) bile, eðer Prusyaya
deðilse, en azýndan Elbenin doðusunda kalan topraklara özgü bir
* Prusyada nüfus kütügü, Bismarckýn kimlik belgeleri düzenleme hakkýný Kiliseden
geri alan 9 Mart 1874 günlü bir yasasý aracýyla kabul edilmiþtir. -Ed.
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özelliktir. O bütün önyargý ve boþinanlara büyük bir küçümsemeyle
yukardan bakan ayný gerçeksel filozof, kendi payýna kendi kiþisel
düþkünlüklerine öylesine derin bir biçimde gömülmüþtür ki Yahudilere karþý ortaçað yobazlýðýndan kalma bu halk önyargýsýna, doðal
güdülere dayanan doðal bir yargý adýný verir ve insaný þaþýrtan
þu sava deðin gider: Sosyalizm, güçlü Yahudi karýþýmlý demografik
durumlara meydan okuyabilecek tek güçtür. (Yahudi karýþýmlý
durum! Ne doðal dil!)
Yeter. Derin hukuk bilgisinin bu sergilenme biçimi arkasýnda, en iyi olasýlýkla, eski tip bayaðý bir Prusyalý hukukçunun, en
bayaðý teknik bilgisinden baþka bir þey yok. Bay Dühringin sonuçlarýný bize mantýklý bir biçimde sunduðu hukuk ve siyasal bilimler
alaný, Prusya yasamasýnýn yürürlükte olduðu bölge ile örtüþür.
Þimdi Ýngilterede bile herhangi bir hukukçu için oldukça tanýdýk
olan Roma hukuku [sayfa 182] dýþýnda, Dühringin hukuk bilgileri yalnýzca ve yalnýzca Prusya yasamasý ile, yani bay Dühringin yazma
sanatýný oradan öðrendiðine inandýracak bir Almanca ile kaleme
alýnmýþ ve ahlaksal ahkamlarý, hukuksal bulanýklýk ve tutarsýzlýðý,
iþkence ve ceza aracý olarak sopa vuruþlarý ile artýk büsbütün devrim-öncesi döneme iliþkin o aydýn ataerkil despotizm yasamasý
ile sýnýrlanýr. Onu aþan her þey, Fransýzlarýn modern burjuva hukuku denli tamamen özgün evrimi ve tüm anakara üzerinde bilinmeyen kiþisel özgürlük güvencesi ile Ýngiliz hukuku da bay Dühring
için dayanýlmaz bir þeydir. Salt görünür çevreni kabul etmeyen
ama adamakýllý devrimci bir hareket içinde, dýþ ve iç doðanýn bütün
yerlerini ve bütün göklerini kullanan felsefe,  bu felsefe, gerçek
çevren olarak... kendilerine olsa olsa soylu Prusya hukukunun yürürlükte bulunduðu birkaç baþka toprak parçasýnýn eklenebileceði
altý eski Doðu Prusya eyaleti* sýnýrlarýna sahip; bu çevrenin ötesinde bu felsefe ne yeri, ne göðü, ne dýþ doðayý ne de iç doðayý ama
yalnýzca dünyanýn geri kalan bölümünde olup biten þeyler karþýsýnda en koyu bilgisizlik tablosunu kullanýr.
Özgür istenç (libre-arbitre, irade-i cüziye) denilen þeye, insan
sorumluluðuna, zorunluluk ve özgürlük iliþkisine deðin gitmeden,
ahlak ve hukuk gerektiði gibi incelenemez. Bundan ötürü gerçeksel
* 1815 antlaþmalarýndan önce Prusyanýn olan Brandenburg, Doðu Prusya, Batý Prusya,
Posnanya, Pomeranya ve Silezya eyaletleri sözkonusu ediliyor. -Ed.
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felsefe, bu sorunun bir deðil ama iki çözümüne sahip.
Bütün düzmece özgürlük teorileri yerine, bir yandan ussal
kavrayýþ, öte yandan da içgüdüsel kararlarýn, deyim yerindeyse bir
orta güç oluþturmak için kendisine göre birleþtikleri iliþkinin, deney aracýyla bilinen niteliðini koymak gerekir. Bu türlü dinamiðin
temel olgularý gözlemden çýkarýlmalý ve henüz olmayaný ölçmek
için, olanak ölçüsünde, onu doðal olarak ve büyüklük olarak genel
bir deðerlendirme konusu yapmalýdýr. Böylece, iç özgürlük üzerine, bunlarla beslenen binlerce yýl tarafýndan, ýsýtýlýp ýsýtýlýp ortaya
konmuþ [sayfa 183] bulunan budalaca yapýntýlar yalnýzca kökten süpürülmüþ olmakla kalmaz ama yaþamýn pratik örgütlenmesi için yararlanýlabilecek olumlu bir þeyle deðiþtirilmiþ de olur.
Öyleyse özgürlük, ussal kavrayýþýn insaný saða, usdýþý içgüdülerin sola çekmesine ve bu güçlerin paralel-kenarýnda, gerçek
hareketin köþegene göre oluþmasýna dayanýr. Buna göre özgürlük,
kavrayýþ ile içgüdü, ussal ile usdýþýnýn ortalamasý olacak ve derecesi, her birey için, bir gökbilimi terimi kullanmak gerekirse, kiþisel
denklem yardýmýyla deney tarafýndan saptanabilecektir. Ama birkaç sayfa ötede, þöyle denir:
Biz ahlaksal sorumluluðu, bizce bilinçli güdüleri doðal ve
edinilmiþ usa göre alma anýklýðýndan baþka bir anlamý olmayan
özgürlük üzerine kuruyoruz. Bu güdüler, olanaklý karþýtýn algýlanmasýna karþýn, önüne geçilmez bir zorunlulukla eylemler üzerinde
etkili olurlar; ama ahlaksal etkenlere rol verirken, iþte tam da bu
önüne geçilmez zorlamaya güveniyoruz.
Özgürlüðün en küçük bir umursama duymaksýzýn birinciyi
yalanlayan bu ikinci belirlenimi de, Hegel anlayýþýnýn bir aþýrý yavanlýða indirgenme biçiminden baþka bir þey deðildir. Özgürlük ve
zorunluluk iliþkisini doðru olarak ilk düþünen, Hegel oldu. Ona
göre özgürlük, zorunluluðunun kavranmasýdýr. Zorunluluk ancak
kavranýlmadýðý ölçüde kördür.* Özgürlük, doða yasalarý karþýsýnda
düþlenmiþ bir baðýmsýzlýkta deðil ama bu yasalarýn bilinmesinde
ve bu bilme aracýyla bu yasalarýn belirli erekler için yöntemli bir
biçimde kullanýlma olanaðýndadýr. Bu, dýþ doða yasalarý için olduðu
denli, insanýn maddi ve manevi varlýðýný yöneten yasalar, gerçeklikte deðil, olsa olsa kafamýzýn içinde ayýrabildiðimiz iki yasa
* Hegel, Ansiklopedi, I, § 147, katma, s. 294, édition Henning, Berlin 1843. -Ed.
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sýnýfý için de böyledir. Öyleyse istenç özgürlüðü, ne yaptýðýný bile
bile karar verme yetisinden baþka bir anlama gelmez. Buna göre,
belirli bir sorun üzerinde bir adamýn yargýsý ne denli özgürse, bu
yargýnýn içeriðini belirleyen [sayfa 184] zorunluluk o denli büyüktür;
oysa, çok sayýda çeþitli ve çeliþik karar arasýnda, görünüþte canýnýn
istediði gibi seçen, bilgisizliðe dayanan kararsýzlýk, bununla özgür
olmayýþýný, egemenliði altýna alacaðý þeyin egemenliði altýnda bulunduðunu göstermekten baþka bir þey yapmaz. Öyleyse özgürlük,
kendimiz ve dýþ doða üzerinde, doðal zorunluluklarýn bilgisi üzerine kurulu egemenliðe dayanýr; böylece o, zorunlu olarak, tarihsel
geliþmenin bir ürünüdür. Hayvanlar dünyasýndan ayrýlarý ilk insanlar, her özsel noktada hayvanlar denli az özgür idiler; . ama uygarlýðýn her ilerlemesi, özgürlüðe doðru atýlmýþ bir adýmdý. Ýnsanlýk tarihinin eþiðinde, mekanik hareketin ýsý durumuna dönüþtürülmesinin, sürtünme ile ateþ yakýlmasýnýn bulunmasý; bizi bugüne getirmiþ olan evrimin sonunda ise, ýsýnýn mekanik hareket durumuna
dönüþtürülmesinin, buharlý makinenin bulunmasý var.  Ve buhar
makinesinin toplumsal dünyada gerçekleþtirdiði çok büyük özgürleþtirici devrime karþýn (bu devrim daha yarý yolu bile bulmadý),
evrensel özgürleþtirici etkinlik bakýmýndan, sürtünme ile ateþ yakmanýn onu geride býraktýðý da kuþku götürmez. Çünkü sürtünme
ile ateþ yakma insana, doðanýn bir gücü üzerinde ilk kez olarak
egemenlik verdi ve böylece onu hayvanlar dünyasýndan kesinlikle
ayýrdý. Buhar makinesi, kendisinden çýkan bütün o kudretli üretken
güçlerin, sýnýf farklýlýklarýnýn, bireysel varlýk araçlarý kaygýsýnýn artýk
olmayacaðý ve ilk kez olarak gerçek bir insan özgürlüðünün, doðanýn
bilgisine varýlmýþ yasalarý ile uyum durumunda bir yaþamýn
sözkonusu olabileceði bir toplumsal düzeni olanaklý kýlan o güçlerin
temsilcisi olarak gözümüzde kazandýðý bütün deðere karþýn, insanlýðýn evriminde hiçbir zaman bu denli güçlü bir sýçrama gerçekleþtirmeyecektir. Ama tüm insanlýk tarihinin henüz ne denli genç olduðu
ve bugünkü buluþlarýmýza mutlak bir deðer yüklemenin ne denli
gülünç olacaðý, bütün geçmiþ tarihin, mekanik hareketin ýsý durumuna dönüþmesinin pratik bulgusundan, ýsýnýn mekanik hareket
durumuna dönüþmesinin pratik bulgusuna giden tarih dönemi
olarak nitelendirilmesi yalýn olgusundan da [sayfa 185] anlaþýlabilir.
Doðrusunu söylemek gerekirse tarih, bay Dühringde baþka
türlü incelenir. Bütün olarak yanýlgýlar, bilgisizlik ve barbarlýk, baský
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ve kölelik tarihi olduðundan, gerçeksel felsefe için bir iðrenme konusudur; özelde, gene de iki büyük kesime ayrýlýr: 1. Maddenin
kendi kendine özdeþ durumundan Fransýz devrimine deðin ve 2.
Fransýz devriminden bay Dühring e deðin; ama bu durum, 19.
yüzyýlý henüz özsel olarak gerici; dahasý, entelektüel açýdan 18.
yüzyýldan daha da gerici (!) kalmaktan engellemez. Gene de 19.
yüzyýl, baðrýnda sosyalizmi ve bunun sonucu Fransýz devrimi habercileri ve kahramanlarý tarafýndan düþünülmüþ olandan [!] daha
güçlü bir dönüþümün tohumunu taþýr. Gerçeksel felsefenin geçmiþ
tarih için duyduðu küçümseme, kendini þöyle doðrular:
Gelecekteki binlerce yýllýk dizi düþünüldüðü zaman, özgün
belgelerin tarihsel bir bellek saðladýðý birkaç bin yýl, insanlýðýn
geçmiþ bileþimleri ile birlikte, çok azþey anlatýr. ... Bir bütün olarak
insan türü henüz gençtir ve eðer bir gün bilimsel bellek, binlerle
deðil onbinlerle sayabilirse, zihinsel olgunluk eksikliði, kurumlarýmýzýn çocukluðu, bu çok doðal öncül, o zaman en eski ilkçað olarak düþünülecek zamanýmýzý açýklamak için söz götürmez bir deðer
kazanacaktýr.
Son tümcenin, gerçekten atýlým dolu dilbilimsel yapýsý üzerinde uzun boylu durmadan, yalnýzca iki þeyi dikkate alacaðýz: Önce o en eski ilkçaðýn, tüm daha sonraki ve daha üstün evrimin
temelini oluþturduðu, hareket noktasý olarak hayvanlar dünyasýndan kurtulan insaný ve içerik olarak da geleceðin ortaklýk üyesi
insanlarýnýn benzerleriyle hiçbir zaman karþýlaþmayacaklarý
güçlükler üzerindeki utkuyu aldýðý için, her durumda bütün gelecek
kuþaklarýn gözünde en ilginç bir tarihsel dönem olarak kalacaðýný.
Ve ikinci olarak da ortak bu güçlük ve bu engellerle alýkonmayan
gelecekteki tarihsel dönemlerin, karþýsýnda bambaþka bilimsel,
teknik ve toplumsal baþarýlar vaat ettikleri bu, en eski ilkçað sonunun, bu öylesine geri ve gerilek yüzyýlý nitelendiren [sayfa 186]
eksiklik, zihinsel çocukluk koþullarý içinde bulgulanmýþ olan son
çözümlemede kesin doðruluklar, deðiþmez doðruluklar ve köklü
görüþler yardýmýyla, o gelecekteki bin yýllara davranýþ kurallarý
vermek için, her durumda çok tuhaf bir biçimde seçilmiþ bir an olduðunu. Tarihin geçmiþteki geliþmesine reva görülen bütün küçümsemelerin, onun sözde en yüksek sonucunu, gerçeksel denilen
felsefeyi de kapsamýna aldýðýný ayrýmsamamak için, gerçekten felsefenin Richard Wagneri eksi Wagnerin yeteneði olmak gerek.
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Yeni köktenci bilimin en özellik belirtici parçalarýndan biri
de yaþamýn bireyselleþtirilmesi ve deðerlendirilmesine ayrýlarý kýsýmdýr. Bu kýsýmda, tam üç bölüm boyunca, gürül gürül bir kaynaktan, falcý kadýn beylik düþüncesi fýþkýrýp akar. Ne yazýk ki birkaç
kýsa örnekle yetinmek zorundayýz.
Her duyumun ve bunun sonucu yaþamýn bütün öznel biçimlerinin derin özü, durumlarýn farklýlýðý üzerine dayanýr. ... Oysa
yaþamýn, bütünlüðü içinde [!] ne olduðuna gelince, yaþam duygusunu yükselten ve kesin uyarýlarý geliþtiren þeyin, sürerlik durumu
deðil ama yaþamýn bir durumundan bir baþka durumuna geçiþ
olduðu, sözü pek uzatmadan [!] da gösterilebilir. ... Deyim yerindeyse sürekli durgunlukta ve ayný denge koþulu içinde gibi kalan kendi
kendine duyulur biçimde özdeþ durum, doðasý ne olursa olsun,
varlýk deneyimi bakýmýndan büyük bir anlam taþýmaz. ... Alýþký ve
deyim yerindeyse alýþkanlýk, yaþamý bütün olarak ölümden farksýz,
ilgisiz ve duygusuz bir þey durumuna getirir. Ona olsa olsa, bir
çeþit olumsuz dirimsel hareket olarak, bir de can sýkýntýsý iþkencesi
eklenir. ... Durgun bir yaþam içinde, bireyler ve halklar için her türlü tutku, her türlü varlýk ilgisi söner. Ama bütün bu olaylarý açýklanabilir kýlan þey, iþte bizim ayrým yasamýzdýr.
Bay Dühringin kendi tepeden týrnaða özgün sonuçlarýný saptama hýzý inanýlacak gibi deðil. Önce, gerçeksel felsefe diline çevrilmiþ bir beylik düþünce: Ayný sýnýrýn sürekli uyarýlmasý ya da ayný
uyarýnýn sürerliði, her siniri ve her sinir sistemini yorar; öyleyse,
normal durumda, sinirsel uyarýlarda [sayfa 187] kesinti ya da deðiþiklik
olmasý gerekir bu, yýllardan beri, herhangi bir fizyoloji elkitabýnda
okunabilir ve her hamkafa bunu kendi öz deneyimi ile bilir. Bu
eski yavanlýk, hemen bizim ayrým yasamýz durumuna dönüþmeden çok az önce: bütün duyumlarýn derin özü, durumlarýn farklýlýðý
üzerine dayanýr gizemli biçimi altýnda kopya edilmiþ. Ve bu ayný
yasa, eþitliðin güzelliðinin açýklama ve örneklerinden baþka bir þey
olmayan, öyleki en yüzeysel hamkafanýn anlayýþý için bile hiçbir
açýklamaya hiçbir gereksinme duymayan ve bu sözde ayrým yasasýna iletilmekten de bir atom açýklýk kazanmayan bütün bu olaylar
dizisini adamakýllý açýklanabilir kýlýyor.
Ama bu, henüz  bizim ayrým yasamýzýn köktenci niteliðini
tamamen ortaya koymuþ olmaktan çok uzaktýr.
Yaþam çaðlarýnýn ardýþýklýðý ve buna baðlý olarak yaþam
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koþullarýndaki deðiþikliklerin ortaya çýkýþý, bizim ayrým ilkemizi aydýnlýða çýkarmak için hiç de yabancý olmayan bir örnek verir. ...
Çocuk, yeniyetme, genç, olgun insan, bu uðraklardan her birindeki dirimsel duygularýnýn yoðunluðunu, içinde bulunduklarý deðiþmez
durumlarda, bu durumlarýn birinden ötekine geçiþ dönemlerinde
olduðundan daha az duyarlar.
Bu yetmez:
Eðer daha önce tadýlmýþ ya da yapýlmýþ olan þeyin yinelenmesinin bir çekiciliði olmadýðý gerçeði hesaba katýlýrsa, bizim ayrým yasamýz daha dolaylý bir uygulama alaný bulabilir.
Ve þimdi, daha önceki saçma sapan sözlerin derin ve kavrayýþlý tümcelerinin baþlangýç hizmeti gördükleri saçma sapan sözü
okur, kendi baþýna tasarlayabilir; kuþkusuz bay Dühring, kitabýnýn
sonunda utkun bir biçimde, þöyle haykýrabilir:
Yaþamýn deðerini ölçmek ve güçlendirmek için ayrým yasasý, hem teorik, hem de pratik bir biçimde iþi sona erdiren bir durum kazandý!
Bay Dühring bu yasayý, okurlarýnýn entelektüel deðerini [sayfa
188] ölçmek için daha az önemli bulmuyor: Okurlarýnýn yalnýzca
eþekler ya da hamkafalardan oluþtuðunu sanýyor olsa gerek!
Daha ötede, bize þu son derece pratik yaþam kurallarý veriliyor:
Yaþama karþý tüm ilgiyi uyanýk tutmanýn çaresi [hamkafalar ve hamkafalý olmak isteyenler için güzel görev!] tümü oluþturan
çeþitli, deyim yerindeyse ilksel ilgileri doðal öneller içinde geliþtirmek
ve birbiri yerine geçirmektir. Ayný zamanda, ayný durum için, tamamen yararsýz ölü zamanlarýn ortaya çýkmasýný önleyecek biçimde, aþaðý düzeyde ve karþýlanmalarý daha kolay uyarýcýlarýn, daha
yüksek uyarýcýlar ve daha sürekli eylemlerle deðiþtirilebilmesi yolundaki kertelenmeden de yararlanmak gerekecektir. Öte yandan,
toplumsal yaþamýn normal akýþý içinde doðal olarak ya da baþka
biçimde oluþan gerilimlerin keyfe baðlý olarak birikmelerini, zorlanmalarýný ya da buna karþýt bir saðduyuya aykýrýlýkla, en hafif hareketlerinden baþlayarak karþýlanmalarýný ve böylece zevk verici bir
gereksinmenin geliþmesi içinde engellemelerini önlemek de önem
kazanacaktýr. Doðal düzüne (rythme) saygý burada, baþka yerde
olduðu gibi, ölçünün ve sevimli hareketin önkoþuludur. Herhangi
bir durumun güzelliðini, doða ya da koþullar vb. tarafýndan ona ve-
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rilmiþ bulunan önelin ötesine yaymak gibi olanaksýz bir görev de
üstlenmemelidir, vb..
Yaþamý tatmak için, en tatsýz yavanlýklar üzerinde kýlý kýrk
yaran bir bilgiçlikten çýkarýlmýþ bu cafcaflý hamkafa vahiylerini
kendinde kural edinecek yiðit, kuþkusuz tamamen yetersiz ölü
zamanlardan yakýnamayacak. Bütün zamanýný, zevklerini kurallar
içinde hazýrlamak ve düzenlemek için kullanacak, öyleki zevkin
kendisi için artýk boþ bir an bile kalmayacak.
Yaþamý, hem de bütünlüðü içinde tatmalýyýz. Bay Dühringin
bize yasakladýðý yalnýzca iki þey var: Birincisi tütün kullanmanýn
pislikleri, ikincisi de ince bir duyarlýk bakýmýndan genel olarak
üzücü ya da kýnanmasý gereken dürtüler uyandýran özelliklere
sahip içki ve yiyecekler. Ama [sayfa 189] ekonomi politik kitabýnda
raký (schnaps) damýtýmýný öylesine göklere çýkaran bir biçimde
ululayan bay Dühring, rakýyý bu içkiler arasýna koyamaz; öyleyse
yasaðýnýn kapsamýna yalnýzca þarap ve birayý aldýðý sonucunu çýkarmak zorundayýz. Eti de yasaklasa, o zaman gerçeksel felsefeyi müteveffa Gustav Struvenin üzerlerinde o denli büyük bir baþarýyla
dönüp durduðu yüksekliklere  arý çocukluk tepelerine yükseltmiþ
olacak.
Ayrýca bay Dühring, içkiler konusunda biraz daha eli açýk
olabilirdi. Statikten dinamiðe giden köprüyü, kendi öz itirafýna göre
hiçbir zaman bulamamýþ bir adamýn, biraz çok içen ve sonra bu
kez dinamikten statiðe giden köprüyü, o da boþ yere arayan bir zavallýya karþý hoþgörücü olmak için, kuþkusuz çok haklý bir nedeni
vardýr. [sayfa 190]
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ONÝKÝNCÝ BÖLÜM

DÝYALEKTÝK
NÝCELÝK VE NÝTELÝK

VARLIÐIN temel mantýksal özgülükleri üzerindeki önermelerin birincisi ve en önemlisi, çeliþkinin dýþtalanmasýna iliþkindir.
Çeliþki, bir gerçekliðe deðil ama ancak düþünceler bileþmesine
iliþkin olabilecek bir kategoridir. Þeylerde çeliþki yoktur ya da baþka
bir deyiþle, gerçek (effective) olarak konmuþ çeliþki, anlamsýzlýðýn
doruðundan baþka bir þey deðildir. ... Karþýt bir yönde birbiriyle
boy ölçüþen güçlerin uzlaþmaz karþýtlýðý, dünyanýn ve onu meydana getiren varlýklarýn varoluþundaki bütün eylemlerin temel biçimidir. Ama güçlerin, öðelerin ve bireylerin yönleri arasýndaki bu
çatýþma, saçma çeliþkiler fikri ile hiç mi hiç karýþmaz. ... Burada,
gerçek (effective) çeliþkinin gerçek (rélle) saçmalýðýnýn açýk bir
imgesi aracýyla, mantýðýn sözde gizemlerinin çoðu kez yaydýðý sisleri daðýtmýþ ve çeliþki diyalektiði yani uzlaþmaz karþýt evren þemasý
altýnda varsayýlan bu çok kaba yontulmuþ [sayfa 191] kukla için þurada
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burada saçýlýp savrulan övgülerin yararsýzlýðýný ortaya koymuþ olduðumuz için kendimizi hoþnut sayabiliriz.
Ýþte Felsefe Dersleri içinde diyalektik üzerine okunanýn hepsi, aþaðý yukarý bu. Buna karþý, Eleþtirel Tarihte, çeliþki diyalektiði
ve onunla birlikte özellikle Hegel, büsbütün baþka biçimde saldýrýya uðrar.
Hegelin Mantýkýna ya da daha doðrusu Logos öðretisine
göre çeliþik, gerçekte, diyelim özü gereði ancak öznel ve bilinçli
bir þey olarak tasarlanabilen düþüncede deðil ama nesnel olarak
varolan ve deyim yerindeyse ete kemiðe bürünmüþ bir biçimde,
þeylerin ve süreçlerin içinde bulunur; öyleki anlamsýzlýk, olanaksýz
bir düþünce bileþmesi olarak kalmaz, gerçek bir güç durumuna
gelir. Saçmanýn gerçekliði, hegelci mantýk ve mantýksýzlýk birliðinin
birinci iman maddesidir. ... Bir þey ne denli çeliþik ise o denli gerçektir, ya da bir baþka deyiþle, bir þey ne denli saçma ise o denli
inanýlmaya deðer; yeni bir türetim bile olmayan, açýnlama teolojisi
ile mistikten alýnmýþ bulunan bu özdeyiþ, diyalektik dedikleri ilkenin
çýrýlçýplak dýþavurumudur.
Bu iki parça içinde bulunan düþünce, çeliþki = anlamsýzlýktýr, öyleyse gerçek dünyada bulunmaz önerisinde özetlenir. Yeterince saðduyu sahibi insanlar bakýmýndan bu önerme: doðru
eðri ve eðri de doðru olamaz apaçýklýk deðerini taþýyabilir. Ama
diferansiyel hesap, saðduyunun karþý çýkmalarýna takýlýp kalmayarak, kimi koþullarda doðru ile eðriyi gene de eþdeðer olarak koyar
ve doðru-eðri özdeþliðinin saçma niteliði üzerinde katýlaþmýþ saðduyunun hiçbir zaman elde edemeyeceði sonuçlar elde eder. Ve
çeliþki diyalektiði denilen þeyin felsefede ilk Yunanlýlardan günümüze deðin oynamýþ bulunduðu rolden sonra, hatta bay Dühringden
daha güçlü bir düþmanýnýn bile ona bir tek sav ve birçok sövgüden
daha baþka kanýtlarla yanaþmasý gerekirdi.
Nesneleri dinginlik durumunda ve cansýz, her biri kendi baþýna, biri ötekinin yanýnda ve biri ötekinden sonra olarak düþündüðümüz sürece, kuþkusuz onlarda hiçbir çeliþki ile [sayfa 192] karþýlaþmayýz. Burada kýsmen ortak, kýsmen farklý, hatta birbiriyle çeliþik
ama bu takdirde, farklý þeylere daðýtýlmýþ ve bunun sonucu kendinde çeliþki içermeyen bazý özgülükler buluruz. Bu gözlem alaný
sýnýrlarý içinde, iþimizi alýþýlmýþ metafizik düþünce biçimi ile yürütebiliriz. Ama nesneleri hareketleri, deðiþmeleri, yaþamlarý, birbir-
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leri üzerindeki karþýlýklý etkileri içinde düþünmeye baþladýðýmýz andan baþlayarak durum iyiden iyiye deðiþir. Burada birdenbire çeliþkiler içine düþeriz. Hareketin kendisi bir çeliþkidir; daha yalýn mekanik yer deðiþtirmenin kendisi bile, ancak bir cisim bir ve ayný anda
hem bir yerde hem de bir baþka yerde, hem bir ve ayný yerde olduðu ve hem de orada olmadýðý için gerçekleþebilir. Ve hareket,
iþte bu çeliþkinin sürekli olarak ortaya çýkma ve ayný zamanda
çözülme biçimi içinde bulunur.
Öyleyse burada þeylerde ve süreçlerde nesnel olarak varolan ve deyim yerindeyse ete kemiðe bürünmüþ bir biçimde bulunan bir çeliþki ile karþý karþýyayýz. Bu konuda bay Dühring ne der?
Kýsaca, þimdiye deðin ussal mekanikte kesin statik ile dinamik
arasýnda hiçbir köprü olmadýðýný ileri sürer. Okur, bay Dühringin
bu gözde tümcesinin arkasýnda, ensonu þundan baþka bir þeyin
saklý olmadýðýný görür: Metafizik olarak düþünen anlýk (müdrike),
dinginlik fikrinden hareket fikrine kesenkes gelemez, çünkü burada yukardaki çeliþki onun yolunu keser. Ona göre hareket, bir
çeliþki olmasýndan ötürü, düpedüz kavranýlmaz bir þeydir. Ve bir
yandan hareketin kavranýlmaz niteliðini ileri sürerken, bir yandan
da istemeye istemeye bu çeliþkinin varlýðýný kabul eder; yani þeylerin
ve süreçlerin kendinde nesnel olarak varolan, üstüne üstlük gerçek bir de güç olan bir çeliþkinin bulunduðunu kabul eder.
Eðer daha yalýn mekanik yer deðiþtirme kendinde bir çeliþki
içeriyorsa, maddenin daha yüksek hareket biçimleri ile organik
yaþam ve organik yaþamýn geliþmesi haydi haydi içerir. Yukarda
yaþamýn, en baþta bir varlýðýn her an hem kendisi hem de bir baþkasý olmasýna dayandýðýný görmüþtük. Öyleyse yaþam da þeylerin
ve süreçlerin kendinde varolan, [sayfa 193] ara vermeden ortaya çýkan
ve çözülen bir çeliþkidir. Ve çeliþki biter bitmez, yaþam da biter,
ölüm baþgösterir. Ayný biçimde, düþünce alanýnda da çeliþkilerden
kurtulamayacaðýmýzý, ve örneðin içerden sýnýrsýz insanal bilme yeteneði ile bu yeteneðin dýþardan hepsi de sýnýrlý ve bilgileri de sýnýrlý olan insanlardaki gerçek varlýðý arasýndaki çeliþkinin, bizim için
pratik bakýmdan, hiç olmazsa sonsuz geliþme içinde, sonu olmayan
kuþaklar dizisi içinde çözüleceðini görmüþtük.
Yüksek matematiðin baþlýca temellerinden birinin, kimi koþullarda doðru ile eðrinin ayný þey olacaklarý olgusu olduðu gerçeðine daha önce deðinmiþtik. Yüksek matematik ayrýca, gözlerimiz
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önünde kesiþen çizgilerin, kesiþme noktalarýndan yalnýzca beþ-altý
santimetre ötede, koþut (paralel) olarak yani sonsuza deðin
uzatýlsalar bile, birbirleriyle kesiþemeyecek çizgiler olarak görünecekleri çeliþkisini de gerçekleþtirir. Ve gene de bu ve çok daha
keskin baþka çeliþkiler ile birlikte, yalnýzca doðru olmakla kalmayan ama bayaðý matematiðin hiçbir zaman elde edemeyeceði sonuçlarý elde eder.
Ama bayaðý matematik de çeliþkilerle doludur. Örneðin Anýn
bir kökünün Anýn bir üssü olmasý gerektiði bir çeliþkidir ama gene
de A½ = Ö-Adýr. Eksi bir büyüklüðün bir þeyin karesi olmasý bir
çeliþkidir, çünkü kendi kendisiyle çarpýlmýþ her eksi büyüklük artý
bir kare verir. Öyleyse -l in karekökü yalnýzca bir çeliþki deðil ama
hatta saçma bir çeliþki, gerçek bir anlamsýzlýktýr. Gene de, birçok
durumda Ö-1, doðru matematik iþlemlerin zorunlu sonucudur; dahasý var, eðer Ö-1 ile iþlem yapmak yasaklansaydý, yüksek matematik olsun, bayaðý matematik olsun, nerede olurdu?
Matematik bile, deðiþken büyüklüklerle uðraþarak, diyalektik alanýna yanaþýr ve ona bu geliþmeyi kazandýranýn diyalektik bir
filozof, Descartes olmasý da dikkate deðer. Deðiþken-olmayan büyüklükler matematiðine göre deðiþken büyüklükler matematiði ne
ise, metafizik düþünceye göre diyalektik düþünce de odur. Ama
bu durum, büyük matematikçiler yýðýnýnýn diyalektiði yalnýzca matematik alanda kabul etmesini ve aralarýndan çoðunun, diyalektik
yoldan elde [sayfa 194] edilmiþ yöntemleri tamamen eski, sýnýrlý metafizik yönteme göre iþ görmeye devam etmek için kullanmasýný hiç
mi hiç engellemez.
Bay Dühringin güçlerin karþýtlýðý ve karþýt evren þemasý üzerine daha bir ayrýntýya girmek, ancak bize bu konu üzerine yalnýzca
boþ sözden baþka bir þey vermiþ bulunsaydý, olanaklý olurdu. Sözü
edildikten sonra bu uzlaþmaz karþýtlýk bize, eylem durumunda ne
evren þemasýnda, ne de doða felsefesinde bir kez bile gösterilmez
ve bu, bay Dühringin bu dünyanýn ve onu oluþturan varlýklarýn
varoluþundaki bütün eylemlerin temel biçimi ile olumlu olarak
ne yapacaðýný hiç mi hiç bilmediðinin en iyi itirafýdýr. Gerçekten
Hegelin Varlýk öðretisi, o çeliþkiler durumunda deðil ama karþýt
yönlerde devinen güçler yavanlýðýna deðin düþürüldükten sonra
yapýlacak en iyi þey, kuþkusuz bu beylik düþüncenin her uygulanýþýný
bir yana býrakmaktýr.
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Bay Dühringin anti-diyalektik öfkesini boþaltmasýný saðlayan
ikinci nokta, Marksýn ona diyalektiði sunan Kapitalidir.
Diyalektik karýþýklýðýn zorlama ve fikir bezeklerinin kendilerini gösterdikleri doðal ve anlaþýlýr mantýk yokluðu....Þimdiye deðin
yayýnlanmýþ bulunan kýsma, belirli bir görüþ açýsýndan ve genel bir
biçimde [!], ünlü bir felsefi önyargýya göre her þeyi herhangi bir
þey ve herhangi bir þeyi her þey içinde aramak gerektiði ve bu fikir
karýþým ve karikatürünün sonucu olarak her þeyin bir þey olduðu
ilkesini uygulamak zorundayýz.
Ünlü felsefi önyargý üzerine sahip bulunduðu bu kavrayýcý
görüþ, tam da insan ve Alman olarak konuþmak gerekirse, gerçekten iki son ciltte iyi olarak daha neyin geleceði bilinemez diye
yazdýktan yedi satýr sonra bay Dühringin, Marksýn iktisadý felsefesinin sonunun, giderek Kapitalin bundan sonraki ciltlerinin içeriðinin ne olacaðýný önceden kesinlikle bildirmesini saðlar.
Bununla birlikte bay Dühringin yapýtlarý, kendilerini bize içlerinde çeliþkinin nesnel olarak mevcut ve deyim [sayfa 195] yerindeyse ete kemiðe bürünmüþ bir biçimde bulunduðu þeylere
iliþkinmiþ gibi ilk kez olarak göstermiyor. Ama bu onu, utkun bir
havayla þöyle devam etmekten alýkoymaz:
Gene de saðlam mantýðýn kendi karikatürünü yeneceði
önceden görülebilir bir þeydir. ... Diyalektik bilgiçlikler ve gizleme
meraklarý, biraz saðduyusu kalmýþ hiç kimseye ... bu düþünce ve
üslup biçimsizliðine kapýlma isteðini vermeyecektir. Diyalektik budalalýklarýn son kalýntýlarýnýn ortadan kalkmasý ile birlikte bu yutturmaca aracý ... aldatýcý etkisini yitirecek ... ve bu karmakarýþýk
þeyler çekirdeðinin, bir kez arýtýldýktan sonra, en iyi durumda ortaya, beylik düþünceler olmadýðý zaman beylik teori öðelerinden baþka bir þey çýkarmadýðý yerde, bir bilgelik izi bulmak için üzüntü
çekmek gerektiðine artýk kimse inanmayacaktýr. Saðlam mantýðý
deðerden düþürmeden [Marksýn] zorlamalarý[ný] Logos öðretisine
göre çevirmek tamamen olanaksýzdýr.
Marksýn yöntemi, kendisine inananlar için diyalektik mucizeler düzenlemek imiþ, vb..
Burada henüz Marksýn çalýþmalarýnýn ekonomik sonuçlarýnýn doðruluðu ya da yanlýþlýðý deðil ama yalnýzca Marks tarafýndan
uygulanan diyalektik yöntem sözkonusudur. Nedir ki kesin olan
bir þey var: Kapital okurlarýnýn çoðu, gerçekte ne okuduklarýný ancak
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þimdi, üstelik bay Dühringden öðreneceklerdir. Ve bunlar arasýnda
1867de (Ergänzungsblätter III, Heft 3),* Marksýn açýklamalarýný,
þimdi bunun zorunlu olduðunu söylediði gibi, önce Dühring diline
çevirmek zorunda kalmaksýzýn, kitabýn içeriðini kendi çapýndaki
bir düþünür için görece ussal bir biçimde açýklamaya henüz yetenekli olan bay Dühringin kendisi de var. Her ne denli daha o zamandan Marksýn diyalektiðini Hegelin diyalektiði ile özdeþleþtirmek
düþüncesizliðini göstermiþse de, gene de yöntem ile onun elde
edilmesini saðladýðý sonuçlar arasýnda ayrým yapma ve birinciyi
batýrmanýn ikincileri çürütme demek olmadýðýný anlama yetisini
henüz yitirmemiþti. [sayfa 196]
Herhalde bay Dühringin en þaþkýnlýk verici savý, Marksýn
bakýþ açýsýna göre sonunda her þeyin bir þey olduðu, öyleyse
Marks için örneðin kapitalistler ile ücretlilerin, feodal, kapitalist ve
sosyalist üretim biçimlerinin hep bir o1duðu; eninde sonunda
Marks ile bay Dühringin kuþkusuz hep bir olduklarý savýdýr. Böylesine budalaca zirzopluk olanaðýný açýklamak için yalnýzca diyalektik sözcüðünün, bay Dühringi, belirli bir fikir karikatür ve karýþýmý
sonucu, sonunda söylediði ve yaptýðý her þeyin  hep bir olduðu
bir sorumsuzluk durumuna düþürdüðünü kabul etmekten baþka
bir çare yok.
Burada bay Dühringin  benim parlak üsluplu tarih yazma
biçimim ya da Humeun bilginler ayaktakýmý dediði mikrolojik
ayrýntýda bir yanlýþlýk bildirimini onurlandýrma alçakgönüllülüðünü
göstermeksizin cins ve tipin hesabýný gören yöntem; bu daha yüksek ve daha soylu üslup yöntemi, eksiksiz doðruluðun çýkarlarý ve
meslekten olmayan okura karþý olan ödevler ile baðdaþan tek yöntemdir dediði þeyin bir örneði karþýsýnda bulunuyoruz.
Parlak üsluplu tarihsel betimleme ve cinsle tipin kýsaca hesabýný görme, bay Dühring için gerçekten çok elveriþlidir, çünkü bu
onun bütün belirli olaylarý mikrolojik olarak savsaklama, onlarý sýfýra eþit sayma ve bir tanýtlama yapma yerine genel formüllerle yetinme ve yalnýzca, yýldýrýmlarýyla doðrulama ya da ezme yolunu
tutmasýný saðlar. Düþmana hiçbir gerçek dayanak noktasý vermemek ve böylece ona kendini parlak üsluplu ve kýsa savlar içine
* Dühringin, Marksýn Kapitali üzerindeki makalesi 1867 yýlýnda, Ergänzungsblätter
zur Kenntnis der Gegenwart, c. III, n° 3, s. 182-186 içinde yayýnlanmýþtý. -Ed.
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atmak, genel formüller içinde daðýlmak ve sonunda, bu kez bay
Dühringi yýldýrýmla vurulmuþa döndürmekten, kýsacasý söylendiði
gibi topu ona geri göndermekten, herkesin hoþuna gitmeyen bu
iþten baþka hiçbir yanýt olanaðý býrakmamak da ek bir üstünlüktür.
Ýþte bu yüzden bize, Marksýn cehennemlik Logos öðretisinden hiç
olmazsa iki örnek vermek üzere, ayrýksýn olarak yüksek ve soylu
üslubu býrakmasýndan ötürü bay Dühringe gönül borcu duymamýz gerekiyor.
Bir yatýrýmýn belli bir sýnýra ulaþtýðý zaman, ancak bu [sayfa
197] basit nicelik artýþýyla sermaye durumuna dönüþtüðü sonucunu
çýkarmak için, örneðin Hegelin niceliðin niteliðe dönüþü yolundaki bulanýk ve karýþýk düþüncesini anýmsatmaktan baþka bir þey
bulamamak son derece gülünç olmuyor mu?
Kabul etmek gerekir ki bay Dühringin bu arýtýlmýþ sunuþunda, sorun oldukça tuhaf bir görünüþ alýyor. Öyleyse bu sorunun
aslýnda Marks ta nasýl bir görünüþe sahip bulunduðuna bakalým.
Sayfa 313te (Kapitalin 2. baskýsý)* Marks, deðiþmeyen sermaye,
deðiþen sermaye ve artý-deðer üzerindeki irdelemeye öngelen
irdelemede: Eldeki her para ya da deðer, keyfi olarak sermayeye
dönüþtürülemez. Bu dönüþümün gerçekleþebilmesi için, para ya
da meta sahibi bireyin elinde belli asgari miktarda bir para ya da
deðiþim-deðerinin bulunmasý gerekir.* sonucunu çýkarýr.
O zaman örnek olarak, sanayinin herhangi bir kolunda kendisi için, yani ücretinin deðerini üretmek için sekiz saat ve kapitalist için, onun cebine giren artý-deðeri üretmek için de dört saat
çalýþan iþçinin durumunu alýr. Ondan sonra birinin, eðer iþçilerinden
biri kadar yaþayabilmek için yeterli artý-deðeri her gün cebine indirmek istiyorsa, iki iþçiyi hammadde, iþ araçlarý ve ücretle donatmasýný saðlayan bir deðer niceliðine sahip olmasý gerekir. Ve kapitalist üretim, amaç olarak yalnýzca yaþamanýn saðlanmasýný deðil
ama zenginlik artýþýný gözettiði için bizim adamýmýz, iki iþçisiyle
birlikte hiçbir zaman bir kapitalist olamaz. Bayaðý bir iþçiden iki
kat daha iyi yaþamak ve üretilen artý-deðerin yarýsýný yeni baþtan
sermaye durumuna dönüþtürmek için adamýmýzýn sekiz iþçi çalýþtýrmasý, öyleyse daha þimdiden yukarda kabul edilen deðer niceliðinin dört katýna sahip olmasý gerekirdi. Ancak bundan sonra ve
* Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1993, s. 321. -Ed.
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herhangi bir küçük deðer niceliðinin sermaye durumuna dönüþmek
için yeterli olmadýðý ama bu dönüþüm için her geliþme dönemi ve
her sanayi kolunun belirli en düþük sýnýrlara sahip bulunduðu gerçeðini aydýnlatma ve temellendirmeye yönelik baþka açýklamalar
arasýnda [sayfa 198] Marks, þöyle yazar:
Hegelin Mantýkýnda saptadýðý yasanýn doðruluðu, doða
bilimlerinde olduðu gibi burada da görülür: Sýrf nicel farklýlýklar, bir
noktadan sonra nitel deðiþikliklere dönüþürler.*
Ve þimdi bay Dühringin, sayesinde Marksa söylediðinin tersini söylettiði yüksek ve soylu üsluba hayran olun. Marks þöyle
diyor: Bir deðer niceliðinin, ancak koþullara göre farklý ama her
özel durumda belirli en düþük bir büyüklüðe vardýktan sonra sermaye durumuna dönüþebilmesi olgusu, Hegel yasasýnýn bir doðruluk kanýtýdýr. Bay Dühring, ona þöyle dedirtiyor: Hegel yasasýna
göre nicelik niteliðe dönüþtüðü için, bunun sonucu, bir yatýrým,
belirli bir sýnýra vardýðý zaman ... sermaye olur. Yani tam karþýtý.
Eksiksiz doðruluk ve meslekten olmayan okura karþý olan
ödevler yararýna bu yanlýþ alýntýlar yapma alýþkýsý, bay Dühringin
Darwin sorununu nasýl iþlediðini gördüðümüzden bu yana, bize
yabancý deðil. Bu alýþký gitgide gerçeksel felsefenin bir iç zorunluluðu olarak görünür ve kuþkusuz  çok kestirme bir yöntemdir.
Burada yalnýzca hammaddeler, iþ araçlarý ve ücretler durumundaki yatýrým sözkonusu olduðu halde, bay Dühringin sanki Marks
herhangi bir yatýrýmdan sözediyormuþ gibi davranmasýný ve
böylece Marksa su katýlmadýk bir saçmalýk söyletmesini bir yana
býrakalým. Ama, o bunu yaptýktan sonra, kendi ürettiði saçmalýðý
bir de gülünç bulma yüzsüzlüðünü gösterir; üzerinde gücünü denemek için düþsel bir Darwin yaratmýþ olduðu gibi, burada da düþsel
bir Marks yaratýr. Gerçekten parlak üsluplu tarih yazma biçimi!
Yukarda, evren þemasýnda, nicel deðiþmenin bazý noktalarýnda birdenbire nitel bir dönüþümün meydana geldiði o hegelci
ölçü iliþkileri düðüm çizgisi ile, bay Dühringin baþýna küçük bir
mutsuzluðun geldiðini görmüþtük: Bir güçsüzlük anýnda bay
Dühring, onu kabul etmiþ ve uygulamýþtý. Orada en ünlü örneklerden birini, normal hava basýncý altýnda 0ºde sývý durumundan katý
duruma ve 100ºde sývý [sayfa 199] durumundan gaz durumuna geçen
* Kapital, Birinci Cilt, s. 322. -Ed.
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suyun, o iki dönüm noktasýnda, yalnýzca ýsýdaki nicel deðiþikliðin
suda nitel olarak deðiþik bir durum meydana getirmesi biçiminde,
topaklanma durumlarýndaki dönüþüm örneðini vermiþtik.
Bu yasayý tanýtlamak için doðadan ya da insan toplumundan daha böyle yüzlerce benzer olgu çýkartabilirdik. Böylece
Marksýn Kapitalinde, bütün bir dördüncü kýsým (elbirliði, iþbölümü
ve manüfaktür, makineli üretim (maþinizm) ve büyük sanayi alanýnda nispi artý-deðer üretimi), nicel bir dönüþümün þeylerin niteliðini ve ayný biçimde nitel bir dönüþümün de niceliðini deðiþtirdiði,
yani bay Dühringin o hiç sevmediði deyimi kullanmak gerekirse,
niceliðin niteliðe, niteliðin de niceliðe dönüþü sayýsýz durumlarý inceler. Örneðin birçok bireyin elbirliðinin, birçok gücün birleþmiþ
bir güç durumunda kaynaþmasýnýn Marks gibi söylemek gerekirse, kendini oluþturan güçler toplamýndan özsel olarak farklý yeni
bir gizilleþmiþ güç oluþturmasý olgusunu analým.
Bay Dühring tarafýndan eksiksiz doðruluk yararýna kendi
karþýtýna döndürülen ayný parçada Marks, ayrýca þu gözlemi de yapýyordu:
Modern kimyada ilk kez Laurent ve Gerhardt tarafýndan
geliþtirilmiþ olan molekül teorisi de temel olarak bu yasaya dayanýr.*
Ama bay Dühring için ne önemi var? O bilmiyor muydu ki:
Bilimsel düþünce biçiminin son derece modern öðeleri,
tam da bay Marksla hasmý Lassalleda olduðu gibi, yarý-bilim ile
biraz da felsefe kýrýntýsýnýn göstermelik bir bilginin yufka bagajýný
oluþturduklarý yerde, eksiktir; oysa bay Dühringde, temelde mekanik, fizik ve kimyada gerçek bilim tarafýndan saptanmýþ baþlýca
olgular vb. var.  Nasýl var, görmüþ bulunuyoruz! Ama baþkalarýný
da bir yargýda bulunabilecek bir duruma getirmek için, Marks tarafýndan notunda sözü edilen örneði biraz daha yakýndan inceleyeceðiz. [sayfa 200]
Gerçekte burada, daha þimdiden birçoðu bilinen ve her birinin kendi öz cebirsel bileþim formülü bulunan türdeþ (homologues) karbon bileþimleri dizileri sözkonusudur. Eðer örneðin
kimyada olduðu gibi, bir karbon atomunu C ile, bir hidrojen atomunu H ile, bir oksijen atomunu O ile ve her bileþme içinde bulunan
* Kapital, Birinci Cilt, s. 322. Not. -Ed.
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karbon atomlarý sayýsýný da n ile gösterirsek, bu dizilerden bir kaçý
için molekül formüllerini þöyle yazabiliriz:
Cn H(2n+2)  Normal parafýnler dizisi.
CnH(2n+2) O  Primer alkoller dizisi.
CnH2nO2  Tek bazlý yaðlý asitler dizisi.
Örnek olarak bu dizilerden sonuncusunu alalým ve sýrasýyla
n=l, n,=2, n=3, vb. koyalým, (izomerilileri hesaba katmazsak) þu
sonuçlarý elde ederiz:
CH2O2
C2H4O2
C3H6O2
C4H8O2
C5H10O2

 formik asit 
 asetik asit 
 propiyonic asit 
 bütirik asit 
 valerianik asit 

kaynama noktasý
kaynama noktasý
kaynama noktasý
kaynama noktasý
kaynama noktasý

100°;
118°;
140°;
162°;
175°;

ergime noktasý
ergime noktasý
ergime noktasý
ergime noktasý
ergime noktasý

1°
17°
----

vb., ancak 80º de eriyen ve kaynama noktasý olmayan, çünkü ayrýþmaksýzýn gaz durumuna geçemeyen C30 H60 O2ye, melissik
asite deðin.
Böylece burada, öðelerin ve hep ayný oran içinde, yalýn nicel katýlma yoluyla oluþmuþ nitel bakýmdan farklý bir cisimler dizisi
görüyoruz. Bileþimin bütün öðeleri eþit bir oranda nicelik deðiþtirdikleri yerde bu olgu, kendini en açýk biçimde gösterir; normal
parafýnler CnH(2n+2) için olduðu gibi: En alçak metandýr, CH4, bir
gaz; bilinenler içinde en yüksek de, 21º de eriyen ve ancak 278ºde
kaynayan renksiz kristaller oluþturan katý durumundaki hegzadekan, C16 H34. Her iki dizide de, her yeni üye bir önceki üyenin molekül formülünde CH2, yani bir karbon ve iki de hidrojen atomu
eklenmesiyle [sayfa 201] oluþur ve molekül formülündeki bu nicel deðiþme, her kez nitel bakýmdan farklý bir cisim üretir.
Ama bu diziler son derece somut bir örnekten baþka bir þey
deðildirler; kimyada hemen her yerde, daha çeþitli azot oksitleri ya
da çeþitli fosfor veya kükürt asit oksitleri ile birlikte, niceliðin niteliðe nasýl dönüþtüðü ve Hegelin o sözde bulanýk ve karýþýk düþüncesinin, bay Dühring dýþýnda kimseye karýþýk ve bulanýk kalmaksýzýn, þeyler ve süreçler içinde, deyim yerindeyse ete kemiðe
bürünmüþ olarak nasýl bulunduðu görülebilir. Ve eðer Marks bu
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nokta üzerine dikkati çeken ilk kiþi ise ve eðer bay Dühring bu
saptamayý anlamadan okumuþsa (yoksa bu müthiþ cinayeti cezasýz býrakmazdý), bu kadarý, hatta Dühringin övüngen doða felsefesi üzerine geriye doðru bir göz bile atmaksýzýn, bilimsel düþünce
biçiminin son derece modern kültür öðelerinin kimde, Marksta
mý yoksa bay Dühringde mi eksik olduðunu ve kimya tarafýndan
... saptanmýþ baþlýca olgular bilgisinin kimde bulunmadýðýný ortaya koymaya yeter.
Bitirmek için, niceliðin niteliðe dönüþümü yararýna bir tanýða daha baþvuracaðýz; Napoléona. O, atlarý kötü ama disiplinli
Fransýz süvarisinin, teke tek savaþ bakýmýndan o çaðýn söz götürmez bir biçimde en iyisi ama disiplinsiz Memluklere karþý savaþýný
þöyle anlatýr:
Ýki Memluk üç Fransýzdan kesenkes üstündü; 100 Memluk
ile 100 Fransýz birbirine denkti; 300 Fransýz 300 Memlukten çoðu
kez üstündü; 1.000 Fransýz 1.500 Memlukü her zaman yeniyordu.*
Týpký Marksta, sermaye durumuna dönüþmesinin olanaklý
olmasý için deðiþim-deðeri tutarýnýn, deðiþken de olsa, belirli bir
büyüklüðünün zorunlu olmasý gibi, Napoléonda da, kapalý düzen
ve yöntemli kullanýma dayanan disiplin gücünün kendini gösterebilmesi ve hatta daha iyi atlara sahip, binicilik ve savaþta daha usta
ve en azýndan kendisi denli [sayfa 202] yürekli, daha büyük bir düzensiz
süvariler yýðýnýný yenecek denli büyüyebilmesi için, belirli bir büyüklükteki bir süvari birliði zorunluydu. Ama bay Dühringe karþý bu
neyi kanýtlar? Napoléon, Avrupaya karþý savaþýmýnda kötü bir biçimde yenilmedi mi? Bozgun üstüne bozguna uðramadý mý? Hem de
neden? Sýrf Hegelin bulanýk ve karýþýk düþüncesini süvari taktiðine
sokmuþ olduðu için! [sayfa 203]

* Memoires pour servir a lhistoire de France, sous Napoléon, ecrits a Sainte-Helene,
par les generaux qui ont partage sa captivite, et publies sur les manuscrits entierement
corriges de la main de Napoléon, c. I, general comte de Montholon tarafýndan yazýlmýþ,
Paris 1823, s. 262. -Ed.
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÝYALEKTÝK
YADSIMANIN YADSINMASI

BU TARÝHSEL taslak [Ýngilterede sermayenin ilkel denilen
birikiminin oluþmasý], gene de Marksýn kitabýnda nispeten en iyi
olan þeydir ve eðer derin-bilgin koltuk deðneðinden baþka bir de
diyalektik koltuk deðneðine dayanmasaydý, daha da iyi olurdu.
Gerçekten, daha iyi ve daha açýk araçlarýn yokluðunda, burada
ebe kadýn görevini yapmasý ve geçmiþin baðrýndan geleceði doðurtmasý gereken þey, Hegelin yadsýmanýn yadsýnmasýdýr. Bireysel
mülkiyetin, gösterilen biçimde, 16. yüzyýldan sonra ortadan kalkmasýnýn tamamlanmasý, birinci yadsýmadýr. Bu yadsýma, yadsýmanýn yadsýnmasý olarak ve bireysel mülkiyetin bu kez toprak ve iþ
araçlarýnýn ortaklaþa sahipliðine dayanan daha yüksek bir biçim
altýnda canlandýrýlmasý olarak nitelendirilen bir ikinci yadsýma ile
izlenecektir. Eðer bu yeni bireysel mülkiyet, bay Marksta toplumsal , mülkiyet olarak da adlandýrýlýyorsa, [sayfa 204] bunun nedeni,
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Hegelin, içinde çeliþkinin kaldýrýlmasý, yani sözcük oyununu izlemek gerekirse korunmasý olduðu denli aþýlmasý da gereken yüksek birliðinin iþte burada ortaya çýkmasýdýr. ... Öyleyse mülksüzleþtirenlerin mülksüzleþtirilmesi, dýþ ve maddesel iliþkileri içinde
tarihsel gerçekliðin, deyim yerindeyse otomatik sonucudur. ... Yadsýmanýn yadsýnmasý gibi hegelci martavallara inanarak, aklýbaþýnda
bir adam için topraðýn ve sermayenin ortaklaþa kullanýlmasý zorunluluðuna kandýrýlmak güç olacaktýr. ... Marksýn fikirlerinin bulanýk
belirsizliði, hegelci diyalektik ile bilimsel temel olarak bol bol nasýl
kafa yorulabileceðini ya da daha doðrusu bu iþten akýlsýzlýk olarak
zorunlulukla neyin çýkacaðýný bilen kimseyi zaten þaþýrtmayacaktýr.
Bu oyunlardan hiçbir þey anlamayan kimse içinse, Hegelde birinci
yadsýmanýn din kitabýndaki ilk günah kavramý ve ikinci yadsýmanýn da kurtulmaya götüren daha yüksek bir birlik olduðunu açýkça
belirtmek gerekir. Olgularýn mantýðý, ne de olsa din alanýndan alýnmýþ bu gülünç andýrýþma üzerine temellendirilmemelidir.... Bay
Marks, ayný zamanda hem bireysel hem de toplumsal olan mülkünün bulanýk evreninde dinginlik içinde yaþar ve derin diyalektik
bilmeceyi çözme iþini yandaþlarýna býrakýr.
Bay Dühring iþte böyle konuþur.
Demek ki Marks, toplumsal devrimin, toprak ve emek tarafýndan yaratýlan üretim araçlarýnýn ortak mülkiyeti üzerine dayanan
bir toplum kuruluþunun zorunluluðunu, Hegelin yadsýmanýn yadsýnmasýna baþvurmadan tanýtlayamaz ve sosyalist teorisini dinden
alýnmýþ bu gülünç andýrýþma üzerine dayandýrarak gelecekteki toplumda, kaldýrýlmýþ çeliþkinin üstün hegelci birliði olarak, ayný zamanda hem bireysel hem de toplumsal bir mülkiyetin egemen olacaðý
sonucuna varýr.
Baþlamak için yadsýmanýn yadsýnmasýný bir yana býrakalým
ve ayný zamanda hem bireysel hem de toplumsal mülkiyeti ele
alalým. Bay Dühring bu mülkiyeti, bulanýk evren olarak nitelendirir
ve bu konu üzerinde gerçekten haklý [sayfa 205] olmasý da belirtilmeye
deðer. Ne yazýk ki bu bulanýk evrende yaþayan Marks deðil ama
gene bay Dühringin ta kendisidir. Gerçekten, týpký daha yukarda
hegelci sayýklama yöntemindeki ustalýðý sayesinde, Kapitalin
henüz tamamlanmamýþ bulunan ciltlerinin neyi içermesi gerektiðini
kolayca saptayabildiði gibi, burada da Marksý, üzerinde tek sözcük
bile söylemediði yüksek bir mülkiyet birliðini ona malederek, He-
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gele göre kolayca düzeltebilir.
Marks þöyle der:
Yadsýmanýn yadsýnmasýdýr bu. Emekçinin özel mülkiyetini
deðil ama kapitalist çaðýn kazanýmlarýna, elbirliðine ve toprak dahil bütün üretim araçlarýnýn ortaklaþa sahipliðine dayanan bireysel
mülkiyetini yeniden kurar. Bireysel emekten doðan özel ve bölünmüþ mülkiyeti kapitalist mülkiyet durumuna dönüþtürmek için,
gerçekte daha þimdiden kolektif bir üretim biçimine dayanan kapitalist mülkiyetin toplumsal mülkiyet durumuna dönüþmesinin gerektireceðinden elbette daha çok zaman, daha çok çaba ve daha
çok güçlük gerekmiþtir.*
Hepsi bu. Demek ki mülksüzleþtirenlerin mülksüzleþtirilmesi
aracýyla ortaya çýkan durum, bireysel mülkiyetin, ama topraðýn ve
emek tarafýndan üretilmiþ üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyet
temeli üzerinde yeniden kurulmasý olarak belirleniyor. Anlamasýný
bilen herkes için bu, toplumsal mülkiyetin topraðý ve öteki üretim
araçlarýný ve bireysel mülkiyetin de ürünleri yani tüketim nesnelerini kapsamýna aldýðý anlamýna gelir. Ve sorunu altý yaþýndaki çocuklarýn bile anlayabileceði bir duruma getirmek için Marks, 56.
sayfada ortak üretim araçlarýyla,çalýþan ve tasarlanmýþ bir plana
göre, çok sayýdaki bireysel güçlerini tek ve ayný bir toplumsal emekgücü olarak harcayan bir özgür insanlar birliði** , yani sosyalist
biçimde örgütlenmiþ bir birlik varsayar ve þöyle der:
Birleþmiþ emekçilerin toplam ürünü, toplumsal bir [sayfa 206]
üründür. Bir bölümü yeniden üretim aracý olarak kullanýlýr ve toplumsal kalýr ama öteki bölümü tüketilir ve bunun sonucu, tüm
emekçiler arasýnda üleþilmesi gerekir.***
Ýþte, hatta bay Dühringin hegelleþtirilmiþ beyni için bile yeterince açýk sözler.
Ayný zamanda hem bireysel hem de toplumsal mülkiyet,
bu ikircil ve karýþýk uydurmaca, Hegel diyalektiðinden zorunlu olarak
çýkan bu akýlsýzlýk, bu bulanýk evren, Marksýn çözümü iþini yandaþlarýna býraktýðý bu derin diyalektik bilmece, bir kez daha bay
Dühringin özgür bir yaratý ve kuruntusundan baþka bir þey deðildir.
* Kapital, Birinci Cilt, s. 783. -Ed.
** Kapital, Birinci Cilt, s. 93. -Ed.
*** Kapital, Birinci Cilt, s. 94; Ýtalikler Engelsin. -Ed.
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Marks, sözümona hegelci niteliðiyle, yadsýmanýn yadsýnmasýnýn
sonucu olarak, gerçek bir yüksek birlik saðlamak zorundadýr ve
bunu, bay Dühringin hoþuna gidecek gibi yapmadýðýndan, o da
bir kez daha eksiksiz doðruluk yararýna, kendini yüksek ve soylu
üsluba kaptýracak, Marksa açýkça bay Dühringin kiþisel üretimi
olan þeyler söyletecektir. Ayrýklama niteliðinde de olsa doðru bir
alýntý yapmakta bile adamakýllý yeteneksiz olan bir adam, ayrýklamasýz olarak doðru alýntýlar yapan ama iþte tam da böyle yapmakla alýntý yaptýklarý yazarlardan her birinin fikir bütünü üzerindeki
kavrayýcý görüþ eksikliklerini iyi saklayamayan baþka kimselerin
derin bilgi tuhaflýklarý karþýsýnda kendini ahlaksal öfkeye pekala
kaptýrabilir. Bay Dühring haklý. Yaþasýn parlak üsluplu tarihsel betimleme!
Þimdiye deðin bay Dühringe özgü direngen yanlýþ alýntýlar
pratiðinin, hiç deðilse iyi niyetli olduðu ve ya tam bir anlayýþ yeteneksizliðine ya da genellikle aðýr olarak da nitelense, parlak üsluplu tarihsel betimlemeye özgü bir alýþkýya, bellekten aktarma
alýþkýsýna dayandýðý varsayýmýndan hareket ettik. Ama öyle görünür
ki bay Dühringde de niceliðin niteliðe döndüðü noktaya gelmiþ
bulunuyoruz. Çünkü eðer ilk olarak, Marksýn parçasýnýn son derece açýk ve üstelik ayný kitabýn hiçbir yanlýþ anlamaya elveriþli olmayan bir baþka parçasýyla tamamlanmýþ olduðu; ikinci olarak ne
Ergänzungsblätterlerde bulunan Kapitalin yukarda sözü [sayfa 207]
geçen eleþtirisinde, ne de Eleþtirel Tarihin birinci baskýsýnýn içerdiði eleþtiride bay Dühring, o ayný zamanda hem bireysel hem de
toplumsal mülkiyet ucubesini keþfetmediðini ama onu ancak ikinci
baskýda, yani üçüncü okumada bulduðu; sosyalist anlamda yeniden elden geçirilip düzeltilmiþ bu ikinci baskýda bay Dühringin
Marksa, karþýlýk olarak ekonomik ve hukuksal taslaðýný Derslerimde çizdiðim ekonomik komünü o kadar utkun bir davranýþ ile sunabilmek için ve yaptýðý da budur, toplumun gelecekteki örgütlenmesi üzerine olanaklý olan en budalaca sözleri söyletmek gereksinmesinde olduðu düþünürsek  eðer bütün bunlar düþünülürse,
tek bir sonuç kendini zorla kabul ettirir: Bay Dühring bizi, burada
Marksýn düþüncesini koruyucu olarak geniþletme ama bay
Dühring için koruyucu olarak niyeti beslediðini kabul etmeye hemen hemen zorlar.
Yadsýmanýn yadsýnmasý, Marksta ne rol oynar? Marks, 791.
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ve izleyen sayfalarda,* sermayenin ilkel denilen birikiminin daha
önceki 50 sayfayý dolduran ekonomik ve tarihsel irdelemesinin
sonuçlarýný toplar. Kapitalist çaðdan önce hiç deðilse Ýngilterede,
temel olarak iþçinin kendi üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyetine dayanan küçük iþletme vardý. Sermayenin ilkel denilen birikimi burada, bu dolaysýz üreticilerin mülksüzleþtirilmesine yani kiþisel
çalýþmaya dayanan özel mülkiyetin yýkýlmasýna dayandý. Eðer bu
olanaklý olduysa, bunun nedeni sözkonusu küçük iþletmenin ancak üretim ve toplumun doðal ve dar sýnýrlarý ile baðdaþýr olmasý
ve bunun sonucu belirli bir düzeyde kendi yok oluþunun maddi
araçlarýný meydana getirmesidir. Bu yok oluþ, bireysel ve daðýnýk
üretim araçlarýnýn toplumsal olarak bir arada toplanmýþ araçlar
durumuna dönüþümü, sermayenin tarih-öncesini oluþturur. Emekçiler proleterlere ve emekçilerin iþ araçlarý da sermaye durumuna
dönüþtükten, kapitalist üretim biçimi ayaklarýný yere bastýktan sonra, emeðin bundan sonraki toplumsallaþmasý ve topraðýn ve öteki
üretim araçlarýnýn bundan sonraki dönüþümü, yani özel mülk
sahiplerinin bundan [sayfa 208] sonraki mülksüzleþtirilmesi, yeni bir
biçim alýr.
Þimdi mülksüzleþtirilecek olan kimse, artýk kendi hesabýna çalýþan emekçi deðil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu
mülksüzleþtirme, kapitalist üretimin kendi içinde taþýdýðý yasalarýn
iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir kapitalist, daima birçoklarýnýn baþýný yer. Ýþ sürecinin gitgide boyutlarý
büyüyen kooperatif þekli, bilimin bilinçli teknik uygulamasý, topraðýn yöntemli bir biçimde iþlenmesi, iþ araçlarýnýn ancak ortaklaþa
kullanýlabilir iþ araçlarýna dönüþtürülmesi, bütün iþ araçlarýnýn bileþik
toplumsal emeðin üretim araçlarý olarak kullanýlmasýyla saðlanan
tasarruf, bütün insanlarýn dünya pazarlarý aðýna sokulmasý ve böylece kapitalist rejimin uluslararasý bir nitelik kazanmasý, bu
merkezileþme ya da birçok kapitalistin birkaç kapitalist tarafýndan
mülksüzleþtirilmesi ile elele gider. Bu dönüþüm sürecinin bütün
avantajlarýný sömüren ve tekellerine alan büyük sermaye sahiplerinin sayýlarýndaki devamlý azalmayla birlikte sefalet, baský, kölelik,
soysuzlaþma, sömürü de alabildiðine artar; ama gene bununla birlikte sayýlan sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin bizzat kendi
* Kapital, Birinci Cilt, s. 780 vd. -Ed.
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mekanizmasý ile eðitilen, birleþtirilen ve örgütlenen iþçi sýnýfýnýn
baþkaldýrmalarý da geniþler yaygýnlaþýr. Sermaye tekeli, kendisiyle
birlikte ve kendi egemenliði altýnda fýþkýrýp boy atan üretim biçiminin ayakbaðý olur. Üretim araçlarýnýn merkezileþmesi ve emeðin
toplumsallaþmasý, en sonunda bunlarýn kapitalist kabuklarýyla baðdaþamadýklarý bir noktaya ulaþýr. Böylece kabuk parçalanýr. Kapitalist özel mülkiyetin çaný çalmýþtýr. Mülksüzleþtirenler mülksüzleþtirilirler.*
Ve þimdi, okuyucuya soruyorum: Diyalektik karýþýklýðýn zorlamalarý ve entelektüel bezekleri nerede, sonunda her þeyin bir
þey olduðu sonucunu veren fikirler karýþým ve karikatürü nerede,
inanç sahipleri için diyalektik mucizeler nerede, Marksýn Dühringe
göre onlar olmaksýzýn açýklamasýný yapma baþarýsýný gösteremeyeceði hegelci Logos öðretisinin diyalektik gizleme meraklarý ve zorlamalarý nerede? Marks, [sayfa 209] yalnýzca tarih aracýyla tanýtlar ve
burada kýsaca þu olgularý özetler: Vaktiyle küçük iþletme kendi evrimi ile kendi yok oluþunun, yani küçük mülk sahiplerinin mülksüzleþtirilmesinin koþullarýný nasýl zorunlu olarak yarattýysa, bugün de
kapitalist üretim biçimi, kendisini yýkýma uðratacak maddesel koþullarý týpký öyle yaratmýþtýr. Süreç, tarihsel bir süreçtir ve eðer ayný
zamanda diyalektik ise bu, bay Dühring için ne denli cansýkýýcý
olursa olsun, Marksýn suçu deðildir.
Marks, ancak ekonomik ve tarihsel tanýtlamasýný bitirdikten
sonradýr ki þöyle devam eder:
Kapitalist üretim biçiminin ürünü olan kapitalist mülk edinme biçimi, kapitalist özel mülkiyeti yaratýr. Bu, mülk sahibinin emeðine dayanan kiþisel özel mülkiyetin ilk yadsýnmasýdýr. Ama kapitalist üretim, bir doða yasasýnýn kaçýnýlmaz zorunluluðu ile kendi
yadsýnmasýný doðurur. Yadsýmanýn yadsýnmasýdýr bu.** vb., arkasý
için daha yukardaki alýntýya bakýnýz.***
Demek ki süreci yadsýmanýn yadsýnmasý biçiminde nitelendirirken Marks, sürecin tarihsel zorunluluðunu bu niteleme ile tanýtlamayý düþünmez. Tersine; gerçekte sürecin kýsmen nasýl gerçekleþtiðini, kýsmen de mutlak olarak nasýl gerçekleþeceðini tarih
* Kapital, Birinci Cilt, s. 782. -Ed.
** lbid, s. 782-783. -Ed.
*** Bkz: s. 226. -Ed.
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aracýyla tanýtladýktan sonradýr ki Marks, bu süreci ayrýca belirli bir
diyalektik yasaya göre gerçekleþen bir süreç olarak nitelendirir.
Hepsi bu. Öyleyse bay Dühring, yadsýmanýn yadsýnmasýnýn geçmiþin
baðrýndan geleceði doðurtarak burada ebe kadýn görevi göreceðini
ya da Marksýn bizi toprak ve sermaye ortaklýðýnýn (bay Dühringin
ete kemiðe bürünmüþ bir çeliþkisi) bir zorunluluk olduðuna inandýrmak için, bizden yadsýmanýn yadsýnmasýna saygý göstermemizi
istediðini ileri sürdüðü zaman, bir kez daha bay Dühringin temelsiz
bir varsayýmý ile karþý karþýya gelmiþ bulunuyoruz demektir.
Diyalektiði, bay Dühringin yaptýðý gibi, diyelim biçimsel mantýk ya da ilkel matematik üzerine sýnýrlý bir fikir edinebildiði biçimde, katýksýz bir tanýtlama aleti olarak almak, [sayfa 210] diyalektiðin
içyüzünü kavramakta tam bir eksikliktir. Biçimsel mantýk bile, her
þeyden önce yeni sonuçlarý bulmak, bilinenden bilinmeyene geçmek için bir yöntemdir ve bu ayrýca, mantýðýn dar çevrenini parçalayarak daha geniþ bir dünya görüþünün tohumunu içinde saklayan
diyalektik için de, ama çok daha yüksek bir anlamda, böyledir.
Matematikte de ayný iliþki bulunur. Ýlkel matematik, deðiþmeyen
büyüklükler matematiði, hiç deðilse özsel olarak, biçimsel mantýk
sýnýrlarý içinde devinir; sonsuz küçük (infinitésimal) hesabýnýn en
önemli bölümünü oluþturduðu deðiþen büyüklükler matematiði,
aslýnda matematik iliþkilere diyalektiðin uygulanmasýndan baþka
bir þey deðildir. Arý tanýtlama, yöntemin yeni araþtýrma alanlarýna
birçok uygulanýþý karþýsýnda, burada belli bir biçimde arka plana
geçer. Ama, diferansiyel hesabýn ilk tanýtlamalarýndan baþlayarak,
yüksek matematiðin hemen bütün tanýtlamalarý, titiz bir biçimde
konuþmak gerekirse, ilkel matematik bakýmýndan yanlýþtýr.
Diyalektik planda elde edilen sonuçlar, buradaki durumda olduðu
gibi, biçimsel mantýk aracýyla tanýtlanmak istenince, baþka türlü
olamaz. Bay Dühring gibi katýlaþmýþ bir metafizikçiye, neyi olursa
olsun, yalnýzca diyalektik aracýyla tanýtlamaya kalkmak boþuna çaba
olur, týpký sonsuz küçük hesap ilkelerini zamanlarýnýn matematikçilerine tanýtlamaya kalkmanýn Leibniz ve öðrencileri için boþuna
çaba olduðu gibi. Diferansiyel o matematikçilerde, göreceðimiz
gibi, içinde diferansiyelin de bir rol oynadýðý yadsýmanýn yadsýnmasýnýn bay Dühringde neden olduðu kargaþalýklarýn týpkýsýný uyandýrýyordu. O baylar, bu arada ölmedikleri ölçüde, inandýrýldýklarý
için deðil ama sonuçlar hep doðru çýktýðý için, sonunda surat asarak
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boyun eðdiler. Bay Dühring, kendisinin de söylediði gibi, daha ancak
kýrkýnda; eðer dilediðimiz denli uzun yaþarsa, onun baþýna da ayný
serüven gelebilir.
Ama bay Dühringin yaþamýný bu derece berbat eden ve
onda hýristiyanlýktaki Kutsal-Ruha karþý günah ile ayný baðýþlanmaz
suç rolünü oynayan o korkunç yadsýmanýn yadsýnmasý nedir peki?
 Eski idealist felsefenin onu altýnda [sayfa 211] sakladýðý ve bay Dühring
yapýsýndaki onulmaz metafizikçilerin orada saklamakta yarar
görmeye devam ettikleri gizemli karýþýk þeyler yýðýný ortadan kalkar
kalkmaz, bir çocuðun bile anlayabileceði, her yerde ve her gün
olan çok yalýn bir þey. Bir arpa tanesi alalým. Böyle milyarlarca arpa tanesi öðütülür, piþirilir, sonra da tüketilir. Ama eðer böyle, bir
arpa tanesi kendisi için normal koþullar bulursa, eðer elveriþli bir
topraða düþerse, ýsý ve yaþlýðýn etkisi altýnda onda özgül bir dönüþüm
olur, çimlenir: tane, tane olarak yok olur, yadsýnýr, onun yerine ondan doðan bitki geçer; tanenin yadsýnmasý. Ama bu bitkinin normal
ömrü nedir? Büyür, geliþir, döllenir ve sonunda yeni arpa taneleri
verir ve bu taneler olgunlaþýr olgunlaþmaz sap solar, yadsýnýr. Bu
yadsýmanýn yadsýnmasýnýn sonucu olarak, elimizde gene baþlangýçtaki arpa tanesi, ama tek baþýna deðil, sayýsý on, yirmi, otuz kez
artmýþ bir biçimde, bulunur. Tahýl türleri çok büyük bir yavaþlýkla
deðiþirler ve böylece bugünkü arpa bundan yüzyýl önceki arpaya
adamakýllý benzer kalýr. Ama plastik bir süs bitkisi, örneðin bir dalya ya da bir orkide alalým; tohum ve tohumdan doðan bitkiyi bahçývan ustalýðýyla iþleyelim: Bu yadsýmanýn yadsýnmasýnýn sonucu
olarak, yalnýzca daha çok tohum deðil ama daha da güzel çiçekler
veren, nitelikçe daha iyi bir tohum elde ederiz ve bu sürecin her
yinelenmesi, her yeni yadsýmanýn yadsýnmasý, bu yetkinleþmeyi
pekiþtirir.  Bu süreç, arpa taneleri bakýmýndan olduðu gibi böceklerden çoðu, örneðin kelebekler bakýmýndan da böyle olur. Kelebekler, yumurtanýn yadsýnmasý ile yumurtadan doðar, cinsel olgunlaþmaya kadar deðiþmelerini tamamlar, çiftleþir ve çiftleþme süreci
tamamlanýp da diþi çok sayýdaki yumurtalarýný yumurtlar yumurtlamaz ölmeleri sonucu, bu kez de kendileri yadsýnmýþ olurlar. Öteki
bitki ve öteki hayvanlarda sürecin bu yalýnlýkla olmamasý, bunlarýn
yok olmadan önce bir tek kez deðil, birçok kez tohum, yumurta ya
da yavru vermeleri, þu anda bizim için önemli deðil; biz burada,
yalnýzca yadsýmanýn yadsýnmasýnýn organik dünyanýn iki çevresinde
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de gerçekten ortaya çýktýðýný göstermek istiyoruz. Ayrýca, tüm [sayfa
yerbilim bir yadsýnmýþ yadsýmalar dizisi, bir eski mineral
oluþumlarýn ardýþýk yokolmalarý ve yeni oluþumlarýn tortu çökmeleri
dizisidir. En baþta, akýþkan yýðýnýn soðumasýyla meydana gelen ilk
yer kabuðu denizlerin, meteorolojinin ve atmosferik kimyanýn etkisi
altýnda parçalara ayrýlýr ve bu ufalanmýþ yýðýnlar, katmanlar biçiminde deniz dibine çökerler. Deniz dibinin yer yer deniz düzeyi üstüne
çýkmasý, bu ilk katmanlaþan parçalarý yeni baþtan yaðmurun, mevsimlerle deðiþen ýsýnýn, oksijen ve atmosferlerdeki karbonik asidin
etkisi altýnda býrakýr; bu etkiler, yer yuvarlaðýnýn içinden çýkarak,
birçok katmanlar içinden geçmiþ bulunan önce erimiþ, sonra da
soðumuþ bir durumdaki kayalýk yýðýnlar üzerinde de kendilerini
gösterirler. Böylece milyonlarca yüzyýl boyunca yeni katmanlar,
oluþmak, büyük bölümü bakýmýndan yokolmak ve gene yeni katmanlar oluþmasýna yardým etmekten geri kalmazlar. Ama sonuç
çok olumludur: En yoðun ve en çeþitli bir bitkisel oluþumu saðlayan
mekanik ufalanma durumunda, en çeþitli kimyasal öðelerin iþin
içine karýþtýðý bir topraðýn meydana gelmesi.
Matematikte de böyle. Herhangi bir cebirsel büyüklüðü örneðin ayý alalým. Bunu yadsýrsak, -ayý elde ederiz. Bu yadsýmayý, ayý -a ile çarparak yadsýyalým, +a2yi, yani ilk olumlu büyüklüðü
elde ederiz; ama daha yüksek bir derecede, ikinci derecede. Gene
a2ye varmak için artý ayý kendisi ile çarparak ayný a2yi elde edebileceðimizin burada da bir önemi yok. Çünkü yadsýnmýþ yadsýma
a2 içinde öylesine yapýþýp kalmýþtýr ki a2 her durumda iki kare köke, yani a ile -aya sahiptir. Ve yadsýnmýþ yadsýmadan, kare içinde
bulunan olumsuz kökten bu kurtulma olanaksýzlýðý, ikinci derecede
denklemlerden baþlayarak iyice duyularý bir önem kazanýr. 
Yadsýnmanýn yadsýnmasý yüksek çözümlemede, bay Dühringin
kendisinin matematiðin en yüksek iþlemleri olduðunu söylediði ve
günlük dilde diferansiyel ve entegral hesap denilen bu sonsuz
derecede küçük büyüklüklerin toplanmasýnda kendini daha da
çarpýcý bir biçimde gösterir. Bu tür hesaplar nasýl yapýlýr? Örneðin
belirli bir problemde, biri her [sayfa 213] durum için belirli bir oranda
deðiþmedikçe, öteki de deðiþmeyen x ve y gibi iki deðiþen büyüklüðüm var. Bunlarýn diferansiyelini alýyorum, yani x ve yyi, ne denli
küçük olursa olsun herhangi bir gerçek büyüklük karþýsýnda yok
olacak, x ve yden karþýlýklý oranlarýndan, ama deyim yerindeyse
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hiçbir maddesel temeli olmayan, hiçbir niceliði bulunmayan nicel
bir orandan baþka bir þey kalmayacak denli sonsuz derecede küçük
varsayýyorum; dx/dy buna göre iki x ve y diferansiyelinin oraný 0/0
olur, ama x/yin dýþavurumu olarak konmuþ 0/0. Ýki yitik büyüklük
arasýndaki bu iliþkinin, duraðanlýða yükseltilmiþ yok olmalarý anýnýn
bir çeliþki olduðuna ancak þöyle bir deðiniyorum; ama bu çeliþki
bizi, matematiði genel olarak iki yüz yýla yakýn bir süreden beri
þaþýrttýðýndan çok þaþýrtmaz.* Peki, burada x ve yyi yadsýmadýmsa
ama metafiziðin yadsýdýðý gibi, artýk bir daha kendime tasa
etmeyecek derecede yadsýma deðil, veri duruma uygun düþen
biçimde yadsýma baþka ne yaptým? Artýk x ve y yerine, önümdeki
formül ya da denklemlerde onlarýn yadsýnmalarý olan dx ve dy var.
Bundan böyle hesaplamaya bu formüllerle devam ediyor, dx ve dy
ile, bazý ayrým yasalarýna baðlý olsalar da, gerçek büyüklükler olarak
iþlem yapýyor, yadsýmayý yadsýyor yani diferansiyel formülü entegre
ediyor, dx ve dy yerine gerçek x ve y büyüklüklerine yeni baþtan
eriþiyorum; ama, diyelim baþtaki kadar az ilerlemiþ bulunmuyorum:
Tersine, bayaðý geometri ve cebirin, üzerinde belki de boþ yere
kývranacaklarý problemi çözmüþ bulunuyorum.
Tarihte durum baþka türlü deðil. Bütün uygar halklar, iþe
topraðýn ortak mülkiyeti ile baþlarlar. Belirli bir ilkel aþamayý aþan
bütün halklarda bu ortak mülkiyet, tarýmýn geliþmesi içinde, üretim
için bir engel durumuna gelir. Azçok uzun aracý aþamalardan sonra
ortadan kaldýrýlýr, yadsýnýr, özel mülkiyet biçimine dönüþtürülür.
Ama tarýmýn, topraðýn özel mülkiyeti sayesinde eriþilmiþ daha yüksek bir geliþme aþamasýnda, tersine, bu kez özel mülkiyet üretim
için bir [sayfa 214] engel durumuna gelir  küçük toprak mülkiyeti bakýmýndan olduðu denli büyük toprak mülkiyeti bakýmýndan da
bugün olduðu gibi. Topraðýn özel mülkiyetinin yadsýnmasýna, yeni
baþtan ortak mülkiyet biçimine dönüþtürülmesine yönelen istemin,
bir zorunluluk niteliði ile oraya çýktýðý görülür. Ama bu istem, eski
ilkel ortak mülkiyetin canlandýrýlmasý anlamýna deðil, üretim için
bir engel olmak þöyle dursun, tersine, kolektif mülkiyetin üretimi
engellerinden en iyi kurtaracak ve ona modern kimyasal bulgular
* Engels, burada limite geçiþ kavramýný çözümlüyor. O sýralarda yeni bulunmuþ olan
bu kavram (Cauchy) türev, entegral ve diziler hesabýnýn temelinde yatmakta devam eder.
-Ed.
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ve mekanik buluþlardan tam bir yararlanmayý en iyi saðlayacak
olan çok daha yüksek ve çok daha geliþmiþ bir biçiminin kurulmasý
anlamýna gelir.
Bir örnek daha. Antik felsefe, doðal bir ilkel materyalizm idi.
Bu niteliðiyle, düþünce ile madde arasýndaki iliþkiyi açýða çýkartmakta yeteneksiz kalýyordu. Ama bu konuda açýklýða kavuþma
zorunluluðu, önce maddeden ayrý bir ruh öðretisine, sonra bu ruhun ölmezliðinin ileri sürülmesine, en sonra da tektanrýcýlýða götürdü. Yani ilkçað materyalizmi, idealizm tarafýndan yadsýndý. Ama
felsefenin daha sonraki geliþmesi içinde, bu kez idealizm savunulamaz bir duruma geldi ve modern materyalizm tarafýndan yadsýndý. Modern materyalizm, yani yadsýmanýn yadsýnmasý, eski materyalizmin yalýn bir yeniden kurulmasý deðildir ama onun sürüp giden
temellerine, felsefe ve doða bilimlerinin iki kez bin yýllýk bir evrimin
olduðu gibi, bu iki bin yýllýk tarihin kendisinin de bütün bir düþünce
içeriðini eþitler. Her þeyden sonra artýk bu, bir felsefe deðil ama
ayrý bir bilimler bilimi dýþýnda, gerçek bilimler içinde yararlýlýðýný
gösterecek ve kullanýlacak yalýn bir dünya görüþüdür. Demek ki
felsefe, burada kaldýrýlmýþ, yani ayný zamanda hem aþýlmýþ hem
de korunmuþ, biçiminde aþýlmýþ, gerçek içeriðinde korunmuþtur.
Bay Dühringin sözcük oyunlarýndan baþka bir þey görmediði
yerde, demek ki daha yakýn bakýnca gerçek bir içerik bulunur.
Ensonu, Dühringin düzmece eþitlik öðretisinin solgun bir
kopyasýndan baþka bir þey olmadýðý Rousseaunun eþitlik öðretisi
de ve üstelik Hegelin doðumundan yirmi yýldan çok bir süre önce Hegelin yadsýmanýn yadsýnmasý ebe [sayfa 215] kadýn görevini
görmedikçe gerçekleþmez. Ve bundan utanmak þöyle dursun bu
öðreti, ilk sunuluþunda hemen hemen çalýmla, kendi diyalektik
kökeninin damgasýný sergiler. Doðal ve yabanýl durumunda, insanlar eþitti; ve Rousseau henüz dili doðal durumun bir bozulmasý
olarak aldýðý için, ayný türden hayvanlar arasýndaki bu türün bütün
geniþliði içinde geçerli eþitliði, Haeckel tarafýndan son zamanlarda
varsayýmsal bir biçimde alales, dilden yoksun olarak sýnýflandýrýlmýþ
bulunan o insan-hayvanlara uygulamakta yerden göðe deðin haklýdýr. Ama bu eþit insan-hayvanlar, kendilerini öteki hayvanlardan
üstün kýlan bir özgülüðe sahipti: Yetkinleþme anýklýðý (la perfectibilite), zamanla geliþme olanaðý;* ve bu, eþitsizliðin nedeni oldu. Demek ki Rousseau, eþitsizliðin doðuþunda bir ilerleme görür. Ama
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bu ilerleme karþýt (antagoniste) bir ilerlemeydi, ayný zamanda bir
gerilemeydi de.
Bütün daha sonraki [doðal durumdan sonraki] ilerlemeler,
görünüþte bireyin yetkinleþmesine ama gerçekte türün düþkünleþmesine doðru atýlmýþ adýmlardý. ... Metalurji ve tarým, türetimi bu
büyük devrimi meydana getiren iki zanaat oldu.
(Balta girmemiþ ormanýn iþlenmiþ toprak durumuna dönüþmesi ama mülkiyet aracýyla sefalet ve köleliðin de ortaya çýkmasý.)
Ýnsanlarý uygarlaþtýran ve insan türünü bozan þey, ozana
göre altýn ve gümüþ ama filozofa göre demir ve buðdaydýr.**
Uygarlýktaki her yeni ilerleme, ayný zamanda eþitsizlikte de
yeni bir ilerlemedir. Uygarlýkta doðmuþ toplumun kurduðu bütün
kurumlar, ilk ereklerinin tersine dönerler.
Halklarýn baþkanlarýný kendilerini köleleþtirmek için deðil,
özgürlüklerini savunmak için seçtikleri söz götürmez bir þey ve
tüm siyasal hukukun temel kuralýdýr.*** [sayfa 216]
Ama gene de bu baþkanlar, zorunlu olarak halklarýn baskýcýlarý haline gelir ve bu baskýyý, doruðuna çýkartýlmýþ eþitsizliðin yeniden kendi karþýtý durumuna dönüþtüðü, eþitlik nedeni durumuna
geldiði (despot karþýsýnda herkes eþittir, yani sýfýra eþittir) noktaya
deðin götürürler.
Eþitsizliðin son derecesi ve çemberi kapayan ve hareket
noktamýza eriþen son nokta, iþte burasýdýr: Bütün bireyler, hiçbir
þey olmadýklarý ve uyruklarýn egemeninin isteðinden baþka bir yasalarý bulunmadýðý için, iþte burada yeni baþtan eþit duruma gelirler.****
Ama despot, ancak zor sahibi olarak egemendir ve bu nedenle baþtan atýlabildiði anda, zora karþý söyleyecek hiçbir þeyi
yoktur. ... Onu yalnýzca güç tutuyordu, onu ancak güç devirir, böylece her þey doðal düzene göre olup biter.*****
Ve böylelikle, eþitsizlik bir kez daha eþitliðe dönüþür ama
* Haeckel: Natürliche Schöpfungsgeschichte..., 4. baský, Berlin 1873, s. 590-591.
Haeckelin varsayýmý, Eugène Dubois tarafýndan 1894de Pithecanthropus erectusun
bulgulanmasýný önceliyordu. -Ed
** Rousseau, Discours sur lorigine et les fondements de linégalitté.... Editions Sociales,
1971, s. 118. -Ed.
*** Ýbid., s. 129.
**** Ýbid., s. 141.
***** Ýbid., s. 142-143. Ed.
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dilden yoksun ilkel insanýn o eski doðal eþitliðine deðil, toplum
sözleþmesinin yüksek eþitliðine. Baskýcýlar baský altýna alýnýrlar. Bu,
yadsýmanýn yadsýnmasýdýr.
Demek ki Rousseauda, yalnýzca Marksýn Kapitalinde izlenen düþünce gidiþine insaný þaþýrtacak kadar benzeyen bir düþünce
gidiþi deðil ama hatta ayrýntýda bile Marksýn kullandýðý bütün bir
diyalektik geliþimler dizisinin kullanýldýðýný da görüyoruz: Özü gereði karþýt olan ve bir çeliþki içeren süreçler; bir ucun (extréme)
kendi karþýtýna dönüþümü; ensonu, bütünün çekirdeði olarak, yadsýmanýn yadsýnmasý. Demek ki Rousseau, her ne denli 1754te
hegelci jargonu konuþamýyorduysa da, gene de Hegelin doðumundan yirmi üç yýl önce hegelci veba, çeliþki diyalektiði, Logos öðretisi,
tanrýbilim vb. tarafýndan derinden derine kemirilmiþ bulunuyordu.
Ve bay Dühring Rousseaunun eþitlik teorisini yavanlaþtýrarak iki
utkun adamcaðýzý ile oynarken, hanidir ister istemez yadsýmanýn
yadsýnmasýnýn kollarý arasýna kaydýðý eðim üzerinde bulunur. Ýki
adamýn eþitliðinin içinde geliþtiði, ideal durum olarak sunulan durum, Felsefenin 271. sayfasýnda ilkel [sayfa 217] durum olarak nitelenir. Ne var ki 279. sayfaya göre bu ilkel durum, soygun sistemi
tarafýndan zorunlu olarak ortadan kaldýrýlýr  birinci yadsýma. Ama
iþte þimdi biz, gerçeksel felsefe sayesinde, soygun sistemini ortadan
kaldýrýp onun yerine eþitliðe dayanan bay Dühring türetimi ekonomik komünü kurduðumuz noktaya varmýþ bulunuyoruz: Yadsýmanýn yadsýnmasý, daha yüksek bir aþamada eþitlik. Yüce kiþiliðinde yadsýmanýn yadsýnmasý cehennemlik günahýný iþleyen bay
Dühringin görünüþü ne eðlendirici, çevreni ne kurtarýcý bir biçimde
geniþleten bir seyirlik!
Peki yadsýmanýn yadsýnmasý nedir? Son derece genel ve
iþte bu yüzden büyük bir önem ve büyük bir deðer taþýyan doðanýn,
tarihin ve düþüncenin bir geliþme yasasý; görmüþ bulunduðumuz
gibi, hayvanlar ve bitkiler dünyasý bakýmýndan yerbilim, matematik, tarih, felsefe bakýmýndan geçerli olan ve bay Dühringin karþý
gelmesine ve kafa tutmasýna karþýn, farkýna varmadan kendi yordamýnca uyma zorunda kaldýðý yasa. Bu iþin yadsýmanýn yadsýnmasý olduðunu söylediðim zaman, örneðin arpa tanesi tarafýndan
çimlenmeden taneyi taþýyan bitkinin yok olmasýna deðin izlenen
özel geliþme üzerine hiçbir þey söylemediðim kendiliðinden anlaþýlýr. Gerçekten, diferansiyel hesap da yadsýmanýn yadsýnmasý

Friedrich Engels
Anti-Dühring

161

olduðu için, önermeyi tersine çevirmekle bir arpa filizinin diferansiyel hesap ya da hatta inan olsun, sosyalizm olduðu saçmalýðýný
ileri sürmüþ olmaktan baþka bir þey yapmýþ olmazdým. Bununla
birlikte, metafizikçilerin diyalektiðin sýrtýna hiç durmadan yükledikleri þey de, iþte budur. Eðer bütün bu süreçler üzerine, bunlar
yadsýmanýn yadsýnmasýdýr dersem, bunlarýn hepsini birden bu tek
hareket yasasý altýnda kavramýþ ve bu nedenle de tek baþýna alýnmýþ
hiçbir özel sürecin özelliklerini hesaba katmamýþ olurum. Gerçekte diyalektik doðanýn, insan toplumunun ve düþüncenin genel hareket ve geliþme yasalarý biliminden baþka bir þey deðildir.
Þöyle bir karþýkoymada da bulunabilir: Burada gerçekleþen
yadsýma, gerçek bir yadsýma deðil: Bir arpa tanesini, onu öðüterek; bir böceði, üzerine basarak; a olumlu [sayfa 218] büyüklüðünü,
onu çizerek de yadsýrým. Ya da gül, gül deðildir diyerek, gül güldür
önermesini yadsýrým; ve eðer bu önermeyi yeniden yadsýr ve: gül
gene de güldür dersem, bundan ne sonuç çýkar?  Bu karþýkomalar,
gerçekte metafizikçilerin diyalektiðe karþý bellibaþlý ve bu sýnýrlý
düþünce biçimine tamamen yaraþýr kanýtlarýdýr. Yadsýmak diyalektikte yalnýzca hayýr demek ya da bir þeyin varolmadýðýný söylemek
ya da onu herhangi bir biçimde yok etmek anlamýna gelmez. Spinoza þöyle diyordu: Omnis determinatio est negatio, her sýnýrlama
ya da belirleme, ayný zamanda bir yadsýmadýr.* Ve ayrýca yadsýmanýn türü, burada sürecin önce genel, sonra da özel doðasý tarafýndan belirlenir. Yalnýzca yadsýmamalý ama yadsýmayý yeniden
ortadan kaldýrmayalým da. Öyleyse birinci yadsýmayý, ikincisi olanaklý kalacak ya da olanaklý bir duruma gelecek bir biçimde var etmek
gerekir. Ve bu, nasýl olacak? Tek baþýna alýnmýþ her durumun
özgül doðasýna göre. Eðer bir arpa tanesini öðütür, eðer bir böceði
ezersem, birinci eylemi gerçekleþtirmiþ, ama ikinciyi olanaksýz kýlmýþ olurum. Demek ki þeylerin her türünün, ortaya bir geliþme
çýkacak biçimde kendi özgül yadsýnma türü vardýr ve her fikir ve
kavram türü için de bu böyledir. Sonsuz-küçük hesapta, olumsuz
köklerden olumlu üsler meydana getirilmesinde olduðundan baþka
türlü yadsýnýr. Öteki her þey gibi bunu da öðrenmek gerek. Eðer
yalnýzca arpa filizi ile sonsuz-küçük hesabýn yadsýmanýn yadsýn* Formül, 2 Haziran 1674 günlü, bilinmeyen birine yazýlmýþ bir mektupta bulunur.
Bkz: Correspondance de Baruch de Spinoza, mektup 50. -Ed.
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masýna baðlý olduklarýný bilirsem, sesin tellerin boyutu ile belirlenmesi yalýn yasalarýna dayanarak hemen keman çalabildiðimden
daha çok, ne baþarýyla arpa yetiþtirmesini, ne de diferansiyel ve
entegral almasýný becerebilirim.  Ama yadsýmanýn yadsýnmasý,
eðer ayi o ardarda bir yazýp bir çizme ya da bir gül için ardarda bir
onun gül olduðunu bir de gül olmadýðýný söyleme çocuksu hoþça
vakit geçirme olsa, bundan kendini bu cansýkýcý iþlere veren kiþinin
budalalýðýndan baþka bir þey çýkmayacaðý açýktýr. Ama gene de
metafizikçiler, eðer bir gün yadsýmanýn [sayfa 219] yadsýnmasýný gerçekleþtirmek istiyorsak, bu iþin ancak böyle yapýlacaðý yalanýný bize
yutturmak isterler.
Öyleyse yadsýmanýn yadsýnmasýnýn, Hegelin din alanýndan
alýnmýþ ve ilk günah ve kurtarma öyküsü üzerine kurulmuþ türetiminin maskaraca bir andýrýþmasý olduðunu savladýðý zaman, bize
yalan yutturarak eðlenen kiþi, bir kez daha bay Dühringdir. Ýnsanlar diyalektiðin ne olduðunu öðrenmeden çok önce, diyalektik olarak düþündüler; týpký düzyazý terimi varolmadan çok daha önce
düzyazý biçiminde konuþtuklarý gibi. Doðada, tarihte ve ne olduðu
öðrenilinceye deðin de beyinlerimizde bilinçsiz bir biçimde gerçekleþen yadsýmanýn yadsýnmasý yasasý kesinlikle ilk kez olarak Hegel
tarafýndan formüle edilmiþtir. Ve eðer bay Dühring bu iþi gizlice
yapmak istiyor ve yalnýzca iþin adý ona çekilmez geliyorsa, daha iyi
bir ad bulmakta özgürdür. Ama eðer bu iþin kendisini düþünceden
sürmek istiyorsa, o zaman onu önce doðadan ve tarihten sürmek
iyiliðinde bulunsun ve (-a) x (-a)nýn +a2 olmadýðý ve diferansiyel
ve entegral almanýn ceza tehdidi altýnda yasaklandýðý bir matematik
türetsin. [sayfa 220]
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SONUÇ

FELSEFE ile iþimizi bitirdik; Derslerde yalvaçca düþlemler
olarak gene de raslanacak þeyler, bizi bay Dühringin sosyalizmi
altüst etme biçimini inceleyeceðimiz zaman uðraþtýracak. Bay
Dühring, bize ne vaat etti? Her þeyi. Ve hangi vaadini tuttu? Hiçbirini. Gerçek ve dolayýsýyla doðanýn ve yaþamýn gerçekliðine dönük
bir felsefenin öðeleri, dünyanýn kesinlikle bilimsel anlayýþý, sistem doðurucu fikirler ve bay Dühringin gene bay Dühring tarafýndan davul zurna ile tumturaklý tümceler biçiminde ilan edilen bütün
öteki güzel sonuçlarý, ne yandan ele alýrsak alalým, salt þarlatanlýk
çýktý. Varlýðýn temel biçimlerini, düþünce derinliðinden hiçbir þey
býrakmaksýzýn saptamýþ bulunan evren þemasýnýn irdelenmesi,
hegelci mantýðýn son derece yavanlaþtýrýlmýþ bir kopyasý olarak
göründü ve onunla birlikte bu temel biçimler ya da mantýksal
kategorilerin, uygulanmalarý gereken dünyadan [sayfa 221] önce ve
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dünyanýn dýþýnda bir yerlerde gizemli bir varoluþu bulunduðu boþ
inancýný paylaþtýðý anlaþýldý. Doða felsefesi bize, hareket noktasý
maddenin kendi kendine özdeþ bir durumu, ancak maddehareket iliþkisi üzerine en onulmaz bir karýþýklýða düþülerek ve
üstüne üstlük dünyanýn dýþýnda, bu durumu ancak kendi harekete
geçirebilecek kiþisel bir Tanrý kabul edilerek tasarlanabilecek bir
durum olan bir evrendoðum sunar. Organik doðayý incelerken gerçek felsefesi, Darwinin yaþama savaþýmý ve doðal seçmesini
hayvanýn insanlýða karþý yüceltilmesi olarak yadsýdýktan sonra,
onlarý ikinci dereceden de olsa, doðada etkili etkenler olarak arka
kapýdan yeniden kabul etmek zorunda kaldý. Bu felsefe ayrýca,
biyoloji alanýnda, bilimsel halk konferanslarýnýn yaygýnlaþmasýndan
bu yana, kültürlü sýnýflarýn genç kýzlarýnda bile mumla aranacak
bir bilgisizliði gösterme fýrsatýný buldu. Ahlak ve hukuk alanýnda
Rousseauyu sulandýrmakla, daha önce Hegeli yavanlaþtýrdýðýndan
daha þanslý çýkmadý ve tüzel (adli) bilimle ilgili olarak, tersini
doðrulamak için katlandýðý bütün çabaya karþýn, hatta en bayaðý
eski Prusyalý tipi hukukçularda bile seyrek raslanabilecek bir bilgisizlik gösterdi. Yalnýzca görünür çevreni kabul etmeyen felsefe,
tüzel alanda Prusya yasamasýnýn yürürlükte bulunduðu bölge ile
örtüþen gerçek bir çevrenle yetindi. Bu felsefenin, güçlü devrimci
hareketi içinde gözlerimizin önüne sereceðini vaat ettiði dýþ ve iç
doðanýn yerleri ve göklerine gelince, týpký son çözümlemede kesin doðruluklar ve mutlak temel gibi onlarý da hep bekliyoruz.
Düþünce biçimi dünyanýn öznel olarak sýnýrlý bir tasarlanýþýnýn
bütün geçici hevesini dýþtalayan filozof, yalnýzca büyük eksikliðini
gösterdiðimiz bilgileri, sýnýrlý metafizik düþünce biçimi ve gülünç
kendini beðenmesi ile deðil ama hatta çocukça kiþisel hevesleri
ile de öznel bakýmdan sýnýrlý olduðunu gösterdi. Tütün, kediler ve
Yahudiler için duyduðu tiksintiyi, Yahudiler dahil insanlýðýn geri
kalan bölümüne evrensel deðerde bir yasa olarak dayatmaksýzýn
gerçeksel felsefesini tamamlamasý olanaksýz. Baþkasý karþýsýndaki
gerçekten eleþtirel bakýþ açýsý, insanlara [sayfa 222] hiçbir zaman
söylemedikleri ve bay Dühringin kiþisel üretimi olan þeyleri dikkafalýlýkla yüklemeye dayanýyor. Yaþamýn deðeri ve ondan en iyi yararlanma biçimi gibi küçük-burjuva konular üzerindeki bitmez tükenmez ipsiz-sapsýzlýklarý, Gthenin Faustuna karþý duyduðu öfkeyi
açýklayacak bir hamkafalýktadýr. Gthe, aðýrbaþlý gerçeksel filozof
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Wagneri deðil de o ahlakdýþý Faustu kahraman olarak almakla,
kuþkusuz baðýþlanmaz bir kusur iþlemiþtir. Kýsacasý, bütünüyle ele
alýndýðý zaman gerçeksel felsefe, Hegel gibi konuþmak gerekirse
kendini, Alman aydýnlanma felsefesinin en solgun firesi, güçsüzlük
ve saydam bayaðýlýðý ancak ona kattýðý falcý kadýn retorik artýklarý
ile güçlendirilip bulandýrýlabilen bir tortu olarak gösterir. Ve kitabýn
sonuna geldiðimiz zaman, ayaklarýmýz suya erer ve yeni düþünce
biçiminin, tepeden týrnaða özgün sonuç ve görüþlerin ve sistem
doðuran düþüncelerin bize gerçi birçok yeni saçmalýklar sunduklarýný ama herhangi bir þey öðrenebildiðimiz bir tek satýr bile sunmadýklarýný itiraf etmek zorunda kalýrýz. Ve en bayaðý iþportacý ile yarýþýrcasýna, marifetlerini ve malýný davul zurna ile öven ve iri sözlerinin arkasýnda hiç, ama hiçbir þey bulunmayan bu adam, aralarýndan
en küçüðü bile kendisine oranla bir dev olan Fichte, Schelling ve
Hegel gibi adamlara þarlatan demekte bir sakýnca görmez. Þarlatan?
Kuþkusuz! Peki ama kim? [sayfa 223]
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ÝKÝNCÝ KISIM
EKONOMÝ
POLÝTÝK

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

KONU VE YÖNTEM

EKONOMÝ POLÝTÝK, en geniþ anlamda, insan toplumunda
maddesel yaþama araçlarýnýn üretim ve deðiþimini yöneten yasalarýn bilimidir. Üretim ile deðiþim iki farklý iþlevdirler. Üretim,
deðiþimsiz olabilir; ama deðiþim, taným gereði ürünlerin deðiþiminden baþka bir þey olmamasýndan ötürü, üretimsiz olamaz. Bu iki
toplumsal iþlevden her biri, büyük ölçüde kendine özgü dýþ etkilerin
etkisi altýnda ve dolayýsýyla büyük ölçüde kendi öz ve özgül yasalarýna sahip bulunur. Ama öte yandan, bu iþlevler birbirlerini her
an koþullandýrýr ve birbirleri üzerinde öylesine bir etkide bulunurlar
ki bunlar, ekonomik eðrinin apsis ve ordinatý olarak adlandýrýlabilirler.
Ýnsanlarýn üretim ve deðiþim koþullarý ülkeden ülkeye ve
her ülkede de kuþaktan kuþaða deðiþir. Öyleyse ekonomi politik
de bütün ülkeler ve bütün tarihsel dönemler için ayný [sayfa 227] ola-
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maz. Yabanýlýn ok ve yayýndan, çakmaktaþý býçaðýyla ancak ayrýksýn olarak iþe karýþan deðiþim iliþkilerinden bin beygirlik buhar
makinesine, mekanik dokuma tezgahýna, demiryollarý ve Ýngiltere
Bankasýna deðin, çok büyük bir uzaklýk var. Ateþ Topraklýlar
(Fuégienler - Macellan takýmadalýlar), yýðýnsal üretim ve dünya
ticaretine deðin varamadýklarý gibi, hatýr bonolarýna ve bir borsa
çöküntüsüne de varamadýlar. Ateþ Topraðýnýn ekonomi politiði ile
bugünkü Ýngilterenin ekonomi politiðini ayný yasalara indirgemek
isteyen biri, ortaya en bayaðý beylik düþüncelerden baþka bir þey
koyamaz. Öyleyse ekonomi politik, özsel olarak tarihsel bir bilimdir. Tarihsel, yani durmadan deðiþen bir konu ile uðraþýr; önce
üretim ve deðiþimdeki evrimin her derecesine özgü yasalarý ayrý
ayrý irdeler ve ancak bu irdeleme sonundadýr ki, üretim ve deðiþim
için her zaman geçerli bazý genel yasalar saptayabilir. Belirli üretim tarzlarý ve deðiþim biçimleri için geçerli yasalarýn, tarihin bu
üretim tarzlarý ve deðiþim biçimlerine ortaklaþa sahip bulunan bütün
dönemleri için geçerliliklerini koruduklarý kendiliðinden anlaþýlýr.
Böylece, örneðin maden paranýn kullanýlmaya baþlanmasý, maden paranýn deðiþim aracý görevini gördüðü bütün ülkeler ve bütün
tarih aþamalarý için geçerlikte kalan bir dizi yasayý yürürlüðe sokar.
Belirli bir tarihsel toplumun üretim ve deðiþim biçimi ile bu
toplumun tarihsel koþullarý, ayný zamanda ürünlerin bölüþüm biçimini de içerirler. Tarihe giriþleri sýrasýnda bütün uygar halklarda,
kendisi ya da çok belirgin kalýntýlarý görülen topraðýn ortaklaþa
mülkiyetinin hüküm sürdüðü aþiret (tribu) ya da köy topluluklarýnda, ürünlerin gözle görülür bir biçimde eþit bir bölüþümü tamamen
doðaldýr; üyeler arasýndaki bölüþümün daha büyük bir eþitsizliðin
baþladýðý yerde, bu durum, topluluðun (communauté) daðýlmasýnýn
baþlangýcýný da gösterir. Büyük ve küçük tarým, içinde geliþtikleri
tarihsel koþullara göre, çok farklý bölüþüm biçimleri kabul ederler.
Ama büyük tarýmýn her zaman küçük tarýmdan çok daha baþka
bir bölüþümü koþullandýrdýðý; büyük tarýmýn köle [sayfa 228] sahipleri
ile köleler, toprakbeyleri ile angaryacý köylüler, kapitalistler ile
ücretliler arasýnda bir sýnýf karþýtlýðýna dayandýðý ya da böyle bir
karþýtlýk oluþturduðu, oysa küçük tarýmýn tarýmsal üretimde çalýþan
bireyler arasýnda hiçbir zaman bir sýnýf ayrýmý sonucu vermediði,
tersine, böyle bir ayrýmýn yalnýzca varlýðýnýn bile parçasal (parcellaire) ekonominin sonunun baþlangýcýný gösterdiði de açýktýr.  O
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zamana deðin doðal ekonominin tek baþýna ya da baþat bir biçimde
egemen olduðu bir ülkede maden paranýn kullanýlmaya baþlanmasý
ve yayýlmasý, eski bölüþümün, her zaman az ya da çok hýzlý ve bireyler arasýndaki eþitsizliðin, dolayýsýyla zengin ve yoksul arasýndaki
karþýtlýðýn gitgide artacaðý bir biçimde altüst oluþuna baðlýdýr. Ortaçaðýn lonca ve yerel zanaatçýlýðý, büyük kapitalistler ile ömürboyu
ücretlileri, bunlara modern sanayi, kredinin bugünkü geliþmesi ve
her ikisinin de evrimine uygun düþen deðiþim biçimi olan özgür
rekabet tarafýndan ne denli zorunlu bir biçimde yolaçýlmýþ bulunuyorsa, o denli olanaksýz kýlýyordu.
Ama bölüþümdeki farklýlýklarla birlikte sýnýf farklýlýklarý da
ortaya çýkar. Toplum, ayrýcalýklý sýnýflarla yoksunlaþmýþ sýnýflar, sömürücülerle sömürülenler, egemenlerle yönetilenler biçiminde
bölünür ve ayný bir aþiretin doðal topluluk gruplarýnýn, evrimleri
içinde baþlangýçta yalnýzca ortak çýkarlarýna (örneðin Doðudaki
sulama) gözkulak olmak ve dýþa karþý savunmalarýný saðlamak
için ulaþmýþ bulunduklarý devlet,* bundan böyle, egemen sýnýfýn
yaþama ve egemenlik koþullarýnýn yönetilen sýnýfa karþý zorla sürdürülmesi gibi bir ereðe sahip olur.
Bununla birlikte bölüþüm, üretim ve deðiþimin salt edilgen
bir sonucu da deðildir; o da ötekiler üzerinde etkili olur. Her yeni
üretim tarzý ya da her yeni deðiþim biçimi, baþlangýçta [sayfa 229] yalnýzca eski biçimler ile bunlara uygun düþen siyasal kurumlar tarafýndan deðil ama eski bölüþüm biçimi tarafýndan da engellenir.
Her yeni üretim tarzý ya da her yeni deðiþim biçiminin, önce uzun
bir savaþým içinde, kendine uygun düþen bölüþümü kendine baðlamasý gerekir. Ama belli bir üretim ve deðiþim biçimi ne denli hareketli, geliþime ve evrime ne denli yatkýn olursa, bölüþüm de içinden
çýktýðý koþullarýn etkisinden kurtulduðu ve daha önceki üretim ve
deðiþim biçimi ile çatýþma içine girdiði bir düzeye o denli çabuk
ulaþýr. Yukarda sözkonusu edilen eski ilkel topluluklar, dýþ dünya
ile ticaret iþlerinde daðýlmalarý sonucunu veren servet farklýlýklarý
meydana getirmeden önce, bugün bile Hintliler ve Slavlarda ol* Engelsin Anti-Dühringde yapmak istediði iki deðiþiklikten biri, insanlýðin ilkel tarihine
iliþkindi (ikinci baskýnýn, 25 Eylül 1885 günlü önsözüne bakýnýz). Engels bu iþi, Morganýn
1877 yýlýnda verdiði anahtarýn da yardýmýyla, devlet anlayýþýni ilkel tarihin buradakinden
çok daha ayrýntýlý bir irdelemesine dayandýrdýðý Ailenin, Ozel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
yapýtýnda, 1884 yýlýnda yaptý. -ç.
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duðu gibi, varlýklarýný binlerce yýl sürdürebilirler. Buna karþýlýk, topu
topu üçyüz yýllýk bir geçmiþi bulunan ve ancak büyük sanayinin
ortaya çýkmasýndan sonra egemen duruma geçen modern kapitalist
üretim, bu kýsa zaman parçasý içinde, bölüþümde onu zorunlu olarak sonuna götürecek olan çeliþkiler bir yanda sermayelerin birkaç
elde, öte yanda da varlýksýz yýðýnlarýn büyük kentlerde toplanmasý
yarattý.
Bölüþüm ile bir toplumun maddesel varlýk koþullarý arasýndaki bað, her durumda yansýmasý halk içgüdüsünde düzenli olarak bulunacak denli doðaldýr. Bir üretim biçimi, evriminin yükselme
çizgisi üzerinde bulunduðu sürece, kendisine uygun düþen bölüþüm
biçimi tarafýndan zarara uðratýlmýþ durumda bulunan kimseler tarafýndan bile alkýþlanýr. Büyük sanayinin ortaya çýkmasý zamanýndaki
Ýngiliz iþçileri gibi. Hatta bu üretim biçimi toplum için normal olarak kaldýðý sürece, bölüþümden genellikle herkes hoþnuttur ve o
anda egemen sýnýfýn kendisi içinden yükselen protestolar (SaintSimon, Fourier, Owen), ilkin sömürülen yýðýn içinde hiçbir yanký
bulmaz. Ancak sözkonusu üretim biçimi iniþ çizgisinin büyücek
bir kýsýmýný tamamladýðý, ömrünün yarýsýný doldurduðu, varlýk koþullarý büyük ölçüde ortadan kalktýðý ve ardýlý gelip kapýya dayandýðý
zamandýr ki  iþte ancak o zamandýr ki gitgide daha eþitsiz bir biçime gelen bölüþüm haksýz [sayfa 230] görünür; iþte ancak o zamandýr
ki yaþam tarafýndan aþýlmýþ olgular, ölümsüz denilen adaletin karþýsýna çaðrýlýr. Ahlaka ve hukuka bu baþvuruþ, bizi bilimsel bakýmdan bir parmak bile ilerletmez; iktisat bilimi, ne denli haklý olursa
olsun, ahlaksal öfke içinde herhangi bir kanýt deðil ama yalnýzca
bir belirti görebilir. Ýktisat biliminin görevi daha çok, ortaya çýkan
toplumsal bozukluklarýn bir yandan varolan üretim biçiminin zorunlu sonuçlarý ama bir yandan da baþlayan bozulmasýnýn belirtileri
olduklarýný göstermek ve bozulan ekonomik hareket biçimi içinde,
üretim ve deðiþimin gelecekteki bu bozukluklarý ortadan kaldýracak
yeni örgütlenme öðelerini bulup çýkarmaktýr. Ozaný yaratan öfke,
bu bozukluklarýn betimlenmesinde ya da bu bozukluklarý yadsýyan
veya süsleyip-püsleyen egemen sýnýfýn hizmetindeki þakþakçýlara
karþý saldýrýda tam yerli yerindedir. Ama her durumda ne denli az
tanýtlayýcý olduðu, tüm geçmiþ tarihin her döneminde bu öfkeyi
besleyecek yeterince þey bulunmasý basit gerçeðinden de anlaþýlabilir.
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Bununla birlikte, çeþitli insan toplumlarýnýn içlerinde üretim
ve deðiþimde bulunduklarý ve sonuç olarak ürünlerin her kez içlerinde bölüþüldükleri koþullarýn ve biçimlerin bilimi olarak ekonomi politik, bu geniþlemeyle henüz yaratýlacak bir þey olarak kalýr.
Þimdiye deðin iktisat bilimi olarak elimizde bulunan þey, hemen
tamamen kapitalist üretim biçiminin doðuþu ve geliþmesi ile sýnýrlanýr: Bu da üretim ve deðiþimin feodal biçimlerinden arta kalanlarýn eleþtirisiyle baþlar, bunlarýn kapitalist biçimlerle deðiþmesi zorunluluðunu gösterir, daha sonra bu üretim tarzýný ve ona uygun düþen
deðiþim biçimlerini olumlu anlamda, yani toplumun genel ereklerini
kolaylaþtýrmalarý anlamýnda açýklar ve kapitalist üretim biçiminin
sosyalist eleþtirisi ile, yani kapitalist üretim biçiminin yasalarýnýn
olumsuz anlamda açýklanmasý, bu üretim biçiminin kendi öz evrimi
tarafýndan kendi kendini olanaksýz kýlan noktaya doðru yöneldiðinin
tanýtlanmasý ile bitirir. Bu eleþtiri, kapitalist üretim ve deðiþim biçimlerinin, üretimin kendisi için gitgide katlanýlmaz bir engel [sayfa 231]
durumuna geldiklerini; bu biçimler tarafýndan zorunlu olarak koþullandýrýlan bölüþüm tarzýnýn gün günden daha çekilmez bir sýnýf
durumu, gitgide daha az ama gitgide daha zengin kapitalistler ile
sayýsý durmadan artan ve durumu genellikle kötünün kötüsüne giden varlýksýz emekçi iþçiler arasýnda her gün daha da kýzýþan bir
karþýtlýk doðurduðunu ve ensonu, kapitalist üretim biçimi çerçevesinde yaratýlmýþ ama bu üretim biçiminin artýk egemenlik altýna
alamadýðý yoðun üretken güçlerinin, toplumun bütün üyelerine,
hem de durmadan artan bir ölçüde yaþama araçlarý ve yeteneklerinin özgür bir geliþmesini saðlamak için, planlý bir elbirliði bakýmýndan örgütlenmiþ bir toplum tarafýndan el altýna alýnmaktan
baþka bir þey beklemediklerini tanýtlar.
Burjuva ekonomisinin bu eleþtirisini sonuna deðin götürebilmek için üretim, deðiþim ve bölüþümün kapitalist biçimini bilmek yetmiyordu. Ona öngelen ya da daha az geliþmiþ ülkelerde.
onun yanýnda hâlâ varlýklarýný sürdüren biçimler de, hiç deðilse
ana çizgileri içinde, irdelenmeli ve karþýlaþtýrma konularý hizmeti
görmeliydiler. Bu türlü bir irdeleme ve karþýlaþtýrma þimdiye deðin
genel olarak yalnýzca Marks tarafýndan yapýlmýþtýr ve bunun sonucu burjuva dönem-öncesi teorik iktisat üzerine þimdiye deðin
saptanmýþ ne varsa, hemen hepsini onun araþtýrmalarýna borçlu
bulunuyoruz.
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Ekonomi politik, dahi kafalarda 17. yüzyýl sonuna doðru
doðmuþ olmasýna karþýn gene de, dar anlamda, fizyokratlar ve
Adam Smithin vermiþ bulunduklarý olumlu formüller içinde, özsel
olarak 18. yüzyýlýn çocuðudur ve bu dönemin bütün üstünlük ve
kusurlarýyla birlikte, bu çaðda büyük Fransýz aydýnlanma filozoflarý
tarafýndan elde edilmiþ baþarýlar dizisi içine girer. Aydýnlanma filozoflarý için söylemiþ bulunduðumuz þey, o çaðýn iktisatçýlarý için
de geçerlidir. Yeni bilim, onlar için, çaðlarýndaki koþullarýn ve gereksinmelerin dýþavurumu deðil ama ölümsüz usun dýþavurumu idi;
bu bilimin bulduðu üretim ve deðiþim yasalarý, bu eylemlerin tarihsel olarak belirlenmiþ bir biçiminin deðil ama doðanýn ölümsüz
yasalarý idiler; bu yasalar, insan doðasýndan [sayfa 232] çýkarýlýyorlardý.
Ama bu insan, yakýndan bakýlýrsa, o zaman büyük burjuva haline
dönüþmekte olan orta burjuva idi ve doðasý da, çaðýn tarihsel olarak belirlenmiþ koþullarý içinde üretimde bulunmaya ve ticaret yapmaya dayanýyordu.
Felsefe alanýnda, eleþtirel kurucumuz bay Dühring ve yöntemi ile yeterince tanýþmýþ bulunduðumuz þu anda, onun ekonomi politiði nasýl tasarlayacaðýný önceden kolayca söyleyebiliriz.
Felsefede, saçmalamakla yetinmediði yerde (doða felsefesinde olduðu gibi), bay Dühringin görüþ biçimi, 18. yüzyýl görüþ biçiminin
bir karikatürü idi. Sözkonusu olan tarihsel evrim yasalarý deðil ama
doðal yasalar, ölümsüz doðruluklar idi. Ahlak ve hukuk gibi toplumsal iliþkiler, her durumda varolan tarihsel koþullara göre deðil
ama biri ötekini ya ezen ya da ezmeyen, ne var ki bu sonuncu durum þimdiye deðin ne yazýk ki hiç görülmeyen o ünlü iki adamcaðýz
tarafýndan kararlaþtýrýlýyordu. Bundan ötürü eðer bay Dühringin
iktisadi da ayný biçimde son çözümlemedeki kesin doðruluklara,
ölümsüz doða yasalarýna, en üzücü boþluðun gereksiz yinelenen
belitlerine indirgeyeceði ama buna karþýlýk iktisadýn olumlu içeriðini
bildiði ölçüde, onu arka kapýdan kaçak olarak sokacaðý ve
bölüþümü toplumsal bir olay olarak üretim ve deðiþimden çýkartacak yerde, kesin çözüm için o ünlü ikilisine býrakacaðý sonucunu
çýkartýrsak, pek de yanýlmýþ olmayacaðýz. Ve bütün bunlar, artýk
çok iyi bilinen eski marifetlerden baþka bir þey olmadýðý için, bu
bölüm üzerinde iþi kýsa tutabiliriz.
Gerçekten bay Dühring, daha 2. sayfada, bize ekonomisinin
felsefesinde saptanmýþ bulunan þeye güvendiðini ve bazý baþlýca

174

Friedrich Engels
Anti-Dühring

noktalarda, araþtýrmalarýn daha yüksek bir alanýnda daha önce sonuca baðlanmýþ bulunan üstün doðruluklara dayandýðýný bildirir.
Her yerde, kendini övmede ayný ölçüsüzlük. Her yerde, bay
Dühringin utkusunun bay Dühring tarafýndan saptanýp ayarlanmýþ
þeylerin üstesinden gelmesi. Gerçekten ayarlanmýþ, bunu enine
boyuna görmüþ bulunuyoruz;  ama, hesabi görüldü! dendiði
anlamda. [sayfa 233]
Hemen sonra, tüm iktisadýn en genel doðal yasalarý ile
karþýlaþýyoruz.  Demek doðru tahmin etmiþiz. Ama bu doðal yasalar, ancak baðýmlýlýk ve kümelenme siyasal biçimlerinin bu doðal
yasalarýn sonuçlarýna baðlandýklarý o daha doðru belirlenim içinde
incelendikleri zaman geçmiþ tarihin kusursuz bir kavrayýþýný saðlarlar. Kölelik ve ücretli baðýmlýlýk gibi, kendilerine zor (violence)
üzerine kurulu mülkiyet ikiz kardeþlerinin eklendiði kurumlar, gerçekten siyasal bir niteliðe sahip toplumsal ekonominin yapýcý biçimleri olarak düþünülmelidirler ve bu kurumlar, þimdiye deðin
varolduðu biçimdeki dünyada, iktisadýn doðal yasalarýnýn etkilerini
içinde gösterebildiði tek çerçeveyi temsil ederler.
Bu önerme, bir Wagner leit motivi gibi, bize ünlü ikilinin
yaklaþtýðýný haber veren bir fanfardýr.* Ama, daha da çok bir þeydir,
bay Dühring in bütün kitabýnýn temel konusudur. Hukuk konusunda bay Dühring bize, Rousseaunun eþitlik teorisinin, Parisin bütün
küçük iþçi kahvelerinde yýllardan beri çok daha iyilerinin iþitilebildiði
sosyalist plan üzerine kötü bir transpozisyonundan (makam deðiþtirmesinden) baþka herhangi bir þey sunmasýný bilmiyordu. Burada
bize, iktisadýn doðal ve ölümsüz yasalarý ile bu yasalarýn etkilerinin,
iþin içine devletin, zorun karýþmasý yüzünden bozulmalarý üzerine,
iktisatçýlarýn yakýnmalarýnýn hiç de daha iyi olmayan bir sosyalist
transpozisyonunu verir. Bunu yaparken, sosyalistler arasýnda tek
baþýna kalýr,  ve hakçasý da budur. Her sosyalist iþçi, milliyeti ne
olursa olsun, zorun sömürüye yalnýzca yardýmcý olduðunu ama
onun nedeni olmadýðýný; sermaye ile ücretli emek arasýndaki iliþkinin sömürülmesinin nedeni olduðunu ve bu iliþkinin de zor yolundan deðil, salt ekonomik biçimde doðmuþ bulunduðunu çok iyi
bilir.
Üstelik, þimdi bir de bütün ekonomik sorunlarda iki süre* Fanfar.  Nefesli maden çalgýlar aracýyla çalýnan müzik parçasý. -ç.
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cin, üretim süreci ile bölüþüm sürecinin birbirinden ayýrdedilebileceðini öðreniyoruz. Aynca, o yüzeysel ünlü J. B. Say, belki buna bir
üçüncü süreci, kullaným, tüketim sürecini de ekler ama iyi düþünülmüþ olarak, ardýllarýndan çok da bir [sayfa 234] þey söyleyemezdi.
Deðiþime ya da dolaþýma gelince bu, ürünlerin son tüketiciye, asýl
tüketiciye ulaþmasý bakýmýndan olup bitmesi gereken her þeyin
içine girdiði üretimin bir altbölümünden baþka bir þey olmazdý. 
Eðer bay Dühring, birbirlerini karþýlýklý olarak koþullandýrsalar bile
birbirlerinden özsel olarak farklý iki süreci, üretim süreci ile dolaþým
sürecini birbirine karýþtýrýyor ve eðer sýkýlmadan, bu karýþýklýktan
kaçýnmakla, karýþýklýk doðurmaktan baþka bir þey yapýlmadýðýný
ileri sürüyorsa bu, yalnýzca dolaþýmýn elli yýldan beri gerçekleþtirilmiþ
bulunduðu çok büyük geliþmeyi ya bilmediðini ya da anlamadýðýný
tanýtlar; ayrýca kitabý da sonradan bunu doðrular. Ama hepsi bu
kadar deðil. Üretim ve deðiþimi bir tek þey, kýsacasý üretim olarak
düpedüz kaynaþtýrdýktan sonra, bölüþümü de birinci süreçle hiçbir
iliþkisi olmayan tamamen yabancý ikinci bir süreç olarak üretimin
yanýna koyar. Oysa bölüþümün, kesin çizgileri içinde, her zaman
belirli bir toplumun üretim ve deðiþim iliþkilerinin ve bu toplumun
tarihsel geçmiþinin, hem de bu sonuncularý bir kez öðrendikten
sonra bundan, bu toplumdaki egemen bölüþüm biçimini kesinlikle çýkartabileceðimiz bir biçimde zorunlu sonucu olduðunu görmüþ
bulunuyoruz. Ama eðer bay Dühring ahlak, hukuk ve tarih anlayýþýnda saptanmýþ ilkelere baðlýlýktan ayrýlmak istemiyorsa, bu
temel ekonomik gerçeði yadsýmasý gerektiðini ve bunun da özellikle
o vazgeçilmez ikilisinin iktisada kaçak olarak sokulmasýnýn sözkonusu olduðu zaman gerektiðini görüyoruz. Ancak bölüþümü,
üretim ve deðiþim ile bütün baðlardan baþarýyla kurtardýðý zamandýr
ki bu büyük olay meydana gelebilir.
Bununla birlikte, önce iþin ahlak ve hukuk bakýmýndan nasýl
olup bittiðini hatýrlayalým. Orada bay Dühring, baþlangýçta iþe bir
tek adamla baþlamýþtý; þöyle diyordu:
Bir insan tek olarak ya da ayný anlama gelmek üzere baþkasý
ile her türlü baðlantýnýn dýþýnda olarak düþünüldüðü ölçüde, ödevlere sahip olamaz. Onun için yükümlülük deðil ama yalnýzca bir
istek vardýr.
Tek olarak düþünülmüþ bu ödevsiz adam, orada hiçbir [sayfa
235] günah iþlemeyeceði için, günahsýz yaþadýðý cennetteki o uður-
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suz ilk Yahudi Ademden baþka kimdir? Ama bu gerçeksel filozof
Adem için bile bir ilk günahýn eli kulaðýndadýr. Bu Ademin yanýnda ortaya birdenbire, kuþkusuz dalga dalga bukleli bir Havva deðil
, ama ikinci bir Adem çýkar. Ve hemen Ademin ödevleri olur ve...
o bu ödevleri çiðner. Kardeþini kendisiyle eþit hak sahibi biri olarak
baðrýna basacaðý yerde onu egemenliði altýna alýr, köleleþtirir,  ve
bu nedenle de bay Dühringe göre metelik etmeyen tüm evrensel
tarih, bugüne deðin iþte bu ilk günahýn, bu ilk köleleþtirme günahýnýn sonuçlarýnýn acýsýný çeker.
Öyleyse, söz arasýnda, eðer bay Dühring yadsýmanýn yadsýnmasýný, onu eski düþüþ ve kurtulma öyküsünün kötü bir kopyasý
olarak nitelendirmekle yeterince kötülediðine inanýyorsa, bu durumda ayný öykünün kendisi tarafýndan yapýlan son baskýsý üzerine ne
diyelim? (Çünkü biz, resmi basýnýn dediði gibi, zamanla kurtulmaya
da inanacaðýz.) Her durumda biz Samilerin, günahsýzlýk durumundan çýkmanýn genç oðlan ile genç kýz için ne de olsa çabaya deðdiði yolundaki eski aþiret söylencesini yeð tutarýz; böylece bay Dühring de kendi ilk günahýný iki adamla iþletmiþ olma rekabet kabul
etmez ününü korumuþ olacaktýr.
Þimdi ilk günahýn ekonomideki transpozisyonunu (yer deðiþtirimini) görelim.
Üretim fikri bakýmýndan, doða karþýsýnda kendi güçleri ile
birlikte tek baþýna bulunan ve kimse ile paylaþacak hiçbir þeyi olmayan bir Robinson tasarýmý, herhalde uygun bir zihinsel þema
verebilir. ... Bölüþüm fikri içinde bulunan en önemli þeyi anlaþýlýr
kýlma bakýmýndan, ekonomik güçleri birleþtirilen ve besbelli þu ya
da bu biçim altýnda karþýlýklý olarak kendi paylarýný tartýþmak zorunda bulunan iki insan zihinsel þemasýný kullanmak da bir o denli
yerinde olacaktýr. Gerçekten, en önemli bölüþüm iliþkilerinden bazýlarýný kesin bir biçimde açýklamak ve bu iliþkilerin yasalarýný
geliþmesinin ilk basamaðýnda, mantýksal zorunluluklar içinde irdelemek için, bu basit ikicilikten (dualisme) baþka hiçbir þeye gerek
[sayfa 236] yoktur. ... Burada eþitlik durumundaki elbirliði de güçlerin,
yanlardan, o zaman ekonomik hizmete köle ya da yalýn bir alet
olarak koþulan ve ayrýca varlýðýný sürdürebilmesi bakýmýndan bir
aletten baþka türlü de bakýlmayan birinin tam bir baðýmlýlýðý ile birleþmesi denli kavranabilir bir þeydir. Bir yanda eþitlik ve hiçlik durumu ile öte yanda tüm yetki ve basit uygulama eylemi arasýnda,
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evrensel tarih olaylarýnýn çok büyük bir çeþitlilikle düzene koyma
zorunda bulunduklarý bir dereceler dizisi bulunur. Tarihin hak ve
haksýzlýk kurumlarýný kavrayan evrensel bir görüþ, burada ilk temel
koþuldur. ...
Ve sonunda, bütün bölüþüm bir ekonomik bölüþüm hakký durumuna dönüþür.
Ýþte sonunda bay Dühring, ayaklarýnýn altýnda gene saðlam
bir toprak bulur. Ýki adamý ile birlikte kolkola, yüzyýlýna karþý meydan okuyabilir. Ama bu üçlünün arkasýnda, adý söylenmeyen biri
daha var.
Sermaye, artý-emeði icat etmemiþtir. Toplumun bir kesiminin üretim araçlarý üzerinde tekele sahip olduðu her yerde emekçi,
özgür olsun olmasýn, kendi varlýðýný sürdürmek için gerekli emekzamanýna, üretim araçlarýna sahip olanlarýn yaþamalarý için gerekli
tüketim maddelerini üretmek için de fazladan bir emek-zamaný
eklemek zorunda kalmýþtýr; üretim araçlarýnýn tekelini elinde bulunduran bir kimse ister Atinalý caloV cagaqoV* Etrüsklü teokrat,
Romalý vatandaþ, Norman baronu, Amerikalý köle sahibi, Eflaklý
boyar, modern toprak sahibi ya da kapitalist olsun, bu hep böyledir. (Karl Marks, Capital, I. 2. baský, s. 227.)
Bay Dühring, bugüne kadarki bütün üretim biçimlerinde 
sýnýf çeliþkileri içinde geliþtikleri ölçüde ortak olan temel sömürü
biçiminin ne olduðunu böylece bir kez öðrendikten sonra, ikilisini
buna uyarlamaktan baþka yapacak iþi yoktu ve gerçeksel ekonominin köktenci temeli hazýrdý. Bu sistem doðurucu düþünceyi
uygulamaya koymakta bir dakika bile [sayfa 237] duraksamadý. Ýþçinin
geçimi için gerekli-emek zamanýnýn ötesindeki karþýlýksýz emek 
iþte sorun. Burada Robinson olarak adlandýrýlan Adem, ikinci
Ademinin, Cumanýn imanýný gevretir. Ama neden Cuma kendi
bakýmý için gerekli olandan daha çok çalýþýr? Marks bu soruyu da
kýsmen yanýtlar. Ama iki yiðidimiz için, Marksýn yanýtý çok karmaþýk.
Ýþ bir anda yoluna konur: Robinson, Cumayý baský altýna alýr,
köle ya da alet olarak ekonomik hizmete koþar ve onu yalnýzca
bir alet olarak besler. Bu en yenisinden yaratýcý anlatýþ ile bay
Dühring, bir taþla iki kuþ vurur. Bir yandan, kendini bugüne kadarki çeþitli bölüþüm biçimlerini aralarýndaki farklarý ve nedenlerini
* Aristokrat, soylu. -Ed.
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açýklama güçlüðünden kurtarýr: Topu birden metelik etmez, hepsi
baskýya, zora dayanýr. Az sonra bu konuya döneceðiz. Ve ikincisi,
böylece bütün bölüþüm teorisini, ekonomik düzeyden ahlak ve
hukuk düzeyine, yani saptanmýþ maddesel olgular düzeyinden az
çok sallantýlý kanýlar ve duygular düzeyine aktarýr. Artýk onun irdeleme ya da tanýtlama gereksinmesi yoktur, tumturaklý sözlerine
büyük bir hafiflik içinde devam etmekten baþka bir iþi kalmaz ve
emek ürünleri bölüþümünün, gerçek bölüþüm nedenlerine göre
deðil ama kendisine, bay Dühring e ahlaka uygun ve doðru olarak
görünen þeye göre düzenlenmesini isteyebilir. Bununla birlikte,
bay Dühringe doðru olarak görünen þey hiçbir zaman deðiþmez
bir þey deðildir, öyleyse gerçek bir doðruluk olmaktan uzaktýr. Çünkü
gerçek doðruluklar, bay Dühringin kendisine göre, mutlak olarak
hareketsizdirler. 1868de bay Dühring (Die Schicksale meiner sozialen Denkschrift, vb.) mülkiyeti gitgide daha açýk bir damga ile
belirlemenin her yüksek,uygarlýðýn eðiliminde olduðunu; modern
evrimin özünün ve geleceðinin, haklar ve egemenlik alanlarýnýn
bir karýþýklýðý içinde deðil, iþte burada bulunduðu öne sürüyordu.
Ve daha ilerde, ücretli emeðin baþka türlü bir geçim yolu
durumuna dönüþmesinin, insan doðasý yasalarý ve toplumsal yapýya
doða tarafýndan zorlanan aþama sýrasý ile nasýl baðdaþtýrýlabileceðini hiç mi hiç öngöremediðini [sayfa 238] söylüyordu.
Demek ki 1868de özel mülkiyet ve ücretli emek doða zorunluluðu, öyleyse haklý; 1876da her ikisi de zor ve hýrsýzlýktan çýkma, öyleyse haksýz.* Ve böylesine bir coþkunluðun sürüklediði bir
dehaya, birkaç yýl içinde neyin ahlaka uygun ve haklý görünebileceðini bilmek bizim için olanaksýz; öyleyse, servetlerin bölüþümü
irdelememizde bay Dühringin haklý ve haksýz üzerindeki bir anlýk,
deðiþken ve öznel fikri yerine gerçek, nesnel ekonomik yasalarla
yetinmekle herhalde en iyi iþi yapmýþ olacaðýz.
Eðer yoksulluk ile bolluk, açlýk ile tokluk gibi apaçýk çeliþkileriyle birlikte bugünkü emek ürünleri bölüþümü biçiminin geliþmekte olan altüst oluþuna inanmak için, bu bölüþüm biçiminin
haksýzlýðý bilinci ile hakkýn sonal utkusuna olan inançtan daha iyi
bir kanýta sahip deðilsek, iþi yanlýþ tutmuþ olabilir ve daha uzun
* Dühringin Cursus der National- und Sozialökonomiesýnýn ikinci baskýsý 1876da
yayýnlandý. -Ed.
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zaman bekleyebiliriz. Ýsanýn bin yýllýk saltanatýnýn yaklaþtýðý düþünü
gören ortaçað mistikleri de sýnýf karþýtlýklarýnýn haksýzlýðý bilincine
sahip bulunuyorlardý. Modern tarihin eþiðinde, bundan üç yüz elli
yýl önce Thomas Münzer, bunu dünyaya açýkça ilan eder. Ýngiltere
burjuva devriminde, Fransa burjuva devriminde, ayný çýðlýk yansýr...
ve söner. Ve eðer þimdi çalýþan ve acý çeken sýnýflarý 1830 yýlýna
deðin ilgisiz býrakan sýnýf karþýtlýk ve ayrýmlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý
çýðlýðý milyonlarca kez yinelenen bir yanký uyandýrýyor ve büyük
sanayinin çeþitli ülkelerdeki geliþmesi ile birlikte ve ayný yoðunlukta
bir ülkeden ötekine yayýlýyorsa; eðer bir kuþak içinde, kendisine
karþý birleþmiþ bütün güçlere meydan okuyabilecek bir güç kazanmýþ ve yakýn bir gelecekteki utkudan da güvenli bulunuyorsa,  bu
nereden geliyor? Bir yandan, modern büyük sanayinin bir proletarya,
yani tarihte ilk kez olarak þu ya da bu özel sýnýf örgütü ya da þu ya
da bu özel sýnýf ayrýcalýðýnýn deðil ama genel olarak sýnýflarýn ortadan
kaldýrýlmasýný isteyebilecek ve Çin kulisi durumuna düþme tehdidi
altýnda bu [sayfa 239] isteði gerçekleþtirme zorunluluðu karþýsýnda
bulunan bir sýnýf yaratmýþ olmasýndan. Öte yandan da ayný büyük
sanayinin, burjuvazinin kiþiliðinde bütün üretim aletleri ve geçim
araçlarý tekeline sahip ama üretimin her coþkunluk dönemi ile bu
dönemi izleyen her çöküþte, erkliðinden kaçan üretici güçler üzerinde egemenlik sürmeye devam etmekte yeteneksiz duruma geldiðini
kanýtlayan; toplumun, yönetimi altýnda, makinistinin sýkýþmýþ
bulunan emniyet sübabýný açmak için yeterince güce sahip bulunmadýðý lokomotif gibi, yýkýmýna doðru koþtuðu bir sýnýf yaratmýþ
olmasýndan. Baþka bir deyiþle: Modern kapitalist üretim biçimi
tarafýndan yaratýlan üretici güçlerin ve bölüþüm sisteminin bu üretim
biçimiyle açýk bir çeliþki içine girmelerinden, hem de eðer tüm
modern toplumun batýp gitmesi istenmiyorsa, tüm sýnýf ayrýmlarýný
ortadan kaldýran bir altüst oluþu zorunlu duruma getirecek derecede
açýk bir çeliþki içine girmelerinden geliyor bu. Ýþte modern sosyalizmin utkusu için beslenen kesin inanç, kendini karþý konmaz bir
zorunlulukla, sömürülen proleterlerin kafasýna azçok açýk bir biçim
altýnda kabul ettiren bu elle tutulur somut olgu üzerine dayanýyor,
 bu olgu üzerine, yoksa þu ya da bu dört duvar arasý teorisyeninin
haklý ya da haksýz üzerindeki fikirlerine deðil. [sayfa 240]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

ZOR TEORÝSÝ

GENEL siyasetin ekonomik hukuk biçimlerine oraný benim
sistemimde öylesine kesin ve ayný zamanda öylesine özgün bir
biçimde belirlenmiþtir ki bunun incelenmesini kolaylaþtýrmak için
okuru, özel olarak oraya göndermek yersiz olmazdý. Siyasal iliþkiler
biçimi temel tarihsel öðe ve ekonomik baðýmlýlýklar da yalnýzca bir
sonuç ya da özel bir durum, yani her zaman ikinci dereceden
olgulardýr. Yeni sosyalist sistemlerden kimileri, deyim yerindeyse
siyasal üstyapýlarý ekonomik durumlardan çýkartarak, yönetici ilke
olarak göze batacak biçimde ters bir aldatýcý görünüþü alýyor. Oysa
bu ikinci dereceden etkiler, ikinci dereceden etkiler olarak, gerçi
vardýrlar ve bugünkü günde en duyulur olanlar da onlardýr; ama
en önemli öðeyi yalnýzca dolaylý bir ekonomik güçte deðil, dolaysýz
siyasal zorda aramak gerekir.
Ayný biçimde bir baþka yerde bay Dühring: siyasal [sayfa 241]
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durumlarýn ekonomik durumun kesin nedeni olduðu ve ters iliþkinin
ikinci derecede bir tepkiden baþka bir þeyi temsil etmediði tezinden
hareket eder. ... Siyasal kümelenmeyi kendi baþýna hareket noktasý
olarak almayýp da ona yalnýzca beslenme erekleri bakýmýndan bir
araç olarak baktýkça, kiþi ne denli güzel bir radikal sosyalist ve
devrimci görünüþüne bürünürse bürünsün, gene de kendinde gizli
bir gericilik dozu saklar.
Bay Dühringin teorisi, iþte bu. Burada ve baþka birçok yerde bu teori düpedüz konmuþ, sanki buyrulmuþtur. Üç kalýn cildin
hiçbir yerinde en küçük bir kanýt ya da karþý görüþün çürütülmesine benzer bir þey sözkonusu deðil. Ve kanýtlar olgun yemiþler denli ucuz da olsaydý, bay Dühring bize gene de bir kanýt vermezdi.
Sorun, Robinsonun Cumayý köleleþtirdiði ünlü ilk günah ile daha
önce tanýtlanmýþ bulunuyor. Bu bir zor eylemi, yani siyasal bir
eylemdi. Ve bu köleleþtirme bütün geçmiþ tarihin hareket noktasýný ve temel olgusunu oluþturduðu ve ona haksýzlýk ilk günahýný,
hem de daha sonraki dönemlerde ancak hafifleyecek ve daha
dolaylý ekonomik baðýmlýlýk biçimleri olarak biçim deðiþtirecek
bir derecede aþýladýðý için; öte yandan, bugün de yürürlükte bulunan bütün zor üzerine kurulu mülkiyet bu ilk köleleþtirmeye dayandýðý için, bütün ekonomik olaylarýn siyasal nedenlerle yani zorla
(violence) açýklandýklarý ortadadýr. Ve bunun kendisine yetmediði
kimse, gizli bir gericinin ta kendisidir.
Her þeyden önce hiç de özgün olmayan bu fikri öylesine
özgün saymak için, insanýn kendi kendisine bay Dühringin olduðundan daha az aþýk olmamasý gerektiðini belirtelim. Birinci
plandaki siyasal eylemlerin tarihte kesin etken olduklarý fikri, tarihyazýmýnýn (historiographie) kendisi kadar eskidir ve halklarýn, bu
gürültülü sahnelerin arka-planýnda sessiz sedasýz gerçekleþen ve
iþleri gerçekten ilerleten evriminden bize bu denli az þey saklanmýþ
bulunmasýnýn asýl nedeni de, budur. Bu fikir geçmiþteki bütün tarih anlayýþýna egemen olmuþ ve ancak Restorasyon çaðý burjuva
Fransýz [sayfa 242] tarihçileri sayesinde sarsýlmýþtýr; bu iþteki tek özgün
nokta, bir kez daha bay Dühringin bütün bunlardan hiç haberdar
olmamasýdýr.
Ayrýca, bay Dühringin bugüne kadarki bütün tarihin insanýn
insan tarafýndan köleleþtirilmesine indirgenebileceðini söylemekte
haklý olduðu bir an için kabul edelim; gene de sorunun özüne de-
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ðinmiþ olmaktan uzakta kalýrýz. Çünkü ilkönce þu sorulur: Robinson, Cumayý köleleþtirmeye deðin nasýl gidebildi? Paþa gönlü için
mi? Kesinlikle hayýr. Tersine, Cumanýn ekonomik hizmete köle
ya da basit bir alet olarak koþulduðunu ve bir aletten baþka türlü
de beslenmediðini görüyoruz.,
Robinson Cumayý, yalnýzca Cuma Robinson yararýna çalýþsýn
diye köleleþtirilmiþtir. Ve Robinson, Cumanýn çalýþmasýndan kendisi için nasýl yarar saðlayabilir? Yalnýzca Cumanýn çalýþmasý ile,
çalýþabilecek durumda kalmasý için Robinsonun ona vermek zorunda olduðundan daha çok geçim aracý üretmesi yoluyla. Demek ki
bay Dühringin kesin yönergesine aykýrý olarak Robinson, Cumanýn
köleleþtirilmesinin meydana getirdiði siyasal kümelenmeyi kendi baþýna hareket noktasý olarak almamýþ ama ona yalnýzca beslenme erekleri bakýmýndan bir araç olarak bakmýþtýr.  Þimdi efendisi ve egemeni bay Dühring ile ne hali varsa kendisi görsün.
Böylece, zorun temel tarihsel öðe olduðunu tanýtlamak
için bay Dühringin kendi öz zenginliðinden türettiði çocukça örnek,
zorun araçtan baþka bir þey olmadýðýný, oysa ekonomik çýkarýn
erek olduðunu tanýtlar. Ve erek, bu ereðe ulaþmak için kullanýlan
araçtan ne denli daha temel ise, iliþkinin ekonomik yaný tarihte,
siyasal yanýndan o denli daha temeldir. Yani örnek, tanýtlayacak
olduðu þeyin tam tersini tanýtlar. Ve Robinson ile Cuma için ne
olup bittiyse, þimdiye deðin olan bütün egemenlik ve kölelik durumlarý için de ayný þey olup biter. Baský, bay Dühringin zarif deyimini
kullanmak gerekirse, her zaman beslenme erekleri bakýmýndan
bir araç olmuþtur (bu beslenme erekleri en geniþ anlamda [sayfa
243] alýnmýþ), ama hiçbir zaman ve hiçbir yerde iþin içine kendi
baþýna karýþan siyasal bir kümelenme olmamýþtýr. Vergilerin devlette ikinci derecede etkilerden baþka bir þey olmadýklarýna ya
da bugünkü egemen burjuvazi ile egemenlik altýndaki proletarya
biçimindeki siyasal kümelenmenin, egemen burjuvazinin beslenme araçlarý için, yani kâr ve sermaye birikimi için deðil de kendi
baþýna varolduðuna inanabilmek için bay Dühring olmak gerek.
Gene de iki adamcaðýzýmýza dönelim. Robinson, elde kýlýç,
Cumayý kendine köle eder. Ama bu iþi baþarmasý için Robinsonun
kýlýçtan baþka bir þeye daha gereksinmesi var. Bir köle herkesin
harcý deðildir. Bir köle kullanabilmek için, iki þeye sahip olmak gerek: Ýlkin kölenin çalýþmasý için zorunlu alet ve nesnelere, ikinci
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olarak da onu dar darýna besleme araçlarýna. Öyleyse, köleciliðin
olanaklý olmasýndan önce, üretimde belirli bir düzeye ulaþýlmýþ ve
bölüþümde belirli bir eþitsizlik derecesinin ortaya çýkmýþ olmasý
gerek. Ve köle çalýþmasýnýn bütün bir toplumun egemen üretim
biçimi durumuna gelmesi için üretim, ticaret ve servet birikiminde
daha da büyük bir artýþa gereksinme vardýr. Toprak üzerinde
ortaklaþa mülkiyetin bulunduðu eski doðal topluluklarda, kölelik
ya kendini göstermez ya da çok ikincil bir rol oynar. Köylü kenti
olan ilkel Romada bu böyledir; buna karþýlýk Roma evrensel kent
durumuna geldiði ve eski Ýtalya toprak mülkiyeti gitgide sayýsý az,
son derece zengin bir toprak sahibi sýnýfýnýn eline geçtiði zaman,
köylü nüfusun yeri bir köleler nüfusu tarafýndan alýndý. Eðer Pers
savaþlarý çaðýnda, kölelerin sayýsý Korinthosta 460.000 ve Aiginada
470.000e çýkýyor ve her özgür kiþi baþýna on köle düþüyordu ise,*
bunun için zordan daha çok bir þey, yani bir ustalýk sanayisi ve
çok geliþmiþ bir zanaatçýlýk ile geniþ bir ticaret gerekiyordu. Amerika
Birleþik Devletlerindeki kölelik, zordan çok Ýngiliz pamuklu sanayisine dayanýyordu; pamuðun yetiþmediði ya da sýnýr eyaletlerde
olduðu gibi, pamukçu [sayfa 244] eyaletler için köle yetiþtirilmediði
bölgelerde köleli, yalnýzca giderlerini kurtarmadýðý için hiçbir zor
kullanmak zorunda kalýnmaksýzýn kendi kendine ortadan kalktý.
Demek ki eðer bay Dühring, bugünkü mülkiyeti zor üzerine
kurulu bir mülkiyet diye adlandýrýyor ve onu temel olarak belki
yalnýzca öteki insanlarýn doðal varlýk araçlarý kullanýmýndan
dýþtalanmasýný deðil ama bundan daha çok bir þey anlamýna gelmek üzere, insanýn bir köle hizmetine baðlanmasýný alan egemenlik biçimi diye nitelendiriyorsa, bütün iliþkiyi tepe aþaðý çeviriyor
demektir. Ýnsanýn bir köle hizmetine baðlanmasý, bütün biçimleri
altýnda, köleleþtiren kimsede, onlar olmadýkça köleleþtirilen insaný
kullanamayacaðý iþ araçlarýnýn sahipliðini ve ayrýca kölecilikte de
onlar olmadýkça köleyi yaþamda tutamayacaðý yaþam araçlarýnýn
sahipliðini öngerektirir. Öyleyse daha þimdiden, her durumda ortalamayý aþan belirli bir servet sahipliðini. Bu servet nasýl doðdu?
Varsayým olarak bunun çalýnmýþ, yani zor üzerine dayanmýþ olabi* W. Wachsmuth, Hellenische Altertumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates,
2. Bölüm, 1. Kesim, Halle 1829, s. 44. Wachsmuthun kaynaðý, Athénée. Banquet des
sophistes, kitap VIdýr. -Ed.
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leceði ama bunun hiç de zorunlu olmadýðý açýk. Bu servet çalýþma,
hýrsýzlýk, ticaret, dolandýrýcýlýk ile kazanýlmýþ olabilir. Ama, çalýnabilmeden önce, çalýþma ile kazanýlmýþ olmasý gerekir.
Genel olarak, özel mülkiyet tarihte hiçbir biçimde hýrsýzlýk
ve zor sonucu olarak ortaya çýkmaz. Tersine. O daha, bazý nesnelerle sýnýrlý da olsa, bütün uygar halklarýn eski doðal topluluklarýnda vardý. Daha bu topluluðun içinde meta biçimini alana deðin,
önce yabancýlar ile deðiþim içinde geliþir. Topluluk ürünleri ne
denli meta biçimini alýr, yani ne denli az üreticinin öz kullanýmý ve
ne denli çok bir deðiþim ereðiyle üretilirse, deðiþim, hatta topluluk
içinde bile, ne denli ilkel doðal iþbölümünün yerini alýrsa, çeþitli
topluluk üyelerinin servet durumu o denli eþitsiz bir duruma gelir,
eski toprak mülkiyeti ortaklýðý o denli derin bir biçimde aþýnýr, topluluk bir küçük toprak sahibi köylüler köyü olarak daðýlmaya o
denli çabuk gider. Doðu despotizmi ve fatih göçebe halklarýn deðiþen egemenliði, bu eski topluluklara binlerce yýl boyunca zarar
veremedi; onlarýn gitgide daðýlmalarýna [sayfa 245] neden olan þey,
büyük sanayi ürünlerinin rekabeti ile doðal ev sanayilerinin zamanla
yýkýlmasýdýr. Burada, Moselle ve Hochwald kýyýlarýndaki tarýmsal
topluluklarýn ortaklaþa tarýmsal mülkiyetinin, henüz gerçekleþmekte bulunan pay edilmesinde olduðundan daha çok zor sözkonusu
deðildir;* ortaklaþa mülkiyet yerine tarlalarýn özel mülkiyetinin geçmesini kendi çýkarlarýna bulanlar, köylülerdir. Hatta Keltlerde, Germenlerde ve Pencapta olduðu gibi, topraðýn ortaklaþa mülkiyeti
temeli üzerinde ilkel bir soyluluðun oluþmasý bile, ilkin hiçbir zaman
zor üzerine deðil ama özgür onay ve alýþkanlýða dayanýr. Özel mülkiyetin kurulduðu her yerde bu, deðiþmiþ üretim ve deðiþim iliþkilerinin sonucudur, ve üretimin artmasý ve ticaretin geliþmesine
yarar, öyleyse özel mülkiyetin kuruluþu, ekonomik nedenlere dayanýr. Zor, bu iþte hiçbir rol oynamaz. Hýrsýzýn, baþkasýnýn malýný kendine mal edebilmesinden önce, özel mülkiyet kurumunun varolmasý gerektiði, yani zorun eldeciliðe (possession) gerçi yer deðiþtirtebildiði ama özel mülkiyeti özel mülkiyet olarak meydana getiremediði açýktýr!
Ama insanýn köle hizmetine koþulmasýný, hatta en yeni
* Bkz: G. Hanssen, Die Gehöferschaften (Erbgenossenschaften) im Regierungsbezirk
Trier, Berlin 1863. -Ed.
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biçimi, ücretli emek biçimi altýnda açýklamak için bile iþin içine ne
zoru sokabiliriz, ne de zor üzerine kurulu mülkiyeti. Eski topluluðun
daðýlmasýnda, yani özel mülkiyetin dolaysýz ya da dolaylý genelleþmesinde, emek ürünlerinin meta durumuna dönüþümünün, bunlarýn kiþisel tüketim için deðil ama deðiþim için üretilmelerinin oynadýðý rol üzerinde daha önce durmuþtuk. Oysa Marks, Kapitalde
açýkça tanýtlamýþtýr ki ve bay Dühring bunun üzerine tek söz bile
söylemekten sakýnýr geliþmenin belirli bir düzeyinde, meta üretimi
kapitalist üretim durumuna dönüþür ve bu düzeyde meta üretimi
ve dolaþýmýna dayanan sahiplenme yasasý ya da özel mülkiyet
yasasý, kendi öz içsel diyalektiðinin kaçýnýlmaz etkisi ile kendi karþýtýna: eþdeðerler deðiþimine dönüþtü; ilk iþlem olarak görünen eþdeðerler deðiþimi de, birinci olarak sermayenin [sayfa 246] emek-gücüne karþý deðiþilen parçasýnýn, baþkasýnýn emek-ürününün
eþdeðersiz sahiplenilmesinin bir bölümünden baþka bir þey olmamasý ve ikinci olarak, bu parçanýn üreticisi, yani iþçi tarafýndan yalnýzca yenilenmesinin deðil ama yeni bir artýk [fazlalýk] ile yenilenmesinin gerekmesi sonucu, artýk ancak görünüþte böyle olacak
bir biçimde deðiþti. ... ilk olarak, mülkiyet bize kiþisel emek üzerine
kurulmuþ gibi görünüyordu. ... Þimdi ise mülkiyet [Marksýn açýklamasý sonunda], kapitalist bakýmýndan baþkasýnýn emeðini karþýlýðýný
ödemeden sahiplenme hakký, iþçi bakýmýndan da kendi öz ürününün sahiplenme olanaksýzlýðý olarak görünür. Mülkiyet ile emek
arasýndaki ayrýlma, sanki bunlarýn özdeþliklerine dayanan bir
yasanýn zorunlu sonucu durumuna gelir.
Bir baþka deyiþle: hatta her türlü hýrsýzlýk, zor ve hile olanaðýný
dýþtalayarak, her türlü özel mülkiyetin baþlangýçta mülk sahibinin
kiþisel çalýþmasýna dayandýðýný ve iþlerin daha sonraki tüm gidiþi
içinde, yalnýzca eþit deðerlere karþý eþit deðerlerin deðiþildiðini kabul
ederek bile, üretim ve deðiþimin geliþmesi içinde, gene de zorunlu
olarak, bugünkü kapitalist üretim biçimine, üretim ve yaþama araçlarýnýn sayýca az tek bir sýnýf elinde tekelleþmesine, engin çoðunluðu oluþturan öteki sýnýfýn varlýksýz proleterler düzeyine düþmesine,
baþdöndürücü üretim ile tecimsel bunalýmýn devirli nöbetleþmesine
ve üretimin bugünkü tüm anarþisine varýrýz. Bütün süreç hýrsýzlýða,
zora, devlete ya da herhangi bir siyasal karýþmaya bir tek kez bile
baþvurmaya gereksinme kalmaksýzýn, salt ekonomik nedenlerle
açýklanýr. Zor üzerine kurulu mülkiyet, kendini burada da iþlerin
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gerçek akýþýný anlama yetersizliðini gizlemeye yönelik palavracýlýktan
baþka bir þey olarak göstermez.
Ýþlerin bu gidiþi, tarihsel olarak dile getirilirse, burjuvazinin
geliþme tarihidir. Eðer siyasal durumlar ekonomik durumun belirleyici nedeni olsaydý, modern burjuvazinin feodalizme karþý savaþým
içinde geliþmemiþ olmasý ama feodalizmin dünyaya kendi isteðiyle
getirilmiþ þýmarýk çocuðu [sayfa 247] olmasý gerekirdi. Herkes bilir ki,
bunun tam tersi olmuþtur. Baþlangýçta egemen feodal soyluluða
baðýmlý, her kategori angaryacý ve toprak kölesi arasýndan çýkýp bir
araya gelmiþ ezilen bir zümre (ordre) olan burjuvazi, soyluluk ile
ardý arkasý kesilmeyen bir savaþým içindedir ki biri arkasýndan bir
baþka erklik yerini fethetmiþ ve sonunda en ileri ülkelerde onun
yerine erkliðe sahip olmuþtur: Fransada, soyluluðu doðrudan doðruya devirerek; Ýngilterede, onlarý gitgide burjuvalaþtýrýp, kendi dekoratif taçlanmasý durumuna getirmek üzere kendine katarak. Peki
bu duruma nasýl eriþti? Yalnýzca ekonomik durumun, er ya da
geç, güzellikle ya da savaþýmla, siyasal durumlardaki bir dönüþümle
izlenen bir dönüþümü aracýyla. Burjuvazinin feodal soyluluða karþý
savaþýmý, kentin kýra, sanayinin toprak sahipliðine, para iktisadýnýn
doðal iktisada karþý savaþýmýdýr ve burjuvalarýn bu savaþýmdaki kararlaþtýrýcý silahlarý da sanayinin önce artizanal, sonra manüfaktüre
deðin ilerleyen geliþmesi ve ticaretin geniþlemesi ile durmadan artan ekonomik güç araçlarý olmuþtur. Bütün bu savaþým boyunca
siyasal güç, krallýk erkliðinin bir zümreyi ötekiyle kösteklemek için
burjuvaziyi soyluluða karþý kullandýðý bir dönem dýþýnda, soyluluðun elindeydi. Ama siyasal bakýmdan henüz güçsüz olan burjuvazi,
ekonomik gücündeki artýþ sayesinde tehlikeli olmaya baþladýðý
andan baþlayarak krallýk, yeni baþtan soylulukla baðlaþtý ve böylece
önce Ýngilterede, sonra da Fransada, burjuvazinin devrimine yolaçtý. Fransada siyasal koþullar hiçbir deðiþikliðe uðramamýþ, oysa
ekonomik durum bu koþullar için çok ileri bir duruma gelmiþti.
Siyasal durum bakýmýndan soyluluk her þey, burjuvazi hiçbir þey
idi; toplumsal bakýmdan burjuvazi þimdi devlet içindeki en önemli
sýnýftý, oysa soyluluk bütün toplumsal görevlerinin elinden kaçtýðýný
görmüþtü ve bu yitik görevlerin karþýlýðýný kendi gelirleri biçimi
altýnda cebine indirmekten baþka bir þey yapmýyordu. Hepsi bu
kadar deðil: Bütün üretim içinde burjuvazi, bu üretimin yalnýzca
manüfaktürün deðil ama zanaatçýlýðýn da uzun zamandan beri
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çok büyük bir duruma gelmiþ bulunduðu [sayfa 248] ortaçaðýn feodal
siyasal biçimlerinin tutsaðý; üretimin angarya ve köstekleri durumuna dönüþmüþ olan binlerce loncasal ayrýcalýk ile yerel ve bölgesel
gümrük engellerinin tutsaðý kalmýþtý. Burjuvazinin devrimi, buna
son verdi. Ama, bay Dühringin ilkelerine göre, ekonomik durumu
siyasal koþullara uydurarak deðil, bu, soyluluk ve krallýðýn yýllar
boyunca boþ yere giriþmiþ bulunduklarý þeyin ta kendisidir, tersine,
eski çürümüþ siyasal hurdayý bir yana atarak ve yeni ekonomik
durum un içinde varlýðýný sürdürüp geliþtirebileceði siyasal koþullarý
yaratarak. Ve kendisi için yaratýlmýþ bu siyasal ve hukuksal ortam
içinde burjuvazi, parlak bir biçimde geliþti; öylesine parlak bir biçimde ki bundan böyle, artýk soyluluðun 1789daki konumundan
uzakta deðildir: Gitgide yalnýzca daha büyük bir toplumsal gereksizlik durumuna deðil ama daha büyük bir toplumsal engel durumuna
da gelir; üretici eylemden gitgide daha çok ayrýlýr ve kendi çaðýndaki
soyluluk gibi, gitgide daha çok gelirini cebine indirmekten baþka
bir þey yapmayan bir sýnýf olur ve burjuvazi kendi öz konumundaki
bu altüst oluþu ve yeni bir sýnýfýn, proletaryanýn yaratýlmasýný, en
küçük bir zor numarasý olmaksýzýn, salt ekonomik bir biçimde gerekleþtirmiþtir. Dahasý var. O kendi öz davranýþlarýnýn bu sonucunu
hiçbir zaman istemedi; tersine bu sonuç, onun istencine, onun
niyetine karþý kendini karþý konulmaz bir güç ile zorla kabul ettirdi;
kendi öz üretken güçleri onun yönetimine boyun eðmeyecek denli
güçlü bir duruma gelmiþlerdir ve doðal bir zorunluluk etkisi altýndaymýþ gibi, bütün burjuva toplumu ya yýkýma, ya da devrime doðru
götürürler. Ve eðer burjuvalar þimdi yýkýlan ekonomik durumu
yýkýmdan kurtarmak için zora baþvuruyorlarsa, böyle yapmakla
yalnýzca bay Dühringin siyasal koþullarýn ekonomik durumun
belirleyici nedeni olduðu yolundaki kuruntusunun kurbanlarý
olduklarýný tanýtlýyorlar; kendilerinin, týpký bay Dühring gibi, ilkel
araçlar ile, dolaysýz siyasal zor ile, o ikinci dereceden olgularý,
ekonomik durum ve onun kaçýnýlmaz evrimini dönüþtürmeye ve
böylece Krupp toplarý ile Mauser tüfeklerinin [sayfa 249] ateþi sayesinde,
dünyayý buhar makinesinin ve onun tarafýndan harekete getirilmiþ
modern maþinizmin, dünya ticaretinin ve banka ve kredinin bugünkü geliþmesinin ekonomik etkilerinden kurtarmaya yetenekli olduklarýný sanýyorlar. [sayfa 250]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ZOR TEORÝSÝ
(DEVAM)

GENE DE bay Dühringin o gücü her þeye yeten zorunu
biraz daha yakýndan inceleyelim. Robinson, Cumayi elde kýlýç
köleleþtirir. Kýlýcý nerden almýþ? Robinson öykülerinin düþsel adalarýnda bile kýlýçlar, þimdiye deðin aðaçlar üzerinde bitmez ve bay
Dühring bu soruyu yanýtsýz býrakýr. Týpký Robinsonun kendine bir
kýlýç bulabilmesi gibi, Cumanýn da bir sabah elde dolu bir tabanca
ile ortaya çýktýðýný kabul edebiliriz ve o zaman tüm zor iliþkisi tersine döner: Cuma buyurur ve Robinson imaný gevrercesine çalýþma
zorunda kalýr. Doðrusunu söylemek gerekirse bilimin deðil çocuk
bahçesinin iþi olan Robinson ve Cuma öyküsü üzerindeki fikirlere
bu denli sýk döndüðümüzden ötürü okurdan özür dileriz, ama
elimizden ne gelir? Bay Dühringin belitsel yöntemini doðrulukla
uygulamak zorundayýz ve eðer bundan ötürü sürekli olarak salt çocukluk alanýnda dönüp duruyorsak, bunda [sayfa 251] bizim suçumuz
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yok. Demek ki, tabanca, kýlýcý yener ve zorun yalýn bir istenç iþi olmadýðýný, ama kullanýlmasý için çok gerçek önkoþullar, özellikle
en yetkin olanlarýn o denli yetkin olmayanlarý altettiði aletler istediðini; ayrýca bu aletlerin üretilmesi gerektiðini, bunun da en yetkin
zor araçlarý, kabaca söylemek gerekirse en yetkin silahlar üreticisinin, o denli yetkin olmayanlarýn üreticisini yendiði anlamýna geldiðini, ve kýsacasý, zorun utkusunun silah üretimine, ve silah üretiminin de genel olarak üretime, yani ekonomik güçe, ekonomik
duruma, zorun emrinde bulunan maddesel araçlara dayandýðýný,
en çocuksu belitler heveslisi bile kuþkusuz kavrayacaktýr.
Zor, bugün ordu ve donanma demektir, ve her ikisi de hepimizin zararýný çekerek bildiðimiz gibi, tuzluya oturur. Ama zor,
para yapamaz, olsa olsa daha önce para yapmýþ bulunan kiþiyi
soyup soðana çevirebilir ve gene Fransanýn milyonlarý yüzünden
zararýný çekerek öðrendiðimiz gibi, bu da pek bir iþe yaramaz.*
Demek ki paranýn sonunda, ekonomik üretim yolu ile saðlanmýþ
olmasý gerekir; demek ki zor, bir kez daha, kendisine silahlanma
ve aletlerini koruma araçlarýný saðlayan ekonomik durum tarafýndan belirlenir. Ama bu yetmez. Ekonomik önkoþullara hiçbir þey
ordu ve donanmadan daha çok baðlý deðildir. Silahlanma, bileþim,
örgütlenme, taktik ve strateji, her þeyden önce üretim ve ulaþtýrma
olanaklarý tarafýndan her durumda ulaþýlmýþ bulunan düzeye baðlýdýr. Bu konuda bir alt-üst etme etkisi yapan þey, deha sahibi büyük komutanlarýn özgür zekâ yaratýlan deðil, daha iyi silahlarýn
türetimi ve insan öðesinin, yani askerin deðiþmesidir; deha sahibi
büyük komutanlarýn etkisi, en iyi durumda savaþ yöntemini, silahlara ve yeni savaþçýlara uyarlamakla sýnýrlanýr.
14. yüzyýl baþýnda top barutu Araplardan Batý Avrupalýlara
geçti ve herkesin bildiði gibi savaþýn bütün güdümünü altüst etti.
Ama top barutunun ve ateþli silahlarýn ortaya [sayfa 252] çýkmasý, hiçbir zaman bir zor olayý deðil sýnai, yani ekonomik bir geliþme idi.
Nesnelerin ister üretimine, ister yýkýmýna yönelsin, sanayi sanayidir. Ve ateþli silahlarýn ortaya çýkmasýnýn, yalnýzca savaþýn güdümü
üzerinde deðil ama siyasal iliþkiler, egemenlik ve baðýmlýlýk iliþkileri
üzerinde de altüst ediþi bir etkisi oldu. Barut ve ateþli silahlar elde
* 1870 savaþýndan sonra Fransa tarafýndan Almanyaya ödenmiþ bulunan beþ milyarlýk
zarar ödentisi (savaþ tazminatý) sözkonusu ediliyor. -Ed.
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etmek için sanayi ve para gerekiyordu ve bunlarýn her ikisi de
kentlerdeki burjuvalarda vardý. Bu nedenle ateþli silahlar, daha baþýndan beri kentlerin ve feodal soyluluða karþý kentlere dayanan,
yükselen krallýðýn silahlarý oldu. Soylu þatolarýn o güne deðin ele
geçirilemez hisarlarý, burjuva toplarýnýn darbeleri altýnda bir bir
düþtü, burjuva arkebüzlerinin* mermileri þövalyelerin zýrhlarýný deldi. Soyluluðun zýrhlý süvarisi ile birlikte, soyluluðun egemenliði de
yýkýldý; burjuvazinin geliþmesiyle birlikte, piyade ve topçu gitgide
daha kesin bir silah durumuna geldi; topçuluðun baskýsý altýnda
savaþ zanaatý, tamamen sýnai yeni bir sýnýfý, mühendisler sýnýfýný
kendine katma zorunda kaldý.
Ateþli silahlarýn geliþmesi çok yavaþ oldu. Birçok ufak tefek
buluþlara karþýn top aðýr, arkebüz kaba kalýyordu. Tüm piyadeyi
donatacak etkili bir silah geliþtirmek için üçyüz yýldan çok bir süre
gerekti. Piyadenin silahlanmasýnda süngülü çakmaklý tüfek, ancak
18. yüzyýlýn baþýnda kesinlikle mýzraðýn yerini alýr. O zamanki piyade,
talimde güzel bir görünüþe sahip ama az güvenilir ve yalnýzca sopa ile bir arada tutulabilen, prenslerin hizmetindeki paralý askerlerden oluþuyordu; toplumun en bozulmuþ öðeleri arasýndan ve çoðu
kez zorla askere alýnmýþ düþman savaþ tutsaklarý arasýndan toplanmýþtý ve bu askerlerin yeni tüfeði kullanabildikleri tek savaþ biçimi de en büyük geliþmesine Friedrich II çaðýnda eriþen saf taktiði
idi. Bir ordudaki tüm piyade, çok uzun, derin bir dörtgen biçiminde
üç saf üzerinden diziliyor ve savaþ düzeninde ancak blok olarak
hareket ediyordu; olsa olsa iki kanattan birinin biraz ilerlemesi ya
da gerilemesine izin veriliyordu. Bu beceriksiz yýðýn, ancak tamamen düz bir alan [sayfa 253] üzerinde düzenli bir biçimde, ama gene
de yavaþ bir tempo ile (dakikada 75 adým) hareket edebiliyordu;
çarpýþma sýrasýnda savaþ düzenini deðiþtirmek olanaksýzdý ve bir
kez piyade ateþe baþladýktan sonra, utku ya da bozgun çok çabuk,
bir tek atýþta belli oluyordu.
Pek kullanýþlý olmayan bu saflar, Amerikan baðýmsýzlýk savaþýnda, gerçi talim yapmasýný bilmeyen ama gene de yivli karabinalarý ile daha iyi ateþ eden asi çeteler ile çarpýþtýlar; bu çeteler kendi
öz çýkarlarý için savaþýyorlar, yani paralý asker birlikleri gibi savaþtan
kaçmýyorlardý ve Ýngilizlerle, onlar gibi saf durumunda dizilerek ve
* Arkebüz. - 17. yüzyýla kadar kullanýlan bir çeþit tüfek. -ç.
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açýk alanda çatýþmaktan hoþlanmýyor, onlarýn karþýsýna, ormanlarýn
örtüsü altýnda, daðýnýk ve çok hareketli avcý gruplarý biçiminde
çýkýyorlardý. Saf burada güçsüzdü ve görünmez ve ele geçmez
düþmanlara yenik düþüyordu. Avcý gruplarý biçiminde düzenlenme, deðiþmiþ bir insan öðesine özgü yeni savaþ yöntemi, bir kez
daha bulgulanýyordu.
Amerikan devriminde baþlamýþ bulunan þeyi, gene askersel
alanda Fransýz devrimi tamamladý. Koalisyonun o denli iyi yetiþtirilmiþ paralý ordularýna karþý, devrimin de kötü talim görmüþ ama
kalabalýk, tüm ulusun yýðýn olarak silah altýna alýnmasýndan baþka
çýkaracak bir þeyi yoktu. Ama bu yýðýnlarla Parisi korumak, yani
belirli bir bölgeyi örtmek gerekiyordu ve bu iþ, açýkta yapýlan bir
yýðýn savaþýnda bir utku kazanýlmaksýzýn yapýlamazdý. Basit avcý
savaþý yetmiyordu: Yýðýnlarýn kullanýmý için bir kuruluþ bulunmasý
gerekiyordu ve yürüyüþ kolu ile bu kuruluþ bulundu. Kol düzeni, iyi
talim görmemiþ birliklerin bile hayli düzenli ve hatta daha büyük
bir yürüyüþ hýzý (dakikada 100 adým ve daha çok) ile hareket etmelerini saðlýyordu; eski saf düzeninin katý biçimlerini çökertmeyi,
her türlü alan üzerinde, yani saf için en elveriþsiz alanlar üzerinde
de savaþmayý, birlikleri gereksinmelere uygun bir biçimde ve daðýnýk avcýlarýn savaþý ile baðlýlýk içinde kümelendirmeyi, düþman
saflarýný yedekte tutulmuþ yýðýnlarla konumun en uygun noktasýnda bozma zamaný gelene deðin onlarý tutmayý, oyalamayý ve [sayfa
254] güçten düþürmeyi saðlýyordu. Eðer sonunda, avcýlar ile yürüyüþ
kollarýnýn baðdaþýmýna ve ordunun bütün sýnýflardan oluþmuþ tümenler ya da özerkli birlikler biçimindeki bölünmesine dayanan
ve taktik bakýmýndan olduðu denli stratejik bakýmdan da yetkinliðinin doruðuna Napoléon tarafýndan vardýrýlan bu yeni savaþ yöntemi zorunlu bir duruma geldiyse bu, özellikle insan öðesinin, Fransýz devrimi askerinin deðiþmesi nedeniyle oldu. Ama bunun teknik
alanda büyük bir önem taþýyan iki önkoþulu daha vardý: Birincisi,
sahra toplarýnýn Gribeauval tarafýndan gerçekleþtirilen ve þimdi
onlardan beklenen daha hýzlý bir hareketi olanaklý kýlan daha hafif
top kundaklarý üzerine montajý; ikincisi de o zamana deðin namlunun düpedüz bir uzantýsý olan tüfek dipçiðinin kamburlaþtýrýlmasý;
Fransada 1777de ortaya çýkan bu av tüfeðinden aktarma yenilik,
tek baþýna alýnmýþ bir düþmana, vurma þanslarýyla birlikte, niþan
alýnmasýný saðlýyordu. Bu geliþmeler olmasaydý, eski silahlarla avcý
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kollarý biçiminde eylemce (harekât) yapýlamazdý.
Tüm halkýn silahlandýrýlmasý biçimindeki devrimci sistem
az sonra (zenginler yararýna bedel yöntemi ile birlikte) askerlik
yoklamasýyla (conscription) sýnýrlandýrýldý ve kýta Avrupasý büyük
devletlerinden çoðunda bu biçim altýnda kabul edildi. Yalnýzca
Prusya, kendi Landwehr sistemi ile halkýn askersel gücüne daha
büyük bir ölçüde baþvurmayý denedi. Prusya ayrýca 1830 ile 1860
arasýnda yetkinleþtirilmiþ bulunan aðýzdan dolma yivli tüfek tarafýndan oynanan geleceði olmayan rolden sonra, bütün piyadelerini
en modern silahla, namlu dibinden doldurulan yivli tüfekle donatmýþ olan ilk devlettir. Prusya 1866daki baþarýlarýný iþte bu iki koþula
borçludur.
Fransýz-Alman savaþýnda, her ikisi de namlu dibinden doldurulan yivli tüfek kullanan iki ordu ve her ikisi de Prusyalýlarýn
yardýmýyla yeni silahlanmaya daha uygun bir savaþ biçimi bulmaya giriþtikleri bölük kolu bir yana býrakýlýrsa, özsel olarak eski çakmaklý tüfek ve kaval top çaðýnýn kuruluþlarýna benzer taktik kuruluþlara sahip olma koþuluyla, [sayfa 255] ilk kez olarak karþý karþýya
geldiler. Ama 18 Aðustosta Saint-Privatda* Prusya muhafýz birliði
ciddi bir bölük kolu deneyi yapmak isteyince, savaþýn en kýzgýn
kesimlerinde bulunan beþ alay, en çok iki saat içinde mevcutlarýnýn üçtebirinden çoðunu (176 subay ve 5.114 er) yitirdi ve o günden
sonra bölük kolu da, týpký tabur kolu ve saf gibi, savaþ kuruluþu
olarak deðerden düþtü. Bundan böyle her türlü sýkýþýk kuruluþu,
her türlü düþman ateþi altýnda býrakma giriþiminden vazgeçildi ve
Alman tarafýnda, artýk yalnýzca þimdiye deðin hedefi vuran kurþun
yaðmuru altýnda kolun her zaman daðýlarak kendisine dönüþtüðü
ama yukarlarda her zaman disipline aykýrý bulunarak karþý çýkýlan
yoður avcý ile savaþ verildi ve ayný biçimde, düþmanýn ateþ alaný
içinde koþar adým, bundan böyle tek yer deðiþtirme biçimi durumuna geldi. Bir kez daha er, subaydan daha açýkgöz çýktý; þimdiye deðin yararlýlýðýný namlu dibinden doldurulan tüfek ateþi altýnda gösteren tek savaþ biçimini içgüdüsel bir biçimde buldu ve komutanlýðýn direncine karþýn onu baþarýyla kabul ettirdi.
Fransýz-Alman savaþý, daha önceki bütün dönüm noktalarýndan bambaþka anlamda bir dönüm noktasý gösterdi. Önce silahlar
* Genellikle Gravelotte savaþý adý ile tanýnan savaþ. -Ed.
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öylesine yetkinleþmiþtir ki herhangi bir altüst edici etki yapmaya
yetenekli yeni bir geliþme artýk olanaklý deðildir. Elde, gözün gördüðünden daha ýrak bir uzaklýktan bir tabura vuruþ yapabilecek
toplar, tek kiþiyi hedef alarak ayný þeyi yapan ve doldurulmalarý
niþan almaktan daha az bir zaman isteyen tüfekler bulundukça,
bütün öteki geliþmeler düz ovada savaþ bakýmýndan azçok birdir.
Özsel olarak, geliþme çaðý bu yandan kapalýdýr. Ama ikinci olarak
bu savaþ, bütün kýta Avrupasý büyük devletlerini Prusya yedek
ordusu (landwehr) sistemini daha da güçlendirerek ülkelerinde
uygulamak ve böylece onlarý birkaç yýl içinde zorunlu olarak yýkýma
götürecek askersel bir yük altýna girmek zorunda býraktý. Ordu,
devletin asýl ereði oldu, kendi baþýna bir amaç durumuna geldi;
halklar artýk yalnýzca asker olmak [sayfa 256] ve ölmek için varlar. Militarizm, Avrupayý egemenlik altýna alýyor ve yutuyor. Ama bu militarizm kendinde, kendi öz yýkýmýnýn tohumunu da taþýyor. Çeþitli
devletlerin kendi aralarýndaki rekabet, onlarý bir yandan ordu, donanma, toptüfek vb. için her yýl daha çok para harcamaya, yani
mali çöküþü gitgide hýzlandýrmaya, öte yandan zorunlu askerlik
hizmetini gitgide daha ciddiye almaya ve iþin sonunda bütün halký
silah kullanmaya alýþtýrmaya, yani onu belli bir anda askeri komutanlýk hazretleri karþýsýnda istencini kabul ettirmeye yetenekli kýlmaya zorluyor. Ve bu an da, halk yýðýný kent ve tarým iþçileri ile
köylüler bir istenç sahibi olur olmaz gelir. Bu noktada, hanedan
ordusu halk ordusu durumuna dönüþür, makine görev yapmayý
kabul etmez; militarizm kendi öz geliþme diyalektiði ile ölür. 1848
burjuva demokrasisinin burjuva olduðu ve proleter olmadýðý için
gerçekleþtirmediði þeyi çalýþan yýðýnlara içeriði kendi sýnýf durumlarýna karþýlýk düþen bir istenç verme iþini, sosyalizm kuþkusuz
baþaracaktýr. Ve bu, militarizmin ve onunla birlikte bütün sürekli
ordularýn içten parçalanmasý anlamýna gelir.
Ýþte modem piyade tarihimizin derslerinden biri, bu. Bizi yeniden bay Dühringe götüren ikincisi ise, ordularýn tüm örgütlenmesinin ve savaþ yönteminin ve sonuç olarak utku ve bozgunun, insan ve silahlanma öðelerinin maddesel, yani ekonomik koþullarýna,
yani nüfus ve tekniðin nitelik ve niceliðine baðlý bulunduðudur. Avcý kollarý biçiminde savaþmayý, ancak Amerikalýlar gibi avcý bir
halk yeniden bulgulayabilirdi,  ve eðer onlar avcý idiyseler, bu salt
ekonomik nedenlerden ötürü böyle idi; týpký þimdi eski eyaletlerin
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ayný Yankeelerinin, salt ekonomik nedenlerden ötürü, artýk balta
girmemiþ ormanlarda deðil ama buna karþýlýk yýðýnlarýn kullanýlmasýný orada da çok ileri götürdükleri borsa oyunu (spekülasyon)
alanýnda geliþigüzel silah atan köylüler, sanayiciler, denizciler ve
tüccarlar durumuna dönüþmüþ bulunmalarý gibi. Yýðýn ordularýný,
kendisi için çarpýþtýklarý mutlakýyetçiliðin askersel imgeleri olan
eski katý saflarýn üzerlerinde [sayfa 257] parçalandýklarý özgür hareket
biçimleriyle ayný zamanda, ancak burjuvaziyi ve özellikle köylüyü
ekonomik bakýmdan kurtaran Fransýz devrimi gibi bir devrim
bulabilirdi. Ve teknik ilerlemelerin askersel alanda uygulanabilir
olduklarý ve uygulandýklarý andan baþlayarak savaþ yönteminde ve
üstelik çoðu kez ordu komutanlýðýnýn isteðine karþý, vakit geçirmeden ve hemen hemen zorla deðiþiklikleri, hatta altüst oluþlarý
nasýl zorunlu kýldýklarýný, örnekleriyle gördük. Ayrýca savaþ güdümünün üretkenlik ile cephe ve cephe gerisindeki ulaþtýrma araçlarýna
ne denli baðlý olduðunu bay Dühringe daha bugünden açýklamaya
yetenekli olmayan iyi bir astsubay da yoktur. Kýsacasý her yerde ve
her zaman, zorun onu kazanmazsa zor olmaktan çýktýðý utkuyu
kazanmasýna yardým eden þey, ekonomik gücün koþullarý ve araçlarýdýr ve askerlik zanaatýný, bay Dühringin ilkelerine göre, karþýt
görüþten hareketle düzeltmek isteyecek kimse, sopadan baþka bir
ürün elde edemez. *
Eðer þimdi karadan denize geçersek, yalnýzca son yirmi yýl
bize bambaþka bir önemde bir altüst oluþ daha sunar. Kýrým savaþýnýn savaþ gemisi daha çok yelken ile hareket eden ve ancak güçsüz bir yardýmcý buhar makinesi bulunan, iki ya da üç tahta güverteli, 60-100 topla donatýlmýþ bir gemiydi. Bu gemi, özellikle, 50
kiloluk 50 kental çeken 32lik toplar ve yalnýzca 95 kental çeken
birkaç 68lik top taþýyordu. Savaþýn sonuna doðru ortaya aðýr, hemen
hemen hareketsiz ama o zamanki topçuluk için diþ geçirilmez
devler, zýrhlý yüzen bataryalar çýktý. Az sonra, çelik zýrh savaþ gemilerine de aktarýldý; baþlangýçta henüz ince, dört parmaklýk (pouce)
bir kalýnlýk o zaman son derece aðýr bir zýrhlama sayýlýyordu. Ama
topçuluðun geliþmesi, az zamanda zýrhlamayý geçti; birbiri arkasýna
* Prusya genelkurmayýnda bu da çok iyi bilinir. Genelkurmayda yüzbaþý bay Max
Jähns bir bilimsel konferansta: Savaþ iþlerinin temeli, herþeyden önce, genel olarak
halklarýn ekonomik yaþam biçimidir. der. (Kölnische Zeitung, 20 Nisan 1876, s. 3.) [F. E.]
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kullanýlan her zýrhlama kalýnlýðý için, onu [sayfa 258] kolayca delen
daha aðýr yeni bir top bulundu. Bugün, bir yandan 10, 12, 14, 24
parmak kalýnlýklara (Ýtalya üç ayak kalýnlýðýnda zýrhlý bir gemi
yaptýracak), öte yandan namlularý 25, 35, 80 ve hatta 100 ton (20
kentallik) çeken ve 150, 200, 700 ve 1.000 kiloluk mermileri daha
önce görülmemiþ uzaklýklara atan yivli toplara gelmiþ bulunuyoruz. Bugünün savaþ gemisi, 6.00-8.000 beygirlik bir güç ile 8.0009.000 ton çeken, dönerkule ve 4 ya da en çok 6 aðýr toplu, su
kesimi çizgisi altýnda düþman gemilerini batýrmaya yönelik bir mahmuz biçiminde uzanan bir pruva ile zýrhlý uskurlu dev gibi bir buharlý gemidir; bu, üzerinde buharýn yalnýzca hýzlý hareket iþini deðil
ama plotaj, papa manevrasý, kulelerin dönüþü, toplarýn niþan alma
ve doldurulmasý, suyun pompalanmasý, kendileri de kýsmen buharla
hareket eden filikalarýn denize indirilip çýkarýlmasý vb. iþlerini de
gerçekleþtirdiði, tek bir dev makinedir. Ve zýrhlama ile top atýþlarýnýn
etkililiði arasýndaki yarýþ sonuna ermiþ olmaktan öylesine uzaktýr
ki bugün bir gemi, hemen hemen genel bir biçimde, artýk kendisinden beklenene yanýt vermiyor ve daha denize indirilmeden eskiyor.
Modern savaþ gemisi, büyük sanayinin yalnýzca bir ürünü deðil
ama ayný zamanda onun bir örneði, ne var ki her þeyden önce
para israfý üreten yüzen bir fabrikadýr. Büyük sanayinin en geliþmiþ
olduðu ülke, hemen hemen bu gemilerin yapým tekelini elinde
tutar. Bütün Türk zýrhlýlarý, hemen bütün Rus zýrhlýlarý, Alman zýrhlýlarýnýn çoðu Ýngilterede yapýlýr; kullanýmý ne olursa olsun çelik
zýrh plakalarý, hemen yalnýzca Sheffieldde imal edilir; Avrupa nýn
en aðýr toplarýný saklamaya yetenekli üç metalurjik iþletmeden ikisi
(Woolwich ile Elswick) Ýngilterenin, üçüncüsü de (Krupp) Almanyanýn malýdýr. Bay Dühringe göre ekonomik durumun belirleyici
nedeni olan dolaysýz siyasal zorun, tersine, ekonomik duruma
nasýl tamamen baðýmlý bulunduðu; deniz üzerindeki zor aletinin,
savaþ gemisinin, yalnýz üretimin deðil ama kullanýlmasýnýn da nasýl
modern büyük sanayinin bir kolu durumuna geldiði, burada en
elle tutulur bir biçimde görülüyor. Ve bu durumdan zorun ta kendisi
denli, yani þimdi [sayfa 259] bir gemiye sahip olmak için vaktiyle bütün
bir küçük filo için harcadýðýnca para harcayan ve bu pahalý gemilerin
daha denize inmeden eskimiþ, yani deðerden düþmüþ olmasýna
katlanmasý gereken ve ekonomik durum adamýnýn, mühendisin,
þimdi gemide dolaysýz zor adamýndan, kaptandan çok daha
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önemli olmasýna kuþkusuz týpký bay Dühring gibi caný sýkýlan zorun
kendisi, yani devlet denli bozulan kimse yoktur. Bizim ise tersine,
zýrh ile top arasýndaki bu yarýþmada savaþ gemisinin aþýrý inceliðin
doruðuna deðin yetkinleþtiðini, bu durumun ise onu çok pahalý olduðu denli savaþ için de elveriþsiz bir duruma getirdiðini* ve bu
savaþýmýn deniz savaþý alanýna dek tüm öteki tarihsel olaylar gibi
militarizmin de kendi öz geliþme sonuçlarý yüzünden batýp gideceði yolundaki hareketin o iç yasalarýný, o diyalektik yasalarý açýða
vurduðunu görmekle hoþnutsuzluk duymamýz için hiçbir neden
yoktur.
Öyleyse ilk öðenin önce dolaylý bir ekonomik güçte deðil,
dolaysýz siyasal zorda aranmasý gerektiðinin hiç de doðru olmadýðýný burada da açýkça görüyoruz.
Tersine. Zorun kendisinde ilk öðe olarak ne görünür? Ekonomik güç, büyük sanayinin güç araçlarýna sahip olma olgusu.
Deniz üzerinde, modern savaþ gemilerine dayanan siyasal zor, kendini dolaysýz olarak deðil, ama ekonomik güç, metalürjinin yüksek
geliþimi, usta teknisyenler üzerindeki yetke ve verimli kömür ocaklarý dolayýmýna baðlý olarak gösterir.
Ama bütün bunlar neye yarar? Gelecek deniz savaþýnda
baþkomutanlýk bay Dühringe verilsin ve o, bütün ekonomik durumun kölesi zýrhlý filolarý, ne torpil ne de baþka patlayýcýlar kullanarak,
ama yalnýzca kendi dolaysýz zorunun etkisiyle ortadan kaldýracaktýr. [sayfa 260]

* Büyük sanayinin deniz savaþý için son ürününün, kendiliðinden hareketli torpilin
yetkinleþmesi, bu sonucu gerçekleþtirmeye yönelmiþ gibi görünüyor: Bu koþullarda en
küçük torpidobot, en güçlü zýrhlýdan daha üstün olacak. (Bu satýrlarýn 1878de yazýldýðý
unutulmasýn.) [F.E.] ( Engelsin bu ayracý 1885te 3. baskýya eklenmiþtir. -Ed.)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ZOR TEORÝSÝ
(SON)

DOÐA egemenliðine genel olarak [!] ancak insan egemenliði sayesinde geçilmiþ [geçilmiþ bir egemenlik!] olmasý, gerçekte
çok önemli bir özelliktir. Toprak mülkiyetinin geniþ alanlar üzerinde deðerlendirilmesi, önce insan bir kölelik ya da toprak köleliði
biçiminde kullaþtýrýlmaksýzýn, hiçbir zaman ve hiçbir yerde gerçekleþmemiþtir. Nesneler üzerinde ekonomik bir egemenlik kurulmasýnýn ilk koþulu, insanýn insan üzerindeki siyasal, toplumsal ve ekonomik egemenliðidir. Yalnýzca büyük bir toprak sahibi fikrine bile,
bu fikrinin içine ayný zamanda onun köleler, toprak köleleri ya da
özgürlüklerinden dolaylý olarak yoksun insanlar üzerindeki egemenliðini de sokmaksýzýn nasýl varýlabilirdi? Geniþ bir tarýmsal iþletme için, kendisine olsa olsa ailesinin güçlerinin eklenebileceði bir
birey gücünün ne önemi olabilmiþtir ve ne önemi olabilirdi? Topraðýn iþlenmesi ya da bu toprak üzerinde [sayfa 261] ekonomik ege-
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menliðin bireyin doðal güçlerini aþan bir ölçüde geniþlemesi, þimdiye deðin tarihte ancak toprak üzerinde egemenlik kurulmasýndan önce ya da onunla ayný zamanda, insanýn kullaþtýrýlmasý gerçekleþtirildiði için olanaklý olmuþtur. Evrimin daha sonraki dönemlerinde bu kulluk yumuþadý. ... Yüksek uygarlýklý devletlerdeki güncel
biçimi, polis egemenliði tarafýndan azçok keyfe baðlý bir biçimde
yönetilen bir ücretliliktir. Kendini topraðýn geniþletilmiþ egemenliðinde ve [!] büyük toprak mülkiyetinde gösteren o bugünkü zenginlik
türünün pratik olanaklýlýðý, demek ki bu ücretliliðe dayanýr. Doðal
olarak bütün öteki bölüþüm zenginliði türlerinin de tarihsel olarak
benzer bir biçimde açýklanmalarý gerekir ve insanýn dolaylý bir
biçimde insana baðýmlý olmasý olgusu, bugün en geliþmiþ ekonomik
durumlarýn temel özelliðini oluþturan bu olgu, kendi baþýna deðil
ama yalnýzca daha önce varolmuþ dolaysýz bir kulluk ve dolaysýz
bir sömürünün biraz deðiþikliðe uðramýþ bir kalýtý olarak anlaþýlýp
açýklanabilir.
Bay Dühring böyle der.
Tez: Doðanýn (insan tarafýndan) egemenliði, insanýn (insan
tarafýndan) egemenliðine dayanýr.
Kanýt: Toprak mülkiyetinin geniþ alanlar üzerinde deðerlendirilmesi, her zaman ve her yerde yalnýzca köleler aracýyla gerçekleþmiþtir.
Kanýtýn kanýtý: Büyük toprak sahibi, ailesi ile birlikte ve hiç
köle olmadan topraðýnýn ancak çok küçük bir parçasýný iþleyebileceðine göre, kölesiz büyük toprak sahipleri nasýl varolabilir?
Sonuç: Ýnsanýn doðayý egemenliði altýna almasý bakýmýndan, önce insaný egemenlik altýna alma zorunda kaldýðýný kanýtlamak için bay Dühring, doðayý el çabukluðu ile geniþ alanlar
üzerinde toprak mülkiyetine çeviriyor ve bu toprak mülkiyetini de
bunun kimin mülkü olduðunu bilmeksizin! hemencecik bu kez
doðal olarak topraðýný kölesiz iþleyemeyecek büyük bir tarýmcýnýn
mülkiyeti durumuna dönüþtürüyor. [sayfa 262]
Önce, doðanýn egemenliði ile toprak mülkiyetinin deðerlendirilmesi hiç de ayný þey deðil. Doðanýn egemenliði sanayide,
þimdiye deðin hava koþullarýna hükmedecek yerde ona boyun
eðmek zorunda kalan tarýmdakinden çok ama çok daha büyük
bir ölçüde gerçekleþtiriliyor.
Ýkincisi, eðer toprak mülkiyetinin büyük alanlar üzerinde
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deðerlendirilmesi ile yetinirsek, o zaman önemli olan bu toprak
mülkiyetinin kime ait olduðunu bilmektir. Ve bütün uygar halklar
tarihinin baþýnda, bay Dühringin bize burada kendisi tarafýndan
doðal diyalektik* olarak adlandýrýlan alýþýlmýþ hokkabazlýklarýndan biri ile gizlice sokuþturuverdiði büyük toprak sahibini deðil 
topraðýn ortaklaþa mülkiyeti ile aþiret ya da köy topluluklarýný
buluruz. Hindistandan Ýrlandaya deðin, büyük alanlar üzerindeki
toprak mülkiyetinin iþletilmesi, ister topraðýn topluluk hesabýna
ortaklaþa ekilmesi biçimi altýnda olsun, ister topluluk tarafýndan
orman ve otlaklarýn sürekli ortaklaþa kullanýmý ile birlikte ailelere
bir zaman için verilmiþ bireysel tarýmsal toprak parçalarý biçimi
altýnda olsun, baþlangýçta bu aþiret ya da köy topluluklarý tarafýndan yapýlmýþtýr. Bay Dühringin bütün bu þeyler üzerine hiçbir þey
bilmemesi; yapýtlarýnýn hepsinin çað açan çalýþmalardan, Maurerin
tüm Alman hukukunun temeli olan Germen Markýnýn ilkel kuruluþu
üzerindeki çalýþmalarýndan olduðu denli, özellikle Maurerden esinlenen ve Avrupa ve Asyanýn bütün uygar halklarýnda toprak mülkiyetinin ilkel ortaklýðýný tanýtlamaya ve çeþitli varlýk ve bozulma
biçimlerini göstermeye yönelik, hacmi her gün daha da artan koca
bir yazýndan da tam bir bilgisizlikle dolu olmasý, siyaset ve hukuk
alanýndaki en derine giden teknik irdelemeleri bakýmýndan bir
kez daha özellik belirticidir. Fransýz ve Ýngiliz hukuku alanýnda bay
Dühring, ne denli büyük olursa olsun, tüm bilisizliðini kendi baþýna
edinmiþti: bu bilisizliðin daha da büyük olduðu Alman hukuku
alanýnda baþka türlü davranmaz. Üniversite profesörlerinin [sayfa 263]
sýnýrlý ufkuna karþý öylesine öfke duyan adam, bugün Alman hukuku alanýnda, olsa olsa profesörlerin bundan yirmi yýl önce bulunduklarý yerde bulunmaktadýr.
Eðer bay Dühring toprak mülkiyetini büyük alanlar üzerinde
iþletmek için toprak sahipleri ve kölelerin zorunlu olduklarýný ileri
sürüyorsa, bu onun özgür yaratý ve kuruntusundan baþka bir þey
deðildir. Devlet ya da komünün topraðýn sahibi olduðu tüm Doðuda, dillerde toprak sahibi terimi bile yoktur. Bu gerçek üzerine bay
Dühring, Hindistanda toprak sahibi kim? sorusunu çözmek için
kafalarýný patlatmýþ ve vaktiyle kendi kendine: gece bekçisi kim?
* Dühring, Alman felsefesinin yolunu þaþýrmýþ bölümünün karmakarýþýk belirtileri
ile her türlü ortaklýðý açýkça yadsýmak için, hegelci diyalektiðe karþýt olarak, kendi
diyalektiðini doðal diye nitelendiriyordu. -Ed.
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sorusunu sorduðu zaman Reuss-Greiz-Schleitz-LobensteinEberswalde prensi Henri LXXIInin kazandýðý baþarýdan daha çoðunu kazanamamýþ bulunan Ýngiliz hukukçularýndan öðüt almaya
gidebilir. Türkler Doðuya, fethetmiþ bulunduklarý ülkelere, bir tür
tarýmsal feodalizm sokanlarýn ilki oldu. Daha kahramanlýk çaðýndan baþlayarak Yunanistan, tarihe uzun bir bilinmeyen tarih-öncesinin apaçýk ürününden baþka bir þey olmayan zümreler biçiminde
bir bölünüþ ile girer; ama orada da toprak, her þeyden önce baðýmsýz köylüler tarafýndan iþletilir; hanedan soylu ve prenslerinin büyük
yurtluklarý istisna oluþturur ve ayrýca hemen az sonra da görünmez
olurlar. Ýtalya, tarýma, herkesten önce köylüler tarafýndan açýldý; ve
Roma Cumhuriyetinin son zamanlarýnda büyük yurtluklar, latifundialar, küçük toprak sahibi köylülerin ayaklarýný kaydýrdýðý ve onlarý
kölelerle deðiþtirdiði zaman, ayný zamanda tarýmýn yerine de hayvancýlýðý geçirdi ve Pliniusun daha o zamandan bildiði gibi Ýtalyayý
yýkýma götürdü (latifundia Italiam perdidere).* Ortaçaðda, tüm
Avrupada egemen olan ekim, köylü ekimidir (özellikle iþlenmemiþ
topraklarýn tarýma açýlmasý sýrasýnda); uðraþtýðýmýz sorun
bakýmýndan köylülerin feodal beylerden kimilerine ve hangilerine
vergi ödeme zorunda olup olmadýklarýný bilmenin pek bir önemi
yok. Elbenin doðusundaki Slavlardan alýnan topraðý eken, Frieslanddan, Aþaðý [sayfa 264] Saksonyadan, Flandrelardan ve Aþaðý-Ren
den gelme kolonlar, bu iþi hiçbir zaman bir angarya biçimi altýnda
deðil, ama çok elveriþli kira oranlarý ile ve özgür köylüler olarak
yaptýlar.  Kuzey Amerikada, ülkenin çok büyük bir bölümü ekime
özgür köylülerin çalýþmasý ile açýldý, oysa Güneyin büyük toprak
sahipleri, köleleri ve dizginsiz sömürüleri ile birlikte, topraðýn gücünü, artýk çamdan baþka bir þey vermeyene deðin tükettiler, öyleki
pamuk ekimi, gitgide Batýya göç etme zorunda kaldý. Avustralya ve
Yeni Zelandada, Ýngiliz hükümetinin yapay olarak bir toprak
soyluluðu yaratmak için giriþtiði bütün giriþimler baþarýsýzlýða uðradý.
Kýsacasý, topraðýn Avrupada olduðu gibi iþlenmesini iklimin engellediði tropikal ve yarý-tropikal koloniler dýþýnda, doðayý egemenliði
altýna almak ve topraðý ekime açmak için kölelerini ya da toprak
kölelerini kullanan büyük toprak sahibi ortaya, imgeleme yetisinin
saf bir yaratýsý olarak çýkar. Tersine, ilkçaðda ortaya gerçekten çýktýðý
* Pline lancien, Histoire naturelle, kitap XVIII, 35. -Ed.
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yerde, Ýtalyada olduðu gibi, iþlenmemiþ topraklarý ekime açmaz,
ama köylüler tarafýndan açýlmýþ iþlenir topraklarý otlak haline dönüþtürür, koca koca ülkeleri insansýz býrakýr, yýkar. Ancak yeniçaðda,
ancak nüfus yoðunluðunun artmasý toprak deðerini yükselttikten
ve özellikle tarým biliminin (agronomie) geliþmesi kötü topraklarýn
bile daha iyi bir kullanýmýný saðladýktan sonra, ancak o zamandan
sonradýr ki, büyük toprak mülkiyeti, iþlenmemiþ topraklarýn ve
otlaklarýn ekime açýlmasýný büyük ölçüde katýlmaya baþladý ve o
da, Ýngilterede olduðu denli Almanyada da, daha çok köylülerin
ortak mülklerini çalarak. Ayrýca bu iþ karþýlýksýz da olmadý. Büyük
toprak sahipleri, Ýngilterede ekime açtýklarý her acre* komün topraðý için, Ýskoçyada en azýndan üç acre iþlenmeye elveriþli topraðý
koyun otlaðý, hatta sonunda düpedüz av alaný durumuna dönüþtürdüler.
Bizi burada, yalnýzca bay Dühringin, büyük toprak alanlarýnýn, yani eninde sonunda aþaðý yukarý bütün uygarlaþtýrýlmýþ topraklarýn ekime açýlmasýnýn, hiçbir zaman ve hiçbir [sayfa 265] yerde
büyük toprak sahipleri ile köleler olmadan geçekleþmediði yolundaki savý, ilk koþulunun tarih üzerine gerçekten olaðanüstü bir bilgisizlik olduðunu görmüþ bulunduðumuz bu sav ilgilendiriyor. Öyleyse burada, ne çeþitli dönemlerde tamamen ya da çok büyük bir
bölümü bakýmýndan daha önce ekime açýlmýþ bulunan toprak
alanlarýnýn hangi ölçüde köleler (Yunanistanýn en yüksek geliþme
aþamasýnda olduðu gibi) ya da toprak köleleri (ortaçaðdan sonra
derebeyi çiftlikleri manses gibi) tarafýndan iþlenmiþ olduklarý, ne
de büyük toprak sahiplerinin çeþitli çaðlardaki toplumsal görevinin
ne olduðunu öðrenme ile uðraþacak deðiliz.
Ve bay Dühring bize, bu en çok neye tümdengelimdeki
hokkabazlýklara mý, yoksa tarihin çarpýtýlmasýna mý hayran olunmasý gerektiði bilinmeyen tabloyu sunduktan sonra, utkun bir havayla haykýrýr: Doðal olarak bütün öteki bölüþüm zenginliði türleri
de tarihsel olarak benzer bir biçimde açýklanýr! Anlaþýlan onu,
örneðin sermayenin doðuþu üzerine aðzýndan tek bir söz kaçýrma
güçlüðünden esirgeyen de bu.
Eðer bay Dühring, doðanýn insan tarafýndan egemenliðinin
ilk koþulu olan o insanýn insan tarafýndan egemenliði düþüncesi
* Acre. - Elliiki ar (1 ar = 100 metrekare) kadar olan eski bir yer ölçü birimi. -ç.
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ile, yalnýzca genel olarak tüm bugünkü ekonomik durumumuzun,
bugün tarým ve sanayi tarafýndan eriþilmiþ bulunan geliþme düzeyinin, sýnýf karþýtlýklarý biçiminde, egemenlik ve kölelik iliþkileri
biçiminde oluþan bir toplumsal tarihin sonucu olduðunu söylemek istiyorsa, çok zaman önce, Komünist Manifestodan beri beylik
bir düþünce durumuna gelmiþ bir þeyi söylüyor. Asýl sorun, sýnýflarýn
ve egemenlik iliþkilerinin doðuþunu açýklamaktýr ve eðer bay Dühringin bu iþ için hiçbir zaman zordan baþka bir sözcüðü yoksa, o
zaman hep baþtaki noktada kalýyoruz demektir. Yalnýzca, her zaman, egemenlik altýna alýnanlar ve sömürülenlerin, egemenlik altýna
alanlar ve sömürenlerden çok daha kalabalýk olduklarý, öyleyse
gerçek zorun bu sonuncularda bulunduðu olgusu bile tüm zor teorisinin fasaryalýðýný ortaya koymak için tek baþýna yeter. Öyleyse
asýl sorun hep egemenlik ve [sayfa 266] baðýmlýlýk iliþkilerini açýklamaktýr.
Bunlar iki farklý yoldan doðmuþlardýr.
Ýnsanlar ilk olarak hayvanlar dünyasýndan dar anlamda
nasýl çýkarlarsa, tarihe de öyle girerler: Henüz yarý-hayvan, kaba,
daha doða güçleri karþýsýnda güçsüz, henüz kendi öz güçlerinin
cahili; öyleyse hayvanlar denli yoksul ve ancak onlar kadar üretken. O zaman varoluþ (yaþama) koþullarýnda belli bir eþitlik ve
bundan ötürü de aile baþkanlarý için bile, toplumsal konumda bir
türlü eþitlik,  hiç deðilse daha sonraki uygarlaþmýþ halklarýn doðal
tarýmsal topluluklarýnda devam eden bir toplumsal sýnýflar yokluðu
egemen olur. Bu topluluklarýn her birinde, baþtan beri, topluluðun
denetim altýnda da olsa, korunmasý bireylere düþen kimi ortak
çýkarlar vardýr: Anlaþmazlýklarýn yargýlanmasý; yetkilerini aþan bireylerin bastýrýlmasý; özellikle sýcak ülkelerde, sularýn gözetimi; ensonu, koþullarýn ilkel ve yabanýl niteliði sonucu, dinsel görevler. En
eski Germen Markýnda ve bugün Hindistanda gene de olduðu
gibi, bu türlü görevlendirmeler, ilkel topluluklarda her zaman bulunur. Bu bireylerin, belli bir erklikle donatýlmýþ bulunduklarý ve
devlet erkliðinin öncüllerini temsil ettikleri kendiliðinden anlaþýlýr.
Yavaþ yavaþ üretici güçler büyür; daha yoðun bir nüfus, daha büyük
topluluklar biçiminde kümelenmesi bir kez daha yeni bir iþbölümüne, ortak çýkarlarý korumak ve karþýt çýkarlara karþý savunmak üzere organlar kurulmasýna neden olan çeþitli topluluklar arasýnda, þurada ortak, burada karþýt çýkarlar yaratýr. Daha o zaman-
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dan tüm grubun ortak çýkarlarýnýn temsilcisi olarak ayrý ayrý her
topluluk karþýsýnda, hatta bazan onunla karþýtlýk içinde, özel bir
duruma sahip bulunan bu organlar, ya her þeyin doðaya göre olup
bittiði bir dünyada hemen hemen kendi baþýna kurulan bir görev
kalýtýmý ya da öteki gruplarla çatýþmalarýn artmasý ölçüsünde
bunlardan vazgeçmenin artan olanaksýzlýðý sonucu, az zamanda
daha büyük bir özerklik kazanýrlar. Toplum karþýsýnda bu özerkliðe
geçiþle, toplumsal görevin zamanla toplum üzerinde egemenliðe
nasýl yükselebildiði; durumun elveriþli olduðu [sayfa 267] yerde, ilkel
hizmetkarýn yavaþ yavaþ nasýl efendi durumuna dönüþtüðü; bu
efendinin, koþullara göre, nasýl olup da doðu despot ya da satrapý,
Yunanlýlardaki hanedan, Kelt klan baþkaný vb. görünümünü aldýðý;
bu dönüþüm sýrasýnda ne ölçüde zor kullandýðý; sonunda egemen
bireylerin, egemen bir sýnýf oluþturmak üzere nasýl birleþtikleri,
bütün bunlar, burada inceleme gereksinmesini duymadýðýmýz sorunlardýr. Burada önemli olan, yalnýzca siyasal egemenliðin temelinde toplumsal bir iþlev bulunduðunun ve siyasal egemenliðin
ancak kendisine verilen bu toplumsal iþlevi yerine getirdiði sürece
varlýðýný sürdüreceðinin saptanmasýdýr. Ýran ya da Hindistanda ortaya çýkan ya da batan despotik iktidarlarýn sayýsý ne olursa olsun,
bunlarýn herbiri, her þeyden önce, o bölgede her türlü ekimin kendisine baðlý bulunduðu vadilerin sulanmasý iþinin genel giriþimcisi
olduðunu çok iyi biliyordu. Hindistanda bunu görmemek, aydýn
Ýngilizlere nasip oldu; sulama kanallarýnýn ve alavere havuzlarýnýn
yýkýlmasýna seyirci kaldýlar ve ensonu þimdi, üstüste yinelenen açlýklarla, Hindistandaki egemenliklerine hiç olmazsa öncellerinin
egemenliðine eþit bir törellik vermeye yetenekli tek iþi savsaklamýþ
bulunduklarýný keþfediyorlar.
Ama bu sýnýflar oluþmasýnýn yanýsýra, bir baþka sýnýf oluþmasý
daha ortaya çýkýyordu. Tarýmsal aile içindeki doðal iþbölümü, belirli
bir gönenç düzeyinde, aileye bir ya da birçok yabancý emek-gücü
sokulmasýna olanak verdi. Bu durum, özellikle, topraðýn eski ortaklaþa mülkiyetinin hanidir yýkýlmýþ ya da en azýndan eski ortaklaþa
ekimin yerini, toprak parçalarýnýn aileler tarafýndan, sýrayla, bireysel
ekiminin almýþ bulunduðu ülkelerde görüldü. Üretim, insan emekgücünün artýk kendi yalýn bakýmý için zorunlu olandan çoðunu
üretebileceði derecede geliþmiþti; daha çok emek-gücü geçindirme
aracý, daha çok bu güçleri çalýþtýrma aracý vardý: emek-gücü bir
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deðer kazandý. Ama içinde yaþanýlan topluluk ve bu topluluðun bir
parçasý olduðu birlik, kullanmaya hazýr artýk (fazla) bir emek-gücü
saðlamýyordu. Buna karþýlýk, bu emek-güçlerini savaþ saðlýyordu
ve savaþ, yanyana bir çok [sayfa 268] topluluk gruplarýnýn zamandaþ
varlýðý kadar eski bir þeydi. O zamana kadar, savaþ tutsaklarýnýn ne
iþe yarayacaðý bilinmiyor, bunun sonucu onlar düpedüz öldürülüyorlardý; daha da eski bir tarihte, onlarý yiyorlardý. Ama artýk eriþilmiþ
bulunulan ekonomik durum düzeyinde, bu savaþ tutsaklarý bir
deðer kazanýyorlardý; bunun sonucu yaþamlarý baðýþlandý ve emeklerinden yararlanýldý. Zor, iþte böylece, ekonomik durumu egemenlik altýna alacak yerde, tersine, zorla ekonomik durumun hizmetine
koþuldu. Kölelik bulunmuþtu. Kölelik, kýsa zamanda, geliþmesi eski
topluluðu aþan bütün halklarda egemen üretim biçimi, ama ayný
zamanda, bu halklarýn baþlýca çöküþ nedenlerinden de biri durumuna geldi. Tarým ile sanayi arasýnda oldukça geniþ ölçüdeki bir
iþbölümünü ve sonradan, eski dünyanýn doruðunu, hellénismei
olanaklý kýlan tek þey, kölelik oldu. Kölelik olmasaydý, Yunan devleti,
Yunan sanat ve bilimi olmazdý; kölelik olmasaydý, Roma Ýmparatorluðu olmazdý. Ne var ki, hellénisme ve Roma Ýmparatorluðu temeli olmasaydý, modern Avrupa da olmazdý. Bizim tüm ekonomik,
siyasal ve entelektüel evrimimizin, köleliðin genel olarak kabul
edilmiþ bulunduðu ölçüde zorunlu da olduðu bir durumu önkoþul
olarak koþtuðunu hiçbir zaman unutmamalýyýz. Bu anlamda, þöyle
diyebiliriz: Eski kölelik olmasaydý, modern sosyalizm olmazdý.
Kölelik ve ona benzer baþka þeylere karþý genel formüllerle
savaþa giriþmek ve böylesine bir alçaklýk üzerine yüksek bir ahlak
öfkesi yaðdýrmak, pek para etmez. Ne yazýk ki böyle yapmakla,
herkesin bildiði bir þeyden, yani bu eski kurumlarýn artýk bizim bugünkü koþullarýmýza ve bu koþullarýn bizde belirlediði duygulara
uygun düþmediðinden baþka hiçbir þey anlatýlmýþ olmaz. Ama bu
da bize, bu kurumlarýn doðuþ biçimi, varlýk nedenleri ve tarihte oynadýklarý rol üzerine hiçbir þey öðretmez. Ve eðer bu sorun üzerine
eðilirsek, bu ne denli çeliþik ve ne denli aykýrý görünürse görünsün, o zamanki koþullar içinde köleliðin ortaya çýkýþýnýn büyük bir
ilerleme olduðunu söylemek zorunda kalýrýz. Ýnsanlýðýn hayvandan
baþladýðý ve barbarlýktan kurtulmak için, barbar, [sayfa 269] hemen
hemen hayvansal araçlara gereksinme duyduðu saptanmýþ bir gerçektir. Eski topluluklar varlýklarýný sürdürdükleri her yerde,
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Hindistandan Rusyaya deðin, binlerce yýldan beri en kaba devlet
biçiminin, Doðu despotluðunun temellerini oluþtururlar. Ancak bu
topluluklarýn daðýldýðý yerlerdedir ki, halklar kendilerini geçmiþlerdir
ve ilk ekonomik ilerlemeleri de, üretimin köle emeði aracýyla artmasý ve geliþmesi olmuþtur. Sorun açýktýr: insan emeði henüz zorunlu yaþama araçlarý ötesinde ancak çok az bir artýk saðlayacak denli
üretken olduðu sürece, üretici güçlerin artýþý, alýþveriþin yaygýnlaþmasý, devletin ve hukukun geliþmesi, sanat ve bilimin kuruluþu, ancak
ve ancak, ister istemez yalýn kol emeði saðlayan yýðýnlar ile kendini
çalýþmanýn, ticaretin, devlet iþlerinin yönetimine, daha sonra da
sanat ve bilim uðraþlarýna vermiþ az sayýdaki ayrýcalýklý arasýndaki
büyük iþbölümü temeline dayanacak, güçlendirilmiþ bir iþbölümü
sayesinde olanaklýydý. Bu iþbölümünün en yalýn, en doðal biçimi
de, köleliðin ta kendisi idi. Eski dünyanýn, özellikle Yunan dünyasýnýn
önertileri (antécédents) nedeniyle, sýnýf karþýtlýklarý üzerine kurulu
bir toplumun ileriye doðru gidiþi ancak kölelik biçimi altýnda gerçekleþebilirdi. Hatta köleler için bile bu bir ilerleme oldu; köleler
yýðýnýnýn içinden çýktýðý savaþ tutsaklarý hiç deðilse þimdi yaþamlarýný
kurtarýyorlardý, oysa eskiden onlarý öldürüyorlar ve daha da eskiden
kebap yapýyorlardý.
Bu vesile ile þunu da ekleyelim ki bugüne deðin, sömüren
ve sömürülen, egemen ve ezilen sýnýflar arasýndaki bütün tarihsel
çeliþkiler, açýklanmalarýný, insan emeðinin bu görece azgeliþmiþ
üretkenliðinde bulurlar. Gerçekten çalýþan nüfus, gerekli-emeði ile
kendisine artýk toplumun ortak iþlerine emeðin yönetilmesi, devlet iþleri, hukuksal sorunlar, sanat, bilim vb. bakmak için zaman
kalmayacak denli çok uðraþmak zorunda kaldýðý sürece, her zaman bu iþlere bakabilecek, edimsel çalýþmadan kurtulmuþ özel
bir sýnýf gerekti; ama bu dunum, o sýnýfý, kendi yararýna emekçi
yýðýnlara gitgide daha aðýr bir çalýþma yükü yüklemekten de alýkoymadý. Yalnýzca üretici güçlerin büyük sanayi tarafýndan ulaþýlan
[sayfa 270] son derece büyük artýþý, çalýþmanýn toplumun istisnasýz
bütün üyeleri arasýnda daðýtýlmasýný ve böylece herkesin çalýþma
zamanýnýn, herkese toplumun genel iþlerine pratik olduðu denli
teorik tüm iþlere katýlmak için yeterince zaman kalacak biçimde
sýnýrlandýrýlmasýný saðlar. Demek ki her türlü egemen ve sömürücü
sýnýf, ancak þimdi gereksiz, hatta toplumsal geliþme için engel durumuna gelmiþtir ve dolaysýz zor kullanmakta ne denli usta olursa
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olsun, ancak þimdi acýmasýzca ortadan kaldýrýlacaktýr.
Buna göre eðer bay Dühring, hellénismee kölelik üzerine
kurulu olduðu için burun kývýrýrsa, Yunanlýlarý buhar makineleri ve
elektrikli telgraflarý olmamakla kýnamakta haklý olacaðý denli haklý
olur. Ve eðer bizim modern ücretlilik baðýmlýlýðýmýzýn köleliðin biraz deðiþmiþ ve yumuþamýþ bir kalýntýsýndan baþka bir þey olmadýðýný ve kendi baþýna (yani modern toplumun ekonomik yasalarý tarafýndan) açýklanmadýðýný ileri sürerse, bu, ya kölelik gibi ücretliliðin de baðýmlýlýk ve sýnýf egemenliði biçimlerinden biri olduðu anlamýna gelir, ki bunu bilmeyen çocuk yoktur, ya da yanlýþtýr. Çünkü
o zaman biz, ücretliliðin yenilmiþ düþmanlarýn kullanýlmasýnýn, þimdi
her yerde saptanan ilkel yamyamlýðýn yumuþatýlmýþ bir biçimi olarak
açýklanabileceðini söylemekte de bir o denli haklý oluyorduk.
Öyleyse zorun tarihte ekonomik evrim karþýsýnda oynadýðý
rol açýktýr. Ýlkin her siyasal zor, önce toplumsal nitelikte ekonomik
bir göreve dayanýr ve ilkel topluluklarýn daðýlmasýnýn toplum üyelerini özel üreticiler durumuna dönüþtürdüðü, yani onlarý ortak toplumsal görevlerin yöneticilerine daha da yabancý kýldýðý ölçüde
artar. Ýkinci olarak, toplumdan baðýmsýz kýlýndýktan, hizmetkar durumundan efendi durumuna geldikten sonra siyasal zor, iki yönde
etkili olabilir. Ya normal ekonomik evrim yönünde; bu durumda,
ikisi arasýnda bir çatýþma yoktur, ekonomik evrim hýzlanýr. Ya da
zor, ekonomik evrime karþý çýkar ve bu durumda, birkaç istisna
dýþýnda, ekonomik evrim karþýsýnda her zaman yenik düþer. Bu
birkaç istisna, en barbar fatihlerin bir ülke [sayfa 271] halkýnýn kökünü
kazýdýklarý ya da kovduklarý ve ne yapacaklarýný bilemedikleri üretici güçleri kýrýp geçirdikleri ya da yitip gitmelerine göz yumduklarý
yalýtýk fetih olaylarýdýr. Hýristiyanlar, Maðriplilerin yüksek derecede
geliþmiþ tarým ve bahçývanlýklarýnýn dayandýðý sulama yapýtlarýnýn
büyük bölümü bakýmýndan, Maðrip Ýspanyasýnda böyle yaptýlar.
Daha kaba bir halk tarafýndan her fetih, açýkça ekonomik geliþmeyi
sarsar ve birçok üretici gücü ortadan kaldýrýr. Ama sürekli fetih
olaylarýnýn büyük bir çoðunluðunda, daha kaba olan fatih, fetihten
çýktýðý biçimiyle, daha yüksek ekonomik duruma uymaya zorlanýr; fethedilen halk tarafýndan özümlenir ve çok kez, onun dilini
bile benimsemek zorunda kalýr. Ama bir ülkede fetih olaylarý bir
yana býrakýlýrsa devletin iç zorunun, þimdiye deðin hemen her
siyasal iktidar bakýmýndan belirli bir aþamada olduðu gibi, ülkenin
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ekonomik evrimi ile çatýþma durumuna girdiði bir yerde, savaþým
her zaman siyasal iktidarýn yýkýlmasý ile sonuçlanýr. Ekonomik evrim,
istisnasýz ve acýmasýz kendi yolunu açar,  daha önce bunun en
çarpýcýlarýndan son örneðini vermiþtik: Büyük Fransýz devrimi. Eðer
bay Dühringin öðretisine göre, belirli bir ülkenin ekonomik durumu ve onunla birlikte ekonomik düzeni yalnýzca siyasal zora baðlý
olsaydý, 1848den sonra Friedrich Wilhelm IVün, görkemli ordusuna* karþýn, ülkesinde ortaçað loncalarýný ve öteki romantik düþkünlüklerini, o sýralarda geliþmekte bulunan demiryollarý, buhar
makineleri ve büyük sanayi üzerine aþýlamayý neden baþaramadýðý;
ya da daha da güçlü olan Rusya Ýmparatorunun, Batý Avrupa ekonomik durumundan durmadan ödünç almaksýzýn, yalnýzca borçlarýný ödemekte deðil ama kendi zorunu ayakta tutmakta bile
neden yeteneksiz kaldýðý hiç mi hiç anlaþýlamazdý.
Bay Dühring için zor, mutlak kötülüktür, ilk zor eylemi, onun
için ilk günahtýr; bütün açýklamasý, þimdiye deðin bütün tarihin ilk
günah tarafýndan böylece pisleþtirilme biçimi [sayfa 272] üzerine, bütün
doðal ve toplumsal yasalarýn zor tarafýndan, bu iblisçe güç tarafýndan rezilce bozulmasý üzerine bitmez tükenmez bir yakýnmadýr.
Ama zor, tarihte baþka bir rol, devrimci bir rol de oynarmýþ; Marksýn
sözlerine göre, baðrýnda yeni bir toplum taþýyan her eski toplumun
ebesiymiþ; toplumsal hareketin, sayesinde donmuþ ve ölmüþ siyasal biçimleri alttetiði ve parçaladýðý aletmiþ,  bütün bunlardan bay
Dühringde tek söz bile yok. Ekonomik sömürü rejimini devirmek
için, zorun belki de ne yazýk ki! zorunlu olacaðýný, iççekmeler ve
inlemeler içinde kabul eder. Çünkü her zor kullanýmý, onu kullananýn ahlakýný bozar. Ve bu, her utkun devrimin sonucu olan yüksek
bir ahlaksal ve entelektüel geliþme karþýsýnda ileri sürülür! Hem
de, halka belki de zorla kabul ettirilecek zorlu bir çatýþmanýn, hiç
deðilse Otuz Yýl Savaþý utancýndan sonra ulusal bilince iþlemiþ bulunan kölelik ruhunun kökünü kazýma üstünlüðüne sahip bulunduðu Almanyada ileri sürülür! Hem de bu sönük, tatsýz ve güçsüz
vaiz anlayýþý, kendini tarihin gördüðü en devrimci partiye zorla kabul ettirmek ister! [sayfa 273]

* Friedrich Wilhelm IV tarafýndan, 1 Ocak 1849 günü Prusya ordusuna gönderdiði
kutlama mesajýnda kullanýlan deyim. -Ed.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM

DEÐER TEORÝSÝ

BUNDAN yüz yýl kadar önce Leipzigde, bu yüzyýlýn baþýna
kadar otuz küsur kez basýlan, otoriteler, vaizler ve her türlü insanseverler tarafýndan kentte ve kýrlarda yayýlan, daðýtýlan ve ilkokullara herkesçe okuma kitabý olarak salýk verilen bir kitap yayýmlanýyordu. Bu kitap, Rochowun Çocuklarýn Dostu adlý kitaplýydý. Kitapta gözetilen amaç, köylü ve zanaatçý çocuklarýný yaþamdaki iþlevleri
ve toplum ve devletteki büyüklerine karþý ödevleri üzerine bilgi
sahibi etmek, ayný zamanda onlara kara ekmek ve patates, angarya,
düþük ücretler, baba dayaðý ve yaþamýn ayný cinsten öbür hoþ
þeyleri ile birlikte, dünyadaki yazgýlarý için kurtarýcý bir hoþnutluk
aþýlamak ve bütün bunlarý o sýralar gözde olan aydýnlanma çaðý
fikirleri aracýyla yapmaktý. Bu amaçla kent ve kýr gençliðine, doðanýn
insaný, yaþamýný ve zevklerini çalýþma ile kazanmaya zorlayan düzenin ne denli bilgece olduðu [sayfa 274] ve bunun sonucu köylü ve
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zanaatçýnýn, zengin sefih gibi mide aðrýsý, safra týkanýklýðý ve peklikten açý çekmek ve en seçkin yemekleri bile istemeye istemeye yemek yerine, yemeklerini alýnlarýnýn teri ile tatlandýrmalarýna izin
verildiði için kendilerini ne denli mutlu saymalarý gerektiði gösteriliyordu. bay Dühring, bize, Derslerinin 14. ve daha sonraki sayfalarýnda en yeni ekonomi politiðin kesenkes temel öðesi olarak yaþlý
Roshowun kendi zamanýndaki Saksonya küçük köylüleri için
yeterince iyi bulduðu ayný beylik düþünceleri sunar.
Ýnsan gereksinmelerinin, insan gereksinmeleri olarak kendi doðal yasalarý vardýr ve artýþlarý bakýmýndan, bir zaman için ardýndan içbulantýsý, yaþamdan býkkýnlýk, güçten düþme, toplumsal
sararýp solma ve sonunda kurtarýcý bir yok olma gelinceye deðin,
ancak doðaya ve aykýrý bir biçimde aþýlabilen sýnýrlar içine kapatýlmýþlardýr. ... Hiçbir ciddi ereði olmayan salt eðlenceden ibaret bir
oyun kýsa zamanda bir býkkýnlýk durumuna, ya da ayný anlama
gelmek üzere, tüm duyma yetisinin yýpranmasýna götürür. Bunun
sonucu herhangi bir biçim altýndaki gerçek emek, saðlýklý kiþiliklerin
doðal toplumsal yasasýdýr. ... Eðer içgüdüler ve gereksinmeler bir
karþý güç ile dengelenmezlerse, tarihsel yükselme durumundaki
bir yaþamdan söz edilebilmesi þöyle dursun, ancak çocukça bir
yaþam getirebilirler. Bunlar eðer kolayca ve tamamen doyrulurlarsa, hemen tükenir ve arkalarýnda bu gereksinmelerin yinelenmesine
deðin süren cansýkýcý aralar biçiminde boþ bir yaþamdan baþka bir
þey býrakmazlar... Öyleyse, her bakýmdan, içgüdü ve tutkularýn kullanýlmasýnýn ekonomik bir engel üzerinde kazanýlmýþ bir utkuya baðlý
olmasý, dýþ doðal düzenin ve insanýn iç doðasýnýn kurtarýcý temel
bir yasasýdýr. ...
Görüldüðü gibi, saygýdeðer Roshowun en tatsýz yavanlýklarý
bay Dühringde ve üstelik gerçekten eleþtirel ve sistematik tek sosyaliter sistemin en derin temeli biçimi altýnda, yüzüncü yýldönümlerinin jübilesini kutlamaktadýrlar.
Temeller bu biçimde atýldýktan sonra, bay Dühring yapýsýna
[sayfa 275] devam edebilir. Matematik yöntemi uygulayarak, bize önce
Eukleides yöntemi uyarýnca bir dizi tanýmlama verir. Bu yöntem,
bay Dühring tanýmlamalarýný, bu tanýmlamalar tanýtlamaya yarayacaklarý þeyi önceden azbuçuk içerecek biçimde hazýrlayabildiði
için ve hazýrlayabildiði ölçüde, çok elveriþli bir yöntemdir. Böylece
önce, þimdiye deðin ekonomi politiðin yönetici kavramýna zengin-
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lik dendiðini ve zenginliðin, evrensel tarihte þimdiye deðin gerçekten anlaþýldýðý ve egemenliðini geliþtirmiþ bulunduðu biçimiyle, insanlarýn ve þeylerin üzerinde ekonomik güç olduðunu öðreniyoruz.
Ýkili yanlýþ. Ýlkin, eski aþiret ya da köy topluluklarýnýn zenginliði, hiç
de insanlar üzerinde bir egemenlik deðildi. Ve ikincisi, hatta sýnýf
çeliþkileri içinde geliþen toplumlarda bile, zenginlik, insanlar üzerinde bir egemenlik içerdiði ölçüde, her þeyden önce ve hemen
hemen yalnýzca þeyler üzerinde egemenlik gereðince ve þeyler
üzerinde egemenlik aracýyla insanlar üzerinde bir egemenliktir.
Kölelerin ele geçirilmesi ile çalýþtýrýlmasýnýn iki ayrý faaliyet kolu
olduðu çok eski zamanlardan beri, köle emeði sömürücüleri, köle
satýn alma, insanlar üzerindeki egemenliði þeyler üzerindeki, kölenin
geçim ve çalýþma araçlarýnýn alým fiyatý üzerindeki egemenlik aracýyla elde etme zorunda kalmýþlardýr. Bütün ortaçaðda, büyük toprak mülkiyeti, feodal soyluluðun haraçlý ve angaryacý köylüler üzerinde elkoyabilmesinin önkoþuludur. Ve bugün bile zenginliðin,
insan üzerinde sadece sahip bulunduðu þeyler aracýyla egemenlik
kurduðunu altý yaþýndaki bir çocuk bilir.
Ama bay Dühring, bu yanlýþ tanýmlamayý neden imal etmek,
þimdiye deðin bütün sýnýflý toplumlarda kurulmuþ bulunan gerçek
baðlantýyý neden koparmak zorunda kalýr? Zenginliði iktisadi alandan ahlâk alanýna sürüklemek için. Nesneler üzerinde egemenlik,
bu çok iyi; ama insanlar üzerinde egemenlik, iþte kötülük; ve bay
Dühring, insanlar üzerindeki [sayfa 276] egemenliði þeyler üzerindeki
egemenlik aracýyla açýklamayý kendi kendine yasakladýðý için, kendini yeniden bir gözüpeklik giriþimine kaptýrabilir, ve insanlar üzerindeki egemenliði o sevgili zoru ile açýklayabilir. Ýnsanlarýn egemeni
olarak zenginlik, hýrsýzlýktýr, ve iþte, bir kez daha, Proudhonun
eski nakaratýnýn aðýrlaþtýrýlmýþ bir baskýsýna gelmiþ bulunuyoruz:
Mülkiyet, hýrsýzlýktýr.
Böyle yapmakla, zenginliði uygun bir biçimde üretim ve bölüþümün iki baþlýca görüþ açýsý altýna getirmiþ olduk: Þeyler üzerinde egemenlik olarak zenginlik, üretim zenginliði, iyi yan; insanlar
üzerinde egemenlik olarak, günümüze kadar olmuþ olduðu gibi
bölüþüm zenginliði, kötü yan, cehennemin dibine! Bu, þimdiki koþullara uygulanýnca, þu sonucu verir: Kapitalist üretim biçimi çok
iyidir ve kalabilir, ama kapitalist bölüþüm biçimi metelik etmez ve
onu ortadan kaldýrmak gerekir. Sadece üretim ile bölüþüm ara-
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sýndaki baðlantýyý bile kavramýþ olmaksýzýn iktisat yapýldýðý zaman,
iþte böylesi bir budalalýða varýlýr.
Zenginlikten sonra, deðer þöyle tanýmlanýr:
Deðer, nesnelerin ve ekonomik yükümlülüklerin ticarette
sahip olduklarý rayiçtir.
Bu rayiç (cours), fiyata ya da herhangi baþka bir eþdeðer
ada, örneðin ücrete karþýlýk düþer. Baþka bir deyiþle, deðer, fiyattýr.
Ya da daha doðrusu, bay Dühringe haksýzlýk etmemek ve tanýmlamasýnýn saçmalýðýný kendi öz sözleriyle göstermeye çalýþmak için:
deðer, fiyatlardýr. Çünkü 19. sayfada þöyle der: Deðer ve onu para
olarak ifade eden fiyatlar; böylece o, ayný deðerin çok çeþitli fiyatlarý
olduðunu ve bir o kadar çeþitli deðerlere sahip bulunduðunu kendisi
saptar. Eðer Hegel, çok önce ölmüþ olmasaydý, kendini asardý! Ne
kadar fiyatý varsa o kadar birbirinden farklý deðerler olan bir deðeri,
o tüm tanrýbilimiyle birlikte, dünyada kavrayamazdý. Fiyat ile deðer
arasýnda, birinin para ile ifade edilmiþ ve öbürünün ifade edilmemiþ
olmasý dýþýnda, baþkaca bir ayrým görmediðini açýklayarak, iktisadý
yeni, daha derin temeller üzerinde kurmaya baþlamak için, gerçekten, bir kez daha, bay Dühringin kendine beslediði güvene sahip olmak gerekir.
Ama gene de deðerin ne olduðunu ve hele neye göre belirlendiðini hâlâ bilmiyoruz. Öyleyse bay Dühringin baþka [sayfa 277]
açýklamalar yapmasý gerekiyor.
Tamamen genel bir biçimde, deðer ve onu para olarak ifade eden fiyatlarýn dayandýðý temel karþýlaþtýrma ve deðer biçme
yasasý, deðer kavramýna sadece ikinci bir öðe getiren bölüþüm bir
yana býrakýlýrsa, önce salt üretim alanýnda bulunur. Doðal koþullardaki farklýlýðýn nesneler elde etmeye yönelen çabalar karþýsýna çýkardýðý ve onlar aracýyla iktisadi güçlerin azçok büyük harcanýþlarýna
zorladýðý azçok büyük engeller de ... azçok büyük deðeri belirler
[ve bu deðer] doðanýn ve koþullarýn, þeylerin elde edilmesine karþý
çýkardýklarý direnç [aracýyla ölçülür]. ... Kendi öz gücümüzü onlara
[þeylere] sokmuþ bulunduðumuz oran, genel olarak deðerin varlýðýnýn ve bunun özel bir büyüklüðünün doðrudan doðruya kesin
nedenidir.
Bütün bunlarýn bir anlamý olduðu ölçüde, bu, þu anlama
gelir: bir emek ürününün deðeri, onun üretimi için gerekli-emek
zamaný ile belirlenir, ve biz de, bunu, hatta bay Dühringsiz bile,
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uzun zamandan beri biliyorduk. Gerçeði açýkça anlatacak yerde,
ille de onu bir bilmece havasý verecek biçimde bozacak. Birinin
gücünü bir þey içine soktuðu oran (o tumturaklý anlatým biçimini
korumak gerekirse), deðerin ve deðer büyüklüðünün doðrudan
doðruya kesin nedenidir demek düpedüz yanlýþtýr. Önemli olan,
ilkin gücün neyin içine sokulduðu, ikinci olarak da, nasýl sokulduðudur. Eðer adamýn biri, baþkasý için hiç bir kullaným-deðeri olmayan
bir nesne yaparsa, tüm gücü bir atomluk bile deðer yaratmaz; ve
bir makinenin yirmi kez daha ucuza yaptýðý bir nesneyi elde yapmakta direnirse, o nesneye kattýðý gücün 19/20si, ne genel olarak
deðer üretir, ne de özel bir deðer büyüklüðü.
Ayrýca, olumlu ürünler meydana getiren üretken emeði, salt
bir direncin üstesinden gelme olumsuz eylemi durumuna dönüþtürmek, sorunu tamamen çarpýtmaktýr. O zaman bir gömlek elde
etmek için aþaðý yukarý þöyle davranmamýz gerekir: önce, pamuk
tohumunun ekilmeye ve büyümeye karþý direncinin; sonra, olgun
pamuðun toplanmaya, balyalanmaya ve sevkedilmeye karþý direncinin; daha sonra açýlmaya, [sayfa 278] taranmaya ve eðrilmeye karþý
direncinin; ayrýca, ipliðin dokunmaya, dokumanýn kastarlamaya
ve dikilmeye, ve son olarak, hazýr gömleðin giyilmeye karþý direncinin üstesinden geliriz.
Her þeyi tersine çeviren ters bir kafaya tanýklýk eden bu çocukluk ne için? Direnç aracýyla, gerçek deðer olan, ama þimdiye
deðin sadece ideal olarak kalan üretim deðerinden, tarihte günümüze kadar tek geçerli olan zorun bozmuþ bulunduðu bölüþüm
deðerine varmak için.
Doðanýn gösterdiði direnç dýþýnda ... salt toplumsal, bir baþka engel daha var. ... Ýnsanlar ile doða arasýnda bir güç, yolu keser,
ve bu güç bir kez daha insandýr. Tekil ve tek baþýna düþünülmüþ
insan, doða karþýsýnda özgürdür. ... Elde kýlýç, doðaya ve kaynaklarýna giriþ yollarýný tutan ve geçiþe izin vermek için hangi biçim
altýnda olursa olsun bir fiyat isteyen ikinci bir adam düþündüðümüz
anda, durum bir baþka görünüþ kazanýr. Bu ikinci adam, ... öbürünü,
deyim yerindeyse, haraca keser ve böylece, sonunda, istek duyulan
nesne deðerinin, elde edilmesi ya da üretimine karþý bu siyasal ve
toplumsal engel olmadýðý zaman olacaðýndan daha büyük olmasýna
neden olur. ... Þeylerin bu yapay olarak yükseltilmiþ bedelinin aldýðý,
özel biçimler son derece çeþitlidir, ve emek bedelinin buna uygun
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bir düþüþünde doðal karþýlýðýný bulur. ... Öyleyse deðeri a priori bir
biçimde, sözcüðün gerçek anlamýnda bir eþdeðer olarak, yani bir
þu kadar eder ya da edim ve karþý-edimin eþitliði ilkesine uygun
bir deðiþim iliþkisi olarak düþünmek istemek bir kuruntu, bir
yanýlgýdýr. Tersine, içerdiði en genel deðer biçme etmeninin, bölüþüm zorlamasýna dayanan bedelin özel biçimi ile örtüþmediðini
görmek, gerçek bir deðer teorisinin göstergesi olacaktýr. Bu biçim,
toplumsal düzenle birlikte deðiþir, oysa asýl iktisadi deðer, doða
karþýsýnda ölçülen bir üretim deðerinden baþka bir þey olamaz ve
bunun sonucu, ancak ve ancak sadece doðal ve teknik nitelikteki
üretim engelleri ile birlikte deðiþir.
Demek ki, bir þeyin, pratik olarak yürürlükte bulunan deðeri,
bay Dühringe göre, iki bölümden bileþir: Önce içerdiði [sayfa 279]
emek ve sonra da elde kýlýç zorla koparýlan ek haraç. Baþka bir
deyiþle, bugün geçerlikte olan deðer bir tekel fiyatýdýr. Ne var ki,
deðer teorisine göre, eðer bütün metalarýn böyle bir tekel fiyatý
varsa, o zaman sadece iki yol olanaklýdýr. Ya herkes satýcý olarak
kazandýðýný alýcý olarak yitirir; fiyatlar saymaca deðer olarak gerçi
deðiþir, ama gerçekte, karþýlýklý iliþkilerinde, eþit kalýrlar; her þey
eski durumunda kalýr, ve ünlü bölüþüm deðeri bir kuruntudan
baþka bir þey deðildir.  Ya da sözde ek haraçlar gerçek bir deðer
tutarýný, yani deðer üreticisi çalýþan sýnýf tarafýndan üretilen, ama
tekelciler sýnýfý tarafýndan elkonulan gerçek bir deðer tutarýný temsil ederler; ve o zaman, bu deðer tutarý düpedüz ödenmemiþ emekten bileþir; bu durumda, kýlýcý elinde adama karþýn, sözde ek haraçlara ve bölüþüm deðerine karþýn, dönüp dolaþýp... marksist artý-deðer teorisine gelmiþ oluruz.
Gene de ünlü bölüþüm deðeri üzerine birkaç örnek arayalým. 135 ve daha sonraki sayfalarda þöyle denir:
Bireysel rekabet gereðince fiyat oluþmasýný, iktisadi bölüþüm
ve karþýlýklý bir haraç vergilendirmesinin bir biçimi olarak da düþünmek gerekir. ... Zorunlu bir meta stokunun birdenbire büyük ölçüde
azaldýðýný düþünelim, bunun sonucu satýcý yönünde oransýz bir sömürü gücü meydana gelir. ... Bu gücün artýþýnýn hangi yüksek düzeye eriþebileceði, özellikle zorunlu maddeler biçimindeki azýk saðlamanýn hayli uzun bir zaman için kesilmiþ bulunduðu anormal
durumlar aracýyla görülür... vb..
Ayrýca, iþlerin normal akýþýnda bile, fiyatlarýn keyfi bir artýþýný
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saðlayan edimsel (fiili) tekeller de olabilir, örneðin demiryollarý,
kentlere su ve havagazý veren þirketler vb. gibi. Bu türlü tekelci sömürü fýrsatlarýnýn varlýðý, eskiden beri bilinen bir þeydir. Ama yeni
olan þey, bu fýrsatlarýn doðurduðu tekel fiyatlarýnýn istisnalar ve
benzeri olmayan durumlar deðil de, bugün deðerlerin saptanma
biçiminin klasik örnekleri deðerini kazanmaya aday olmalarýdýr.
Aþlýk (zahire) maddelerinin fiyatlarý nasýl belirlenir? bay Dühring:
azýk saðlamanýn kesilmiþ bulunduðu kuþatýlmýþ bir kente [sayfa 280]
gidin ve bilgi edinin! diye yanýt verir. Rekabet, pazar fiyatlarýnýn
oluþmasý üzerinde nasýl etkili olur? Size, tekele sorun, diye yanýt
verecektir.
Öte yandan, hatta bu tekellerde bile, kural olarak, onlarýn
arkasýnda duran eli kýlýçlý adam görülemez. Tersine: kuþatýlmýþ
kentlerde, eli kýlýçlý adam, mevki komutaný, eðer ödevini yaparsa,
tekele hemen son verme, ve eþit bir biçimde daðýtmak üzere tekelleþtirilmiþ stoklarý zoralýmla alma yolunu tutar. Bununla birlikte,
kýlýçlý adamlar, bir bölüþüm deðeri üretmeye giriþtikleri anda, kötü iþlerden ve para kaybýndan baþka bir ürün devþirmemiþlerdir.
Hollandalýlar, Doðu Hindistan ticaretini tekelleþtirerek, tekellerini
ve ticaretlerini yýkýma götürdüler. Þimdiye deðin gelip geçmiþ en
güçlü iki hükümet, Kuzey Amerika devrimci hükümeti ile Fransýz
Konvansiyonu, tavan fiyatlarý saptama iddiasýnda bulundular ve
acýnacak bir baþarýsýzlýða uðradýlar. Þu anda Rus hükümeti, durmadan deðiþtirilebilir (konvertible) olmayan banknotlar çýkartarak,
Rusyada düþürdüðü kaðýt ruble rayicini, durmadan Rusya üzerine
çekilmiþ poliçeler satýn alarak, Londrada yükseltmek için yýllardan
beri çalýþmaktadýr. Birkaç yýl içinde, bu küçük oyun, ona, 60 milyon
rubleye maloldu ve þimdi ruble, üç markýn üstünde olacak yerde,
iki markýn altýndadýr. Eðer kýlýcýn ekonomide bay Dühringin ona
verdiði büyülü gücü varsa, neden hiç bir hükümet uzun zaman kötü paraya iyi paranýn bölüþüm deðerini, ya da assignatlara* altýnýnkini zorla verdiremedi? Ve dünya pazarý üzerinde baþ olarak komuta
eden kýlýç nerede?
Ayrýca, bölüþüm deðerinin, baþkalarý tarafýndan yapýlmýþ çalýþmanýn karþýlýksýz temellükünü saðlayan bir baþka ana biçimi daç.

* Assignat. - Fransýz Devrimi döneminde, ulusal emlak karþýlýðý çýkartýlan kaðýt para. -
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ha var: elde bulundurma (tasarruf) rantý, yani toprak rantý ve sermaye kazancý. Þimdilik, sadece ünlü bölüþüm deðeri üzerine
öðrendiklerimizin hepsinin bu olduðunu söyleyebilmek için, olguyu belirtmekle yetiniyoruz.  Hepsi mi? Gene de hepsi deðil. Dinleyelim: [sayfa 281]
Bir üretim deðeri ile bir bölüþüm deðeri kabul edilmesinde
ortaya çýkan ikili görüþ açýsýna karþýn, gene de, bütün deðerlerin
kendisinden meydana geldikleri, ve bütün deðerlerin kendisiyle
ölçüldükleri nesne biçimi altýnda ortak bir þey temelde her zaman
kalýr. Dolaysýz, doðal ölçü, güç harcamasý, ve en yalýn biçimde,
sözcüðün en kaba anlamýyla insan gücüdür. Bu sonuncusu, kendisi tarafýndan bakýmý kendi payýna belirli bir nicelikteki besinsel ve
dirimsel güçlükler üzerinde bir utkuyu temsil eden varoluþ zamanýna indirgenir. Bölüþüm ya da temellük deðeri, salt ve yalnýz, sadece üretilmemiþ þeyleri istediði gibi kullanma gücünün varolduðu
yerde, ya da daha anlaþýlýr bir dil kullanmak istersek, bu þeylerin
kendilerinin hizmetler ya da gerçek bir üretim deðeri bulunan þeyler
ile deðiþtirildikleri yerde vardýr. Türdeþ etmen, her türlü deðer ifadesinde ve bunun sonucu, karþýlýksýz olarak bölüþüm aracýyla temellük edilen deðer öðelerinde de belirtilmiþ ve temsil edilmiþ bulunduðu biçimiyle, her meta içinde ... cisimleþmiþ ... bulunan insan
gücü harcamasýna dayanýr.
Buna ne demeli? Eðer bütün meta deðerleri meta içinde
cisimleþmiþ insan gücü harcamasý ile ölçülüyorsa, o zaman bölüþüm deðeri, fiyat yükselmesi, zorla kabul ettirilen haraç ne oluyor?
Gerçi bay Dühring, bize, hatta üretilmemiþ, öyleyse gerçek anlamda
bir deðere sahip olmakta yeteneksiz nesnelerin bile bir bölüþüm
deðeri kazanabileceðini ve deðere sahip bulunan üretilmiþ nesneler
ile deðiþtirilebileceðini söyler. Ama ayný zamanda, bütün deðerlerin,
yani salt ve yalnýz bölüþüm deðerlerinin bile, onlarda cisimleþmiþ
bulunan güç harcamasýna dayandýðýný da söyler. Bu, bir güç harcamasýnýn, üretilmemiþ bir þey içinde nasýl cisimleþebileceðini bize
ne yazýk ki öðretmez. Herhalde, iþin sonunda, bütün bu deðerler
karmaþasý içinde ortaya açýkça çýkan þey, bir kez daha, bölüþüm
deðerinin, meta fiyatlarýnýn toplumsal konum sayesinde zorla yükseltilmesinin, kýlýç zoruyla istenen haracýn hiç bir anlamý olmadýðýdýr; meta deðerleri, sadece insan gücü harcamasý, daha kabaca
söylemek gerekirse, onlarda [sayfa 282] cisimleþmiþ bulunan emek
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harcamasý ile belirlenir. Toprak rantý ve bazý tekel fiyatlarý bir yana
býrakýlýrsa, bay Dühring, daha cansýz ve daha karýþýk üslup dýþýnda,
Ricardo ve Marksýn o kara çalýnan deðer teorilerinin uzun
zamandan beri daha belgin ve daha açýk bir biçimde söylediðinden baþka ne söyler?
Onu söyler, ve bir solukta, onun karþýtýný söyler. Marks, Ricardo nun irdelemelerinden hareketle, þöyle yazar: Metalarýn deðeri, metalar içinde cisimleþmiþ bulunan, ve kendisi de süresine
göre ölçülen, toplumsal bakýmdan zorunlu genel insan emeði ile
belirlenir. Emek, bütün deðerlerin ölçüsüdür, ama kendisinin deðeri
yoktur. bay Dühring de, kendi cansýz deyiþiyle, emeði deðer ölçüsü
olarak koyduktan sonra, þöyle devam eder: o, kendisi tarafýndan
bakýmý kendi payýna belirli bir nicelikteki besinsel ve dirimsel güçlükler üzerinde bir utkuyu temsil eden varoluþ zamanýna indirgenir.
Burada önemli tek þey olan emek zamaný ile, þimdiye deðin
hiç bir zaman ne deðer yaratmýþ ne de deðer ölçmüþ olan varoluþ
zamaný arasýndaki ne pahasýna olursa olsun özgünlük ardýnda koþmaktan doðan karýþýklýðý bir yana býrakalým. Bu varoluþ zamanýnýn
kendisi tarafýndan bakýmýnýn ortaya çýkaracaðý sosyaliter hileyi
de bir yana býrakalým; dünya varolduðundan beri ve varolacaðý
sürece, herkes, kendi geçim araçlarýný kendisi tüketeceði anlamýnda, kendisi tarafýndan bakýlacaktýr. bay Dühringin, düþüncesini,
iktisat terimleri ile, ve belginlikle dile getirdiðini kabul edelim; bu
durumda, yukardaki tümce, ya hiç bir anlama gelmez, ya da þu
anlama gelir: Bir metaýn deðeri onda cisimleþmiþ bulunan emek
zamaný ile, ve bu emek zamanýnýn deðeri de, iþçinin bu zaman süresinde bakýmý için gerekli varoluþ araçlarý ile belirlenir. Ve bu, bugünkü toplum için, þu anlama gelir: Bir metaýn deðeri, onun içerdiði
ücret ile belirlenir.
Ýþte en sonunda bay Dühringin gerçekten demek istediði
þeye gelmiþ bulunuyoruz. Bir metaýn deðeri, yüzeysel (vulgaire) iktisadýn deyiþ biçimiyle, üretim giderleri ile belirlenir; buna karþý
Carey, deðeri, üretim giderlerinin deðil, ama yeniden-üretim [sayfa
283] giderlerinin belirlediði doðruluðunu belirtmiþtir. (Eleþtirel Tarih, s. 401.)
Bu üretim ya da yeniden-üretim giderlerinin ne olduðunu
daha ilerde göreceðiz; burada sadece, bunlarýn, herkesin bildiði
gibi, ücret ile sermaye kârýndan bileþtikleri üzerinde duralým. Ücret,
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metada cisimleþmiþ güç harcamasýný, üretim deðerini temsil eder.
Kâr, haracý, ya da kapitalist tarafýndan kendi tekeli, elindeki kýlýcý
gereðince, zorla kabul ettirilen fiyat yükseliþini, bölüþüm deðerini
temsil eder. Ve böylece, bay Dühringin deðer teorisinin tüm çeliþik
karýþýklýðý, iþin sonunda, açýklýklarýn en güzeli ve en uyumlusu içinde ortadan kalkar.
Adam Smithte deðerin emek-zamanýyla belirleniþi ile henüz
sýk sýk karýþan meta deðerinin ücret tarafýndan belirlenmesi anlayýþý,
Ricardodan beri bilimsel iktisattan uzaklaþtýrýlmýþtýr, ve bugün ancak yüzeysel iktisatta sýk sýk kendini gösterir. Deðerin ücret tarafýndan belirlendiðini söyleyenler, ve ayný zamanda kapitalist kârýný
yüksek bir ücret türü, bir vazgeçme ücreti (kapitalistin sermayesini
düðün ve eðlencelerde saçýp savurmamasý sonucu), bir tehlike
primi, bir yönetim ücreti, vb. olarak gösterenler, varolan kapitalist
düzenin en yavan pohpohçularýndan baþkalarý deðildir. bay Dühring,
onlardan, sadece kârýn bir hýrsýzlýk olduðunu söylemesiyle ayrýlýr.
Baþka bir deyiþle, bay Dühring, sosyalizmini, doðrudan doðruya en
kötü yüzeysel iktisat türü üzerine kurar. Bu yüzeysel iktisat kaç
para ederse, bay Dühringin sosyalizmi de o kadar para eder. Her
ikisi de birlikte durur, birlikte yýkýlýrlar.
Bununla birlikte, sorun açýktýr: Bir iþçinin ürettiði þey ile o
iþçinin neye malolduðu, týpký bir makinenin ürettiði þey ile o makinenin neye malolduðu kadar birbirinden farklý iki þeydir. Bir iþçinin
oniki saatlik bir iþgünü içinde yarattýðý deðer ile bu iþgünü ve onu
tamamlayan dinlenme içinde tükettiði yaþama araçlarýnýn deðeri
arasýnda ortak bir yan yoktur. Bu yaþama araçlarý içinde, emek veriminin evrim derecesine göre, üç, dört, ya da yedi saatlik bir emek
süresi cisimleþmiþ [sayfa 284] olabilir. Eðer bu araçlarýn üretimi için
yedi saatlik emeðin gerekli olduðunu kabul edersek, yüzeysel
iktisada özgü ve bay Dühring tarafýndan kabul edilmiþ olan deðer
teorisi, oniki saatlik emek ürününün yedi saatlik emek ürünü deðerine sahip olduðunu, oniki saatlik emeðin yedi saatlik emeðe eþit,
ya da 12 = 7 olduðunu söyler. Daha açýk konuþalým: toplumsal koþullar ne olursa olsun, bir kýr iþçisi, yýlda bir miktar tahýl, diyelim
yirmi hektolitre buðday üretsin. Bu zaman içinde, onbeþ hektolitre
buðdaylýk bir tutarla belirlenen bir deðerler tutarý tüketsin. Öyleyse,
yirmi hektolitre buðday onbeþ hektolitre buðday ile, hem de ayný
pazarda ve bütün öbür koþullar eþit olduðu halde, ayný deðere
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sahip; baþka bir deyiþle, 20 = 15. Ýþte ekonomi politik denilen þey!
Ýnsan toplumunun hayvansal yabanýllýk düzeyi üstündeki
tüm geliþmesi, aile emeðinin kendi geçimi için zorunlu olandan
çok ürün yarattýðý, emeðin bir bölümünün, artýk sadece yalýn yaþama araçlarý üretimine deðil, ama üretim araçlarý üretimine ayrýlabildiði günden itibaren baþlar. Emek ürünlerinde emeðin bakým
giderlerine göre bir artý, bu artýnýn yardýmýyla toplumsal bir üretim
ve yedeklik fonunun kurulmasý ve büyümesi  her türlü toplumsal,
siyasal ve entelektüel ilerlemenin temelleri iþte bunlar olmuþtur,
ve bunlardýr. Þimdiye deðin, tarihte, bu fon, ayrýcalýklý bir sýnýfýn
mülkiyeti oldu, siyasal egemenlik ve entelektüel yönetim de, bu
mülkiyetten ötürü, o sýnýfýn elinde bulunuyordu. Bu toplumsal
üretim ve yedeklik fonunu, yani toplam hammaddeler, üretim aletleri ve yiyecek mallarý yýðýnýný gerçek bir toplumsal fon durumuna,
sadece, bunu o ayrýcalýklý sýnýfýn elinden alýp, ortak mal olarak toplumun tümüne aktararak, gelecekteki toplumsal devrim getirecektir.
Ýki þeyden biri. Birinci olanak: metalarýn deðeri, üretimleri
için gerekli-emeðin bakým giderleri tarafýndan, yani bugünkü toplumda, ücret tarafýndan belirlenir. Bu durumda, her iþçi, ücretinde
kendi emek ürününün deðerini alýr, ve o zaman, ücretliler sýnýfýnýn,
kapitalistler sýnýfý tarafýndan sömürüsü olanaksýzdýr. Belirli bir
toplumda, bir iþçinin bakým [sayfa 285] giderlerinin üç mark olarak
belirlendiðini varsayalým. Bu durumda, iþçinin günlük ürünü, yukarda sözü edilen yüzeysel iktisat teorisine göre, üç mark deðerindedir. Þimdi de bu iþçiyi çalýþtýran kapitalistin, bu ürün üzerinden
bir marklýk bir kâr, bir haraç aldýðýný, ve onu dört marka sattýðýný
varsayalým. Öbür kapitalistler de ayný biçimde davranýrlar. Böyle
olunca, iþçi, artýk, günlük geçimini üç mark ile karþýlayamaz, bunun için onun da dört marka gereksinmesi vardýr. Bütün öbür koþullar eþit varsayýldýðýna göre, yaþama araçlarý biçiminde ifade edilen
ücret, kesenkes ayný kalacaktýr; öyleyse para biçiminde ifade edilen
ücretin günde üç marktan dört marka yükselmesi gerekir. Kapitalistler, iþçi sýnýfýndan, kâr biçimi altýnda sýzdýrdýklarý þeyi, ona
ücret biçimi altýnda geri vermek zorundadýr. Gene tam baþlangýçtaki
nokta üzerinde bulunuyoruz: eðer deðeri, ücret belirliyorsa, emekçinin kapitalist tarafýndan hiç bir sömürüsü olanaklý deðildir. Ama
bir artý ürün oluþturulmasý da olanaksýzdýr, çünkü varsayýmýmýza
göre, iþçiler tam da yarattýklarý kadar deðer tüketirler. Ve kapitalistler
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deðer üretmediklerine göre, onlarýn ne ile yaþayacaklarý bile anlaþýlamaz. Ve eðer bugün, gene de tüketime göre üretimde böyle bir
artý, böyle bir üretim ve yedeklik fonu varsa, ve bu fon, kapitalistlerin
elinde bulunuyorsa, geriye bir tek, iþçilerin kendi bakýmlarý için
sadece metalarýn deðerini tükettikleri, ama metalarýn kendilerini,
daha geniþ bir kullaným için, kapitalistlere býraktýklarý açýklamasý
kalýr.
Ýkinci olanak: eðer bu üretim yedeklik fonu, kapitalist sýnýf
elinde gerçekten varsa, eðer gerçekten kâr birikiminden doðmuþsa
(þimdilik toprak rantýný bir yana býrakalým), bu fon zorunlu olarak,
iþçi sýnýfý tarafýndan kapitalist sýnýfa saðlanan emek ürününün, kapitalist tarafýndan iþçi sýnýfýna ödenen ücretler tutarý üzerinden kalan bölümünün birikmiþ artýsýndan bileþir. Bu durumda, deðer,
ücret tarafýndan deðil, ama emek niceliði tarafýndan belirlenir; bu
durumda, iþçi sýnýfý, kapitalist sýnýfý, emek ürünü içinde, onun kendine ödediði ücret aracýyla ondan aldýðýndan daha büyük nicelikte
bir deðer saðlar; ve bu [sayfa 286] durumda, sermaye kârý, baþkasýnýn
emeðinin ödenmemiþ ürününün bütün öbür temellük biçimleri
gibi, Marks tarafýndan bulunan o artý-deðerin yalýn bir öðesi olarak
açýklanýr.
Arada þunu da söyleyelim: Ricardonun baþlýca yapýtýna kendisiyle baþladýðý büyük bulgudan, yani o bir metaýn deðeri ... üretimi
için gerekli-emek niceliðine baðlýdýr, yoksa bu emek için ödenen
yüksek ya da düþük karþýlýða deðil* biçimindeki çað açan bulgudan, bütün Ýktisat Dersleri içinde hiç bir yerde sözedilmez. Eleþtirel
Tarihte, bu sýkýntýlý iþten, þu çetrefil tümce ile kurtulunur:
O [Ricardo], içinde ücretin dirimsel gereksinmelerin bir
göstergesi olabileceði az ya da çok büyük oranýn [!] zorunlu olarak
... deðer iliþkilerinin ayrý cinsten bir bileþimini de içerdiðini görmez.
Okura ne isterse onu düþündüren bir tümce, ve bu konuda
okur için en güvenlisi hiç bir þey düþünmemek olacaktýr.
Ve þimdi, okur, bay Dühringin bize sunduðu beþ cins deðerden en hoþuna gidenini seçmekte özgürdür: Doðadan gelen üretim deðeri; insanlarýn kötülüðünün yarattýðý ve kendinde bulunmayan güç harcamasý ile ölçülme özelliðine sahip bulunan bölüþüm
* David Ricardo, On the Principles of National Economy, and Taxation, 3. baský,
London 1821, s. 1. -Ed.
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deðeri; üçüncüsü, emek-zamaný ile ölçülen deðer; dördüncüsü,
yeniden-üretim giderleri ile ölçülen deðer; son olarak, ücretle ölçülen deðer. Çeþit bol, karýþýklýk son perdesinde, ve artýk, bize, bay
Dühring ile birlikte haykýrmaktan baþka bir þey kalmýyor: Deðer
teorisi, iktisadi sistemlerin saðlamlýðýnýn denek taþýdýr! [sayfa 287]
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ALTINCI BÖLÜM

YALIN EMEK VE BÝLEÞÝK EMEK

BAY DÜHRÝNG, Marksýn iktisadi yapýtýnda bir ortaokul öðrencisine layýk, ve ayný zamanda genel bir tehlike olan bir sosyalist
sapmaya da gebe, tamamen kaba bir martaval bulur. Marksist deðer teorisi, emeðin bütün deðerlerin nedeni ve emek-zamanýnýn
da bunlarýn ölçüsü olduðu yolunda bayaðý bir öðretiden ... baþka
bir þey deðil[dir]. Ne var ki, bu öðreti, vasýflý denilen emeðin diferansiyel deðerini düþünme biçimi üzerine hiç bir açýklýk getirmez. ...
Gerçi bizim teorimize göre de, iktisadi nesnelerin doðal maliyet giderlerini, ve böylece mutlak deðerini sadece kullanýlan emek-zamaný ölçülebilir; ama bunun için, herkesin emek-zamaný a priori
tamamen eþit olarak deðerlendirilecek, ve en nitelikli üretimlerde,
bireyin tek baþýna çalýþmasýna ek olarak, baþka kiþilerin ... diyelim
kullanýlan aletin çalýþmasýnýn da iþe karýþtýðýna dikkat et-mek yetecektir. Öyleyse, belli bir insanýn emeði, [sayfa 288] bay Marks ýn bulanýk bir biçimde düþündüðü gibi, onda, deyim yerindeyse, daha
çok yoðun ortalama emek-zamaný bulunduðu için, bir baþka insanýn
emeðinden daha çok deðer taþýmaz; gerçekte, her emek-zamaný,
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istisnasýz ve ilke olarak, yani ilkin bir ortalama alýnmasý gerekmeksizin, tamamen eþdeðerdedir, ve sadece, her tamamlanmýþ ürün
için olduðu gibi bir kiþi tarafýndan yapýlmýþ çalýþma için de, görünüþte sadece kiþisel olan bir emek-zamanýnýn kullanýlýþýnda saklý olabilecek baþkasýnýn emek-zamaný miktarýnýn gözden kaçýrýlmamasý
gerekir. Baþkasýnýn emek-zamaný olmaksýzýn özel verimlilik özellik
ve olanaðýný elde edemeyecek olan þeyin bir üretim aleti, ya da el,
hatta kafa olmasý o kadar önemli deðil, teorinin tam geçerliliði bakýmýndan bunun hiç bir etkisi yoktur. Eðer deðer üzerindeki saçmalamalarýnda, bay Marks, nitelikli bir emek-zamaný düþü saplantýsýndan kurtulmasýný baþaramýyorsa, bunun nedeni, niteliksiz iþçinin
emek-zamaný ile mimarýn emek-zamanýna tamamen eþit iktisadi
deðer tanýmanýn kendisine zorunlu olarak doðaya aykýrý göründüðü
kültürlü sýnýflarýn geleneksel düþünce biçimi ile doðruya varmaktan
alýkonulmuþ bulunmasýdýr.
Marksýn, bay Dühringin bu, zorlu öfkesine neden olan
parçasý çok kýsa. Marks, metalarýn deðerini neyin belirlediðini irdeler
ve: içerdikleri insan emeði, yanýtýný verir. Ýnsan emeði, diye devam
eder, sýradan her insanýn, özel bir geliþme sözkonusu olmaksýzýn,
beden organizmasýnda sahip bulunduðu yalýn bir güç harcamasýdýr.
... Karmaþýk (nitelikli) emek, yalýn emeðin bir üssünden, ya da daha doðrusu belli bir nicelikte bir karmaþýk emeðin daha büyük bir
nicelikte bir yalýn emeðe karþýlýk düþecek biçimde, çoðaltýlmýþ yalýn
emekten baþka bir þey deðildir. Deney, bu indirgemenin sürekli
olarak yapýldýðýný göstermektedir. Bir meta, en karmaþýk bir emeðin
ürünü olsa bile, deðeri onu herhangi bir oranda, gerçeklikte belli
bir niceliðinden baþka bir þey temsil etmediði yalýn bir emek ürününe indirger. Çeþitli emek türlerinin kendi ölçü birimleri olarak
yalýn emeðe kendilerine göre indirgendikleri çeþitli oranlar, toplumda üreticilerin haberi olmadan kurulur ve onlara geleneksel [sayfa
289] anlaþmalar olarak görünürler.*
Marksta, burada sözkonusu olan þey, yalnýzca, baþlamak
için, metalarýn, yani özel üreticilerden bileþen bir toplum içinde,
bu özel üreticiler tarafýndan, kendi hesaplarýna üretilmiþ ve birbirleri ile deðiþtirilmiþ bulunan nesnelerin deðerini belirlemektir. Öyleyse burada sözkonusu olan þey, hiç bir zaman, kendini gösterdiði
* Kapital, Birinci Cilt, s. 66-67. -Ed.
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yerler nereleri olursa olsun, mutlak deðer deðil, ama belirli bir
toplumda geçerliði olan deðerdir. Bu deðer, bu belirli tarihsel görünüþ içinde, çeþitli metalarda cisimleþen insan emeði tarafýndan
yaratýlmýþ ve ölçülmüþ olarak, ve bu insan emeði de, yalýn emekgücü harcamasý olarak ortaya çýkar. Ama emek, her zaman, sadece
arý bir yalýn insan emek-gücü harcamasý deðildir; pek çok emek
türü, az ya da çok güçlükle, az ya da çok zamanda, az ya da çok
gider karþýlýðý edinilmiþ çeþitli yetenek ve bilgilerin kullanýlmasýný
içerir. Bu bileþik emek türleri, yalýn emek ile, sadece yalýn emekgücü harcamasý ile ayný zamanda ayný tecimsel deðeri mi üretir?
Elbette hayýr. Karmaþýk emeðin bir saatlik ürünü, basit emeðin bir
saatlik ürünü ile karþýlaþtýrýlýrsa, ondan iki ya da üç kat daha yüksek
deðerde bir metadýr. Karmaþýk emek ürünlerinin deðeri, bu karþýlaþtýrma sayesinde belirli yalýn emek miktarlarý olarak ifade edilir;
ama karmaþýk emeðin bu indirgenmesi, üreticilerin bilgisi dýþýnda
oluþan toplumsal bir süreç aracýyla, burada, deðer teorisinin bu
açýklamasýnda ancak saptayabildiðimiz, ama henüz açýklayamadýðýmýz bir iþlem aracýyla yapýlýr.
Marksýn burada saptadýðý þey, bugünkü kapitalist toplumda
her gün gözlerimiz önünde oluþan bu yalýn olgudur. Bu olgu öylesine söz götürmez bir þeydir ki, bay Dühring bile ne Derslerinde,
ne de Ýktisat Tarihinde buna karþý çýkma cüretini gösterir; ve
Marksýn bu olguyu sunuþu öylesine yalýn ve öylesine açýktýr ki,
herhalde, bay Dühring dýþýnda hiç kimse bu sunuþun bize hiç bir
açýklýk getirmediðini ileri süremeyecektir. bay Dühring, kendine
özgü o açýklýktan tam yoksunluk sayesinde, irdelenmesi baþlangýçta
Marksý uðraþtýran [sayfa 290] tek þey olan meta deðerini, karanlýðý daha da koyulaþtýrmaktan baþka hiç bir þeye yaramayan doðal maliyet giderleri, hatta bildiðimize göre þimdiye kadar ekonomi politikte hiç bir yerde geçerliði olmayan mutlak deðer yerine alýr.
Ama bay Dühring doðal maliyet giderlerinden ne anlarsa anlasýn,
ve o beþ tür deðerinden mutlak deðeri temsil etme onuruna sahip
bulunaný hangisi olursa olsun, Marksta bunlardan hiç birinin deðil,
ama sadece meta deðerinin sözkonusu edildiði; ve Kapitalin deðere
ayrýlmýþ bulunan kýsmýnda, Marksýn bu meta deðeri teorisine öbür
toplum biçimlerine ve hangi dereceye kadar uygulanabilir olarak
bakýp bakmadýðýný bilme sorunu üzerine en küçük bir bilgi bulunmadýðý kesindir.
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Bay Dühring devam eder:
Öyleyse, belli bir insanýn emeði, bay Marksýn bulanýk bir
biçimde düþündüðü gibi, onda, deyim yerindeyse, daha çok yoðun
ortalama emek-zamaný bulunduðu için, bir baþka insanýn emeðinden daha çok deðer taþýmaz; gerçekte, her emek-zamaný, istisnasýz ve ilke olarak, yani ilkin bir ortalama alýnmasý gerekmeksizin,
tamamen eþdeðerdedir.
Yazgýnýn onu bir fabrikatör yapmamýþ olmasý ve böylece
onu metalarýn deðerini, kendisini kesenkes götürecek bu yeni kurala göre saptama güçlüðünden esirgemiþ olmasý bay Dühring için
bir talihtir. Ama nedir? Þimdi bir fabrikatörler toplumunda mý bulunuyoruz? Hiç de deðil. bay Dühring, doðal maliyet giderleri ve
mutlak deðer ile, bize, sömürücülerin bugünkü kötü dünyasý dýþýna,
gelecekteki kendi öz iktisadi komününe, göksel ve arý eþitlik ve
adalet çaðýna bir sýçrama yaptýrmýþ, gerçek bir cambazlýk taklasý
attýrmýþ bulunuyor; öyleyse bizim de, hatta bu iþ mevsimsiz de olsa, bu yeni dünyayý burada biraz incelememiz gerek.
Gerçi bay Dühringin teorisine göre, hatta iktisadi komünde
bile, iktisadi nesnelerin deðerini sadece kullanýlan emek-zamaný
ölçebilir, ama orada herkesin emek-zamanýný a priori tamamen
eþit olarak deðerlendirmek [sayfa 291] gerekecektir; bütün emek-zamanlarý, istisnasýz ve ilke olarak, ve ilkin bir ortalama alýnmasýna
gerek kalmaksýzýn, tamamen eþdeðerdedir. Þimdi bu radikal eþitçi
sosyalizmden, Marksýn, belli bir adamýn emek-zamanýnýn, içinde
daha çok ortalama emek-zamaný yoðunlaþtýðý için, baþka birinin
emek-zamanýndan daha çok deðer taþýdýðý yolundaki, onun niteliksiz iþçinin emek-zamaný ile mimarýn emek-zamanýný iktisadi açýdan tamamen eþdeðerli tanýmasýnýn, kendisine ister istemez doðaya
aykýrý göründüðü kültürlü sýnýflarýn düþünme biçimi tarafýndan hapsedildiði bulanýk fikrine yaklaþýlsýn!
Ne yazýk ki, Marks, Kapitalin yukarýda sözü edilen parçasýna þu küçük notu eklerOkur burada, iþçinin belirli bir iþgünü için aldýðý ücretin ya
da deðerin deðil, bu iþgününün gerçekleþtiði metaýn deðerinin sözkonusu edildiðine dikkat etmelidir. *
Burada, Dühringciði içine doðmuþ gibi görünen Marks, yu* Kapital, Birinci Cilt, s. 67, dipnot. -Ed.
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kardaki tezlerinin hatta bugünkü toplumda bileþik emek karþýlýðý
ödenecek ücret için bile kullanýlmasýný kendiliðinden engeller. Ve
eðer bay Dühring, bu iþi, Marksa karþýn yapmakla yetinmeyerek,
bu tezleri, Marksýn sosyalist örgütlenmeli toplumda yaþama araçlarýnýn bölüþümünü kendilerine göre düzenlemek istediði ilkeler olarak gösterirse, iþte bu, çarpýtmacýlýkta dengini ancak þantaj edebiyatýnda bulan bir küstahlýk olur.
Bununla birlikte, eþdeðerlilik öðretisini biraz daha yakýndan
inceleyelim. Bütün emek-zamanlarý, niteliksiz iþçinin emek-zamaný
ile mimarýn emek-zamaný tamamen eþittir. Öyleyse, emek-zamanýnýn, ve bunun sonucu, emeðin kendisinin bir deðeri var. Ama
emek, bütün deðerlerin üreticisidir. Varolan doðal ürünlere iktisadi
anlamda bir deðeri ancak emek verir. Deðerin kendisi, bir þey içinde nesneleþmiþ toplumsal bakýmdan gerekli insan emeðinin ifadesinden baþka bir þey deðildir. Öyleyse emeðin deðeri olamaz. Bir
emek deðerinden sözetme ve bu deðeri belirlemek istemenin,
[sayfa 292] deðerin deðerinden sözetme, ya da aðýrlýðý, aðýr bir cisimle
deðil, ama aðýrlýðýn kendisi ile belirlemek istemekten daha çok bir
anlamý yoktur. bay Dühring, Owen, Saint-Simon ve Fourier gibi
adamlarý, onlarý toplumsal simyagerler olarak nitelendirerek, defterden siliverir. Emek-zamanýnýn, yani emeðin deðeri üzerinde geviþ
getirerek, kendisinin gerçek simyagerlerin çok altýnda olduðunu
tanýtlar. bay Dühringin, Marksa, sanki emek-zamanýnýn, yani emeðin bir deðeri varmýþ gibi, belli bir adamýn emek-zamanýnýn bir
baþkasýnýn emek-zamanýndan daha deðerli olduðunu ne kadar
büyük bir gözüpeklikle ileri sürdürttüðü þimdi ölçülsün. Emeðin
deðeri olamayacaðýný ilk olarak açýklamýþ, ve bunu ilk olarak tanýtlamýþ bulunan Marksa bunu söyletmek!
Ýnsan emek-gücünü meta durumundan kurtarmak isteyen
sosyalizm bakýmýndan, emeðin deðeri olmadýðýný ve olamayacaðýný
anlamak büyük bir önem taþýr. bay Dühringin yaþama araçlarýnýn
gelecekteki bölüþümünü bir çeþit yüksek ücret olarak düzenleme
yolunda ilkel iþçi sosyalizminden kalýt aldýðý bütün giriþimleri, iþte
bu anlayýþ yýkar. Bölüþümün, salt iktisadi kaygýlarla belirleneceði
kadarýyla, üretim çýkarý tarafýndan düzenleneceði, ve üretimin en
çok toplumun bütün üyelerine, yeteneklerini en yüksek evrensellik ile geliþtirme, koruma ve uygulama olanaklarý saðlayan bir bölüþüm biçimi aracýyla özendirileceði fikri gene bu anlayýþtan kaynak-
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lanýr. bay Dühringin kalýt olarak almýþ bulunduðu düþünce biçimi
için, bir gün artýk ne meslekten niteliksiz iþçi, ne de meslekten mimar olacaðýna, ve bir yarým saat boyunca mimar olarak yönerge
verecek adamýn, mimarlýk faaliyetine yeniden baþvuruluncaya kadar, bir süre de elarabasý süreceðine inanmak, zorunlu olarak bir
yaradýlýþ aykýrýlýðýdýr. Meslekten niteliksiz iþçileri ölmezleþtiren sosyalizm ne güzel bir sosyalizmdir!
Eðer emek-zamanýnýn eþdeðerliliði, her iþçi, eþit emek-zamanlarý içinde, önce bir ortalama alýnmasýna gerek olmaksýzýn,
eþit deðerler üretir anlamýna gelecekse, bu, açýkça yanlýþtýr. Ýki iþçi
de, ayný iþkolundan da olsalar, bir saatlik [sayfa 293] emek-zamanýnýn
deðer ürünü, emek yoðunluðu ve ustalýk derecesine göre, her zaman farklý olacaktýr; sadece Dühring gibi kimseler için bir terslik
olan bu tersliðe, hiç deðilse bizim gökselcismimizin üzerinde, çare
bulabilecek bir iktisadi komün yoktur. Peki herkesin ve her bireyin
bütün o emek eþdeðerliliðinden geriye ne kalýr? bay Dühring in,
deðerin, emek tarafýndan belirlenmesi ile ücret tarafýndan belirlenmesi arasýnda ayrým yapmaktaki yeteneksizliði dýþýnda hiçbir ekonomik temeli olmayan övüngen söz ebeliðinden baþka hiç bir þey,
 yeni iktisadi komünün temel yasasý olan þu eþit emek-zamanýna
eþit ücret karakuþi hükmünden baþka hiç bir þey! Fransanýn eski
komünist iþçileri ile Weitling, kendi ücret eþitliklerini doðrulamak
için gene de çok daha iyi kanýtlar veriyorlardý.
Peki bütün o bileþik emeðe daha yüksek ücret ödenmesi
önemli sorunu nasýl çözümlenir? Özel üreticiler toplumunda, nitelikli iþçinin yetiþme giderlerini özel kiþiler ya da aileleri yüklenirler;
öyleyse nitelikli emek-gücünün daha yüksek fiyatý önce özel kiþilere
ödenir, usta köle daha pahalýya satýlýr, usta iþçiye daha yüksek ücret ödenir. Sosyalist örgütlenmeli toplumda, bu giderleri toplum
yüklenir. Öyleyse meyveler, bir kez üretildikten sonra, bileþik emeðin
daha büyük deðerleri, toplumundur. Ýþçinin kendisinin ek bir hakký yoktur. Ve, bu arada, bu kýssadan alýnacak hisse bir de þudur ki,
iþçinin emeðinin tam ürününe* olan hakký, buna gösterilen raðbet ne olursa olsun, hiç bir zaman ufak-tefek pürüzler olmaksýzýn
ileri sürülemez. [sayfa 294]
* Lassalle tarafýndan ileri sürülen istemlerden biri. Gotha Programýnýn Eleþtirisinde,
bu istemin Marks tarafýndan yapýlmýþ bulunan eleþtirisine bakýnýz. -Ed.
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YEDÝNCÝ BÖLÜM

SERMAYE VE ARTI-DEÐER

ÝLKÝN, bay Marks, sermaye konusunda, sermayenin üretilmiþ bir üretim aracý olduðu yolundaki geçerli iktisadi anlayýþa sahip
deðil; tersine, ortaya diyalektik tarihe baðlý ve kavramlar ile tarihe
uygulanan baþkalaþmalar oyunu içine giren daha özel bir fikir atmaya çalýþýr. Sermaye, ona göre, paradan meydana gelir; 16. yüzyýl ile,
yani bu dönemde ortaya çýktýðý kabul edilen dünya pazarýnýn ilk
baþlangýcý ile baþlayan tarihsel bir evre oluþturur. Böylesine bir anlayýþ içinde, iktisadi çözümlemenin kesinliðinin kaybolduðu açýktýr.
Düþüncenin bu yarý-tarihsel yarý-mantýksal olmak isteyen, ama gerçekte tarih ve mantýkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanýn melez
ürünlerinden baþka bir þey olmayan bu düzensiz görüþlerinde, anlýðýn ayýrdetme yetisi, kavramýn her türlü uygun kullanýlýþý ile birlikte
yok olur,  ve aldatmaca böylece bütün bir sayfa boyunca sürüp
gider. [sayfa 295]
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Marksýn sermaye kavramýný nitelendirme biçimi, gerçek
iktisat öðretisinde karýþýklýktan baþka bir þey yaratmaz. ... Derin
mantýksal doðruluklar olarak yutturulan boþluklar. ... Hareket noktasýnýn sakatlýðý vb..
Demek ki, Marksa göre, sermaye, 16. yüzyýlýn baþýnda paradan çýkmýþ. Bu, maden paranýn, vaktiyle hayvan sürüsü, baþka görevler arasýnda, para görevleri de gördüðü için, tam otuz yüzyýl
önce hayvan sürüsünden çýktýðýný söylemek gibi bir þey oluyor.
Düþüncesini dünyada böylesine kaba ve böylesine tuhaf bir biçimde dile getirmeye yetenekli olacak bir bay Dühring var. Marksta,
meta dolaþýmý sürecinin içlerinde evrimlendiði iktisadi biçimlerin
çözümlenmesinde, para, son biçim olarak ortaya çýkar.
Meta dolaþýmýnýn bu son ürünü, sermayenin göründüðü ilk
biçimidir. Tarih açýsýndan sermaye, toprak mülkiyetinin tersine,
her zaman baþlangýçta para biçimini alýyor; paradan oluþan servet,
tüccar ve tefeci sermayesi olarak ortaya çýkýyor. Bunu her gün
kendi gözümüzle görüyoruz. Her yeni sermaye, baþlangýçta sahneye, yani piyasaya, ister meta, ister emek ya da ister para piyasasýna,
günümüzde bile, belirli be süreçle sermayeye dönüþeceði para
biçiminde çýkýyor.*
Yani bu, Marksýn bir kez daha saptadýðý bir olgu. Bu olguya
karþý çýkmakta yeteneksiz olan bay Dühring, bunu çarpýtýr: sermaye,
paradan doðarmýþ!
Marks, paranýn sermaye durumuna dönüþtüðü süreçleri irdeleyerek devam eder, ve ilkin paranýn sermaye olarak altýnda dolaþtýðý biçimin, metalarýn genel eþdeðeri olarak altýnda dolaþtýðý biçimin
tersine çevrilmiþi olduðunu bulur. Sýradan bir meta sahibi, satýn almak için satar; gereksinme duymadýðý þeyi satar, ve elde ettiði para ile, gereksinme duyduðu þeyi satýn alýr. Ýþe baþlayan kapitalist
ise, hemen gereksinme duymadýðý þeyi satýn alýr; satmak, ve ilk
olarak satýnalma iþinde kullandýðý para deðerini, para biçiminde
bir çoðalma, Marksýn artý-deðer adýný verdiði bir çoðalma ile artmýþ
olarak, yeniden elde etme amacýyla, daha pahalýya [sayfa 296] satmak
için satýn alýr.
Bu artý-deðerin kökeni nedir? Bu artý-deðer, ne alýcýnýn metalarý deðerin altýnda satýn almasýndan gelebilir, ne de satýcýnýn onlarý
* Kapital, Birinci Cilt, s. 160-161. Ýtalikler Engelsin. -Ed.
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deðerin üstünde satmasýndan. Çünkü, her iki durumda da, herkes
sýrasýyla bir satýcý, bir de alýcý olduðuna göre, her bireyin kazanç ve
yitikleri birbirini ödünler. Dolandan (hileden) da gelemez, çünkü
dolan gerçi birini bir baþkasý zararýna zenginleþtirebilir, ama ne her
ikisi tarafýndan sahip olunan tutarý, ne de, genel olarak dolaþan
deðerler tutarýný artýrabilir. Herhangi bir ülkedeki kapitalist sýnýf,
bir bütün olarak, birbirlerinden kâr saðlayamazlar.*
Ama gene de her ülkenin tüm kapitalistler sýnýfýnýn, aldýðýndan daha pahalýya satarak, artý-deðeri kendine malederek, gözlerimizin önünde durmadan zenginleþtiðini görürüz. Öyleyse gene
baþladýðýmýz noktada bulunuyoruz: bu artý-deðer nerden geliyor?
Çözülmesi ve salt ekonomik biçimde, her türlü dolaný, herhangi
bir zorun her türlü bir karýþmasýný dýþtalayarak çözülmesi gereken
sorun, iþte budur. Gerçekte, eþit deðerlerin her zaman eþit deðerler
ile deðiþtirildikleri varsayýldýðýna göre, durmadan aldýðýndan daha
pahalýya satmak nasýl olanaklý oluyor?
Bu sorunun çözümü, Marksýn yapýtýnýn, en çýðýr açýcý baþarýsýdýr. Bu baþarý, vaktiyle sosyalistlerin burjuva iktisatçýlardan hiç
bir üstünlüðe sahip bulunmaksýzýn en koyu karanlýklarda elyordamý ile yürüdükleri ekonomik konular üzerine parlak bir ýþýk saçar.
Bilimsel sosyalizm bu baþarýyla baþlar, bu baþarý yöresinde kümelenir.
Çözüm þudur: Sermaye durumuna dönüþecek olan paradaki deðer artýþý, bu para içinde meydana gelemez ya da satýnalmadan çýkamaz, çünkü bu para, burada, meta fiyatýný gerçekleþtirmekten (paraya çevirmekten) baþka bir þey yapmaz; ve eþit deðerlerin
deðiþtirildiðini varsaydýðýmýza göre, bu fiyat, meta deðerinden farklý
deðildir. Ama, ayný nedenden ötürü, deðer artýþý, meta satýþýndan
da ileri gelemez. Öyleyse, deðiþiklik, satýn alýnmýþ bulunan meta
ile birlikte [sayfa 297] meydana gelmelidir; deðeri üzerinden satýlmýþ
olduðu için deðeri ile birlikte deðil, ama tersine, kullaným-deðeri
olarak kullaným-deðeri ile birlikte, yani deðer deðiþikliði metaýn tüketiminden çýkmalýdýr.
Metaýn kullaným-deðerinden bir deðiþim-deðeri çýkarabilmek için, paralý adamýn ... pazarda kullaným-deðeri deðiþim-deðer
kaynaðý olma özel niteliðine sahip, öyle ki tüketilmesini emek ger* Kapital, Birinci Cilt, s. 178. -Ed.
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çekleþtirecek ve dolayýsýyla deðer yaratacak bir meta bulma talihine
sahip olmasý gerekirdi. Ve dostumuz pazarda bu özel nitelikte
donatýlmýþ bir metaý gerçekten bulur  bunun adý emek kudreti ya
da emek-gücüdür.*
Her ne kadar, görmüþ bulunduðumuz gibi, emek, emek
olarak deðer taþýmazsa da, emek-gücü için durum hiç de böyle
deðildir. Emek-gücü, gerçekte, bugün olduðu gibi, meta durumuna gelir gelmez bir deðer kazanýr, ve bu deðer, öteki her metada
olduðu gibi, bu özel nesnenin üretimi ve dolayýsýyla yeniden üretimi için gerekli emek-zamaný ile** yani iþçinin kendini çalýþabilecek
durumda tutmak ve neslini sürdürmek için gereksinme duyduðu
yaþama araçlarýnýn üretimi bakýmýndan gerekli emek-zamaný ile
belirlenir. Bu yaþama araçlarýnýn, her gün için, altý saatlik bir emekzamanýný temsil ettiklerini kabul edelim. Buna göre, iþini yürütmek
için emek-gücü satýn alan, yani bir iþçi tutan bizim yeni kapitalistimiz, ona, altý saatlik emeði temsil eden bir para tutarý ödediði zaman, bu iþçiye, emek-gücünün tam günlük deðerini ödemiþ olur.
Ne var ki, iþçi, yeni kapitalistin hizmetinde altý saat çalýþýr çalýþmaz,
ona giderini, onun ödemiþ bulunduðu emek-gücünün günlük deðerini tamamen ödemiþ bir duruma geçer. Ama para, bununla, sermaye durumuna dönüþmüþ, artý-deðer üretmiþ olmaz. Bu nedenle,
emek-gücü alýcýsý, yaptýðý pazarlýðýn niteliði konusunda tamamen
farklý bir kanýya sahiptir. Ýþçiyi yirmidört saat boyunca yaþamda tutmak için altý saat çalýþmanýn yetmesi, onu yirmidört saatte [sayfa 298]
oniki saat çalýþmaktan hiç mi hiç alýkoymaz. Emek-gücünün deðeri
ile bu gücün çalýþma (emek) süreci içinde deðerlendirilmesi iki
farklý büyüklüktür. Paralý adam emek-gücünün günlük deðerini
ödemiþtir, öyleyse bu gücün gün boyunca kullanýlmasý, yani günlük
çalýþma da onun malýdýr. Eðer bu gücün kullanýlmasýnýn bir günde
yarattýðý deðer, kendi öz günlük deðerinin iki katýysa, bu, satýnalýcý
bakýmýndan özel bir talihtir, ama meta deðiþimi yasalarýna göre,
satýcýya karþý hiç de bir haksýzlýk deðildir. Demek ki, iþçi, varsayýmýmýza göre, paralý adama her gün altý saatlik emeðinin deðer olarak
tutarýna malolur, ama ona her gün oniki saatlik emeðinin deðer
olarak tutarýný saðlar. Paralý adam yararýna fark: ödenmemiþ altý
* Kapital, Birinci Cilt, s. 183. Ýtalikler Engelsin. -Ed.
** Kapital, Birinci Cilt, s. 186. -Ed.
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saatlik artý-emek, içinde altý saatlik emeðin cisimleþtiði ödenmemiþ
bir artý-ürün. Oyun oynanmýþtýr. Artý-deðer üretilmiþ, para, sermaye
durumuna dönüþmüþtür.
Marks, artý-deðerin doðuþ biçimini ve meta deðiþimini düzenleyen yasalarýn egemenliði altýnda artý-deðerin doðabileceði tek
biçimi böylece tanýtlayarak, bugünkü kapitalist üretim biçimi ile
ona dayanan temellük biçiminin iþleyiþini açýklamýþ, tüm bugünkü
rejimin yöresinde billurlaþtýðý çekirdeði bulmuþtur.
Sermayenin bu doðuþu gene de esas olarak bir koþula baðlý:
Paranýn sermayeye çevrilebilmesi için, demek ki, para sahibinin özgür emekçi ile karþý karþýya gelmesi gerekir; bu, emekçinin iki anlamda özgür olmasý demektir: hem emek-gücünü kendi
öz metaý gibi satabilecek durumda özgür bir insan olmasý gerekir,
hem de satmak için elinde baþka bir meta olmamasý, emek-gücünü gerçekleþtirmesi için gerekli her þeyden yoksun bulunmasý gerekir.*
Ama bir yanda para ve meta sahipleri ile öte yanda kendi
öz emek-güçleri dýþýnda hiç bir þeye sahip olmayanlar arasýndaki
bu iliþki, ne þeylerin doðasýnda bulunan, ne de tarihin bütün dönemlerinde görülen bir iliþki deðil, geçmiþ tarihsel geliþmelerin
sonucu, ... bir dizi eski toplumsal üretim biçimlerinin yokolup gitmesinin bir ürünü olduðu açýk bir [sayfa 299] þeydir.**
Ve, gerçekte, bu özgür iþçi, bize, tarihte yýðýnsal olarak kendini ilk kez feodal üretim biçiminin daðýlmasý üzerine, 15 yüzyýlýn
sonu ile 16. yüzyýlýn baþýnda gösterir. Ama bununla, ve dünya ticareti ve dünya pazarýnýn ayný döneme raslayan kuruluþu ile, üzerinde, elde bulunan taþýnýr zenginliðin zorunlu olarak gitgide sermaye
durumuna dönüþtüðü ve artý-deðer üretimine yönelik kapitalist üretim biçiminin zorunlu olarak gitgide tek baþýna egemen biçim durumuna geldiði temel de verilmiþ bulunmaktadýr.
Þimdiye deðin, Marksýn düzensiz görüþlerini, anlýðýn ayýrdetme yetisinin, kavramýn her türlü uygun kullanýlýþý ile birlikte yok
olduðu o tarihte ve mantýkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanýn
melez ürünlerini izledik. Þimdi bu boþluklarý, bay Dühringin
bize sunduðu biçimde, derin mantýksal doðruluklar ve gerçek
* Kapital, Birinci cilt, s. 184. Ýtalikler Engelsin. -Ed.
** Kapital, Birinci cilt, s. 185. -Ed.
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disiplinler anlamýnda kesin bir bilimin son sözü ile karþýlaþtýralým.
Demek ki, Marks, sermaye üzerine, sermayenin üretilmiþ
bir üretim aracý olduðu yolundaki geçerli ekonomik anlayýþa sahip
deðil; tersine, bir deðerler tutarýnýn, ancak artý-deðer yaratarak gerçekleþtiði (paraya çevrildiði) zaman sermaye durumuna döneceðini
söyler. Ya bay Dühring ne der?
Sermaye, üretimi sürdürmek ve genel emek-gücü meyveleri
üzerinde ortaklýklar kurmak için ekonomik kudret araçlarýnýn bir
kaynaðýdýr.
Bilmece gibi üsluba, ve deyiþi bir kez daha nitelendiren karýþýklýða karþýn, bir þey kesindir: ekonomik kudret araçlarýnýn kaynaðý, bay Dühringin kendi terimlerine göre, genel emek-gücü
meyveleri üzerinde ortaklýklar, yani artý-deðer ya da en azýndan
artý-ürün meydana getirmediði sürece, sermaye durumuna dönüþmeksizin, üretimi, kýyamete kadar sürdürebilecektir. Demek ki,
bay Dühring, onu, sermaye üzerine geçerli iktisadi anlayýþa sahip
olmaktan alýkoyan günah nedeniyle Marksý eleþtirirken, sadece
kendisi de ayný günahý iþlemekle kalmaz, ama ayrýca Marks tan,
tumturaklý [sayfa 300] deyiþler altýnda iyi gizlenmemiþ beceriksiz bir
çalýntý da yapar.
262. sayfa, açýndýrmaya devam eder:
Toplumsal anlamda sermaye [ve bay Dühringe toplumsal
anlamda olmayan bir sermaye bulmasý kalýyor], gerçekte, arý üretim
aracýndan özgül olarak farklýdýr; çünkü üretim aracý salt teknik bir
niteliðe sahip ve bütün koþullarda zorunlu olduðu halde, sermaye,
kendini, paylara katýlma ve paylar yaratma toplumsal gücü aracýyla
gösterir. Gerçi toplumsal sermaye büyük bölümü bakýmýndan, toplumsal iþlevi içinde, teknik üretim aracýndan baþka bir þey deðildir;
ama iþte tam da o iþlevin kendisidir ki ... ortadan kalkacaktýr.
Eðer bir deðerler tutarýnýn sermaye durumuna dönüþmesi
için zorunlu toplumsal iþlevi ilk olarak deðerlendiren kimsenin
Marksýn ta kendisi olduðunu düþünürsek, Marksýn sermaye kavramýný karakterize etme biçiminin, bay Dühringin sandýðý gibi,
asýl iktisat öðretisinde deðil, ama, gereðinden çok belli olduðu
gibi, sadece ve sadece, Derslerde bu sözü geçen sermaye kavramýndan nasýl yararlandýðýný Eleþtirel Tarihte unutmuþ bulunan bay
Dühringin kafasýnda karýþýklýktan baþka bir þey yaratmadýðý, kuþkusuz bu konuda dikkatli her gözlemci için hemen ortaya çýka-
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caktýr.
Bununla birlikte, bay Dühring, kendi sermaye tanýmýný, arýtýlmýþ bir biçim altýnda da olsa, Markstan almakla yetinmez. Onu,
hem de bu iþten düþüncenin düzensiz görüþlerinden, boþluklardan, hareket noktasýnýn sakatlýðýndan, vb. baþka hiç bir þey
çýkmayacaðýný herkesten daha iyi bilerek, kavramlara ve tarihe
uygulanmýþ deðiþmeler oyununda da izlemesi gerekir. Sermayenin, onu, baþkasýnýn emek ürünlerini sahiplenebilecek bir duruma
getiren ve basit üretim aracýndan ayýrdeden bu toplumsal iþlevi
nerden gelir? bay Dühring, bu iþlev üretim araçlarýnýn niteliðine ve
onlardan vazgeçme teknik olanaksýzlýðýna dayanmaz, der. Öyleyse
bu görevin tarihsel bir kökeni vardýr, ve 252. sayfada, bay Dühring,
bunun kökenini, biri, tarihin baþlangýcýnda, ötekine karþý zor kullanarak kendi üretim aracýný sermaye [sayfa 301] durumuna dönüþtüren
iki adamcaðýzýn o eski macerasýyla açýkladýðý zaman, daha önce
on kez dinlediðimiz þeyi yinelemekten baþka bir þey yapmaz. Ama
bir deðer toplamýnýn, kendisi olmaksýzýn sermaye durumuna dönüþemeyeceði toplumsal iþleve tarihsel bir baþlangýç göstermekle yetinmeyen bay Dühring, vahiy yolu ile, ona tarihsel bir son da gösterir.
Ortadan kalkacak olanýn ta kendisi, iþte bu iþlevdir. Tarihsel bir
kökene sahip ve gene tarihsel olarak ortadan kalkacak bir olay,
günlük dilde, çoðu kez tarihsel evre adýný alýr. Öyleyse, sermaye,
sadece Marksta deðil, ama bay Dühringde de tarihsel bir evredir,
ve bu nedenle de, burada ikiyüzlüler karþýsýnda bulunduðumuz
sonucunu çýkarma zorundayýz. Eðer iki adam ayný þeyi yaparsa, bu
ayný þey deðildir; eðer Marks, sermaye tarihsel bir evredir derse,
bu, düþüncenin düzensiz bir görüþü, tarihte ve mantýkta zirzopça
fikirlere sahip bir kafanýn, kendisiyle birlikte kavramýn her türlü
uygun kullanýlýþýnýn olduðu gibi, ayýrdetme yetisinin de yok olduðu
melez bir ürünüdür. Eðer bay Dühring, ayný biçimde, sermayeyi,
tarihsel bir evre olarak sunarsa, bu da iktisadi çözümlemenin saðlamlýðýnýn kanýtý ve gerçek disiplinler anlamýnda en kesin bilimin
en son sözüdür.
Peki Dühring ve Marksta sermaye fikri birbirinden nerede
ayrýlýr?
Sermaye, der Marks, artý-emeði icat etmemiþtir. Toplumun
bir kesiminin üretim araçlarý üzerinde tekele sahip olduðu her yerde, iþçi, özgür olsun olmasýn, kendi varlýðýný sürdürmek için gerekli
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emek-zamanýna, üretim araçlarýna sahip olanlarýn yaþamalarý için
gerekli tüketim maddelerini üretmek için de fazladan bir emekzamanýný eklemek zorunda kalmýþtýr. *
Demek ki, artý-emek, yani iþçinin korumasý için gerekli zamanýn ötesindeki emek ve artý-emek ürününün baþkalarý tarafýndan sahiplenilmesi, sýnýf çeliþkileri içinde evrimlendikleri ölçüde,
bütün geçmiþ toplumsal biçimlerin ortak özelliðidir. Ama sadece
bu artý-emek [sayfa 302] ürünü, artý-deðer biçimini aldýðý, üretim araçlarý
sahibi sömürü konusu olarak karþýsýnda özgür toplumsal baðlardan ve kendi malý olabilecek her þeyden özgür iþçiyi bulduðu ve
meta üretme ereðiyle onu sömürdüðü gün, sadece o zamandýr ki,
Marksa göre, üretim aracý, özgül sermaye niteliðini kazanýr. Ve bu
iþ de, ancak, 15. yüzyýl sonu ve 16. yüzyýl baþýndan baþlayarak olmuþtur.
Bay Dühring, buna karþýlýk, genel emek-gücü meyveleri
üzerinde ortaklýklar kuran, yani hangi biçim altýnda olursa olsun
artý-emek saðlayan bütün üretim araçlarý toplamýný sermaye olarak ilân eder. Bir baþka deyiþle, bay Dühring, Marks tarafýndan
bulunan artý-emeði, gene Marks tarafýndan bulunan ve bir an için,
iþine gelmeyen artý-deðeri yýkmak için kullanmak amacýyla, kendine maleder. Yani bay Dühringe göre, sadece mülklerini kölelerle
iþleten Korent ve Atina yurttaþlarýnýn taþýnýr ve taþýnmaz zenginliði
deðil, ama herhangi bir biçimde üretime yaradýðý ölçüde, Ýmparatorluðun büyük Romalý toprak sahiplerinin zenginliði ile ortaçað feodal
baronlarýnýn zenginliði de, ayrým gözetilmeksizin, hep sermayedir.
Demek oluyor ki, bay Dühring de sermaye üzerine, üretilmiþ
bir üretim aracý olduðu yolundaki geçerli kavrama deðil, tersine,
üretilmiþ olmayan üretim araçlarýný, topraðý ve onun doðal kaynaklarýný bile kapsayan tamamen karþýt bir kavrama sahip. Nedir ki,
sermayenin düpedüz üretilmiþ bir üretim aracý olduðu fikrinin,
yeniden, sadece yüzeysel iktisatta geçerliði vardýr. bay Dühringin
öylesine sevdiði bu yüzeysel iktisat dýþýnda, üretilmiþ üretim aracý ya da genel olarak bir deðer tutarý ancak kâr ya da faiz getirdiði,
yani ödenmemiþ emek artý-ürününü, artý-deðer biçimi altýnda, ve
yeniden, artý-deðerin bu iki belirli çeþidi biçimi altýnda sahiplenildiði için, sermaye durumuna dönüþür. Bütün burjuva iktisadýnýn,
* Kapital, Birinci Cilt, s. 249. -Ed.
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kâr ya da faiz getirme özelliðinin, çok doðal olarak, normal koþullar
altýnda üretim ya da deðiþimde kullanýlan herhangi bir deðer tutarýna düþtüðü fikrinin tutsaðý olmasý, bununla tamamen ilgisiz kalýr.
Klasik [sayfa 303] iktisatta, sermaye ile kâr, ya da sermaye ile faiz, ayný
þekilde birbirinden ayrýlmaz þeylerdir; birbirleriyle neden ve sonuç,
baba ile oðul, dün ve bugün gibi ayný karþýlýklý iliþki içinde bulunurlar. Ama, modern iktisadi anlamýyla sermaye terimi, ancak þeyin
kendisinin ortaya çýktýðý, taþýnýr zenginliðin, meta üretmek için özgür iþçilerin artý-emeðini sömürerek gitgide bir sermaye görevi kazandýðý tarihte ortaya çýkar: gerçekte, bu sözcük tarihin gördüðü
ilk kapitalistler ulusu tarafýndan 15. ve 16. yüzyýl Ýtalyanlarý tarafýndan kabul ettirilir. Eðer Marksýn modern sermayeye özgü temellük
biçimini tepeden týrnaða çözümleyen ilk kiþi olduðu doðruysa, eðer
sermaye kavramýný, son çözümlemede kendilerinden çýktýðý ve
varlýðýný kendilerine borçlu bulunduðu tarihsel olgular ile uyum
içine koyan oysa; eðer Marksýn, buna yaparak, bu iktisadi kavramý, klasik burjuva iktisadý ve kendisinden önceki sosyalistlerde
bile henüz kurtulamamýþ bulunduðu karýþýk ve bulanýk betimlemelerden kurtardýðý doðruysa, o zaman, bay Dühringin aðzýndan
hiç düþmeyen ve onda öylesine acý bir biçimde eksik olan en kesin bilimsel anlayýþýn son sözü ile iþ gören de Markstan baþkasý
deðildir.
Gerçekten, iþler, bay Dühringde büsbütün baþka türlü olup
biter. Ona, bunu daha sonra bizzat kendisi tarihsel bir evre olarak
sunmak üzere, sermayenin tarihsel evre olarak betimlenmesi karþýsýnda, bunu tarihte ve mantýkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanýn
melez ürünü olarak karþýlamak yetmez: ayrýca bütün iktisadi kudret
araçlarýný, genel emek-gücü meyvesinden paylar alan, öyleyse
tüm sýnýflý toplumlardaki toprak mülkiyeti dahil, bütün üretim araçlarýný da açýkça sermaye olarak ilân eder; ama bu durum, Derslerinin 156. ve daha sonraki sayfalarýnda bol bol görülebileceði
gibi, daha sonra toprak mülkiyeti ile toprak rantýný, gelenekle tam
bir uyumluluk durumunda, sermaye ile kârdan ayýrmak, ve bunun
sonucu sermaye adýný sadece kâr ya da faiz getiren üretim araçlarýna saklamak için, ona en küçük bir sýkýntý bile vermez. bay
Dühring, ayný biçimde, arabalarý hareket ettirmeye yaradýklarýna
göre, atlarý, [sayfa 304] öküzleri, eþekleri ve köpekleri hemen lokomotif
adý altýnda toplayabilir, ve bugünkü mühendisleri, lokomotif terimini
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sadece modern buharlý arabaya saklayarak, bu terimi, tarihsel bir
evre haline getirmekle suçlayabilirdi; onlarý, böyle yapmakla, kendilerini düþüncenin düzensiz görüþlerine, tarihte ve mantýkta zirzopça
fikirlere sahip bir kafanýn melezliklerine vb. kaptýrmýþ olmakla suçlayabilirdi. Bundan sonra, ona, atlarýn, eþeklerin, öküzlerin ve köpeklerin lokomotif adlandýrmasý dýþýnda kaldýklarýný ve bu adlandýrmanýn sadece buharlý araba için uygun olduðunu açýklamaktan
baþka bir þey kalmazdý.  Yani, böylece, iktisadi çözümlemeye
tüm kesinliðini yitirten þeyin, sermaye fikrinin Dühringvari anlayýþý
olduðunu; düþüncenin düzensiz görüþlerinin, karýþýklýðýn, derin mantýksal doðruluklar olarak yutturulan boþluklarýn, hareket noktalarýnýn
sakatlýðýnýn bay Dühringde pýtrak gibi bulunduðunu bir kez daha,
söylemek zorunda kalýyoruz.
Ama önemi yok! bay Dühring, bütün geçmiþ iktisadýn, bütün
siyasetin, ve bütün hukuk ývýr-zývýrýnýn, kýsacasý tüm geçmiþ tarihin
çevresinde dönendiði ekseni bulmuþ olma ününü koruyacak. Bu
eksen, iþte þudur:
Zor ve emek, toplumsal baðlarýn oluþmasýnda hesaba katýlan baþlýca iki etkendir.
Bugüne kadarki iktisadi dünyanýn tüm anayasasý bu tek tümcede yatar. Þu biçimde kaleme alýnan son derece kýsa bir anayasa:
Madde 1: Emek, üretir.
Madde 2: Zor, bölüþtürür.
Ve, kibarca söylemek gerekirse, bay Dühringin tüm iktisat bilgisi de, iþte budur. [sayfa 305]
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SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM

SERMAYE VE ARTI-DEÐER
(SON)

BAY MARKSIN fikrince ücret, iþçinin kendi öz varoluþunu
olanaklý kýlmak için gerçekten iþbaþýnda bulunduðu o emek-zamanýnýn ödenmesinden baþka bir þey deðildir. Oysa bunun için
çok az sayýda saat yeter; çoðu kez uzun olan iþgününün tüm geri
kalaný, yazarýmýzýn artý-deðer adýný verdiði ve konuþma dilinde
sermaye kazancý denilen þeyi içeren bir artýk (fazlalýk) saðlar. Üretimin her düzeyinde üretim araçlarý ve gerekli hammaddelerde
daha önce cisimleþmiþ bulunan emek-zamaný bir yana býrakýlýrsa,
iþgününün bu artýk bölümü kapitalist patronun payýdýr. Öyleyse
iþgününün uzamasý, kapitalist yararýna arý bir zorla-alma kazancýdýr.
Bay Dühringe göre demek Marksýn artý-deðeri, konuþma
dilinde sermaye kazancý ya da kâr denilen þeyden baþka bir þey
deðilmiþ. Marks ýn kendisini dinleyelim. Kapitalin 195. sayfasý,
artý-deðer, bu terimden sonra ayraç içine alýnmýþ þu [sayfa 306] söz-
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cüklerle açýklanýr: Faiz, kâr, rant.* Sayfa 210, Marks 71 þilinlik bir
artý-deðer tutarýnýn çeþitli bölüþüm biçimleri altýnda göründüðü bir
örnek verir: Öþür (dimes), yerel vergiler ve devlet vergileri 21 þilin,
toprak rantý 28 þilin, çiftçi kârý ve faiz 22 þilin, toplam artý-deðer 71
þilin.**  Sayfa 542, Marks Ricardoda artý-deðerin arý durumda,
yani kâr, toprak rantý vb. gibi özel biçimlerinden baðýmsýz olarak
düþünülmemesinin ve bunun sonucu Ricardonun artý-deðer oraný yasalarýný kâr oraný yasalarý ile doðrudan doðruya karýþtýrmasýnýn
büyük bir kusur olduðunu bildirir; buna karþýlýk Marks þunu duyurur:
III. Kitapta [ciltte], belli bir artý-deðer oraný ile çeþitli kâr
oranlarýný elde edebileceðimizi ve belli koþullar altýnda çeþitli artýdeðer oranlarýnýn, tek bir kâr oranýnda ifadelerini bulabileceðini
göstereceðim.***
Sayfa 587de þöyle der:
Artý-deðer üreten, yani ödenmemiþ ve metalar içinde yoðunlaþmýþ emeði iþçiden doðrudan doðruya koparýp alan kapitalist,
aslýnda bu artý-deðerin ilk sahibi olmakla birlikte, hiçbir zaman
onun son sahibi deðildir. O bunu, toplumsal üretim sürecinin bütünü içinde baþka görevleri yerine getiren baþka kapitalistlerle, toprak
sahipleriyle vb. ikinci dereceden paylaþma durumundadýr. Artý-deðer bu nedenle çeþitli bölümlere, çeþitli kategorilere ayrýlan kimselere giden ve sýnai kâr, faiz, tüccar kârý, toprak rantý vb. gibi birbirinden
baðýmsýz farklý biçimler alan çeþitli parçalara ayrýlýr. Artý-deðerin bu
dönüþmüþ biçimlerini ancak üçüncü kitapta [ciltte] ele alabileceðiz. ****
Ve daha birçok parçada ayný þey.
Ýnsan, düþüncesini bundan daha açýk anlatamaz. Her fýrsatta Marks, kendi artý-deðerinin kâr ya da sermaye kazancý ile kesinlikle karýþtýrýlmamasý gerektiði, kâr ya da sermaye kazancýnýn daha
çok artý-deðerin bir çeþidi ve çoðu kez [sayfa 307] yalnýzca bir parçasý
olduðu gerçeðine dikkati çeker. Eðer gene de bay Dühring, Marksýn
artý-deðerinin konuþma dilinde sermayenin kazancý olduðunu
ileri sürüyorsa, eðer Marksýn bütün kitabýnýn artý-deðer yöresinde
* Kapital, Birinci Cilt, s. 220, dipnot. -Ed.
** Kapital, s. 235. (Ýngilizce ve Türkçe baskýda, 71 þilinin karþýlýðý olarak 3 sterlin 11
peni yazýlýdýr.) -Ed.
*** Kapital, Birinci Cilt, s. 535. -Ed.
**** Kapital, Birinci Cilt, s. 580. -Ed.
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döndüðü kuþku götürmez bir þeyse, iki þeyden biri: Ya bay Dühring
bu kitap hakkýnda bilgiye sahip deðil ve o zaman özsel içeriði bilinmeyen bir kitabin iler tutar bir yerini býrakmamak için görülmemiþ
bir utanmazlýk gerek; ya da bilgi sahibi ve o zaman bile bile bir
çarpýtma yapýyor.
Daha ilerde:
Bay Marksýn bu zorla-alma giriþiminin betimlenmesine eþlik
ettiði zehirli kin çok anlaþýlýr bir þey. Ama kendini marksist artýdeðer öðretisinde dýþavuran bu teorik tutum kabul edilmeksizin
de ücretlilik üzerine kurulu ekonomik biçimin sömürü niteliði konusunda daha zorlu bir öfke ve daha eksiksiz. bir bilgi olanaklýdýr.
Marksýn iyi niyetli ama yanlýþ teorik tutumu, onda zorlaalma giriþimine karþý zehirli bir kin uyandýrýyor; aslýnda ahlaksal
olan duygu, bu yanlýþ teorik tutum sonucu ahlakdýþý bir anlam
kazanýyor; kendini iðrenç kin ve aþaðýlýk kýzgýnlýk biçimi altýnda
gösteriyor, oysa en kesin bilimin son sözü, kendini bay Dühringde,
hatta biçim bakýmýndan bile ahlaksal ve üstelik zehirli kinden de
nicel bakýmdan daha üstün olan bir öfke, daha zorlu bir öfke içinde daha az soylu olmayan nitelikte ahlaksal bir öfke için-de gösterir. bay Dühring kendi kendine bu kaðýt helvasýný verirken, bakalým
bu daha zorlu öfke nerden geliyor.
Gerçekten, der bay Dühring, daha sonra, ortaya rakip patronlarýn doðal üretim giderlerinden daha önce sözünü etmiþ bulunduðumuz çalýþma saatleri fazlalýðý oranýnýn belirttiði ölçüde
yüksek olan ve o düzeyde, emeðin tüm ürününü ve böylece artýürünü de sürekli olarak nasýl gerçek-leþtirebildiklerini (paraya çevirebildiklerini) bilmek sorunu çýkar. Marksýn öðretisinde ve bu
öðretide bu sorunu ortaya atmak için yer olmamasý gibi yalýn bir
nedenle, bunun yanýtý bulunmaz. Ücretli emek üzerine kurulu üretimin lüks niteliði [sayfa 308] ciddi olarak hiç dikkate alýnmamýþ ve
halk sömürücüsü konumlarý ile birlikte toplumsal yapýlýþ hiçbir zaman beyaz köle ticaretinin son nedeni olarak kabul edilmemiþtir.
Tersine, siyasal-toplumsal öðe, açýklamasýný her zaman iktisat içinde bulmak zorundadýr.
Yukarda aktarýlan parçalarda görmüþ bulunuyoruz ki Marks,
hiçbir zaman artý-ürünün, onu kendine ilk maleden kiþi olan sanayici kapitalist tarafýndan, bay Dühringin burada varsaydýðý gibi,
her zaman ortalama olarak kendi tam deðeri üzerinden satýlmýþ
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olduðunu ileri sürmez. Marks, tecimsel kazancýn da artý-deðerin
bir parçasýný oluþturduðunu açýkça söyler ve bu da, sözkonusu
varsayýmda, ancak sanayici ürününü tüccara deðerin altýnda satar
ve böylece ona bir ganimet parçasý býrakýrsa olanaklýdýr. Sorunun
burada konduðu biçimde, Marksta bu sorunu koyacak yer elbette
bulunamazdý. Ussal biçimde konunca, sorun þöyle formüle edilir:
Artý-deðer kâr, faiz, tecimsel kazanç, toprak rantý vb. gibi çeþitlerine
nasýl dönüþür? Ve gerçekte Marks, bu sorunu üçüncü kitapta çözmeyi vaat eder. Ama eðer bay Dühringin Kapitalin ikinci cildinin
yayýnlanmasýný beklemeye sabrý yoksa, bu arada birinci cilde biraz
daha yakýndan bakabilirdi. Daha önce aktarýlan parçalar dýþýnda,
bu durumda örneðin 323. sayfada,* Marksa göre kapitalist üretime özgü yasalarýn, sermayelerin dýþ hareketinde rekabetin zorlayýcý yasalarý deðerini kazandýklarýný ve bu biçim altýnda kendilerini
kapitalistlere iþlemlerinin dürtüleri olarak kabul ettirdiklerini; o halde, týpký gök cisimlerinin görünürdeki hareketinin ancak onlarýn
duyularla algýlanamayan gerçek hareketlerini bilen biri için anlaþýlýr
olmasý gibi, rekabetin bilimsel bir çözümlemesinin de sermayenin
iç özlüðünün çözümlemesini öngerektirdiðini, bu konuda Marksýn
bir örnek aracýyla belirli bir yasanýn, deðer yasasýnýn, belirli bir durumda kendini rekabet içinde nasýl gösterip nasýl bir itici güç rolü
oynadýðýný gösterdiðini okuyabilirdi. Bay Dühring bundan, rekabetin artý-deðerin bölüþülmesinde çok önemli bir rol oynadýðý [sayfa 309]
sonucunu çýkartabilirdi, ve biraz düþünmek koþuluyla, birinci ciltte
verilmiþ bulunan bu bilgiler, artý-deðerin kendi çeþitleri biçimine
dönüþümünün, hiç deðilse ana çizgileri içinde, anlaþýlmasý için yeter.
Bununla birlikte, bay Dühringe göre, rekabet, sorunun anlaþýlmasý için kesin bir engeldir. Rakip patronlarýn, doðal üretim giderlerinden öylesine yüksek bir düzeyde çalýþmanýn tam ürününü, ve
böylece, artý-ürünü, sürekli olarak, nasýl gerçekleþtirdiklerini (satýp
paraya çevirdiklerini) tasarlayamaz. Burada, düþüncesini, bir kez
daha, aslýnda çapaçulluktan baþka bir þey olmayan o bilinen kesinliki ile dýþavurur. Artý-ürünün, artý-ürün olarak, Marksta hiç bir
üretim gideri yoktur, bu, ürünün kapitaliste hiç bir þeye malolmayan
parçasýdýr. Yani eðer rakip patronlar, artý-ürünü, kendi doðal üretim
* Kapital, Birinci Cilt, s. 330, dipnot. -Ed.
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giderleri üzerinden gerçekleþtirmek isteselerdi, bunlarý armaðan
etmeleri gerekirdi. Ama bu mikrolojik ayrýntýlar üzerinde durmayalým. Rakip patronlar, aslýnda, her gün emek ürününü doðal üretim
giderleri üzerinde gerçekleþtirmezler mi? Bay Dühringe göre, doðal
üretim giderleri, emek ya da güç harcamasýndan oluþur, ve bu da
son temel öðelerine deðin beslenme harcamasý ile ölçülebilir; yani, bugünkü toplumda, elde kýlýç zorla koparýlan haraç, kâr, fiyat
yükseliþinden farklý olarak, gerçekten yapýlan hammadde, iþ aracý
ve ücret harcamalarýndan oluþurlar. Nedir ki, yaþadýðýmýz toplumda,
patronlarýn, metalarýný doðal üretim maliyeti üzerinden gerçekleþtirmediklerini, ama hesaplarýnda, ona, sözümona pahalanmayý, kârý
eklediklerini, ve genel kural olarak da, bunu cebe indirdiklerini
herkes bilir. Müteveffa Josuénin Eriha kentinin duvarlarýný yýktýðý
gibi, Marksýn tüm yapýsýný bir üfürüþte altüst etmek için bay Dühringin ortaya atmaktan baþka bir þey gerekmediðine inandýðý sorun,
o halde bay Dühringin iktisat teorisi için de sözkonusu. Bakalým
bu sorunu nasýl yanýtlar.
Kapitalist mülkiyetin, der, pratik anlamý yoktur, ve eðer ayný
zamanda insan öðesi üzerinde dolaylý zoru içermezse kendini deðerlendiremez. Bu zorun ürünü kapitalist kazançtýr, [sayfa 310] o halde
bu kazancýn büyüklüðü de, bu egemenlik uygulamasýnýn geniþlik
ve yoðunluðuna baðlý olacaktýr. ... Kapitalist kazanç, rekabetten
daha güçlü bir etkiye sahip siyasal ve toplumsal bir kurumdur. Bu
bakýmdan, patronlar bir birlik olarak iþ görürler ve herkes kendi
konumunu savunur. Bir kez egemen bir duruma geldikten sonra,
bu tür ekonomide belirli bir kapitalist kazanç oraný bir zorunluluktur.
Rakip patronlarýn, emek ürününü sürekli olarak doðal üretim
giderleri üzerinde nasýl gerçekleþtirebildiklerini (satýp paraya çevirebildiklerini) ne yazýk ki gene bilmiyoruz. Bay Dühring, okurlarýna, vaktiyle Prusya kralýnýn yasanýn üstünde olmasý gibi, kapitalist
kazanç da rekabetin üstündedir formülü ile aðýzlarýný kapatacak
kadar az mý deðer veriyor? Prusya kralýnýn, yasanýn üstündeki konumuna, sayesinde eriþtiði dalavereleri biliyoruz, kapitalist kazancýn, sayesinde rekabetten daha güçlü olmaya eriþtiði dalaverelere
gelince, iþte bay Dühringin bize açýklamasý gereken ve açýklamayý
direngenlikle itelediði þey de, bu dalaverelerin ta kendisidir. Patronlarýn, onun dediði gibi, bu bakýmdan bir birlik gibi iþ görmeleri
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ve onlardan herbirinin kendi konumunu savunmalarýnýn pek bir
önemi yok. Onun sözüne inanacak, ve içlerinden her birinin kendi
konumunu savunmasý için, belirli sayýda kimsenin bir birlik gibi
davranmasýnýn yeterli olduðunu mu düþüneceðiz? Ortaçað lonca
üyeleri, 1789un Fransýz soylularý, bilindiði gibi, birlik olarak büyük
bir kararlýlýkla davrandýlar, ve gene de yok oldular. Prusya ordusu
da, Yenada bir birlik gibi davrandý, ve konumunu savunacak yerde,
oradan sývýþýp gitmek ve hatta daha sonra parça parça teslim olmak
zorunda kaldý. Bu tür egemen ekonomi bir kez verildikten sonra,
belirli bir kapitalist kazanç oranýnýn bir zorunluluk olduðu güvencesiyle daha çok yetinemeyiz; çünkü sözkonusu olan þey, bunun
neden böyle olduðunun tanýtlanmasýdýr. Bay Dühring bize þu haberi
verdiði zaman, ereðe bir parmak bile yaklaþmýþ olmuyoruz:
Kapitalist egemenlik, toprak egemenliði ile baðlýlýk içinde
büyüdü. Toprak kölesi emekçilerin bir kýsmý, kentlerde [sayfa 311] sanat ve meslek iþçileri, ve sonunda, fabrika gereci durumuna dönüþtü. Kapitalist kazanç, mülkiyet rantýnýn ikinci biçimi olarak, toprak
rantýndan sonra geliþti.
Hatta bu iddianýn tarihsel yanlýþlýðýný bir yana býraksak bile,
gene de yalýn bir iddia olarak kalýr ve aslýnda açýklanmasý ve tanýtlanmasý gereken þeyi, bir kez daha ileri sürmekle yetinir. Öyleyse
bay Dühringin kendi: rakip patronlar, emek ürününü, sürekli olarak, doðal üretim giderleri üzerinde nasýl gerçekleþtirebilirler? sorusuna yanýt vermekteki yeteneksizliðinden baþka bir sonuca varamayýz. Baþka bir deyiþle, bay Dühring, kârýn oluþmasýný açýklamakta
yeteneksizdir. Bu durumda ona þýppadak bir buyrultu çýkarmaktan
baþka bir þey kalmýyor: Kapitalist kazanç bir zor ürünüdür ki bu
da, kuþkusuz, Dühring usulü toplumsal anayasanýn 2. maddesi ile
tam bir uygunluk durumundadýr: zor, bölüþtürür. Ýþte kuþkusuz
çok güzel söylenmiþ bir söz; ama þimdi sorun [da] ortaya çýkýyor:
Zor, neyi bölüþtürür? Bölüþtürecek bir þeyin olmasý gerek, yoksa
en güçlü zor bile, dünyanýn en büyük iyi niyeti ile, hiçbir þey bölüþtüremez. Rakip patronlarýn ceplerine indirdikleri kazanç, çok gerçek
ve çok elle tutulur bir þeydir. Zor, onu alabilir, ama üretemez. Ve
eðer bay Dühring, bize patron kazancýný zorun nasýl aldýðýný açýklamayý kabul etmemekte direnirse, onu nereden alýr? sorusuna yanýt vermek sözkonusu olduðu anda mezar sessizliðine bürünür.
Hiç bir þey olmayan yerde, kral, baþka her zor gibi, haklarýný yitirir.
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Hiçten, hiç bir þey, özellikle kâr çýkmaz. Eðer kapitalist mülkiyetin
pratik anlamý yoksa, ve eðer ayný zamanda insan öðesi üzerinde
dolaylý zoru içermedikçe kendini deðerlendiremezse, ortaya
yeniden: l° yukarda sözü geçen bazý tarihsel iddialarla hiç de çözümlenmemiþ bir sorun olan, kapitalist zenginliðin bu zora nasýl
ulaþtýðý; 2° bu zorun sermayenin deðerlendirilmesi durumuna, kâr
durumuna nasýl dönüþtüðü ve 3° bu kârý nereden aldýðý, sorunu
çýkar.
Dühringgil iktisadý neresinden tutarsak tutalým, bir adým bile
ilerleyemeyiz. Bütün hoþa gitmeyen iþler için, kâr, [sayfa 312] toprak
rantý, açlýk ücreti ve iþçilerin kullaþtýrýlmasý için, bu iktisadýn sadece bir tek açýklama sözü var: zor, ve her zaman zor ve Bay Dühring
in en zorlu öfkesi zora karþý bir öfke durumuna dönüþür. Zora
baþvurmanýn: 1° kötü bir bahane, iþi iktisadi alandan, bir tek iktisadi
olayý bile açýklayamayacak siyasal alana bir havale olduðunu, ve 2°
zorun kendisinin kökenini açýklamasýz býraktýðýný, ve böyle yapmakla da akýllýlýk edildiðini, çünkü tersi durumda her toplumsal
güç ve her siyasal zorun kökeninin, daha önceki iktisadi koþullarda,
tarihte verildiði biçimiyle her toplumun üretim ve deðiþim biçiminde
bulunduðu sonucuna varacaðýný gördük.
Gene de, derin, ama acýmasýz iktisat kurucumuzdan
kâr üzerine birkaç açýklama daha koparabilip koparamayacaðýmýzý görmeyi deneyelim. Eðer onun ücret tartýþmasýna yanaþýrsak,
belki bunu baþarabiliriz. 158. sayfada þöyle der:
Ücret, emek-gücünün bakýmý karþýlýðýdýr ve ilkin hesaba,
ancak, toprak rantý ve kapitalist kazancýn temeli olarak girer. Burada egemen olan iliþkileri tamamen kesin bir biçimde açýklamak
için, toprak rantý ve onunla birlikte kapitalist kazancýn ilkin tarihsel
bir biçimde, ücretsiz, yani kölelik ya da toprak köleliði temeli üzerinde düþünülmesi gerekir. ... Yaþamda tutulmasý gerekenin köle
mi, toprak kölesi mi, yoksa iþçi mi olup olmadýðýný bilmenin pek
bir önemi yok; bu, sadece, üretim giderlerinin yükümlendirilme
biçiminde bir farklýlýk gösterir. Her durum içinde, emek-gücünü
kullanýlmasý aracýyla elde edilmiþ net ürün, efendinin gelirini oluþturur. ... Öyleyse görülür ki, kendisi gereðince bir yanda herhangi bir
çeþit mülkiyet rantý, ve öte yanda mülkiyetten yoksun ücretli emeðin
bulunduðu baþ karþýtlýk, terimlerinin yalnýz birinde deðil ama her
zaman sadece ikisinde birden kavranýlabilir.
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Ama mülkiyet rantý, 188. sayfada öðrendiðimiz gibi, toprak rantý ve kapitalist kazanç için ortak bir deyimdir. Ayrýca, 174.
sayfada, þöyle okunur:
Kapitalist kazancýn niteliði, emek-gücü ürününün en [sayfa
313] önemli parçasýnýn bir sahiplenilmesidir. Bu, þu ya da bu biçimde dolaysýz ya da dolaylý olarak egemenlik altýna alýnmýþ çalýþma
biçimindeki baðlýlaþýk (corrélatif) öðe olmadan tasarlanamaz.
Ve 183. sayfada:
Ücret, bütün durumlarda, iþçinin bakým ve çoðalma olanaðýnýn genel olarak kendisi aracýyla güvence altýna alýnacaðý bir
emek karþýlýðýndan baþka bir þey deðildir.
Ve, son olarak, 195. sayfada:
Mülkiyet rantýna düþen þey, ücret için zorunlu olarak yitirilecek, ve tersine, genel üretim kapasitesi [!] üzerinde emeðe düþen
þey de zorunlu olarak mülkiyet gelirinden alýnacaktýr.
Bay Dühring, bizi þaþkýnlýktan þaþkýnlýða düþürüyor. Deðer
teorisinde, ve rekabet öðretisi de dahil olmak üzere bu öðretiye
deðin deðer teorisini izleyen bölümlerde, yani 1. sayfadan 155.
sayfaya deðin, meta fiyatlarý ya da deðerler: 1° doðal üretim giderleri ya da üretim deðeri, yani hammadde, iþ aracý ve ücret harcamalarý ve 2° fiyat artýþý ya da bölüþüm deðeri, elde kýlýç tekelci sýnýf
yararýna zorla kabul ettirilen haraç; görmüþ bulunduðumuz gibi,
bir eliyle aldýðýný öbür eliyle vereceðine, ve üstelik, bay Dühringin
kökeni ve içeriði üzerine bize bilgi vermiþ olduðu ölçüde, hiçten
doðduðuna ve bunun sonucu hiç bir þeyden bileþmediðine göre,
gerçekte servet bölüþümünde hiç bir þey deðiþtiremeyecek bir pahalanma biçiminde bölünüyorlardý. Gelir türlerini inceleyen daha
sonraki iki bölümde, yani 156. sayfadan 217. sayfaya deðin fiyat
artýþý (pahalanma) artýk sözkonusu deðil. Onun yerine, her emek
ürünü, yani her metaýn deðeri, þu iki kýsma bölünür: 1° Ýçinde ödenen ücretin de bulunduðu üretim giderleri, ve 2° efendinin gelirini
oluþturan emek-gücünün kullanýlmasý aracýyla elde edilmiþ net
ürün. Ve bu net ürün, öylesine tanýnmýþ bir çehreye sahiptir ki,
hiç bir dövme, hiç bir cila onu gizleyemez. Burada egemen olan
iliþkileri gerçekten kesin bir biçimde açýklamak için, okurun,
sadece, bay Dühringin az önce aktardýðýmýz, ve Markstan daha
önce artý-emek, artý-ürün [sayfa 314] ve artý-deðer üzerine aktarýlmýþ
olan parçalarýn karþýsýna basýlmýþ bulunan parçalarýný düþünmekten
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baþka bir þey yapmasý gerekmez. Ve okur, bay Dühringin, burada,
Kapitali, kendi tarzýnda doðrudan doðruya kopya ettiðini görecektir.
Bay Dühring, artý-emeði, kölelik, toprak köleliði ya da ücretlilik, hangi biçim altýnda olursa olsun, günümüze kadar bütün egemen sýnýflarýn gelirlerinin kaynaðý olarak kabul eder: birçok kez
aktarýlan parçadan alýnmýþ, Kapital, sayfa 227, sermaye, artý-emeði
icat etmemiþtir* vb.  Ve efendinin gelirini oluþturan net ürün,
aslýnda emek ürününün, bay Dühringde bile, bir emek karþýlýðý
durumundaki tamamen gereksiz kýlýk deðiþtirmesine karþýn, genel
olarak iþçinin bakým ve çoðalma olanaðýný saðlayacak ücret üzerindeki fazlalýðýndan baþka nedir? Emek-gücü ürününün en önemli
parçasýnýn sahiplenilmesi (temellükü), eðer kapitalistin, Marksta
olduðu gibi, iþçiden, onun tükettiði yaþama araçlarýnýn yenidenüretimi için zorunlu olandan daha çok emek sýzdýrmasý nedeniyle,
yani kapitalistin iþçiyi, iþçiye ödenen ücret deðerinin yerine konmasý için zorunlu olandan daha uzun zaman çalýþtýrmasý nedeniyle olmazsa, baþka nasýl olasýdýr? Öyleyse, bay Dühringin emek-gücünün kullanýlmasýnýn arkasýnda saklanan þey, emek-gücünün,
iþçinin yaþama araçlarýnýn yeniden-üretimi için gerekli zamanýn
ötesine uzatýlmasý, yani Marksýn artý-emeðidir,  ve baþka hiç bir
þey deðildir. Ve onun efendinin net ürünü, kendini marksist artýürün ve artý-deðer biçiminden baþka hangi biçim altýnda gösterebilir? Ve bay Dühringin mülkiyet rantý, marksist artý-deðerden,
eðer yanlýþ anlayýþý ile deðilse, baþka ne ile ayrýlýr? Öte yandan, bay
Dühring, mülkiyet rantý adýný, daha önce toprak rantý ile kapitalist rantý ya da kapitalist kazancýný rant ortak deyimi altýnda birleþtiren Rodbertus tan almýþtýr; öyle ki, bay Dühring buna, mülkiyeti
eklemekten baþka bir þey yapmamýþtýr.** Ve çalýntý üzerinde hiç
bir kuþku kalmamasý için, [sayfa 315] bay Dühring, Marks tarafýndan,
Kapitalin 15. bölümünde (539 ve daha sonraki sayfalarýnda)***
emek-gücü fiyatýnda ve artý-deðerde büyüklük deðiþiklikleri üzerine
açýklanmýþ bulunan yasalarý özetler, ve onlarý, öylesine kendi tarzýnda özetler ki, mülkiyet rantýna düþen þey ücret için, ve ücrete
* Kapital, Birinci Cilt, s. 249. -Ed.
** Hatta onu bile yapmamýþtýr. Rodbertus þöyle der (Soziale Briefe, 2. mektup, s.
159): Rant, bu teoriye [kendi teorisi] göre, kendi emeði olmaksýzýn yalnýzca bir mülkiyet
nedeniyle elde edilen her türlü gelirdir. [F. E.]
*** Kapital, Birinci Cilt, Onyedinci Bölüm, s. 531 vd.. -Ed.
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düþen þey de mülkiyet rantý için zorunlu olarak kaybolur; böylece
Marksýn öz bakýmýndan o kadar zengin özel yasalarýný boþ bir
yinelemeye (tautologie) indirger, çünkü iki parçaya bölünen bir
büyüklüðün parçalarýndan birinin, öbürü küçülmeden büyüyemeyeceði açýktýr. Ýþte bay Dühring, Marksýn fikirlerini böyle, Marksýn
açýklamasýnda gerçekten görülen gerçek disiplinler anlamýnda en
kesin bilimin son sözü tamamen gözden yitirilecek biçimde,
kendine maletmeyi baþarmýþtýr.
Böylece, bay Dühringin Eleþtirel Tarihte Kapital konusunda kopardýðý alýþýlmamýþ yaygara, ve özellikle artý-deðere iliþkin 
ve kendisi de yanýt veremediðine göre, sormamakla daha iyi yapacaðý o ünlü soru ile meydana getirdiði söz kasýrgasý karþýsýnda,
bütün bunlarýn Derslerinde Markstan yaptýðý kaba aþýrmayý saklamak için baþvurulan savaþ hilelerinden, ustaca manevralardan
baþka bir þey olmadýðý kanýsýndan kendimizi kurtaramayýz. Gerçekten, bay Dühring, okurlarýna, bay Marksýn Kapital adýný verdiði
arapsaçý ile uðraþmaktan vazgeçmelerini öðütlemekte, tarihte ve
mantýkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanýn melez ürünleri, Hegelin
bulanýk ve karýþýk düþünceleri, ve saçma sözleri vb. karþýsýnda
onlarý uyarmakta yerden göðe kadar haklýydý. Bu dindar Eckart,
Alman gençliðini kendisine karþý uyardýðý Venüsü* Marksla rekabete girerek, kiþisel kullaným ereðiyle mahfuz bir yerde bir kenara
çekmek için, gizlice, aramaya gitmiþti. Marksýn, emek-gücünün
kullanýlmasýyla elde edilen bu net üründen, ve marksist artý-deðeri
mülkiyet rantý adý altýnda kendine maletmesinin, Marksýn artýdeðerden kâr ya da [sayfa 316] kapitalist kazançtan baþka bir þey anlamadýðý yolundaki direngen çünkü iki baskýda da yinelenmiþ ve
yanlýþ savýnýn nedenleri üzerine tuttuðu özgür ýþýktan ötürü onu
kutlarýz.
Ve böylece, bay Dühringin baþarýmlarýný (performances),
kendi sözleriyle þöylece betimlememiz gerek: Bay [Dühring]in
kanýsýna göre ücret, iþçinin kendi öz varoluþunu olanaklý kýlmak
için gerçekten iþ baþýnda bulunduðu o emek-zamanýnýn ödenmesinden baþka bir þey deðildir. Oysa bunun için, çok az sayýda saat
yeter, çoðu kez uzun olan iþgününün tüm geri kalaný, yazarýmýzýn
* Engels sözcük oyunu yapýyor. Venüs, hem Yunan mitolojisindeki güzellik tanrýçasý,
hem de yenilmesi sakýncalý bir deniz yumuþakçasýnýn adýdýr. -ç.
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[mülkiyet rantý] adýný verdiði þeyi içeren bir artý saðlar. Üretimin
her düzeyinde üretim araçlarý ve gerekli hammaddelerde daha
önce cisimleþmiþ bulunan emek-zamaný bir yana býrakýlýrsa,
iþgününün uzamasý kapitalist yararýna bir zorla-alma kazancýdýr.
Bay [Dühring]in bu zorla-alma giriþiminin betimlemesine eþlik ettiði
zehirli kin çok anlaþýlýr bir þeydir... Buna karþýlýk, bu çalýntýdan
sonra, daha zorlu öfkesine nasýl döneceði, çok daha az anlaþýlýr
bir þey. [sayfa 317]
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DOKUZUNCU BÖLÜM

DOÐAL ÝKTÝSAT YASALARI
TOPRAK RANTI

BAY DÜHRÝNGÝN, iktisat alanýna çað için yeterli olmayan,
ama bu çað üzerinde yetkesi de olan yeni bir sistem getirdiðini
nasýl iddia edebildiðini, dünyanýn en büyük iyi niyetiyle, þimdiye
deðin keþfedemedik.
Ama zor, deðer ve sermaye teorisi,dolayýsýyla göremediðimiz
þey, belki bay Dühring tarafýndan konan doðal iktisat yasalarýni
irdeleyeceðimiz zaman gözümüze çarpacak; çünkü, onun, o kendine özgü yenilik beðenisi ve canlýlýk ile söylemek gerekirse, yüksek bilimsel anlayýþýn utkusu, üretimi aydýnlatan canlý fikirlere eriþmek için, deyim yerindeyse, statik maddenin basit betimleme ve
bölümlemelerinin aþýlmasýna dayanýr. Öyleyse yasalarýn bilgisi, bize,
bir sürecin bir baþkasý tarafýndan nasýl koþullandýrýldýðýný gösterdiðine göre, en yetkin bilgidir.
Tüm iktisadýn ilk doðal yasasý, daha þimdiden bay Dühring
[sayfa 318] tarafýndan özellikle keþfedilmiþtir.
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Adam Smith tüm iktisadi geliþmenin en önemli etkenini,
ne tuhaftýr, sadece baþa koymamakla kalmamýþ, ayrýca bunun
özel formülasyonunu da tamamen savsaklamýþ, ve böylece, Avrupanýn modern geliþmesine damgasýný basmýþ bulunan bu gücü
istemeyerek ikincil bir role düþürmüþtür. Baþa konmasý gereken
[bu] temel yasa, teknik donatým yasasýdýr, hatta buna, insana doðal
olarak verilmiþ bulunan iktisadi gücün silahlanmasý yasasý da denilebilir.
Bay Dühring tarafýndan keþfedilen bu temel yasa þöyle
açýklanýr:
Yasa n° 1.
Ýktisadi araçlarýn, doðal kaynaklarýn ve insan gücünün üretkenliði, icat ve keþiflerle artar.
Ýþte bir yaþýmýza daha girdik. Bay Dühring bize, tamamen
Moliére þakacýsýnýn, yaþamý boyunca bilmeden nesir yaptýðý yeniliðini kendisine haber verdiði kibarlýk budalasýna davrandýðý gibi
davranýyor. Ýcatlarýn ve keþiflerin birçok durumlarda, emeðin üretken gücünü artýrdýðýný (ama pek çok durumlarda da, dünyanýn
bütün berat daireleri arþivlerindeki iþe yaramaz buluþlar yýðýnýnýn
gösterdiði gibi, artýrmadýðýný) uzun zamandan beri biliyorduk; ama
bu dünya kadar eski beylik düþünce, bütün iktisadýn temel yasasý
olsun, iþte bu açýklamayý bay Dühringe borçluyuz! Eðer felsefede
olduðu gibi iktisatta da yüksek bilimsel anlayýþýn utkusu sadece
raslanan ilk beylik düþünceye tumturaklý bir ad vermeye, onu, davul zurna ile, doðal, hatta temel yasa olarak ilân etmeye dayanýyorsa, iþte gerçekten herkesin, hatta Berlindeki Volkszeitung* yazý
kurulunun bile yeteneðinde olan bilimin derin temeli ve altüst
edilmesi. Öyleyse, bay Dühringin Platon üzerindeki yargýsýný, bütün
sertliði ile, bay Dühringin kendisine uygulama zorunda kalacaðýz:
Eðer gene de bu, ekonomi politik bilgeliði varsayýlýyorsa, o zaman,
[sayfa 319] eleþtirel temellerin yazarý, bu bilgeliði, ömrü boyunca
apaçýk bir konu üzerine bir fikir dile getirebilmiþ ya da sadece
gevezelik etmiþ herhangi biri ile paylaþýr. Eðer örneðin: hayvanlar
yer diyorsak, tüm suçsuzluk ve dinginlik içinde büyük bir söz söy* Volkszeitung, Engelsin Marksa yazdýðý 15 Eylül 1860 tarihli bir mektupta kendisi
için usandýrýcý yineleme ve her þeye karþý çýkan budalalýklar: deyimlerini kullandýðý,
Berlinde yayýmlanan demokrat bir günlük gazete idi. -Ed.
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lüyoruz demektir; çünkü tüm hayvansal yaþamýn temel yasasý, yemektir demekten baþka söyleyecek sözümüz yoktur, ve böylece
tüm zooloji de altüst olur.
Yasa n° 2. Ýþbölümü:
Meslek kollarýnýn bölünmesi ve faaliyetlerin ayrýlmasý, emek
üretkenliðini artýrýr.
Doðru olduðu ölçüde, bu da Adam Smithten beri bir beylik
düþüncedir. Hangi ölçüde doðru, bunu üçüncü kýsýmda göreceðiz.
Yasa n° 3.
Uzaklýk ve ulaþtýrma araçlarý, üretici güçlerin elbirliðini engelleyen ve kolaylaþtýran en önemli nedenlerdir.
Yasa n° 4.
Sýnai devletin nüfus kapasitesi, tarýmsal devletin nüfus kapasitesinden ölçüþtürülemez derecede yüksektir.
Yasa n° 5.
Ýktisatta, maddi bir çýkar olmaksýzýn hiç bir þey olmaz.
Bay Dühringin yeni iktisadýný üzerlerine kurduðu doðal yasalar, iþte bunlardýr. Daha önce felsefesi dolayýsýyla açýklamýþ bulunduðumuz yöntemine baðlý kalýyor. En cansýkýcý bayaðýlýkta, üstelik çoðu kez ters ifade edilmiþ bazý apaçýklýklar, iktisatta da, hiç
bir kanýt gerektirmeyen belitleri, temel tezleri, doðal yasalarý oluþtururlar. Ýçeriði olmayan bu yasalarýn içeriðini geliþtirme bahanesiyle, adlarýna, bu sözde yasalarda raslanan çeþitli konular, yani icatlar,
iþbölümü, ulaþým araçlarý, nüfus, faiz, rekabet, vb. üzerine uçsuz
bucaksýz iktisadi gevezeliklere, yavan bayaðýlýðý ancak anlaþýlmaz
bir cafcaf ve þurada burada her türlü kazüistik incelikler üzerine
yanlýþ bir anlayýþ ya da kendini beðenmiþlik dolu bir kýlý kýrka
yarma ile çeþnilendirilmiþ saçma-sapan gevezeliklere dalmak için,
fýrsattan yararlanýlýr. Sonra, en sonunda toprak [sayfa 320] rantý, kapitalist kazanç ve ücrete geliriz, ve bundan önce sadece bu son iki
sahiplenilme (temellük) biçimini incelemiþ bulunduðumuz için,
burada, bitirirken, bir de bay Dühringin toprak rantý anlayýþýný kýsaca
irdelemek isteriz.
Bay Dühringin önceli Careyyi kopya etmekten baþka bir
þey yapmadýðý bütün konularý bir yana býrakýyoruz; ne Carey ile bir
iþimiz var, ne de Careynin katýþtýrma ve çýlgýnlýklarýna karþý Ricardonun toprak rantý üzerindeki anlayýþýný savunmakla. Bizim için
sadece bay Dühring önemli; ve o da, toprak rantýný, toprak sahibi-
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nin, toprak sahibi olarak, topraktan elde ettiði gelir diye tanýmlar.
Bay Dühringin açýklayacak olduðu iktisadi toprak rantý kavramý,
onun tarafýndan hemen hukuksal düzey üzerine aktarýlýr, öyle ki,
öncekinden daha ileri gitmiþ olmayýz. Demek ki, bizim derin kurucumuz, ister istemez, baþka açýklamalara tenezzül zorunda. O
þimdi, bir çiftliðin bir çiftlik kiracýsýna kiralanmasýný bir patrona
borç olarak bir sermaye verilmesi ile karþýlaþtýrýr, ama baþka birçoklarý gibi, bu karþýlaþtýrmanýn da kusurlu olduðunu hemen görür.
Çünkü, eðer andýrýþma sürdürülmek istenirse, der, toprak rantýnýn ödenmesinden sonra çiftlik kiracýsýna kalan kazancýn, faizleri
çýkardýktan sonra, sermayeyi deðerlendiren patrona düþen o kapitalist kazanç kalýntýsýna karþýlýk düþmesi gerekir. Ama çiftlik kiracýsýnýn kazançlarýný ana gelirler, ve toprak rantýný bir kalýntý olarak
kabul etmek alýþkýsý yoktur. ... Toprak rantý öðretisinde, dolaysýz
deðerlendirme durumunun ayýrdedilmemesi ve çiftlik kirasý biçimi
altýndaki bir rant ile doðrudan doðruya üretilmiþ bir rantýn büyüklük
farkýnýn özellikle vurgulanmamasý olgusu, bu anlayýþ farkýnýn bir
kanýtýdýr. Dolaysýz deðerlendirmeden elde edilen rantýn, öðelerinden
birinin deyim yerindeyse çiftliðin faizini ve öbürünün de iþletmenin
bunu aþan kazancýný temsil edecek biçimde ayrýþmýþ olarak düþünmeye, hiç deðilse, zorunluluk duyulmadý. Çiftlik kiracýsýnýn kullandýðý
öz sermaye bir yana býrakýlýrsa, çoðu kez onun özgül kazancý bir
çeþit ücret olarak alýnmýþ gibi görünür. Ama bu nokta üzerinde bir
þey ileri sürmek istemek tehlikeli olur, [sayfa 321] çünkü sorun, hiç de
bu belginlik ile konmamýþtýr. Yeterince büyük iþletmelerin sözkonusu olduðu her yerde, çiftlik kiracýsýnýn özgül kazancýný bir ücret
olarak göstermenin geçerli olmadýðý kolayca saptanabilecektir. Gerçekten, bu kazancýn kendisi, ancak kullanýlmasý bu türlü gelirleri
olanaklý kýlan tarýmsal iþgücü (main-duvre) ile karþýtlýða dayanýr.
Çiftlik kiracýsýnýn elinde kalan ve toprak sahibinin dolaysýz deðerlendirmesinde elde edilecek olan tam ranttan yapýlan çýkarmadan
gelen þey, açýkça rantýn bir parçasýdýr.
Toprak rantý teorisi, iktisadýn özgül olarak Ýngiliz kýsmýdýr ve
öyle de olmasý gerekiyordu; çünkü içinde, rantýn, kâr ve faizden
gerçekten ayrý olduðu bir üretim biçimi, sadece Ýngilterede bulunuyordu. Ýngilterede büyük toprak mülkiyeti ile büyük tarýmýn egemen olduðu bilinir. Toprak sahipleri, topraklarýný çoðu kez engin,
geniþ çiftlikler biçiminde, bu topraklarý iþletmek için yeterli bir ser-
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mayeye sahip bulunan, ve bizim köylülerimiz gibi kendileri çalýþmayýp, gerçek kapitalist patronlar gibi, çiftlik uþaklarý ve gündelikçilerin çalýþmasýndan yararlanan çiftlik kiracýlarýna kiralarlar. Demek
ki, burada, kapitalist toplumun üç sýnýfý ve bunlardan herbirinin,
özgün geliri ile karþý karþýya bulunuyoruz: toprak rantýný alan toprak
sahibi, kârý alan kapitalist ve ücreti alan iþçi. Çiftlik kiracýsýnýn
kazancýný, bay Dühringe göründüðü gibi, bir çeþit ücret olarak
almak, bir Ýngiliz iktisatçýsýnýn aklýna hiç bir zaman gelmemiþtir.
Fazla olarak, çiftlik kiracýsýnýn kazancýnýn ne ise o, yani kapitalist
kâr olduðunu, tartýþma götürmez, açýk ve elle tutulabilir bir biçimde
ileri sürmek, onun için çok daha az tehlikeli olabilirdi. Burada,
çiftlik kiracýsýnýn kazancýnýn gerçekte ne olduðunu bilme sorusunun
hiç de bu belginlik ile sorulmamýþ bulunduðunu okumak gülünç
deðil mi? Ýngilterede, bu sorunun sorulmasýna gereksinme yok,
soru da, yanýtý da uzun zamandan beri olaylarýn içinde bulunmaktadýr, ve Adam Smithten bu yana, bu konuda hiç bir kuþku kalmamýþtýr.
Bay Dühringin adlandýrdýðý gibi dolaysýz deðerlendirme, ya
da daha doðrusu Almanyada gerçeklikte çoðu kez olduðu [sayfa 322]
gibi toprak sahibi hesabýna kahyalar yardýmýyla deðerlendirme durumu, bu konuda hiç bir þeyi deðiþtirmez. Eðer toprak sahibi, sermayeyi de saðlar ve topraðý kendi hesabýna iþletirse, kendiliðinden
anlaþýlabileceði ve bugünkü üretim biçiminde baþka türlü de olamayacaðý gibi, toprak rantýndan baþka, kapitalist kârýn ta kendisini
de cebine indirir. Ve eðer bay Dühring, þimdiye kadar, dolaysýz deðerlendirmeden elde edilen rantýn (gelirin demek gerekirdi) ayrýþmýþ olarak düþünülmesine zorunluluk duyulmadýðýný ileri sürüyorsa,
bu düpedüz yanlýþtýr, ve en iyi durumda bize olsa olsa bay Dühringin bilgisizliðini bir kez daha tanýtlar. Örneðin:
Emekten elde edilen gelire ücret denir; herhangi birinin
sermaye kullanmaktan elde ettiði gelire kâr denir. .... Sadece topraktan doðan gelire rant denir ve toprak sahibine aittir. ... Bu çeþitli
gelirler çeþitli kimselere düþtüðü zaman, bunlarý birbirinden ayýrdetmek kolaydýr; ama eðer ayný kiþiye düþerlerse, hiç deðilse günlük
dilde, sýk sýk birbirleri ile karýþtýrýlýrlar. Kendi topraðýnýn bir kýsmýný
kendi baþýna deðerlendiren bir toprak sahibi, iþletme giderleri
çýktýktan sonra, toprak sahibinin rantýný olduðu kadar, çiftlik kiracýsýnýn kârýný da alacaktýr. Ama, hiç deðilse günlük dilde, o bütün
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kazancýný kolayca kâr olarak adlandýracak, ve böylece rantý, kâr ile
karýþtýracaktýr. Kuzey Amerika ve Batý Hindistandaki tarým iþletmecilerimizin çoðu bu durumdadýr; çoðu kendi topraklarýný iþlerler,
ve iþte bundan dolayýdýr ki, bir plantasyonun rantýndan sözedildiðini pek duymamakla birlikte, getirdiði kârdan sözedildiðini sýk
sýk iþitiriz. ... Kendi bahçesini kendi eliyle iþleyen bir bahçývan, bir
tek kiþide hem toprak sahibi, hem toprak kiracýsý, hem de iþçidir.
Bunun sonucu, ürünü, ona, birincinin rantýný, ikincinin kârýný ve
üçüncünün de ücretini ödeyecektir. Ama çoðu kez, hepsi, emeðinin
kazancý olarak görünür; yani burada rant ve kâr, ücret ile karýþtýrýlýr. *
Bu parça, Adam Smithin birinci kitabýnýn altýncý bölümünde [sayfa 323] bulunur. Demek ki, dolaysýz deðerlendirme durumu,
bundan yüzyýldan daha çok önce incelenmiþ bulunmaktadýr, ve
bay Dühringe o kadar kaygý veren kuþku ve belirsizlikler sadece
onun bilgisizliðinden kaynaklanmaktadýr.
Sonunda, cüretli bir çýkýþla kendini sýkýntýdan kurtarýr: çiftlik
kiracýsýnýn kazancý tarýmsal iþgücünün sömürüsüne dayanýr, ve
bunun sonucu, açýkça, doðrusunu söylemek gerekirse, toprak sahibinin cebine girmesi gereken tam ranttan yapýlan çýkarmadan
gelen bir rant parçasýdýr. Bu, bizim, iki þey öðrenmemizi saðlar:
1° Çiftlik kiracýsý, toprak sahibinin rantýný azaltýr, öyle ki, bay Dühringde, þimdiye kadar düþünüldüðü gibi, toprak sahibine bir rant
ödeyen çiftlik kiracýsý deðil ama çiftlik kiracýsýna bir rant ödeyen
toprak sahibidir, kuþkusuz, tepeden týrnaða özgün bir anlayýþ. Ve
2° ensonu bay Dühringin toprak rantýndan ne anladýðýný öðreniriz:
tarýmsal emeðin sömürüsü aracýyla tarýmda elde edilen artý-ürünün
tamamý. Ama bu artý-ürün bundan önceki iktisatta belki birkaç
yüzeysel iktisatçý dýþýnda toprak rantý ile kapitalist kâr biçiminde
bölündüðüne göre, bay Dühringin, toprak rantýnýn da geçerli
anlayýþýný kendisine iþ edinmediðini saptamalýyýz.
Öyleyse, toprak rantý ile kapitalist kazanç, bay Dühringde,
birbirlerinden sadece birincinin tarýmda ve ikincinin de sanayi ya
da ticarette elde edilmesi ile ayrýlýrlar. Bay Dühringin ne kadar karýþýksa eleþtirel olmaktan o kadar uzak bulunan bu düþünceye gel* Adam Smith, An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, c. I,
London 1776, s. 63-65. -Ed.
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mesi, kaçýnýlmaz bir þeydi. Onun, toprak üzerindeki egemenliðin
ancak insan üzerindeki egemenlik sayesinde kurulduðu yolundaki
gerçek tarihsel görüþten hareket ettiðini görmüþtük. Bunun sonucu, toprak, herhangi bir köleleþtirilmiþ emekle iþlendiði andan sonra,
toprak sahibi için bir artýk doðar, ve emeðin, emek kazancý üzerindeki ürün fazlalýðýnýn sanayide kapitalist kazanç olmasý gibi, bu
fazlalýk da rantýn ta kendisidir.
Böylece, tarýmýn, emeðin köleleþtirilmesi biçimlerinden herhangi biri aracýyla yapýldýðý her yerde ve her zaman toprak rantýnýn
önemli ölçüde varolduðu açýktýr.[sayfa 324]
Rantýn, bu, tarýmda elde edilen artý-ürünün tümü biçimindeki
sunuluþunda, bay Dühring, bir yandan Ýngilteredeki çiftlik kiracýsý
kârý, ve öte yandan da bu artý-ürünün, toprak rantý ve çiftlik kiracýsýnýn kârý biçiminde, bütün klasik iktisatta kabul edilen bölünüþü
ile, yani arý, belgin rant kavramý ile, bodoslama çatýþýr. O zaman
bay Dühring ne yapar? Sanki tarýmsal artý-ürünün çiftlik kiracýsýnýn
kârý ile toprak rantý biçiminde bölündüðü üzerine, yani klasik
iktisadýn tüm rant teorisi üzerine bir tek sözcük bilmiyormuþ; sanki
tüm iktisatta, gerçek anlamdaki çiftlik kiracýsý kazancýnýn ne olduðunu bilme sorunu henüz bu belginlik ile konmamýþ gibi; sanki
görünüþü ve belirsizliklerinden baþka hiç bir þeyi bilinmeyen salt
keþfedilmemiþ bir þey sözkonusuymuþ gibi davranýr. Ve, tarýmsal
artý-ürünün, hiç bir teorik okulun en küçük bir yardýmý olmaksýzýn,
toprak rantý ve kapitalist kâr biçimindeki öðelerine öylesine acýmasýzca ayrýþtýðý o uðursuz Ýngiltereden, dolaysýz deðerlendirmenin
ataerkil geliþmesinin doruðuna ulaþtýðý, toprak sahibinin, ranttan,
topraklarýnýn gelirini anladýðý, toprak aðalarýnýn rant üzerindeki
düþüncelerinin, hâlâ bilime bir çekidüzen verme savý taþýdýðý; dolayýsýyla bay Dühringin rant ve kâr kavramlarý üzerindeki karýþýklýðý
ile ustaca sokulup en yeni bulgusu olan: çiftlik kiracýsý tarafýndan
toprak sahibine deðil, ama toprak sahibi tarafýndan çiftlik kiracýsýna
ödenen toprak rantý nedeniyle kendisine inanacak kimseler bulmayý
hâlâ umabildiði kendi Prusya hukukunun sevgili uygulama alanýna
sýðýnýr. [sayfa 325]
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ONUNCU BÖLÜM

ELEÞTÝREL TARÝH ÜZERÝNE*

BÝTÝRMEK için Ekonomi Politiðin Eleþtirel Tarihi üzerine, bay
Dühringin kendi deyimiyle benzeri hiç görülmemiþ [sayfa 326] olan
* Bu bölümün Marks tarafýndan yazýldýðý ve Engelsin, Anti- Dühringin, çeþitli
baskýlarýna uyarlamak için onu gözden geçirmekten baþka bir þey yapmadýðý bilinir (ikinci
ve üçüncü önsözlere bakýnýz). Ne var ki Ekonomi Politiðin Eleþtirel Tarihi Üzerine Marjinal
Notlarýn, Marksýn kendisi tarafýndan kaleme alýndýðý biçimiyle, özgün elyazmasý da
elimizde bulunuyor. Bu elyazmasý, ilk kez olarak Marks-Engels-Lenin Enstitüsü tarafýndan,
Engelsin ölümünün 40. yýldönümü dolayýsýyla Moskovada, 1935 yýlýnda çýkarýlan bir cilt
içinde yayýmlanmýþtý. O metin, bu bölümün metni ile birçok noktada tam bir týpkýlýk
gösterir. Bundan ötürü o metni, tam olarak vermekten vazgeçiyor ve Marjinal Notlar
metninin baþlýca deðiþik biçimlerini dipnot olarak eklemekle yetiniyoruz.
Marjinal Notlarýn üç versiyonu var: Marksýn karalamalarý olan iki not defteri ile
Marks tarafýndan Engelse aktarýlan metin olan ve Eleþtirel Tarih Üzerine bölümünün
kesin yazýlýþýna temel hizmeti gören temize çekilmiþ kopya. Dipnotlarýmýzdan her birine,
eðer Marksýn temize çektiði Marjinal Notlarýn kendinden alýnmýþlarsa (MN), birinci not
defterinden alýnmýþlarsa (M1) ve ikinci not defterinden alýnmýþlarsa (M2) iþaretini koyuyoruz.
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bu giriþimi üzerine de bir göz atalým. Belki bize o denli söz verilmiþ bulunan en kesin bilimin o son sözünü burada bulacaðýz.*
Bay Dühring ekonomik öðretinin son derece yeni bir olay
olduðu yolundaki buluþuna çok büyük bir önem verir (s. 12).
Gerçekte Marksýn Kapitalinde þöyle denir: Ekonomi politik Manüfaktür dönemi sýrasýnda ilk kez bir bilim olarak ortaya
çýkar** ve Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýda, sayfa 29, þu
okunur: Klasik ekonomi politik ... Ýngilterede Petty, Fransada
Boisguillebert ile baþlar ve Ýngilterede Ricardo, Fransada Sismondi ile sona erer.***
Bay Dühring kendisine öðütlenen bu yolu izler, þu farkla ki
ona göre yüksek iktisat, ancak burjuva bilimin klasik döneminin
sona ermesinden sonra dünyaya getirdiði içler acýsý düþüklerle
baþlar.**** Buna karþýlýk, giriþimin sonunda çok haklý olarak þöyle
övünür:
Ama eðer bu giriþim dýþtan algýlanabilir özelliklerinde ve
yarý-modern içeriðinde henüz hiç görülmemiþ bir þeyse, iç eleþtirel
bakýþ açýlarý ve genel konumu bakýmýndan daha da çok benim öz
malýmdýr (s.9).
Gerçekten, dýþ ve iç, iki yönden kendi giriþiminin (bu sýnai
deyim kötü seçilmemiþ) reklamýný þöyle yapabilirdi: [sayfa 327] Biricik
ve özgülüðü.*****
Ekonomi politik, tarihte ortaya çýktýðý biçimiyle, gerçekte
kapitalist üretim dönemi iktisadýnýn bilimsel bilgisinden baþka bir
þey olmadýðý için, bu dönemle ilgili tezler ve teoremler, örneðin
* Marksýn Yunan Ýlkçaðý baþlýðým taþýyan elyazmasý iþte burada baþlar.
** Kapital, Birinci Cilt, s. 379. -Ed.
*** Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Sol Yayýnlarý, Ankara 1993, s. 67. -Ed.
**** Mlde bundan sonra þunlar okunur:
Ama Dühring bize, hemen kendi ürünü bir bilgelikmiþ gibi bilimin biraz ciddi bir
kuruluþunun Hume ve Adam Smithten sonra baþladýðýný söyler (s.15 ). Bu buluþun ne
olduðunu göreceðiz.
Kutz ve Roscher Üzerine Dühringin Haksýzlýklarý (s. 14). Bu vesileyle Roscherin
Ýngiliz Ekonomi Politiðin Tarihine Katkýsýnýn adýný anmaktan özellikle kaçýnýr; haklý
nedenleri olan bir davranýþ, çünkü orada bilgisizliði içinde çok yararlý her türlü not
bulmuþtur.
(Gene bu vesileyle, Listin ölçüþtürülemez derecede üstün büyüklüðü s. 16.)
Ýlkçaðý (ilkçaðýn ekonomik iliþkilerini) irdelemek için, onun her þeyden önce hiçbir
zaman yalanlanmayan iliþkiler ve yasalar üzerine saðlam bir teoriye gereksinmesi var
(16).
***** Stirnerin ünlü yapýtýna anýþtýrma. -ç.

Friedrich Engels
Anti-Dühring

257

eski Yunan toplumu yazarlarýnda kendilerini ancak meta üretimi,
ticaret, para, faiz getiren sermaye vb. gibi bazý olaylar her iki toplumda da ortak olduðu ölçüde gösterebilirler. Yunanlýlar, bu alanda durum elverdiði ölçüde yapmýþ bulunduklarý çalýþmalarda, bütün
öteki alanlarda gösterdikleri ayný dehayý, ayný özgünlüðü gösterirler. Bu nedenle onlarýn sezgileri, tarihsel olarak modern bilimin teorik hareket noktalarýný oluþturur. Þimdi tarihçi bay Dühringi dinleyelim:
Böylece bilimsel iktisat teorisi, konusunda, doðrusunu söylemek gerekirse ilkçaðda gösterecek olumlu hiçbir þey [!] bulamayýz ve tamamen bilim düþmaný olan ortaçað, [buna, hiçbir þey
belirtmemeye!] çok daha az vesile verir. Bununla birlikte, derin
bilgi görüþünü böbürlenme ile sergileyen gösteriþ ... modern bilimin arý niteliðini bozduðu için, hiç deðilse birkaç örnek üzerine
dikkati çekmek gerek.
Ve o zaman bay Dühring, derin bilgi görünüþünden gerçekten yoksun bir eleþtiriden örnekler verir.*
Aristotelesin, her malýn, hem ayaða giyilebilen hem de
baþka bir þeyle deðiþilebilen bir sandal gibi, biri þey olarak o mala
özgü olan ve öteki öyle olmayan ikili bir kullanýmý vardýr; bunlarýn
her ikisi de sandalýn kullaným biçimleridir, [sayfa 328] çünkü sandalý
kendinde olmayan bir þeyle, para ya da yiyecekle deðiþen kimse
bile, sandalý sandal olarak kullanýr; ama onun doðal kullaným biçimine göre deðil, çünkü sandal onda deðiþim nedeniyle bulunmaz** yolundaki tezi, bay Dühringe göre yalnýzca çok kabaca
ve bilgiççe dile getirilmiþ olmakla kalmaz; ama bu tezde kullanýmdeðeri ile deðiþim-deðeri arasýnda bir ayrým bulanlar kendilerini
ayrýca hemen þu son zamanlarda ve en ileri sistem çerçevesinde, elbette bay Dühringin sistemi çerçevesinde, kullaným-deðeri
* MNde þöyle devam eder:
Aristotelesin, her Kthmanýn, biri, ömeðin kunduranýn giyilme yararlýlýðý gibi, þey
olarak ona özgü, öteki þey olarak ona özgü olmayan, deðiþilebilir olma gibi ikili bir
yararlýlýðý olduðu yolundaki tezi olan [h (özellikle gjhsz) metablpch ... allaghz enecen]
parçaya kendin bak, çünkü rusça nedeniyle yunancayý doðru yazmasýný bilmiyorum,
(Eleþtiriye Katký, s. 3, n° 1.)  Bu tez yalnýzca çok bayaðý ve çocukça bir biçimde
anlatýlmakla kalmaz (s. 18) ama bu tezde kullaným-deðeri ile deðiþim-deðeri arasýnda
bir ayrým bulanlar, kendilerini ayrýca, hemen þu son zamanlarda ve yalnýzca en ileri
sistem çerçevesinde, yani bay Dühringin sisteminin ta kendisi çerçevesinde, kullanýmdeðeri ile deðiþim-deðerinin hükümden düþtüðünü unutma düþlemine de kaptýrýrlar.
** Aristote, De republica, Kitap I, Bölüm 9. -Ed.
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ile deðiþim-deðerinin hükümden düþtüðünü unutma düþlemine
de kaptýrmýþ olurlar.
Platonun devlet üzerine yapýtlarýnda da ekonomik
iþbölümünün modern bölümü bulunmak istendi.
Bu tümce kuþkusuz Kapitalin üçüncü baskýsýnýn, Bölüm
XII, 5, s. 369daki parçasýyla ilgili; ne var ki orada, klasik ilkçaðýn
iþbölümü üzerindeki düþüncesi, tersine, modern düþünce ile en
sert karþýtlýk oluþturan bir düþünce olarak gösterilir.*  Güç beðenir bir dudak bükme, iþte Platonun (Yunanlýlar bakýmýndan devlet ile ayný þey demek olan) kentin doðal temeli olarak iþbölümü
üzerindeki zamaný için dahice açýklamasýnýn** bay Dühring tarafýndan deðimli görüldüðü tek þey ve o da Platon un pazarýn
belirli bir geniþliðinin, meslek türlerinin daha ileri derecede dallanýp budaklanmasý ve özel iþlemlerin teknik ayrýþmasý karþýsýna
çýkardýðý sýnýrýn sözünü etmemesi nedeniyle ama Yunanlý Ksenefon bu iþi yaptý,*** bay Dühring! Yalnýzca ve yalnýzca bu sýnýr
kavramý, baþka türlü bilimsel olarak nitelendirilemeyecek fikrin,
sayesinde önemli bir ekonomik doðruluk durumuna dönüþtüðü
bilgidir.
Bay Dühring tarafýndan öylesine küçümsenen profesör
Roscher, o iþbölümü fikrinin bilimsel duruma gelmesi için zorunlu
sýnýrý çizmiþ **** ve bu nedenle bay Dühring [sayfa 329] iþbölümü
yasasýnýn keþfini, kesin olarak Adam Smithe maletmiþtir. Meta
üretiminin egemen üretim biçimi olduðu bir toplumda, pazar 
bir kez olsun bay Dühringin gösteriþi ile söylemek gerekirse iþ
adamlarý arasýnda çok tanýnmýþ bir sýnýr olmuþtur. Ama, kapitalist iþbölümünü yaratan þeyin pazar deðil, tersine, pazarý yaratan
þeyin daha önceki toplumsal baðlarýn ayrýþmasý ve bundan doðan
iþbölümü olduðunu görmek için, görenekçi bilgi ve içgüdüden
daha çok þey gerek. (Bkz: Kapital, 1, Bölüm XXIV, 5, sanayi sermayesi için içpazarýn kurulmasý.) *****
Paranýn rolü her zaman ekonomik düþüncelerin en önem* Kapital, Birinci Cilt, Ondördüncü Bölüm, s. 379-382. -Ed.
** Platon, République, Kitap II. -Ed.
*** Xenophon, Cyropédie, Kitap VIII, Bölüm 2. -Ed.
**** Wilhelm Roscher, Die Grundlagen der Nationalökonomie, 3. baský, Stuttgart ve
Augsbourg 1858, s. 86. -Ed.
***** Kapital, Birinci Cilt, s. 763-767. -Ed.
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li uyarýcýsý olmak olmuþtur [!]. Ama bir Aristoteles bu rol üzerine
ne biliyordu? Açýktýr ki para aracýyla deðiþimin, ilkel doðal deðiþimi
izlemiþ olmasýndan baþka hiçbir þey.
Ama eðer bir Aristoteles paranýn, biri içinde yalýn dolaþým
aracý olarak hareket ettiði, öteki içinde para-sermaye iþini gördüðü
iki ayrý dolaþým biçimini rahat rahat bulursa, böyle yapmakla bay
Dühringe göre ahlaksal bir antipatiden baþka bir þey dýþavurmaz.*
Eðer hatta bir Aristoteles parayý kendi deðer-ölçüsü rolü içinde
çözümlemeye kalkma cüretini gösterir ve para teorisi bakýmýndan
öylesine önemli olan bu sorunu doðru bir biçimde koyarsa,** bir
Dühring ve çok haklý iç nedenlerle, bu yasaklanmýþ cüret üzerine
tek sözcük söylememeyi yeð tutar.
Sonal sonuç: bay Dühringin dikkate sunma biçiminde
yansýdýðý durumu ile Yunan ilkçaðý, gerçekten tamamen basit fikirlerden (s. 25) baþkasýna sahip deðildir ama eðer bu türlü bir
bönlükün (s. 19) basit ya da basit olmayan fikirlerle herhangi
ortak bir yaný varsa.***
Bay Dühringin merkantilizm üzerindeki bölümüne gelince,
onu aslýndan, yani Listin Nationales System (Ulusal Sistem), bölüm
29: Okul tarafýndan yanlýþ olarak merkantil [sayfa 330] sistem diye
adlandýrýlan sýnai sisteminden okumak daha iyi olacaktýr. Bay
Dühringin, burada her türlü derin bilgi görünüþünden ne denli
büyük bir özenle kaçýnmasýný bildiði, baþkalarý arasýnda, aþaðýdaki
satýrlardan görülebilir.
List, 28. bölümde, Ýtalyan iktisatçýlar bölümünde: Ýtalya,
ekonomi politiðin pratiðinde olduðu kadar teorisinde de bütün modern uluslarýn önüne geçmiþtir, der ve Napolili Antonio Serranýn,
krallýða bir altýn ve gümüþ bolluðu saðlamanýn yollarý üzerindeki
yapýtýný (1613), Ýtalyada özel olarak ekonomi politiði konu alan ilk
yapýt olarak anar.****
* Aristote, De republica, Kitap I. Bölüm 8-10. -Ed.
** Aristote, Ethique à Nicomaque, Kitap V, Bölüm 8. -Ed.
*** Friedrich List, Das nationale System der politischen Ökonomie, c. I. Stutgart ve
Tübingen 1841, s. 451 ve 456. -Ed.
**** MNde yukarda Bay Dühringin merkantilizm üzerindeki bölümüne gelince
diye baþlayan paragraftan önce þu parça gelir:
II. MERKANTÝLÝZM
Demek ki kesinlikle söylemek gerekirse, bilim olarak merkantil sistem yoktur. ...
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Bay Dühring, bunu duraksamadan kabul eder ve bunun
sonucu Serranin Breve Trattatosunu iktisadýn modern tarih-öncesinin giriþinde bir çeþit yazýt olarak deðerlendirebilir. Gerçekten,
onun Breve Trattato irdelemesi, bu yazýnsal kýrýtkanlýk ile sýnýrlanýr. Ne yazýk ki aslýnda iþler baþka türlü olmuþtur: 1609da, yani
Breve Trattatodan dört yýl önce, Thomas Munun A Discourse of
Tradei vb. yayýnlanýyordu. Daha ilk baskýsýnda bu yapýt, Ýngilterede
o zaman hâlâ devlet pratiði olarak savunulan ilkel parasal sisteme
karþý yöneltiliþ olma özgül anlamýna sahiptir; yani merkantil [sayfa
331] sistemin, kendini doðurmuþ bulunan sistem ile bilinçli ayrýlýþýný
temsil eder. Daha ilk biçimi altýnda bu yapýt, birçok kez yayýnlandý
ve yasama üzerinde dolaysýz bir etkide bulundu. Yazar tarafýndan
baþtan baþa gözden geçirilen ve ancak ölümünden sonra yayýnlanan 1664 baskýsý biçimi altýnda: Englands Treasure, vb., daha
yüzyýl merkantilist incil olarak kaldý. Öyleyse eðer merkantilizm,
giriþte bir çeþit yazýt olarak devir yapan bir yapýta sahipse, o yapýt
bu yapýttýr ve iþte bu nedenle de bay Dühringin hiyerarþik iliþkilere
öylesine önem veren tarihi için bu yapýt, kesin olarak yoktur. *
Öyleyse, sistemlerin bilinen üçlüsü içinde (merkantil sistem, fizyokrasi ve sýnai sistem)
anýlmasýný kýnamak gerek (27). Öte yandan: Sistemler [üç sistem) ... gerçekten vardýr
ve engellenmesi gereken tek þey ... merkantil sistemin sunduðu biçimdeki pratik davranýþ
kurallarýný yorumlama ya da formüle etme biçimindeki virtüözlüklerin ... fizyokratlardaki
... baðýmsýz teorik saptamalar ile tek bir türdeþ birlik içinde karýþtýrýlmalarýdýr (29)!?!(a)
(a)
M1de þöyle devam eder:
Yüksekten atan saçmalýk!
Peki ama 19. yüzyýlýn bay Dühringe benzer birkaç gizli merkantilisti dýþýnda, böyle
bir suç kim iþledi? Ama hiçbir sözde ekonomi politik sistemi, gerçek anlamda bilim
olarak kesinlikle mevcut deðildir.
Ekonomi politik tarihi bakýmdan hepsinin, sistemin ya da burjuva iktisadý, daha doðusu
kapitalist iktisat sistemindeki þu ya da bu halkanýn gerçek teorik dýþavurumlarý olarak
göreli bir deðeri vardýr. Yalnýzca bay Dühring türünden bir metafizikçi, bu çeþitli uðraklarý
tek bir türdeþ birlik içinde birbirine karýþtýrabilir.
* MNde þöyle izler:
III. DAHA USSAL BÝR ÝKTÝSAT ÖÐRETÝSÝNÝN GEÇMÝÞ
ÖRNEKLERÝ VE GÖSTERGELERÝ.
PETTY.
Parlak üsluplu tarih yazma biçiminin en büyük iç yanlarýndan biri (ve beyaz kaðýdý
karalamak için, bu yan dýþtan çok üretkendir) þuna dayanýr ki Dühring, daha sonra o
portre sayesinde yapýtlarýnýn ayýrdedici özelliðini yeniden kurmak üzere, herkesin bildiði
biyografik notlar yardýmýyla çeþitli iktisatçýlarýn bir portre taslaðýrý yapar. Böylece, Pettynin
çok çeþitli yaþamýndan, kolayca bol sayýda boþ düþünce içeren ve gerçekte ciddiyet
olarak ciddi iþadamý türünden baþka bir þey tanýmayan bir kafa yapýsý (64) çýkar. (Gerçekte
hakiki ciddiyet olarak ... ciddi iþadamý türünün nasýl tanýnacaðýný anlamak güç.) Pettynin
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Modern ekonomi politiðin kurucusu olan Petty üzerine bay
Dühring, bize onun bol sayýda boþ düþünceye, kavramlarýn iç ve
biraz da ince ayrýmlarý bakýmýndan [bir] duyarlýk yoksunluðuna ...
birçok þey bilen ama hiçbiri üzerinde biraz daha derine gitmeksizin kolayca birinden ötekine geçen [bir] kararsýzlýða sahip bulunduðunu ... iktisat konusunda henüz çok kaba biçimde davrandýðýný
[ve] karþýtlýklarý, durum elverirse, ciddi düþünürü kuþkusuz eðlendirebilecek bönlüklere vardýðýný bildirir.
Dikkatini bir Pettyden esirgememeye tenezzül ettiði zaman, ciddi düþünür bay Dühring için ne eþi benzeri bulunmaz
bir alçakgönüllülük! Peki ona hangi dikkati gösterir?
Pettynin, onda yetersiz izleri bulunan emek, hatta deðer
[sayfa 332] ölçüsü olarak emek-zamaný üzerindeki tezleri, bu tümceden baþka hiçbir yerde anýlmaz. Yetersiz izler. Treatise on Taxes
and Contributionsunda Petty, 1. baský, 1662, metalarýn deðer
büyüklüðünün son derece açýk ve doðru bir çözümlemesini verir.
Buna önce ayný nicelikte emeðe malolan deðerli madenler ile buðdayýn eþdeðerliliði yardýmýyla örneklendirerek, deðerli madenlerin
deðeri üzerine ilk ve son teorik sözü söyler. Ama metalarýn deðerlerinin eþit emek (equal labour) ile ölçüldüklerini de çok açýk ve
genel bir biçimde dile getirir. Bulgusunu kýsmen çok karmaþýk
çeþitli sorunlarýn çözümüne uygular ve yer yer, çeþitli vesilelerde
ve çeþitli yazýlarda, hatta ana tezi yinelemediði yerlerde bile, bundan önemli sonuçlar çýkarýr. Ama daha ilk yapýtýnda, þunu da söyler:
Bunun [emeðin eþitliðiyle deðer biçme] deðerlerin denge
ve ölçülmesinin temeli olduðunu öne sürüyorum; bununla birlikte,
bunun üzerine kurulan her þeyde, bunun pratik uygulanmasýnda,
birçok çeþitlilik ve karmaþýklýk olduðunu da itiraf ederim.*
Demek ki Petty, bulgusunun öneminin olduðu denli, onun
ayrýntýlý uygulamasýndaki güçlüðün de bilincinde. Bu nedenle bazý
ayrýntýlý erekler için bir baþka yol daha arar. Özellikle toprak ile
emek arasýnda doðal bir eþitlik iliþkisi (a natural Par) kurmaya çaanlayýþýnýn en güçsüz yaný, kendini ... kavramlarýn iç ve biraz da ince ayrýmlarý bakýmýndan
duyarlýk yoksunluðunda gösterir (53). Pettye karþý, kendi öz iþlerini sonunda 1.500
sterlinlik bir yýllýk gelire sahip olacak biçimde yürüttüðü için saygý besleyecek kimseler
bulunacaktýr. Ayrýca Petty, Ýngiliz papaz sýnýfýnýn türlü oyunlarýný son derece göze çarpan
bir biçimde kopya etme virtüözitesine de sahipti, vb..
* William Petty, A Treatise on Taxes and Contributions.... London 1662, s. 24-25. -Ed.
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lýþýr, öyleki deðer, ikisinden her biri içinde ve daha iyisi, ayrý ayrý
her ikisi içinde istenildiði gibi dýþavurulabilsin. Bu yanýlgý bile dahice
bir þeydir.
Pettynin deðer teorisi üzerine bay Dühring, þu derin düþünceyi ileri sürer:
Eðer daha derin bir biçimde düþünmüþ olsaydý, önceden
anýmsatmýþ bulunduðumuz karþýt bir anlayýþýn izlerine baþka yerde raslamak kesinlikle olanaklý olmazdý; yani: izlerin... yetersiz olduklarý bir yana býrakýlýrsa, önceden hiçbir þey anýlmamýþtýr.
Bay Dühringin okuru, önceden de sonradan da üzerinde hiç durmadýðý iþin özü üzerinde önceden bilgi sahibi edildiðine sonradan inandýrmak için, kof [sayfa 333] bir tümce yardýmýyla, bir þeye
önceden anýþtýrmada bulunma yolundaki o çok belirtili davranýþý,
burada kendini açýkça gösteriyor.
Adam Smithte deðer kavramý üzerine karþýt anlayýþlarýn
yalnýzca izlerini ve deðer üzerine açýkça karþýt yalnýzca iki görüþ
deðil ama üç, hatta hepsini sayarsak rahatça yanyana gelip çaprazlaþan dört görüþ buluruz. Ama zorunlu olarak elyordamýyla ilerleyen,
çeþitli denemeler yapan, daha yeni yeni biçimlenmeye baþlayan
bir fikirler karmaþasý ile savaþan ekonomi politiðin kurucusunda
çok doðal görünen þey, birbuçuk yüzyýllýk araþtýrmalarý, sonuçlan
kýsmen kitaplardan ortak bilince geçtikten sonra seçerek özetleyen
bir yazarda tuhaf görünebilir. Ve büyük þeylerden küçük þeylere
inmek gerekirse, görmüþ bulunduðumuz gibi, bay Dühringin kendisi de bize beþ ayrý çeþit deðer ve onlarla birlikte bir o denli karþýt
anlayýþ sunar. Kuþkusuz, eðer o da daha derin bir biçimde düþünmüþ olsaydý, okurlarýný Pettynin son derece açýk deðer anlayýþýndan en büyük karýþýklýk içine atmak için onca güçlüðe katlanmazdý.*
Petty, 1682de yayýnlanan Quantulumcumque Concerning
Money adlý yapýtý ile Anatomy of Irelandýndan on yýl sonra (bu yapýt, ilk kez olarak, bay Dühringin en orta malý okul kitaplarýndan
kopya ettiði gibi, 1691de deðil 1672de yayýnlandý),** bir tek bütün
* Ve büyük þeylerden küçük þeylere inmek gerekirse...den baþlayarak bu parça
MNde yoktur. -Ed.
** Petty, Quantulumcumque...unu 1682de yazdý ve 1695te Londrada yayýmladý.
The Political Anatomy of Ireland 1672de yazýlmýþ ve 1691de Londrada yayýnlanmýþtýr. Ed.
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biçiminde eksiksiz bir çalýþma verdi. Merkantilist anlayýþýn öteki
yapýtlarýnda raslanan son izleri, bu yapýtta büsbütün yok olmuþtur.
Bu yapýt, hem içeriði hem de biçimi ile küçük bir baþyapýttýr ve iþte
bu nedenle de bay Dühringde adý bile geçmez. Ýktisatta ortaya
çýkan en deha sahibi ve en özgün araþtýrýcý karþýsýnda kendi kendiyle dolu bayaðý bir ukalanýn paylayýcý hoþnutsuzluðunu dýþavurmak ve teorik deha ýþýltýlarýnýn kusursuz belitler olarak düzenli
saflar biçiminde caka satmayý kabul etmediðini [sayfa 334] ama tersine kaba pratik gereçlerin, örneðin verginin derinleþtirilmiþ irdelemesinden daðýnýk düzen fýþkýrdýðýný görmekle çarpýlmaktan baþka
bir þey yapamamasý çok doðaldýr.
Bay Dühring, Siyasal Aritmetikin Petty tarafýndan bayaðý
sayýlama (istatistik) terimleri ile kurulmasý karþýsýnda, týpký onun
doðrudan doðruya iktisat çalýþmalarý karþýsýnda davrandýðý gibi davranýr. Petty tarafýndan uygulanan yöntemlerin benzersizliði üzerine, hýrçýnlýkla omuz silkilir! Lavoisiernin bile bu alanda ondan
yüzyýl sonra uyguladýðý gülünç yöntemler karþýsýnda,* bugünkü
istatistiði Pettynin ona ustaca vermiþ bulunduðu erekten hâlâ ayýran o büyük uzaklýk karþýsýnda, bu kasýntýlý üstünlük savý, þenlikten
iki yüzyýl sonra, çýrýlçýplak bönlüðü içinde apaçýk görünür.
Pettynin, bay Dühringin giriþiminde hemen hemen hiç
dikkat edilmeyen en önemli fikirleri, bay Dühringe göre zamanýmýzda ancak kendi baðlamlarý dýþýnda sözkonusu edilerek, kendilerinde sahip olmadýklarý bir önem verilen tutarsýz esintiler, rasgele
düþünceler ve geliþigüzel açýklamalardan baþka bir þey deðildirler;
öyleyse bu fikirler, ekonomi politiðin gerçek tarihinde deðil ama
yalnýzca bay Dühringin köktenci eleþtiri düzeyi ve derine giden
tarih yazma üslubu altýnda bulunan modern kitaplarda bir rol
oynarlar. Bay Dühring giriþiminde, savdan sonra kanýt istemeye
cüret etmekten sakýnan körü körüne inanç sahibi bir okurlar çevresini gözönünde tutmuþa benzer. Bu konuya birazdan döneceðiz
(Locke ve North dolayýsýyla) ama önce, söz arasýnda, Boisguillebert ve Law üzerine bir göz atmamýz gerek.**
Birinciye iliþkin olarak, bay Dühringe özgü tek buluþu belir* Lavoisier, De la richesse territoriale du Royaume de France (Paris 1791), Essai de
la population de la Ville de Paris.... ve matematikçi Lagrange ile birlikte, Essai
darithmétique politique... (Paris 1791) adlý iktisadi çalýþmalar da yazmýþtýr. -Ed.
** MNde bundan sonra þu baþlýk gelir: BOISGIULLEBERT VE LAW
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telim. O, Boisguillebert ve Law arasýnda, kendisine deðin bilinmeyen bir baðlantý bulmuþtur. Gerçekten Boisguillebert meta dolaþýmý
içinde yerine getirdikleri normal parasal iþlevlerde deðerli madenlerin kredi parasý (bir kaðýt [sayfa 335] parçasý) ile deðiþilebileceklerini
ileri sürer.* Law, buna karþýlýk, bu kaðýt parçalarýnýn keyfi bir artýþýnýn, bir ulusun zenginliðini artýracaðýný düþünür. Bundan, bay
Dühring için, Boisguillebertin deyiþinin yeni bir merkantilizm yolunu kendinde barýndýrdýðý, bir baþka deyiþle Lawu kendinde barýndýrdýðý sonucu çýkar. Ve bu da þu biçimde apaçýk tanýtlanýr: Önemli
olan yalnýzca, yalýn kaðýt parçalarýna deðerli madenlerin oynayacaklarý rolün týpkýsýnýn verilmesiydi ve böylece merkantilizmin
bir baþkalaþýmý hemen gerçekleþmiþ bulunuyordu.
Ayný biçimde, amcamýn halam durumuna baþkalaþýmý da
hemen gerçekleþebilir. Gerçi bay Dühring, iþleri yoluna koymak
için, þöyle ekler: Bununla birlikte, Boisguillebertin böyle bir niyeti
yoktu. Ama o, deðerli madenlerin parasal rolü üzerindeki kendi
ussal anlayýþýný, kendisine göre deðerli madenlerin bu rolde kaðýt
ile deðiþtirilebilmeleri nedeniyle, merkantilistlerin boþinana dayanan
anlayýþlarý ile deðiþtirme niyetini nasýl besleyebilirdi? Bununla birlikte
bay Dühring, istençsiz komedyasý ile þöyle devam eder: Gene de,
þurada burada yazarýmýzýn, baþarý ile gerçekten yerli yerinde bir
gözlem yaptýðý da itiraf edilebilir (s.83).** [sayfa 336]
* Pierre Boisguillebert, Dissertation sur la nature des richesses, de largent et des
tributs... Bölüm II, Économistes financiers du XVIII. siècle içinde, Paris 1843, s. 397. -Ed.
** M1de þöyle devam eder:
Görülüyor: Dühring eski yazarlar karþýsýnda hep privat-dozent rolü oynar ve onlara
sýnav notlarý vererek yetkilerini aþar. Bizzat bay Dühring hakkýnda onun hiçbir zaman
ince olmasa da, merkantilizmin modern deðiþimini yaptýðý söylenebilir. Gerçekten
bay Dühring, üretim meta üretim biçimi içinde yapýlýr olmaktan çýktýðý zaman bile, paranýn
rolünü oynamaya devam edeceðini varsayar.
Dühring, Boisguillebertten Lawa geçer.
Law: Ýskoçya bankalarýný inceleyen Adam Smith, kitap II, bölüm 2, (bu arada denk
düþtükçe Lawu da eleþtirir), ötekiler arasýnda, ulusal kredi bankalarý da kurulmuþtu
þu gözlemi yapar:
Kendi çýkarý ile çeliþkiye düþmemek için bir banka, iþ yaptýðý dolaþan sermayenin
hepsini ya da hatta çok büyük bir bölümünü bir tüccara borç veremez; çünkü her ne
denli bu sermaye ona sürekli olarak para biçimi altýnda gelse de ondan ayný biçim
altýnda çýksa da, giriþlerin tümü çýkýþlarýn tümünden gene de çok farklýdýr ve bir bankanm
rahatça çalýþmasýna uygun, ölçülü öneller içinde, tüccarýn ödemelerinin toplamý bankanýn
avanslarýnýn toplamýna eþit olmaz. Bir banka, iþ adamýna sabit sermayesinin önemli bir
kýsmýný, örneðin topraðý iyileþtirmeye giriþen birinin kullandýðý sermayeyi ödünç verme
olanaðýna daha da az sahiptir. ... Sabit sermaye giriþleri, hemen her zaman dolaþan
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Lawa gelince bay Dühring, baþarý ile ancak þu gerçekten
yerli yerinde gözlemi yapar:
Lawun da son temeli (yani deðerli madenler temelini)
hiçbir zaman tamamen ortadan kaldýramadýðý ama son sýnýra, yani
sistemin yýkýlýþýna, kaðýt para çýkarýlmasýna deðin götürdüðü
görülür. (s.94.)
Gerçeklikte, eðer yalýn para iþaretleri olan kaðýttan kelebekler halk içinde seke seke uçuþacaklardýysa bu, deðerli madenler
temelini ortadan kaldýrmak için deðil, tersine, halkýn ceplerini tamtakýr devlet kasalarýna boþaltmak içindi.*
Gene Pettyye ve bay Dühringin iktisat tarihinde ona oynattýðý silik role dönmek için, önce Pettynin hemen ardýndan gelenler üzerine, Locke ve North üzerine bize ne dendiðine bakalým.
Lockeun Considerations on Lowering of [sayfa 337] Interest and Raising Of Moneysi ile Northun Discourses upon Tradei ayný yýl,
1691de yayýnlandýlar.**
sermaye giriþlerinden çok daha yavaþtýr ve ... bunlar iþadamýna, uzun yýllar süren ve bir
bankanýn rahatça çalýþmasýna uygun düþmek için gereðinden uzun olan bir dönem
geçmeden, çok seyrek olarak geri gelirler.
Law eleþtirisinde bay Dühring, bunu þu biçimde deðiþtirir: Bir para sisteminin temeli,
gerçekte ... hiçbir zaman yalnýzca geleceði geniþ ölçüde öncelemeleri ve somut olarak
þimdiki zaman için doðal üretimlerin ancak çok küçük bir parçasý ile görünmeleri
nedeniyle, büyük bir tutar meydana getiren sermaye deðerlerinden bileþemez. Ýçiçe geçen
ekonomik üretimlerin iþleyiþinde, zaman ve deyim yerindeyse uyum baþrolü oynar. Ama
asýl anlamda para, bir anlýk dolaþýma ve o anda verilmiþ iliþkilerin dengelenmesine hizmet
edecek bir þeydir... Yüzeysel olmamalarýna karþýn yalýn olan bu fikirler, para sistemeni
deðerli madenler temelinden ayýrma yolundaki her giriþimin eleþtirisini içerir. (s. 94)
Ýlkin A. Smithin kendini beðenmiþ yavaþlaþtýrýlmasý, deðerli fikirlerinin arý söz ebeliði
durumuna çevrilmesi; ama eþeðin kulaklarý, paragrafýn sonunda görünüyor. Para sisteminin
deðerli madenler temelinden ayrýlamama nedeni, bu yüzeyde olmayan fikirden çok
baþka bir yerdedir. Metayý isteyen ama parayý istemeyen, özel deðiþime dayanan üretimi
isteyen ama bu üretimin zorunlu koþullarýný istemeyen ütopyacýlar demek ki parayý yalnýzca
elle tululur biçimi altýnda deðil, ama saçmalamanýn gazsal biçimi altýnda da deðerlerin
ölçüsü olarak ortadan kaldýrdýklarý zaman, mantýða ters düþmezler. (Contribution à la
critique de leconomie politique, s. 47.) Ama bay Duhringin para üzerindeki fikirlerini
aydýnlatmayý Kapital bile baþaramadý.
* Bundan sonra MNde þu baþlýk gelir:
YENÝDEN PETTY, YUKARDA ADI GEÇEN LOCKE VE NORTH VE
1691 ILE 1752 ARASINDA DÜHRÝNGDE OLUP BÝTENLER
** M1de söyle izler:
Locke: Pettyden, Dühring, Lockea geçer. Ama, Lockeun Treaty Concerning
Government ýndan yanlýþ olarak yorumlanmýþ, dolayýsýyla yanlýþ olarak eleþtirilmiþ bir
parça bir yana, onun (Barbonun Lockea karþý yapýtýnda [1696] kýnadýðý) merkantilist
görüþleri üzerindeki birkaç boþ söz bir yana, Lockeun en önemli iktisat yapýtý: Some
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Onun [Locke] faiz ve para üzerine yazdýklarý, merkantilizm
çaðýnda devlet yaþamý olaylarý konusunda geçerliliði olan
düþünceler çerçevesinden çýkmaz. (s. 64.)
 Bu açýklamanýn okuru için, Lockeun Lowering of
Interestinin 18. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Fransa ve Ýtalyada ekonomi politik üzerine, hem de çeþitli yönlerden öylesine büyük bir etki
kazanmýþ olmasýnýn nedenleri herhalde çok açýk olacaktýr.
Faiz oranýnýn özgürlüðü üzerine, birçok iþ adamý [Locke
ile] ayný þeyi düþünüyor ve durumun evrimi de faiz oraný karþýsýndaki engellerin etkisiz olarak görülmesi eðilimini yaratýyordu. Bu
Dudley Northun Discourses upon Tradeini özgür deðiþim yönünde
yazabildiði bir zamanda, faiz sýnýrlamalarýna karþý teorik muhalefeti
olaðanüstü hiçbir yaný bulunmayan bir muhalefet olarak gösteren
birçok þey, deyim yerindeyse havada olmalýydý. (s.64.)
Demek ki Locke, olaðanüstü hiçbir þey söylemeksizin faiz
özgürlüðü üzerine teori kurmak için, þu ya da bu çaðdaþ iþ adamý
nýn düþüncelerini yeni baþtan düþünmek ya da zamanýnda, deyim
yerindeyse havada olan þeyleri yakalamaktan baþka bir þey
yapmamalýydý! Ama gerçekte Petty, daha 1662de, Treatise on Taxes
and Contributionsunda, bizim tefecilik adýný verdiðimiz para rantý
olarak faizi (rent of money which we call usury), toprak ve bina
mülkiyeti rantý (rent of land and houses) ile karþýlaþtýrýyor ve kuþkusuz toprak rantýna karþý deðil ama elbette para rantýna karþý yasama önlemleri aracýyla sert davranýlmasýný isteyen toprak sahibi
karþýsýnda, doða yasasýna karþý pozitif hukuk yasalarý [sayfa 338] çýkarmanýn ne denli boþ ve kýsýr bir þey olduðunu gösteriyordu (the
vanity and fruitlessness of making civil positive law against the
law of nature).* Bu nedenle, Quantulumcumque Concerning Money (1682)sinde faizin yasal düzenleniþini, deðerli madenler dýþsatýmý ya da kambiyo kurlarýnýn düzenlenmesi denli budalaca bir
þey olarak ilân eder. Ayný yapýtta, Raising of money üzerine kesin
þeyler söyler (örneðin bir ons gümüþten iki kat þilin basarak yarým
þiline bir þilin adýný verme giriþimi).
Bu son noktada Petty, Locke ve North tarafýndan, düpedüz
Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest and Rasing of Money
(1661) üzerine öðrendiðimiz þey iþte þu.
* W. Petty, A Treatise on Taxes and Contributions..., London 1662, s. 28-29. -Ed.
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ya da çok az bir farkla kopya edilir. Ama faiz konusunda Locke,
Pettynin para faizi ile toprak rantý arasýndaki paraleline baðlanýr,
oysa daha ileri giden North, sermaye rantý olarak (rent of stock)
faizi toprak rantýna ve finans lordlarýný da toprak lordlarýna karþý
koyar. Ama Locke, Petty tarafýndan istenen faiz serbestliðini ancak
sakýnýmlarla benimserken, North bu özgürlüðü kesin olarak benimser.
Daha ince anlamda daha da zorlu bir merkantilist olan
bay Dühring, kendini Dudley Northun Discourses upon Tradeinden,* bu yapýtýn özgür-deðiþim yönünde yazýldýðý gözlemi ile
kurtardýðý zaman, kendi kendini geride býrakýr. Bu, Harvey üzerine,
onun kan dolaþýmý yönünde yazdýðýný söylemek gibi bir þeydir.
Northun yapýtý, öbür deðimleri bir yana, iç ticarete iliþkin olduðu
denli dýþ ticarete iliþkin olarak da hiçbir þeyin engellemediði bir
mantýkla yazýlmýþ, özgür-deðiþim öðretisinin tamamen klasik bir
tartýþmasýdýr; kuþkusuz 1691de olaðanüstü bir þey!
Bununla birlikte bay Dühring, bize Northun bir tüccar,
üstelik kötü bir çocuk olduðunu ve yapýtýnýn baþarý kazanamadýðýný açýklar. Böyle bir yapýt, Ýngilterede koruyucu sistemin kesin
utkusu zamanýnda, toplumun her iþinde önayak olan ayak takýmý
gözünde baþarý kazansýn  iþte bir bu eksikti! Gene de bunun
böyle olmasý, bu yapýtýn Ýngilterede [sayfa 339] hemen arkasýndan,
hatta birkaçý 17. yüzyýl sonundan önce yayýnlanan bir dizi iktisat
yapýtýnda görülebilecek hýzlý teorik etkisini engellemedi.
Locke ve North, Pettynin ekonomi politiðin hemen her alanýnda gerçekleþtirdiði ilk baþarýlarýn, Ýngiliz ardýllarý tarafýndan birer
birer nasýl yeniden ele alýnýp geliþtirildiklerini bize göstermiþlerdir.
Bu sürecin, 1691den 1752ye deðin giden dönem içindeki izleri,
kendini daha bu dönemde herhangi bir önem taþýyan tüm iktisat
yapýtlarýnýn, olumlu ya da olumsuz hareket noktasý olarak Pettyyi
almýþ olmalarý yalýn olgusu ile en yüzeysel gözlemciye bile zorla
kabul ettirir. Bu nedenle, özgür kafalarla dolu bulunan bu dönem,
ekonomi politiðin kerteli oluþmasýnýn irdelenmesi için en önemli
dönemdir. Bu dönem Kapitalde, Petty ile bu dönem yazarlarýna o
denli önem vermiþ olmasýný Marksa baðýþlanmaz bir günah olarak
yükleyen parlak üsluplu tarih yazma biçimi tarafýndan, tarihten
* Dudley North, Discourses upon Trade..., London 1691, s. 4. -Ed.
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düpedüz silinmiþtir. Bu tarih yazma biçimi, Locke, North, Boisguillebert ve Lawdan hemen fizyokratlara geçer ve daha sonra ekonomi politiðin gerçek tapýnaðýnýn giriþinde, David Hume görünür.
Bay Dühringin izniyle, kronolojik düzeni yeniden kuracak ve bunun sonucu Humeu fizyokratlarýn önüne koyacaðýz.*
Humeun ekonomik Essayleri** 1752de yayýnlandý. Bir
bütün oluþturan Of Money, Of the Balance, of Trade, Of Commerce
baþlýklý denemelerde Hume, adým adým ve çoðu kez [sayfa 340] yalýn
özençlerine deðin, Jacob Vanderlintin Money Answers All Things,
Londra, 1734, kitabýný izler. Bu Vanderlint, bay Dühring için ne
denli bilinmez kalmýþ olursa olsun, 18. yüzyýl sonu, yani Adam
Smithten sonraki dönem Ýngiliz iktisat yapýtlarýna deðin hesaba
katýlýr.
Vanderlint gibi Hume da parayý, yalýn bir deðer simgesi olarak inceler; ticaret bilançosunun bir ülke için sürekli biçimde lehte
ya da aleyhte olamamasý nedenlerini, hemen hemen harfi harfine
Vanderlintten kopya eder (ve bu da önemli bir þeydir, çünkü deðer
simgeleri teorisini baþka birçok kitaptan da alabilirdi); çeþitli ülkelerin çeþitli ekonomik konumlarýna göre doðal olarak kurulan bilançolar dengesini Vanderlint gibi öðretir; özgür-deðiþimi Vanderlint
gibi, ama biraz daha az cüret ve mantýkla öðütler. Vanderlint gibi
ama onunki denli belirgin olmayan bir biçimde, gereksinmeleri
üretimin motoru olarak deðerlendirir. Meta fiyatlarý üzerinde
yanlýþlýkla kredi parasý ve devlet tahvillerine yüklediði etkide Vanderlinti izler; Vanderlint ile birlikte kredi parasýna mahkum eder,
Vanderlint gibi meta fiyatlarýný emeðin fiyatýna, yani ücrete baðlar;
hatta para yýðmanýn (thésaurisation, iddihar) meta fiyatlarýný düþük
bir oranda tuttuðu yolundaki o delice fikri bile Vanderlintten kopya
* Bundan sonra MNde þöyle devam eder:
 ... yoksa onlarýn arkasma deðil, ama öte yandan, bizden bilgeliðinin kaynaklarýný
ortaya koyarak, bir yazarýn ayýrdedici özgülüðüne zarar vermememizi isteyen bay
Dühringin çok çýkar gözetir yasaklamasýna karþýn (bkz: s. 50), Hume ile birlikte o polis
yönetmeliklerine karþý gelen özgürlüðü kullanacaðýz. (a)
DAVID HUME
(a)
Bunu M1de þu izler:
Valckenaer, bundan otuz yýl kadar önce, Humeu modern ekonomi politiðin temelini
atan adam olarak göstermeye kalkmýþtý; ama bu iþ, Dühringdeki gibi kalleþçe bir niyetle
yapýlmamýþtý, bu konu üzerinde birazdan gene konuþacaðýz.
** David Hume, Essays, Moral and Political, and Dialoques Concerning Natural
Religion, vol. 4, Political discourses, Edinburgh, 1752. -Ed.
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eder vb., vb..
Uzun zaman önce bay Dühring, Humeun para teorisi konusunda baþkalarýnýn düþtüðü yanýlgýyý gizemli bir havayla kulaðýmýza fýsýldamýþ; özellikle Humeun, Vanderlint ve adýný anacaðýmýz
bir baþka yazarla daha, J. Massie ile olan gizli iliþkilerini, üstelik izin
de almaksýzýn göstermekte sakýnca görmeyen Marksa gözkorkutucu anýþtýrmalarda bulunmuþtu.
Ýþte bu yanýlgýnýn içyüzü. Humeun, paranýn deðer simgesinden baþka bir þey olmadýðý ve bunun sonucu öteki koþullar
deðiþmediði sürece, meta fiyatlarýnýn dolaþýmdaki para miktarýnýn
artýþýndan dolayý düþtükleri ve azalýþýndan dolayý yükseldikleri yolundaki gerçek para teorisine iliþkin olarak bay Dühring, dünyanýn
en büyük iyi niyetiyle ve gizemine sahip bulunduðu ýþýklý biçim
hesaba katýlarak, öncellerinin yanlýþlýkla söyledikleri þeyleri yinelemekten baþka [sayfa 341] bir þey yapamaz. Humea gelince, sözü
geçen teoriyi sunduktan sonra kendi kendine, Amerika madenlerinin bulunmasýndan sonra da, gene de sanayinin, bu madenlerin
sahipleri hariç, Avrupanýn bütün uluslarýnda geliþtiðinin ve bunun
da, baþka nedenler arasýnda, altýn ve gümüþ artýþý sonucu
olduðunun açýk olduðu itirazýnda bulunur (ayný öncüllerden hareket eden Montesquieu de daha önce ayný þeyi yapmýþtý).* Hume
bu olayý, metalarýn yüksek fiyatý, altýn ve gümüþ artýþýnýn zorunlu
sonucu olmasýna karþýn, gene de bu artýþý hemen izlemez ama
paranýn tüm devlette dolaþmasý ve etkilerini nüfusun tüm katmanlarý üzerinde duyurmasý için belirli bir zamanýn geçmesi zorunludur diyerek açýklar. Bu aracý dönemde, paranýn sanayi ve ticaret
üzerinde olumlu bir etkisi vardýr. Bu açýklamanýn sonunda Hume,
öncellerinin ve çaðdaþlarýnýn çoðundan daha dar bir biçimde de
olsa, bize bunun nedenlerini söyler:
Parayý tüm topluluktaki ilerlemesi içinde izlemek kolaydýr
ve o zaman onun, emeðin fiyatýný yükseltmeden önce, herkesin
çabasýný kamçýlayacaðýný görürüz.**
Bir baþka deyiþle, Hume burada deðerli madenlerin deðerinde bir devrimi, düpedüz bir deðer düþmesini ya da ayný anlama
gelmek üzere deðerli madenlerin deðer ölçüsünde bir devrimi be* Montesquieu, De IEsprit des lois, Cenevre 1748. -Ed.
** David Hume, Essays and Treatises on Several Subject, vol. I, London 1777, s. 303304. -Ed.
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timler. Bundan, meta fiyatlarýnýn yavaþ yavaþ oluþan eþitlemesinde,
bu deðer düþüþünün emeðin fiyatýný, yani ücretleri ancak son
kertede yükselttiði; bunun iþçiler zararýna tüccar ve sanayicilerin
kârýný yükselttiði (bunu tamamen normal karþýlar) ve böylece çabayý kamçýladýðý doðru sonucunu çýkarýr. Ama gerçek bilimsel
soru: Deðerli madenlerin, deðerlerinde hiçbir düþme olmadan artan bir dýþalýmý meta fiyatlarý üzerinde etkili olur mu ve nasýl etkili
olur?  bu soru, herhangi bir deðerli madenler artýþýný onlarýn
deðerden düþmeleri ile karýþtýran Hume tarafýndan sorulmaz bile.
Demek ki Hume, Marks ona neyi yüklerse tastamam onu yapar
(Contribution à critique, s. 141).* Geçerken [sayfa 342] bu noktaya gene döneceðiz, ama daha önce Humeun faiz üzerindeki denemesine bakalým.
Humeun, faizin varolan para yýðýný ile deðil ama kâr oraný
ile düzenlendiði yolundaki açýkça Lockea karþý yöneltilmiþ tanýtlamasý ile faiz oranýnýn yüksek ya da düþük düzeyini belirleyen nedenler üzerindeki öteki açýklamalarý,  bütün bunlar, Humeun
Essayinden iki yýl önce, 1750 de yayýnlanan bir yapýtta: An Essay
on the Governinig Cause of the Natural Rate of Interest wherein
the sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke, on that head, are
consideredde daha doðru ve daha kaba bir biçimde bulunur. Bu
yapýtýn yazarý, birçok bakýmdan çok hareketli ve o çaðýn Ýngiliz
bibliyografyasýndan anlaþýlabileceði gibi çok okunan bir yazar olan
J. Massiedir. Faiz oraný üzerine Adam Smith tarafýndan yapýlan
açýklama, Massieye Humedan daha yakýndýr. Massie de, Hume
da, her ikisinde de bir rol oynayan kârýn içyüzü üzerine ne herhangi bir þey bilir, ne de herhangi bir þey söylerler.**
Genel olarak, diye kurum satar bay Dühring, Hume üzerine yapýlan deðerlendirmelerde çoðu kez büyük bir taraf kayýrýcýlýðý
ile davranýlmýþ ve hiç de onun olmayan fikirler ona maledilmiþtir.
Ve bu davranýþýn birçok çarpýcý örneðini bize bay
Dühringin kendisi verir.***
* Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, s. 208-212. -Ed.
** M2de þöyle devam eder:
Öte yandan, bay Dühringin Humeun On Interest denemesi üzerine yaptýðý sunuþ,
son derece yüzeysel ve kýsmen de yanlýþtýr.
*** M2de þöyle devam eder:
17. yüzyýldan beri Hollanda, Ýngiliz iktisatçýlarýn gözüne örnek bir ülke olarak
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Böylece, örneðin Humeun faiz üzerindeki Essayi þu sözlerle baþlar: [sayfa 343]
Her ne denli ben bunun nedeninin, genel olarak kabul
edilen nedenden bambaþka olduðunu sanýyorsam da, düþük faiz
oranýndan baþka hiçbir þey, hem de haklý olarak, bir halkýn gönenç durumunun en güvenilir belirtisi olarak görülmemektedir.*
Yani daha ilk tümcede Hume, faiz oranýnýn düþüklüðünün
bir halkýn gönençli durumunun en güvenilir belirtisi olduðu kanýsýný, zamanýnda orta malý durumuna gelmiþ bulunan beylik bir
düþünce olarak anar. Ve gerçekten bu fikir herkesçe bilinen bir
fikir durumuna gelmek için, Childdan sonra tam yüz yýl geçirmiþtir.
Buna karþýlýk:
[Humeun] faiz oraný üzerindeki düþüncelerinde, özsel olarak faiz oranýnýn, durumun [hangi durumun?] gerçek barometresi
olduðu ve düþüklüðünün bir halkýn gönencinin hemen hemen
þaþmaz bir belirtisi bulunduðu fikrini vurgulamak gerekir. (s. 130).
Böyle konuþan taraf kayýrýcý ve suçlu kiþi kim? Bay Dühring
den baþkasý deðil.**
görünüyordu. Bu ülkenin zenginliði ve düþük faiz oraný da onlarý etkiliyordu. Culpeper ve
Childdan bu yana, faiz oranýnýn düþüklüðüne verilen büyük önemin nedeni budur.
Hume, beylik bir fikir durumuna düþmüþ bir kanýyý kendine malederek, önemli bir
fikir durumuna getirme savýnda bulunacak bir Dühring deðildir. Faiz üzerindeki
denemesine, daha ilk anda E. Dühringin çürütülmesini içeren þu tümce ile baþlar: Her
ne denli ben...
* David Hume, op. cit., s. 313. -Ed.
** MNde þöyle devam eder:
Bu ayný kiþinin davranýþ biçimi üzerine, paralarýný çaldýðý yazarlarýn anýlmasý
karþýsýnda o denli ince bir hoþnutsuzluk duymasýnýn nedenlerini de gösterecek bir baþka
örnek! (a)
Faiz oranýný para miktarýnýn belirlediði yolundaki halk yanýlgýsýnýn bir baþka nedeni
der Hume, dýþ fetih sonucu ellerine birdenbire para ve deðerli madenler geçmesi üzerine,
paranýn yayýlmasý ve her köþeye sýzmasýndan sonra, yalnýzca kendilerinde deðil ama
bütün komþu dev-letlerde de faizin düþtüðü çeþitli uluslar örneði olsa gerekir. Fatih
ulusta para, toprak satýn alarak ya da faize vererek onu deðerlendirmeye çalýþan birçok
yýrtýcý kuþun eline geçer ve böylece kýsa bir zaman için sanki sanayi ve ticarette büyük
bir geliþme olmuþ gibi bir sonuç meydana gelir [yani faiz oranýnda bir düþme görülür].(b)
Ama bu görünüþ uzun süre devam etmez, hatta devam ettiði görülse bile, fatih ulusa
kalan ganimet para sonucu, meta fiyatlarýnda buna uygun düþen bir yükselme olur, faiz
oraný yeniden eski düzeyine döner. (c)
Ama fatih ulus ile tecimsel iliþkilerde bulunan komþu uluslara gelince, faiz oranýnýn
düþüþü, bunlarda fatih ulus ile bilançolarýnda dengenin kurulmasýndan, yani fatih ulusun
soyduðu hazinenin ticaret yoluyla ötekiler arasýnda daðýlmasýndan sonra baþlar (yoksa
kiþinin onu koyacaðý gibi önce deðil). Ama faiz oranýnýn bu düþüþü, salt kendi baþýna
alýnmýþ paranýn artýþýndan deðil, bu artýþ emek ve gerekli geçim araçlarý fiyatýný artýrmadan
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Öte yandan eleþtirel tarihçimizde yapmacýksýz bir þaþkýnlýk
uyandýran þey de Humeun, bazý baþarýlý fikirler konusunda, kendini bunlarýn sahibi olarak göstermeye bile kalkmamasýdýr. Ýþte
bay Dühringin baþýna gelmeyecek bir hal.
önce, para artýþýnýn doðal sonucu olan sanayideki geliþmeden ileri gelir. Sanayideki bu
geliþme, diye devam eder Hume, para miktarýnýn ayný kalmýþ [sayfa 344] miþ olmasma
karþýn, baþka nedenlere de dayanabilirdi. Daha önce Of Money denemesinde görmüþ
bulunduðumuz gibi bütün etki, bütün meta fiyatlarý ve dolayýsýyla son çözümlemede
ücret de buna uygun yükseliþlere uðramadan önce, burada yeni baþtan deðerli
madenlerdeki deðer düþmesine yüklenir. Hume için, deðerli madenlerin artýþlarý
durumunda deðer yitirmeleri ya da azalýþlarý durumunda deðer kazanmalarýndan baðýmsýz
olarak ortaya çýkan baþka para miktarý deðiþikliði yoktur. (d)
Humeun yalnýzca özetini verdiðimiz ve kesin olarak para miktarýnýn faiz oranýný
sözde belirleyeceði yolundaki halk yanýlgýsýnýn nedenlerinden birini, para soyan vb.
uluslar örneðinden alýnan nedeni, bütün hiçliði içinde göstermek için giriþtiði bu açýklama,
bay Kiþide þu küçük tümcede görünür:
Böylece, örneðin yukarda sözü edilen denge kurulmadan önce, para miktarý
deðiþikliðinin faiz oranýný etkileyebileceðine iþaret edilir [Hume tarafýndan] (s. 171).
Doðrusunu söylemek gerekirse, bu biçim altýnda tek doðru söz içermeyen ve Humeun
aslýnda ne dediðini okura tahmin ettirmekten bile uzak olan bu tümce, bay Dühringi bir
solukta þöyle devam etmekten alýkoymaz:
Böylece bir Humeun, kendi dargörüþ ya da ideolojilerini savunmak için ondan
yana olduklarýný söyleyen kimselerden daha bir dikkatlice düþündüðü görülüyor (s. 131).
Gerçekte bay Dühringin sevgili Humeunun, gerçi biraz pýsýrýk bir özgür-deðiþim
havarisi olmasý; dolayýsýyla özgür-deðiþim doktrinerlerinin bile ondan yana olduklarýný
söylemekte haklý bulunmalarý, oysa kiþinin, 19. yüzyýlýn biraz ince merkantilistlerinden
alýnmýþ kendi dargö-rüþ ve ideolojilerini savunmak için biraz önce göstermiþ
bulunduðumuz biçimde onu çarpýtma zorunda kalmasý gibi bir þanssýzlýðý var.
(a) M2de þöyle devam eder:
Böylece, örneðin para miktarý deðiþikliðinin yukarda sözü geçen denge
kurulmasýndan önce faiz haddini etkileyebileceði [Hume tarafýndan] kabul edilir (130,
131).
Ýlkin bay Dühring, yukarda sözü geçen denge sözü ile, sanki bu söz çeþitli uluslar
arasýndaki bilançolarýn dengesi ile ilgiliymiþ gibi, ikinci olarak da Humea göre para
miktarýndaki bir deðiþikliðin faiz haddine zararlý olabileceði çok özel koþullarýn sözünü
etmeyerek, okurunu iki nedenle þaþýrtýr.
(b) M2de þöyle devam eder:
Ne var ki faiz oranýndaki düþüþün fatih ülke ile komþu devletlerde farklý nedenleri
vardý ama ne birinde, ne de ötekilerde bu sonucu yalnýzca altýn ve gümüþ artýþýna
yükleyebiliriz.
(c) M2de þöyle devam eder:
Demek ki burada Hume tarafýndan ele alýnan olayýn, kendi öz düþüncesine göre, faiz
oranýnýn normal hareketi ile hiçbir ilgisi yoktur.
(d) M2de þöyle devam eder:
Bay Dühring, sarsýcý açýklamasýnda, ilkin bir yandan Humeun fetih yoluyla elde
edilen para ile ticaret yoluyla elde edilen paranýn etkileri arasýnda yaptýðý ayrýmýn sözünü
hiç etmeyerek, öte yandan Humea, fatih ulus ile komþu uluslar arasýnda yukarda sozü
edilen dengenin kurulmasýndan sonra, yani birincinin parasýnýn bir kýsmýnýn, faiz oranýný
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Humeun her deðerli maden artýþýný bir deðer düþmesine,
kendi öz deðerinde, yani metalarýn deðer ölçüsünde bir devrime
eþlik eden artýþ ile nasýl karýþtýrdýðýný görmüþtük. Bu [sayfa 345] karýþýklýk
Humeda kaçýnýlmaz bir þeydi, çünkü deðerli madenlerin deðer
ölçüsü görevi üzerine en küçük bir fikri yoktu. Bu konuda fikri
olamazdý, çünkü deðer üzerine hiçbir þey bilmiyordu. Deðer sözcüðü, incelemelerinde belki yalnýzca bir kez görünür, o da Lockeun
deðerli madenlerin ancak sanal bir deðere sahip olduklarý yolundaki yanlýþýný, onlar özsel olarak saymaca bir deðere sahiptir
diyerek biçimsizleþtirdiði parçada.*
Burada o, yalnýzca Pettynin deðil ama Ýngiliz çaðdaþlarýndan
çoðunun da altýndadýr. Pettynin uzun zamandan beri aþmýþ bulunduðu bir aþama olan tüccarý üretimin baþta gelen iticisi olarak yüceltmeye devam ettiði zaman da ayný gecikmenin kanýtýný
verir. Humeun incelemelerinde, bellibaþlý ekonomik iliþkiler ile
uðraþtýðý yolunda bay Dühring tarafýndan verilen güvenceye gelince, Humeun ekonomik çalýþmalarýnýn dar çevrenine þaþýp kalmak için, Cantillonun Adam Smith tarafýndan adý anýlan yapýtýna
(Humeun incelemeleri gibi 1752de, ama yazarýn ölümünden yýllarca sonra yayýnlanmýþ yapýt) bakmak yetecektir.** Hume, söylenmiþ bulunduðu gibi, hatta ekonomi politik alanýnda bile, bay Dühringin kendisine verdiði berata karþýn saygýdeðer kalýr; [sayfa 346] ama
bu alanda çað açmak þöyle dursun, özgün bir araþtýrýcý bile deðildir.
Onun iktisat incelemelerinin zamanýndaki aydýn çevreler üzerindeki
etkisi, yalnýzca açýklamanýn üstünlüðünden deðil ama daha da
çok o sýralarda serpilip geliþmekte olan sanayi ve ticaretin, baþka
bir deyiþle o zaman Ýngilterede hýzla yükselen kapitalist toplumun
ilerici ve iyimser bir yüceltilmesi olmasýndan ileri geliyordu: Yani o
toplum, bu incelemeleri alkýþlamaktan baþka bir þey yapamazdý.
düþürecek biçimde, bu sonuncularýn ülkesine akmasýndan sonra dedirtecek yerde,
yukarda sözü edilen denge [yani çeþitli uluslar arasýndaki parasal bilanço dengesi,
Dühringde yukarda sözkonusu olan yalnýzca ve yalnýzca bu dengedir, baþkasý deðil]
kurulmadan önce dedirterek çarpýtýr. Ve eðer faiz oraný düþerse bu, paranýn arttýþý için
deðil ama para artýþý, fiyatlarda ve özellikle ücrette genel bir yükselmeye neden olmadýðý
sürece, sanayiyi geliþtirdiði içindir.
* David Hume, op. cit., s. 314. -Ed.
** R. Cantillonun Essai sur la natura du commerce en général adlý kitabý 1752de
deðil 1755te yayýmlandý. Adam Smith bu yapýttan, An Inquiry into the Nature...de söz
eder. -Ed.
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Yalýn bir bilgi yetecek. Tam da Humeun yaþadýðý çaðda, toprak
sahipleri ve genel olarak zenginlerin vergi yükünü azaltmak için o
çok ünlü Robert Walpole tarafýndan yöntemli bir biçimde kullanýlan
dolaylý vergiler sistemine karþý Ýngiliz halk yýðýnýnýn ne büyük bir
tutku ile savaþým verdiðini herkes bilir. Humeun, kafasýndan hiç
çýkarmadýðý ve dolaysýz vergilerin en koyu düþmaný, toprak vergisinin en kararlý yandaþý olan yanýtçýsý Vanderlinte karþý, adýný anmaksýzýn kalem tartýþmasý yaptýðý Vergiler Üzerine Denemesinde
(On Taxes) þunlar okunabilir:
Ýþçinin bu vergileri [tüketim vergileri] emeðinin fiyatý artmaksýzýn çaba ve tasarruf ruhunu artýrarak ödeyebilecek durumda
olmamasý için, gerçekte bunlarýn çok aðýr ve çok usdýþý biçimde
daðýtýlmýþ vergiler olmalarý gerekir.*
Ýnsan burada Robert Walpoleun da kendisini dinlediðini
sanýr, hele buna Kamu Kredisi Üzerine Denemenin, devlet alacaklýlarýndan vergi toplamýnýn güçlüðü konusunda þöyle dendiði parçasý da eklenirse:
Onlarýn gelirlerindeki azalýþ, oktruva ya da gümrüklerin basit bir maddesi görünüþü altýnda gizlenemez.**
Bir Ýskoçyalýdan da baþka türlüsü beklenemeyeceði gibi,
Humeun burjuva kârý için duyduðu hayranlýk hiç de platonik bir
hayranlýk deðildir. Kökeni yoksul bir aileye dayandýðý halde, 1.000
sterlinlik bir yýllýk gelir sahibi oldu ve bunu da, bir Petty sözkonusu
olmadýðýna göre, bay Dühring þu biçimde açýklar: [sayfa 347]
Ýyi bir özel tasarruf sayesinde, çok dar olanaklar temeli
üzerinde, kimsenin keyfine göre yazma zorunda olmamak durumuna eriþmiþti.
Bay Dühring, ayrýca:
Hiçbir zaman partilerin, prenslerin ya da üniversitelerin etkisiyle en küçük bir ödün vermedi dediði zaman, bilindiði kadarýyla
Humeun bir Wagener*** ile hiçbir zaman ortaklaþa bir yazý iþi
yapmadýðýný ama hiç deðilse whig oligarþisinin yorulmak bilmez
bir yandaþý olduðunu, Kiliseyi ve Devleti yücelttiðini ve bu deðimine karþýlýk olarak, kendisine önce Paris elçiliðinde sekreterlik
* David Hume, op. cit., s. 367. -Ed.
** Ibid., s. 379. -Ed.
*** Bismarck, dostu Wagenerin aracýlýðý ile bay Dühringten toplumsal sorun üzerine
bir inceleme istemiþ ve bay Dühring de bu incelemeyi yazmakta özen göstermiþtir. -Ed.
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görevi ve daha sonra da ondan çok daha önemli ve çok daha kazançlý müsteþarlýk görevi verildiðinin doðruluðunu da kuþkusuz itiraf
etmek gerekir.
Siyasal bakýmdan Hume, tutucu ve sýký sýkýya kralcý kanýdaydý ve her zaman da öyle kaldý. Bundan ötürü kurulu kilise yandaþlarý tarafýndan, sapkýnlýkla Gibbon denli sert bir biçimde suçlandýrýlmadý der, yaþlý Schlosser.*
Bu bencil Hume, bu tarih kurcalayýcýsý, Ýngiliz keþiþlerini
çoluksuz çocuksuz, sadakayla bolluk içinde yaþamakla suçlar, ama
kendisinin de hiçbir zaman ne ailesi, ne karýsý oldu; bu adam, devlete yapýlmýþ herhangi bir hizmetle hiçbir zaman hak kazanmaksýzýn
devlet gelirlerinden týka-basa yiyen, ense kulak adamakýllý yerinde
biriydi der avam takýmýndan o kaba Cobbet.** Yaþamýn pratik
davranýþýnda, baþlýca yönlerde bir Kantý hayli önceler, der bay
Dühring.
Ama Eleþtirel Tarihte Humea, bu denli abartýlmýþ bir yer
neden verilir? Yalnýzca bu ciddi ve ince düþünür, 18. yüzyýl Dühringi olma onuruna sahip bulunduðu için. Eðer bir Hume bütün
bir bilim dalýnýn [iktisat] kurulmasýnýn aydýnlanmýþ felsefenin bir
yapýtý olduðunu tanýtlamaya [sayfa 348] yarýyorsa, onun müjdeci rolü
bütün bir bilim dalýnýn zamanýmýz için tamamlanýþýný, yalnýzca
aydýnlanmýþ durumda bulunan felsefeyi gerçeðin mutlak olarak
ýþýk saçan felsefesi haline dönüþtürmüþ olan ve kendisinin týpký
Humedaki gibi Alman topraðý üzerinde þimdiye deðin görülmemiþ [þey]..., dar anlamda felsefe saygýsýnýn iktisat konusundaki
bilimsel çabalarla birleþmiþ bulunduðu þaþýlacak adamda bulacaðýnýn en iyi güvencesini verir.
Ýktisatçý olarak kuþkusuz saygýdeðer olan Humeu, önemi
geçmiþte yalnýzca bay Dühringin çaðý için kesin önem taþýyan
baþarýlarý üzerinde de öylesine direngenlikle susan o kýskançlýk
tarafýndan bilinmezlikten gelinebilmiþ birinci sýnýf bir iktisat yýldýzý
durumuna getirilecek kadar þiþirilmiþ görmemizin nedeni, iþte
bu.*** [sayfa 349]
* F. C. Schlosser, Weltgeschichte für das deutsche Volk, c. 17, Frankfurt-am-Main
1855, s. 76. -Ed.
** William Cobbet, A History of the Protestant Reformation in England and Ireland..., London 1824, s. 149, 116 ve 130. -Ed.
*** MNde þöyle devam eder:
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Bilindiði gibi fizyokratik okul, bize Quesnaynin Tableau économiquei ile Þimdiye deðin iktisat eleþtirici ve tarihçilerinin boþ
V. FÝZYOKRASÝ
Quesnay hiç olmazsa ekonomik kavramlarla yazýlmýþ bir þiir denebilecek bir þey
vermiþtir. (s.131.) Bay Dühring de fizyokrasi üzerindeki bölümünde özel bir baþarýyla
irdelenebilecek kendi þiir ya da daha doðrusu yapýntý (fiction) türüne sahip bulunmakla
birlikte, ayný þey, bay Dühring için söylenemez.
Önce Quesnaynin kiþiliði vb. fizyokrasi adý vb. üzerine sekiz tatsýz tuzsuz yineleme
sayfasý. Bu sekiz sayfalýk giriþten sonra, bay Dühring þöyle devam eder:
Üretim ve bölüþüm iliþkilerinin bu ekonomik kopyasýnýn Quesnayde ne anlama
geleceði, ancak eðer daha önce zenginliklerin üretimi üzerine ona özgü bulunan yönetici
kavramlar adamakýllý irdelenirse gösterilebilir. Bu konudaki fikirler, hatta en iyi
çözümlemelerde, örneðin A. Smithin çözümlemesinde bile bellibaþlý çizgileri gereðince
öðrenilemeyecek denli kararsýz bir belirsizlikle gösterilmiþ olduklarý için, bu irdeleme iþi
zorunludur. ... Öyleyse, bu temel görüþler için geleneksel kolay çözümlemelerle yetinmek,
amaca kötü hizmet etmek olacaktýr. (105).
Sonra tam beþ sayfa, her türlü cafcaflý sözler, sürekli yinelemeler ve hesaplý bir
düzensizlikle dolu beþ sayfa gelir; Quesnaynin Tableau économiquein temelinde yatan
görüþler üzerine þimdiye deðin görülmüþ bulunanlarýn hepsinden üstün olan bu
çözümlemenin, þu çiçeði burnunda açýklamalan içerdiðini gözlerden saklamak için:
Quesnay bir tek üretken sýnýf kabul eder, yani tarýmsal çalýþmayi yürütenlerin sýnýfýný,
bunlar yalnýzca etkinlikleri boyunca tükettiklerinden daha çoðunu ürettikleri için
üretkendirler, bu artýk, bu net ürün (109), topraðýn kullanýlmasýnda doðanýn insan
emeðini kendi kiþisel tüketiminden, bu emek için zorunlu tüketiminden daha çok
ödüllendirmesi sonucudur (107). Bu üretken sýnýf yanýnda,  çiftlik kirasýný alan ... toprak
sahipleri (105) sýnýfý ve son olarak da kýsýr sýnýf, çalýþmasý sýrasýnda ürünlerine ancak
[tarýmýn] bu net ürün[ün]den tükettiði kadar deðer geçiren bir sanayide çalýþan
kimselerin (106, 107) sýnýfý bulunur. Adam Smith üzerindeki bölümünde bay Dühring,
fizyokrasinin temel görüþlerinden anladýklarýnýn özetini þu terimlerle verir: Fizyokratlar
doðaya tarýmsal alanda [!] yüksek anlamda üretken güç olarak bakmýþlardý, ayrýca
tarýmcýnýn tüketimi üzerindeki artýðý [!] gözönünde tutmuþlar [!] ve bu nedenle, doðrusunu
söylemek gerekirse, tarýmsal çalýþmayi, tarýmsal çalýþma niteliðiyle hareket noktasý olarak
almamýþlardý. (148,149).
Ýnsanýn en basit okul kitaplarýndan (109) bile daha çoðunu çýkarmamak için kalýn
kafalýnýn biri, bir potache (lise öðrencisi) olmasý gerekirdi.
Özel olarak kurulmuþ bir sistemin yüksekliðinden yapýlan tarihsel eleþtiri (s. 9):
n° I, Quesnaynin temel görüþlerinin, geleneksel kolay çözümlemelerden son derece
yüksek olacak bir çözümlemesini vaat ediyor ve böylece bizi n° IIye: Tableau
économiquein Ques-nayde ne anlama geleceðinin açýklamasýna hazýrlýyordu. Prelüd
n° Iin en nazik yönlerinden biri þudur ki henüz adýndan baþka bir þeyi bilinmeyen
Tableau économique, konu dýþý olarak ve gizlice, geçerken þöyle bir koklanmýþ ve
homurtularla selamlanmýþtýr; bundan sonra sývýþýlýr ve þunun ya da bunun üstüne, örneðin
iþe baþlama ve sonuç üstüne derin düþüncelere dalýnýr (s. 109). Gerçekte bay Dühring
, sonunda, kendini n° I geniþ iþe baþlamasmdan n° II kýsa soluklu sonucuna geçmekten
alýkoyamadýðý an bu ayrým, sonderece açýk bir þeydir. Bundan ötürü, Tableau économique
konusunda n° I altýnda gizlice ve n° II altýnda kesin bir biçimde kendini gösteren þeyin
hepsini, ama hepsini sözcüðü sözcüðüne vereceðiz.
N° I. TABLEAU ÉCONOMIQUE ÜZERÝNE ARA VE AYRINTI
HAZIRLIK ÇALIÞMALARI.
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yere kafa patlattýklarý bir bilmece býrakmýþtýr. Bir ülkenin tüm zenginliðinin üretim ve dolaþýmýn fizyokratik anlayýþýný ortaya koyacak
olan bu tablo, daha sonraki iktisatçýlar için oldukça karanlýk kaldý.
Burada da bay Dühring, bizi kesin olarak aydýnlatacaktýr. Üretim
ve bölüþüm iliþkilerinin bu ekonomik imgesinin Quesnayde ne
anlama geleceði der, ancak daha önce ona özgü bulunan temel
fikirler adamakýllý irdelenirse açýklanabilir.
Ve bu fikirler, þimdiye deðin ancak kararsýz bir belirsizlik
ile sunulmuþ bulunduklarý ve Adam Smithte bile bunlarýn ana
çizgileri tanýnamayacak bir durumda olduðu için, bu irdeleme iþi
çok gerekli bir þeydir. O da bu nedenle beþ koca sayfa, içlerinde
her türlü cafcaflý sözler, sürekli yinelemeler ve hesaplý bir düzensizliðin, bay Dühringin Quesnaynin temel fikirleri üzerine ancak
ve ancak yetersizlikleri [sayfa 350] konusunda herkesi uyarmaktan
vazgeçmediði en basit okul kitaplarýnda bulunabileceði denli bir
þey bildiði uðursuz gerçeðini saklamaya çalýþacaklarý beþ sayfa boyunca okuruna ders verir. Henüz yalnýzca adý bilinen Tableaunun,
geçerken þöyle bir koklanmýþ olduðunu, ondan sonra örneðin iþe
baþlama ile sonuç arasýndaki ayrým gibi türlü-çeþitli derin düþünceler içine dalýndýðýný görmek, bu giriþin en sancýlý yönlerinden
biridir. Her ne denli bu ayrým Quesnaynin düþüncelerinde kesin
bir biçim altýnda bulunamazsa da, buna karþýlýk bay Dühring,
uzun bir giriþ biçimi altýndaki iþe baþlamasýndan, tuhaf bir biçimdeki kýsa soluklu sonuçuna, yani Tableaunun açýklamasýna geçtiði anda, bunun þimþek çaktýran bir örneðini verecektir. Öyleyse,
Quesnaynin Tableausu üzerine bay Dühringin söylemeyi uygun
bulduðu þeyin hepsini, ama sözcüðü sözcüðüne hepsini verelim:
Ýþe baþlamasýnda bay Dühring, þöyle der:
Gelirin [bay Dühring az önce net üründen sözediyordu]
para biçiminde bir deðer olarak alýnýp iþlenmesi gereði, ona [Quesnayye] apaçýk bir þey görünüyordu. ... O düþüncelerini hemen,
bütün tarýmsal ürünlerin ilk elin dýþýna çýkýþlarý sýrasýndaki satýþ sonuçlan olarak varsaydýðý para biçimindeki deðerlere baðlar [!].
Birkaç milyar (yani para biçimindeki deðerleri ile, tablosunun sütunlarýnda iþte bu biçimde [!] iþlem yapar.
Böylece Quesnaynin Tableauda, net ürün ya da net gelir
deðerleri dahil, tarýmsal ürünlerin para biçimindeki deðerleri
ile iþlem yaptýðýný üç kez öðrenmiþ bulunuyoruz. Daha ilerde þöyle
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okunabilir:
Eðer Quesnay bir gerçekten doðal görme biçimi yolunu
tutmuþ ve yalnýzca deðerli madenler ile para niceliðini deðil ama
para biçimindeki deðerleri de göz önünde tutmaktan kurtulmuþ
olaydý. ... Ama böylece o salt deðer tutarlarý ile hesap yapar ve net
ürünü a priori para biçiminde bir deðer olarak tasarlar [!].
Öyleyse, dördüncü ve beþinci kez olarak: Tableauda [sayfa
351] yalnýzca para biçiminde deðerler vardýr!
O [Quesnay] bunu [net ürün] harcamalarý çýkartarak ve
özsel olarak [iþte geleneksel olmayan ama bir o denli kolay olan
bir özet] toprak sahibine rant olarak düþen bu deðeri düþünerek
[!] elde etmiþtir.
Hâlâ bir adým bile ilerlemiþ deðiliz; ama þimdi ilerleyeceðiz:
Öte yandan net ürün, þimdi de [bu þimdi de bir inci!] doðal nesne olarak dolaþýma girer ve böylece ... kýsýr olarak adlandýrýlan sýnýfýn gereksinmelerini karþýlamaya yarar. Burada, düþüncenin
gidiþini belirleyen þeyin bir durumda para biçimindeki deðer, öteki
durumda ise þeyin kendisi olmasýndan doðan karýþýklýk hemen [!]
görülebilir.
Bu metalarýn dolaþýma ayný zamanda hem doðal nesne,
hem de para biçiminde deðer olarak girmeleri karýþýklýðýna,
görünüþe bakýlýrsa, genel olarak her meta dolaþýmý katlanýr. Ama
para biçimindeki deðerler çevresinde durmadan boþuna dönüyoruz, çünkü Quesnay, ekonomik deðerin ikili bir deðerlendirmesinden kaçýnmak ister.
Bay Dühring bizi baðýþlasýn: Aþaðýda, Quesnaynin tablosunun
çözümlemesinde,* doðal nesneler olarak çeþitli türdeki ürünler,
yukarda, Tableaunun kendisinde, bunlarýn para biçimindeki deðerleri yer alýr. Daha sonra Quesnay, yardýmcýsý rahip Baudeau**
eliyle, hatta doðal nesneleri tabloda doðrudan doðruya onlarýn para
biçimindeki deðerlerinin yanýna yazdýrmýþtýr.*** [sayfa 352]
* Quesnaynin IAnalyse du tableau économiquei ilk kez olarak 1766da fizyokratlarýn
dergisi olan Journal de lagriculture, commerce, arts et financesda yayýmlandý. Tablonun
metni, Eugène Dairein Physiocrates...ýnda yeniden yayýmlandý, 1. Bölüm, Paris 1846,s.
57-66. -Ed.
** Abbé Baudeaunun Explication du tableau économiquei 1767de Ephémérides
du Citoyen ou Chronique de lesprit national dergisinde yayýmlandý. Bkz: Daire,
Physiocrates, 2. Bölüm, Paris 1846, s. 864-867. -Ed.
*** Nde þöyle devam eder:
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Bunca iþe baþlamadan sonra, ensonu sonuç. Dinleyin,
yiðit kiþiler:
Bununla birlikte [Quesnay tarafýndan toprak sahiplerine yüklenilen role göre] tutarsýzlýk, rant olarak sahiplenilen net ürünün
ekonomik dolaþýmda ne olduðu sorulur sorulmaz, hemen ortaya
çýkar. Fizyokratik fikirleri ve Tableau économiquei, yalnýzca bir
karýþýklýk ve mistisizme kadar götürülmüþ bir keyfi tutum açýklar.
Siz iþin sonuna bakýn. Demek ki bay Dühring, rant olarak
sahiplenilen net ürünün (Tableaunun gösterdiði) ekonomik
dolaþýmda ne olduðunu bilmiyor.
Tableau, ona göre, dört köþeli dairedir. Fizyokrasinin alfabesini anlamadýðýný itiraf eder. Sözü aðzýnda geveledikten , havanda su dövdükten, sola saða sýçradýktan sonra, sersemletici zevzekliklere, öykülere, oyalamalara, yinelemelere ve üçkaðýtçýlýklara
atýldýktan sonra bizi Quesnay nin Tableausunun anlamý üzerindeki korkunç açýklamaya hazýrlamaktan baþka hiçbir amacý olmayan bütün bu oyundan sonra,  tüm bunlarýn sonucu olarak bay
Dühring, utanýlacak þekilde bu konuda hiçbir þey bilmediðini itiraf
eder.
Bu acý gizden, Horatiusun dediði gibi, fizyokratlar ülkesinde
atýnýn terkisinde gezdirdiði bu kara kaygýdan bir kez kurtulduktan
sonra, ciddi ve ince düþünürümüz zurnasýný neþe ile yeni baþtan
aðzýna alýr: Quesnaynin aslýnda oldukça yalýn olan [!] Tableausunda her yöne [topu topu altý yön!] çizdiði ve net ürünün dolaþýmýný
göstermeleri gereken çizgiler, Sütunlarýn bu garip baðdaþýmýna
matematik bir mucizenin karýþýp karýþmadýðýný sormaya götürür
ve Quesnaynin dört köþeli daire ile uðraþtýðýný hatýrlatýr, vb.. Bu
çizgiler, bütün yalýnlýklarýna karþýn, bay Dühring için kendi öz itirafýna göre anlaþýlmaz þeyler olarak kaldýklarýndan, onlarý bilinen
davranýþýna göre, saygýnlýktan düþürmek zorundadýr; bundan sonra
Ama kendi payýna bay Dühring, deyim yerindeyse, burada yalnýzca geçerken þöyle
bir koklamýþ bulunan Tableau économiquee yeniden sýrt çevirir ve birçok kez Quesnayye
göre üretkenliðin doðadan geldiðini yineler, çünkü repetitio mater studiorum, buna
fizyokrasi teriminin yeni bir irdelemesini baðlar, Quesnaynin kýrda yetiþtiðini ve kýrsal
yaþam için özel bir sevgi beslediðini anýmsatýr, Quesnaynin temel kavramlari üzerine
Tableaunun yorumlanmasýný hazýrlayacak ince düþüncelerinden bir sözü yeniden ele
alýr ve iþe baþlama ile sonuç arasýndaki ayrýmý düþünerek onlarý tamamlar.
N° II. TABLE ÉCONOMIQUE ÜZERÝNE KESÝN
DÜÞÜNCELER
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cansýkýcý Tableauya ölüm vuruþunu korkusuzca [sayfa 353] indirebilir:
Net ürünü bu en sakýncalý yönü altýnda göz önünde tutarak vb.,
Tableau économiqueden, orada yer alan net ürün tarafýndan oynanan rolden hiçbir þey anlamadýðýnýn zoraki itirafý,  iþte bay
Dühringin net ürününün en sakýncalý yönü dediði þey, bu! Ne iç
karartýcý mizah.*
Ama, Quesnaynin Tableausu konusunda okurlarýmýzýn, iktisat bilgilerini ilk elden bay Dühringden alan kimselerin zorunlu
olarak içine düþtükleri o korkunç kararsýzlýk içinde kalmamalarý
için, kýsaca birkaç bilgi verelim.**
Bilinir ki fizyokratlarda toplum üç sýnýfa bölünür: l° Üretken,
yani tarýmdaki etkinliði gerçek olan sýnýf, çiftlik kiracýlarý ve tarým
iþçileri; bunlara, emekleri bir fazlalýk, yani rant býraktýðý için üretken adý verilir; 2° Bu fazlalýðý sahiplenen ve hizmetkarlarý ile birlikte toprak sahiplerini kapsayan sýnýf; genel olarak paralarý devlet
tarafýndan ödenen memurlar ile birlikte prens ve ensonu, öþürü
sahiplenen kurul niteliðiyle Kilise. Kýsaltmak için, bundan sonra
birinci sýnýfý yalnýzca çiftlik kiracýlarý, ikinci sýnýfý da toprak sahipleri olarak adlandýracaðýz; 3° Sanayici ya da kýsýr sýnýf,  fizyokratlarýn kanýsýna göre, üretken sýnýf tarafýndan saðlanan ilkel maddelere,
tastamam bu maddelerden geçim araçlarý biçimi altýnda tükettiði
kadar deðer eklediði için kýsýr. Böylece Quesnaynin Tableausu,
bir ülkenin (gerçekte Fransanýn) tüm yýllýk ürününün bu üç sýnýf
arasýndaki dolaþým ve yýllýk yeniden-üretime hizmet etme biçimini
gösterecektir.
Tableaunun Normandie, Picardie, Ile-de-France ve baþka
birkaç Fransýz ilinin örnek hizmeti gördüðü ilk varsayýmý, topraðýn
kiralanmasý sisteminin ve onunla birlikte Quesnay çaðýndaki anlamýyla büyük tarýmýn, genel olarak yaygýnlaþmýþ olmasýdýr. Bunun
sonucu, çiftlik kiracýsý tarýmýn gerçek yöneticisi olarak görünür,
Tableauda tüm üretken (tarým yapan) sýnýfý temsil eder ve toprak
sahibine para olarak bir rant öder. Çiftlik kiracýlarýnýn tümü, adý
geçen illerin [sayfa 354] en iyi iþlenen çiftliklerinin bir kez daha belirleyici olduklar, bir tahmin uyarýnca, kendine beþte-biri, yani 2 milya* MNde bundan sonra þu baþlýk gelir:
TABLEAU ÉCONOMIQUEIN QUESNAYDE NE ANLAMA GELDÝÐÝ
ÜZERÝNE KISA AÇIKLAMA
* Bunu izleyen paragraf MNde baþtan baþa eksiktir.
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rý her yýl yenilenecek iþletme fonu olan 10 milyar liralýk bir avans
ayrýldýðýný görür.
Öteki varsayýmlar: l° Yalýnlýk nedeniyle fiyatlar deðiþmez ve
yeniden-üretim yalýn (basit) yeniden-üretim olacak; 2° Herhangi
bir sýnýf içinde oluþan dolaþým dýþtalanacak ve yalnýzca sýnýftan
sýnýfa olan dolaþým gözönünde tutulacak; 3° Ýþletme yýlý içinde sýnýftan sýnýfa olan bütün alým ve satýmlar tek bir toplam olarak toplanacak. Son olarak Quesnay çaðýnda, aþaðý yukarý bütün Avrupada
olduðu gibi Fransada da köylü ailesine özgü ev sanayisinin, beslenme gereksinmeleri dýþýnda kalan gereksinmelerinin de en önemli bölümünü fazlasýyla saðladýðý ve bu nedenle burada tarýmýn
normal tamamlayýcýsý olarak varsayýldýðý anýmsanacaktýr.
Tableaunun hareket noktasý tüm rekolte, bu nedenle en
yukarda yer alan topraðýn yýllýk meyvelerinin brüt ürünü ya da ülkenin, yani bu durumda Fransanýn, toplam yeniden üretimidir.
Bu brüt ürünün deðer büyüklüðü, toprak ürünlerinin tecimen uluslardaki ortalama fiyatlarýna göre tahmin edilmiþtir. Bu büyüklük, o
çaðýn olanaklý olan istatistik deðerlendirmelerine göre, Fransada
brüt tarým ürününün para olarak deðerini aþaðý yukarý yansýtan bir
tutar olan beþ milyar liraya yükselir. Quesnaynin Tableausunda
beþ tournois lirasýyla deðil de birkaç milyar ile, bilindiði gibi beþ
milyar ile iþlem yapmasýnýn nedeni, aslýnda iþte budur.
Beþ milyarlýk bir deðerdeki toplam brüt ürün, demek ki
üretken sýnýfýn, yani en baþta onu on milyarlýk bir avansa karþýlýk
düþen iki milyarlýk bir iþletme fonu harcayarak üreten çiftlik kiracýlarýnýn elinde bulunur. Ýþletme fonunun yenilenmesi, o halde tarýmda doðrudan doðruya çalýþan kimselerin bakýmý için de zorunlu
tarýmsal ürünler, aþlýk, hammaddeler vb., toplam rekolteden mal
olarak alýnýr ve yeni tarýmsal üretim için harcanýr. Bir kez saptanmýþ
ölçek içinde, söylemiþ bulunduðumuz gibi, deðiþmez fiyatlar ve
yalýn bir yeniden üretim varsayýldýðýndan, brüt ürün üzerinden alýnan
[sayfa 355] bu parçanýn para olarak deðeri iki milyar liraya eþittir. Öyleyse bu parça, genel dolaþýma girmez. Çünkü, daha önce belirtildiði
gibi dolaþým, çeþitli sýnýflar arasýnda deðil de her sýnýfýn kendi sýnýrlarý
içinde oluþtuðu ölçüde, Tableaudan dýþtalanmýþtýr.
Ýþletme fonunun brüt ürün yardýmý ile yenilenmesinden sonra, geriye iki milyarý yiyecek maddeleri ve bir milyarý da hammaddeler biçiminde üç milyarlýk bir artýk kalýr. Ama çiftlik kiracýlarýnýn
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toprak sahiplerine ödemek zorunda olduklarý rant, bunun ancak
üçte-ikisine, yani iki milyara deðin yükselebilir. Bu iki milyarýn neden tek baþýna net ürün ya da net gelir baþlýðý altýnda yer
aldýðýný birazdan göreceðiz.
Tarýmýn üç milyarý genel dolaþýma giren beþ milyarlýk bir
deðer tutarýndaki toplam yeniden-üretiminden baþka ulusun tüm
küçük tasarrufunu oluþturan iki milyar tutarýnda bir serbest (likit) para da çiftlik kiracýlarýnýn elinde bulunur.
Bu iþin nedeni de þu:
Tableaunun hareket noktasý toplam ürün olduðu için, bu
hareket noktasý, ayný zamanda bir ekonomik yýlýn, örneðin kendisinden sonra yeni bir ekonomik yýlýn baþladýðý 1758 yýlýnýn varýþ
noktasýný da oluþturur. Bu yeni 1759 yýlý boyunca, brüt ürünün dolaþýma ayrýlmýþ parçasý, bir dizi tek tek ödemeler, alýmlar ve satýmlar
aracýyla, öteki iki sýnýf arasýnda bölüþülür. Bu birbiri ardýna gelen
daðýnýk ve bütün bir yýl üzerine yayýlan hareket Tableau için
herhalde olmasý gerektiði gibi, gene de her biri bir tek kezde yýlýn
tamamýný kaplayan birkaç belirtici eylem biçiminde yoðunlaþýrlar.
Böylelikle 1758 yýlý sonunda, çiftlik kiracýlarý sýnýfýnýn 1757 yýlý için
toprak sahiplerine rant biçimi altýnda ödemiþ olduðu para, gene
ona geri döner (Tableau, bunun nasýl olduðunu gösterecektir) ve
böylece 1759da bu iki milyar, yeniden dolaþýma sokulabilir. Ne var
ki bu tutar, Quesnay nin de belirttiði gibi, aslýnda ödemelerin sürekli
olarak küçük parçalar biçiminde yinelendiði ülkenin (Fransa), gerçekte toplam dolaþýmý bakýmýndan gerekli olandan çok daha büyük
olduðu için, çiftlik kiracýlarýnýn elinde bulunan iki milyar lira, ulus
[sayfa 356] içinde dolaþan paranýn toplam tutarýný temsil eder.
Rantý cebine indiren toprak sahipleri sýnýfý önce, büyük bir
olasýlýkla bugün de olduðu gibi, ödemelerde parayý alan taraf rolünde görünür. Quesnaynin varsayýmýna göre, asýl toprak sahiplerinin
eline iki milyarlýk rantýn ancak 4/7si geçer, 2/7si hükümete ve 1/
7si de kilise öþürcülerine gider. Quesnaynin zamanýnda Kilise,
Fransanýn en büyük toprak sahibi idi ve ayrýca geri kalan tüm
toprak mülkiyetinin öþürünü de o alýyordu.
Kýsýr sýnýf tarafýndan bir yýl boyunca harcanan iþletme sermayesi (yýllýk avanslar), hammaddeler biçiminde, bir milyarlýk bir
deðerden oluþur; yalnýzca hammaddeler biçiminde, çünkü aletler,
makineler vb., bu sýnýfýn kendi ürünleri arasýnda sayýlýr. Bu sýnýfýn
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sanayileri pratiðinde bu ürünlerin oynadýðý birçok role gelince, bu
roller Tableauyu, yalnýzca sýnýfýn sýnýrlarý içinde oluþan meta ve
para dolaþýmýndan daha çok ilgilendirmez. Kýsýr sýnýfýn, hammaddeleri sayesinde mamul metalar haline dönüþtürdüðü emek ücreti, kýsmen doðrudan doðruya üretken sýnýftan, kýsmen dolaylý olarak
toprak sahipleri aracýlýðýyla aldýðý yaþama araçlarý deðerine eþittir.
Bu sýnýf, kendi içinde kapitalistler ve ücretliler olarak bölünmesine
karþýn, Quesnaynin temel anlayýþýna göre tüm sýnýf durumunda,
üretken sýnýf ile toprak sahiplerinin ücretli görevlisidir. Sýnai üretimin tümü ve sonuç olarak rekolteyi izleyen yýl üzerine daðýlan
dolaþýmýn da tümü, ayný biçimde tek bir toplam olarak birleþtirilirler.
Bu nedenle Tableauda gösterilen hareketin baþlangýcýnda, kýsýr
sýnýfýn yýllýk meta üretiminin tamamen kendi elinde bulunduðu,
demek ki tüm iþletme fonu ya da bir milyar deðerindeki hammaddelerin, yarýsýnýn bu dönüþüm sýrasýnda tüketilen yaþama araçlarýnýn
deðerini temsil ettiði iki milyar deðerindeki meta biçimine dönüþmüþ olduðu varsayýlýr. Burada bir karþýkoymada bulunulabilir: Ama
kýsýr sýnýf, kendi ev gereksinmeleri için sanayi ürünleri de tüketir;
eðer ürünlerin hepsi dolaþým yoluyla öteki sýnýflara geçerse, bunlar
nerede yer alýr? Bu konuda, bize þu yanýt verilir: Kýsýr sýnýf, yalnýzca
[sayfa 357] kendi metalarýnýn bir bölümünü tüketmekle kalmaz ama
ayrýca, bunun olanaklý olduðunca çoðunu elinde tutmaya da çalýþýr.
Öyleyse, dolaþýma giren metalarýný kendi gerçek deðerlerinin
üzerinde bir deðerle satar ve biz bu metalarý üretiminin toplam
deðeri olarak deðerlendirdiðimize göre, böyle de yapmasý gerekir.
Ama gene de, Tableaunun saptamalarýnda bu, hiçbir þeyi deðiþtirmez; çünkü öteki iki sýnýf, yapýlmýþ metalarý ancak toplam üretimleri
deðerine alýrlar.
Öyleyse þimdi üç ayrý sýnýfýn Tableaunun gösterdiði hareketin baþlangýcýndaki ekonomik konumunu biliyoruz.
Üretken sýnýf, iþletme sermayesinin mal olarak yenilenmesinden sonra, üç milyarlýk brüt tarýmsal ürün ile birlikte iki milyar
parayý da elinde tutar. Toprak sahipleri sýnýfý, önce yalnýzca üretken
sýnýftan iki milyarlýk bir rant hakký ile kendini gösterir. Kýsýr sýnýf, iki
milyarlýk mamul beslenme maddesine sahiptir. Bu üç sýnýftan yalnýzca ikisini ilgilendiren bir dolaþýma fizyokratlar arasýnda eksik
dolaþým, üçünü de ilgilendiren bir dolaþýma ise tam dolaþým adý
verilir.
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Þimdi Tableau économiquein kendisine geçelim.
Birinci dolaþým (eksik dolaþým): Çiftlik kiracýlarý toprak sahiplerine, kendilerine düþen rantý, yani iki milyar parayý, karþýlýksýz
olarak öderler. Bu milyarlardan biri ile toprak sahipleri çiftlik kiracýlarýndan yaþama araçlarý satýn alýrlar; böylece rantý ödemek için
harcanmýþ paranýn bir yarýsý gene çiftlik kiracýlarýna geri döner.
Quesnay, Analyse du Tableau Économiqueinde, toprak rantýnýn yedide-ikisini alan devlet ile yedide-birini alan kiliseden uzun
boylu söz etmez, çünkü onlarýn toplumsal rolleri herkes tarafýndan
bilinir. Asýl toprak sahipleri ile ilgili olarak onlarýn, içinde hizmetlerindeki bütün insanlarýn harcamalarýnýn da yer aldýðý harcamalarýnýn, mülklerinin korunmasý ve iyileþtirilmesi ve ekiminin artýrýlmasý için kullanýlan o çok küçük parça dýþýnda, hiç deðilse çok
büyük bir bölümü bakýmýndan, kýsýr harcamalar olduklarýný söyler.
Ama doðal hukuka göre, onlarýn öz görevleri, ana-baba kalýtlarýnýn yönetme çalýþmalarý ve onarým giderlerini* üzerlerine [sayfa
358] almak, ya da sonradan açýklandýðý gibi, toprak avanslarýný, yani
topraðý hazýrlamak ve çiftlikleri, çiftlik kiracýsýnýn sermayesinin hepsini salt gerçek ekim iþine ayýrmasýný saðlayan her türlü katkýlarla
donatmak için yaptýklarý harcamalarý yapmaktýr.
Ýkinci dolaþým (tam dolaþým): Henüz ellerinde bulunan ikinci
milyar ile, toprak sahipleri kýsýr sýnýftan yapýlmýþ (mamul) maddeler ve kýsýr sýnýf da bu biçimde eline geçen para ile çiftlik kiracýlarýndan ayný tutarda yaþama araçlarý satýn alýrlar.
Üçüncü dolaþým (eksik dolaþým): Bir milyar para ile, çiftlik
kiracýlarý kýsýr sýnýftan ayný tutarda yapýlmýþ maddeler satýn alýrlar;
bu metalarýn büyük bir bölümü tarýmsal aletler ve ekim için gerekli öteki üretim araçlarýndan oluþur. Kýsýr sýnýf, kendi öz-iþletme sermayesinin yenilenmesi için bir milyar ile hammaddeler satýn alarak
ayný parayý çiftlik kiracýlarýna geri verir. Böylelikle, çiftlik kiracýlarýnýn
rantýn ödenmesi için harcadýklarý iki milyar para kendilerine geri
dönmüþ ve hareket de tamamlanmýþ olur. Ve böylece büyük bilmece, ekonomik dolaþýmda rant biçimi altýnda sahiplenilen net
ürünün ne olduðunu bilme sorunu da çözülmüþ bulunur.
Yukarda, sürecin baþýnda, üretken sýnýfýn elinde üç milyarlýk bir artýða sahiptik. Bunun yalnýzca iki milyarý net ürün olarak
* Eugene Daire, Physiocrates, 1. Bölüm, s. 68. -Ed.

Friedrich Engels
Anti-Dühring

285

rant biçimi altýnda toprak sahiplerine ödenmiþti. Artýðýn (fazlalýðýn)
üçüncü milyarý, on milyar için, yüzde-on üzerinden, çiftlik kiracýlarýnýn toplam fon yatýrýmýnýn faizini oluþturur. Onlar bu faizi dikkat
edilsin dolaþýmdan almazlar; elleri arasýnda mal olarak bulunur
ve onu dolaþým aracýyla eþit deðerde yapýlmýþ meta biçimine dönüþtürerek gerçekleþtirmekten baþka bir þey yapmazlar.
Bu faiz olmadýkça, tarýmýn baþ yürütücüsü olan çiftlik kiracýsý, tarýma sermaye yatýrmaz. Daha bu görüþ açýsýndan, tarýmsal
gelir artýðýnýn faizi temsil eden bölümünün çiftlik kiracýsý tarafýndan sahiplenilmesi fizyokratlara göre [sayfa 359] yeniden-üretimin çiftlik kiracýlarý sýnýfý denli zorunlu bir koþuludur ve sonuç olarak bu
öðe net ürün ya da ulusal net gelir kategorisi içinde sayýlamaz;
çünkü bu son kategori, ulusal yeniden-üretimin dolaysýz gereksinmeleri gözönünde tutulmaksýzýn tüketilebilmesi ile ayýrdedilir. Ama
Quesnayye göre bu bir milyarlýk fon, büyük bölümü bakýmýndan
yýl içinde zorunlu duruma gelen onarýmlar ve fon yatýrýmýnýn kýsmi
yenilenmesi için kullanýlýr; ayrýca kazalara karþý yedek fon hizmeti
görür; son olarak, olanaklý olduðu yerde, yatýrým fonu ve iþletme
sermayesinin artýrýlmasýna ve topraðýn iyileþtirilmesi ile ekimin geniþletilmesine yarar.
Bütün süreç, kuþkusuz, oldukça yalýndýr. Dolaþýma, çiftlik
kiracýlarý tarafýndan, rantýn ödenmesi için iki milyarlýk para ile üçteikisi yaþama araçlarý ve üçte-biri hammadde olmak üzere üç milyarlýk ürün; kýsýr sýnýf tarafýndan da iki milyarlýk yapýlmýþ madde sokulmuþtur. Ýki milyarlýk bir tutardaki varoluþ araçlarý üzerinden, bunun
bir yarýsý toprak sahipleri ve hizmetkarlarý, öteki yarýsý da çalýþmasý
karþýlýðý olarak kýsýr sýnýf tarafýndan tüketilmiþtir. Bir milyarlýk hammadde, bu ayný sýnýfýn iþletme sermayesini yeniler. Ýki milyar tutan
dolaþýmdaki yapýlmýþ maddelerin bir yarýsý toprak sahip-lerine, öteki
yarýsý da çiftlik kiracýlarýna düþer; bu öteki yarý, çiftlik kiracýlarý için
fon yatýrýmlarýnýn ilk elde tarýmsal yeniden-üretimden elde edilen
faizinin deðiþime uðramýþ bir biçiminden baþka bir þey deðildir.
Çiftlik kiracýsýnýn, rantý ödeyerek dolaþýma soktuðu paraya gelince,
bu para, ürünlerinin satýþý yoluyla ona geri gelir ve böylece ayný
çevrim (cycle) bir sonraki yýl içinde bir daha yinelenir.*
* Bundan sonraki paragraf MNde tamamen eksiktir, buna karþýlýk, onun yerine þu
baþlýk bulunur: GÜÇLÜ DÜHRINGE DÖNÜÞ.
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Þimdi bay Dühringin, geleneksel yalýn çözümlemeden öylesine yüksek gerçekten eleþtirel betimlemesine hayran olunsun.
Quesnaynin Tableauda yalnýzca para biçimindeki deðerlerle iþlem
yaptýðýný görmenin ne denli sýkýcý bir þey olduðunu gizemi bir havayla beþ kez arka arkaya yineledikten sonra, ki bunun doðru olmadýðý da görüldü, en sonunda [sayfa 360] rant biçimi altýnda sahiplenilen (temellük) net ürünün ekonomik dolaþýmda ne olduðunu
sorar sormaz, Tableau économiquei yalnýzca mistisizme deðin
götürülmüþ bir karýþýklýk ve bir keyfi tutum ile açýklama sonucuna
varýr. Tableaunun, yýllýk yeniden-üretim sürecinin dolaþým aracýlýðýyla oluþtuðu biçimiyle, zamaný için yalýn olduðu denli dahice de
olan açýklamasýnýn, ekonomik dolaþýmda bu net ürünün ne olduðunu çok doðru bir biçimde dile getirdiðini görmüþ bulunuyoruz ve
böylece mistisizm, karýþýklýk ve keyfi tutum, bir kez daha, hepsi
arasýnda en sakýncalý yön ve fizyokratik irdelemelerin tek net
ürünü olarak yalnýzca bay Dühringin üstünde kalýr.
Bay Dühring, fizyokratlarýn teorisi ile ne denli içli-dýþlý ise,
onlarýn tarihsel etkileri ile de o denli içli-dýþlý. Bize, Turgot ile fizyokrasi, Fransa da pratik ve teorik taçlanmasýný bulmuþtu diye
ders verir. Ama Mirabeau, ekonomik görüþlerinde özsel olarak fizyokratmýþ, iktisat alanýnda 1789 Kurucu Meclisinde en büyük yetke
imiþ, bu meclis fizyokratik tezlerden büyük bir bölümünü teoriden
pratiðe geçirmiþmiþ ve hele toprak mülkiyeti tarafýndan karþýlýksýz
olarak sahiplenilen net ürün üzerine aðýr bir vergi koymuþmuþ,
bütün bunlar bir Dühring için hiç olmamýþ þeyler.
1691-1752 dönemi üzerindeki uzun bir çizginin Humeun
bütün öncellerini silmesi gibi, bir baþka çizgi de, Humedan Adam
Smithe kadar uzanan dönem içinde, Sir James Steuartý çizer.
Onun, tarihsel önemi bir yana, ekonomi politik alanýný sürekli olarak zenginleþtirmiþ bulunan tüm büyük yapýtýndan,* bay Dühringin
giriþiminde tek hece bile yok. Buna karþýlýk, onun Adam Smith
çaðýnýn bir profesörü olduðunu söyleyerek, Steuarta özel sözlüðünde yer alan en aðýr sövgüyü, savurur. Ne yazýk ki, bu lekeleme
katýksýz bir uydurmadýr. Gerçekte Steuart, sözde Steuartlarýn fesat
hareketine katýlmýþ olmasý yüzünden Büyük Britanyadan kovulmuþ,
anakara üzerindeki uzun eðleþme ve yolculuklarýndan [sayfa 361] çeþitli
* James Steuart, An Inquiry into the Principles of Political Economy, Lond. 1767. -Ed.
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ülkelerin ekonomik durumu ile içli-dýþlý olmak için yararlanan büyük
bir Ýskoçyalý toprak sahibi idi.*
Sözün kýsasý, Eleþtirel Tarihe göre bütün geçmiþ iktisatçýlar,
yalnýzca ya bay Dühringin daha derin ve daha kesin temellerine
baþlangýç bilgileri vermek, ya da ona, kendi deðimsizlikleriyle,
bir açmalýk saðlamak deðerine sahiptirler. Bununla birlikte iktisatta bile, yalnýzca daha derin temellerin ilk bilgilerini deðil, ama
bu temellerin, doða felsefesinde buyurulduðu gibi, kendilerinden
baþlayarak geliþtirilmiþ olmayýp, gerçekten bileþtirilmiþ bulunduðu ilkeleri oluþturan birkaç kahraman var; örneðin, bir Ferrier ve
baþkalarýnýn biraz ince merkantilist öðretilerini, Alman fabrikatörler yararýna, daha güçlü bir söz ebeliðiyle þiþiren o görülmemiþ
derecede ünlü List; sonra, Ricardonun sistemi bir düzensizlik
sistemidir. ... Sýnýflar arasýnda düþmanlýk yaratma sonucuna varýr.
... Yapýtý, topraklarýn paylaþýlmasý, [sayfa 362] savaþ ve yakma aracýyla
erkliðe can atan demagogun elkitabýdýr tümcelerinde bilgisinin
içten özünü oraya koyan Carey.**
* MNde þöyle devam eder:

VI. ADAM SMITH
Bay Dühringin bayaðýyý ciddiye alma yeteneði, yalnýzca önemli þeylerden bayaðýca
sözetme yeteneði tarafýndan geride býrakýlýr. Bunun sonucu, Adam Smith üzerindeki
bölümünde, aþaðýdaki tümceden baþka, sözü edilme çabasýna deðer hiçbir þey bulunmaz.
Salt ekonomik nedenlerden baþka, fiyatlarýn belirlenmesinin toplumsal nedenleri
de olduðu ya da bir baþka deyiþle, karþýlýksýz sahiplenmenin (temellükün) ekonomik
olaylarýn zorunlu bir öðesi olmasý sonucunu veren toplumsal bir haraç bulunduðu fikri,
ancak iktisat öðretisinin en yeni eleþtirel formüllerinde, yani benim sistemimin deðer
öðretisinde tamamen açýk bir duruma geldi. (152) (a)
Bundan, tam bir açýklýk ile, bay Dühringin Adam Smith ve hatta ardýllarýný
fizyokrasiden daha çok anlamadýðý ve o halde Malthus, Ricardo vb. konusundaki aðýz
kalabalýklarý üzerinde uzun boylu durmanýn (b) zaman yitirmekten baþka birþey olmayacaðý
sonucu çýkar.
VII. BÜYÜK ÜRKÜNTÜ ÝÇÝNDE SON
(a) Mlde þöyle devam eder:
(Yani aslan, bu sistem temeli üzerinde, toprak rantýnýn fiyatýn sonucu deðil, nedeni
olduðu yolundaki bayatlamýþ fikri yeni baþtan sahipleniyor. Bu tümceden apaçýk bir
biçimde çýkan sonuç þudur ki, deðerin ve artý-deðerin içyüzü, bay Dühring için Quesnaynin
Tableau éonomiqueinden daha az anlaþýlmaz kalmamýþtýr.
(b) M lde þöyle devam eder:
... ve eðer iyi ya da kötü özgün kaynaklarý, onlarý karikatürize ederek, hatta gerçekte,
Goethe anlamýnda öyle olsa bile, kendi baþýna bir budala görüþü kazanmak için
nasýl yeniden ürettiðini göstermek gibi çok ikincil bir erek yoksa, bay Dühringin Malthus,
Ortes, Ricardo, Sismondi vb. konusunda getirdiði þeyle uðraþmanýn...
** Henry Charles Carey, The Past, the Present, and the Future, Philadelphia 1848, s.
74-75. -Ed.
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Ensonu, aðýz tatlandýrmak için, London Citynin karýþýk kafasý MacLeod.*
Sonuç olarak, bugün ve yakýn gelecekte, ekonomi politik
tarihini irdelemek isteyen kimseler, bay Dühringe özgü parlak üsluplu tarih yazma biçimine güvenmektense, sulandýrýlmýþ þeyler, en basit okul kitaplarýnýn yuvarlak ve sulu yavan yemekleri ile içli-dýþlý olmakla daha güvenilir güvencelerle kuþatýlmakta
devam edeceklerdir.
*
Peki, ensonunda bay Dühring tarafýndan kendi malý olarak
yaratýlmýþ ekonomi politik sistemi üzerindeki çözümlememizden
ne çýkar? Yalnýzca bütün bu büyük sözler ve daha da büyük vaatlerle, týpký Felsefede olduðu gibi aldatýlmýþ [sayfa 363] bulunduðumuz
gerçeði. Deðer teorisi, ekonomik sistemlerin saðlamlýðýnýn bu denek taþý, bay Dühringin deðerden birbirinden büsbütün farklý ve
birbiriyle açýk çeliþki durumunda beþ ayrý þey anladýðý; öyleyse, en
hafif deyimiyle, ne istediðini kendisinin de bilmediði sonucuna
vardý. O denli tantanayla ilân edilen tüm iktisadýn doðal yasalarý
nýn, herkes tarafýndan bilinen ve hatta her zaman o denli de doðru
anlaþýlmamýþ en kötü cinsten yavanlýklar olduklarý görüldü. Ekono* Mlde þöyle devam eder:
Kendini bugünün ve geleceðin çað açan iktisaçýsý diye adlandýrdýktan sonra bay
Dühringin, geçmiþ çað açan iktisaçýlarýn da adýný anmasýndan daha doðru ve daha normal ne var!
MMde de þöyle:
Bundan ötürü, bay Dühringin Ekonomi Politiðin Eleþtirel Tarihinin kendilerine
yöneldiði olgunluktan yoksun üniversite öðrencileri, gizlice, bay Dühring tarafýndan kýnanan
yavanlýk ve düþünce eksikliðine karþýn, Budapeþteli bir profesörün, bay Kautzun
1860taki tatsýz yapýtý (s. 14) ile ve bir o denli de profesör Roscherin Ýngiliz Ekonomi
Politiði Tarihine Katkýsý ve öteki yazarlarý ile ve bay Dühringin sözü geçen Bay Kautzun
bay Roscherin sofrasýndan dökülen kýrýntýlarý, onlardan yavan bir yemek yapmak üzere
sulandýrarak, sofra sahibinin baþ yemeðinin niteliði üzerine hayale kapýldýðýný göstermiþ
bulunduðu yolundaki uyarýsýndan ürküntüye kapýlmaksýzýn, biraz aþinalýk etmekle kötü
bir þey yapmýþ olmazlar. (a)
(a) Mlde þöyle devam eder.
Sözü geçen olgunluktan yoksun öðrenciler, biri için uygun olanýn bir baþkasý için de
uygun olduðunu, yani týpký bir privat-dozentin kendini profesörden kurtardýðý gibi, bir
üniversite öðrencisinin de, gerçi daha nazik bir biçimde kendini üniversite privatdozentinden kurtarmasý gerektiðini düþüneceklerdir.
(Marjinal Notlar burada biter.)
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mik olaylar üzerine özel olarak yaratýlmýþ sistemin bize vermeye
yetenekli olduðu tek açýklama, bunlarýn zor sonuçlarý olduklarýdýr,
 binlerce yýldan beri her ulustaki hamkafanýn baþýna gelen her
sýkýntýdan kurtulmasýna yarayan ve bize bu konuda yeni hiçbir þey
öðretmeyen formül. Bu zoru, kökeni ve sonuçlan içinde irdeleyecek
yerde bay Dühring, bütün ekonomik olaylarýn açýklanmasýnýn son
ve kesin nedeni olarak, büyük bir gönül borcu içinde, yalýn zor
sözcüðü ile avunmamýzý telkin eder. Emeðin kapitalist sömürüsü
üzerine baþka açýklamalar vermek zorunda kalýnca, önce bunu
genel olarak haraç ve pahalanmaya dayanan bir þey olarak gösterir,
böylece Proudhonun zorla-almasýný (Prélèvement) tamamen
kendine maleder ve daha sonra bu sömürüyü, özelde marksist
artý-emek, artý-ürün ve artý-deðer teorisi yardýmý ile açýklar. Böylece,
her ikisini de bir solukta kopya ederek, tamamen çeliþik iki anlayýþ
türünü baþarýlý bir biçimde uzlaþtýrma becerisini gösterir. Ve nasýl
Felsefede, sulandýrarak durmadan sömürdüðü Hegele sövmek için
yeterince sövgü bulamýyorduysa, Eleþtirel Tarihte de týpký öyle,
Marksýn sýnýrsýz kötülenmesi, ancak ve ancak Derslerde sermaye
ve emek üzerine biraz ussal olarak bulunabilecek her þeyin, Marks
in sulandýrýlmýþ bir çalýntýsýndan baþka bir þey olmadýðýný gizlemeye
yarar. Büyük toprak sahibini, Derslerde, topraðýn gerçekte tüm
tarihin çýkýþ noktasý olan aþiret ve köy topluluklarý tarafýndan kolektif
mülkiyeti üzerine tek sözcük bilmeksizin, uygar halklar tarihinin
kökenine koyan bilgisizlik, günümüzde aþaðý yukarý us almaz bir
þey olan bu bilgisizlik, Eleþtirel Tarihte kendi kendine, [sayfa 364]
izlenmeyecek birkaç örneðini vermiþ bulunduðumuz tarihsel çevrenin evrensel geniþliði madalyasýný veren bilgisizlik tarafýndan
hemen hemen geride býrakýlýr. Kýsacasý: önce büyük bir kendisini
överek iþe baþlamasý, þarlatanca gürültü patýrtýlar, birbirinden
baskýn vaatler; sonra da... sýfýra eþit sonuç. [sayfa 365]
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ÜÇÜNCÜ KISIM
SOSYALÝZM

BÝRÝNCÝ BÖLÜM

TARÝHSEL BÝLGÝLER

GÝRÝÞTE* Devrimi hazýrlayan 18. yüzyýl Fransýz filozoflarýnýn
var olan her þeyin tek yargýcý olarak nasýl usa baþvurduklarýný gördük. Ussal bir devlet, ussal bir toplum kurulmalýydý; ölümsüz usa
karþý olan her þey, amansýzca ortadan kaldýrýlmalýydý. Ayný biçimde,
bu ölümsüz usun, evrimi o zaman bir burjuvanýn ta kendisini oluþturan orta sýnýf yurttaþýn idealize edilmiþ anlýðýndan (müd- rikesinden)
baþka bir þey olmadýðýný da görmüþtük. Ne var ki, Fransýz Devrimi,
bu us toplumunu ve bu us devletini gerçekleþtirdiði zaman, yeni
kurumlar, daha önceki koþullara göre ne kadar ussal olurlarsa olsunlar, gene de tamamen usa-uygun olarak görünmediler. Us devleti tam bir iflâsa uðramýþ, Rousseaunun Contrat Sociali (Toplum
Sözleþmesi), gerçekleþmesini Terör döneminde bulmuþtu; ve bu
dönemden kurtulmak için, kendi öz [sayfa 369] siyasal kapasitesine
inancýný yitirmiþ bulunan burjuvazi, önce Directoireýn kokuþmuþlu* Bkz: Birinci Kýsým, Felsefe. -Ed.
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ðuna, ve sonra da Napoléon despotizminin koruyuculuðuna sýðýnmýþtý; vaadedilmiþ bulunan sonsuz barýþ, sonu gelmez bir fetihler
savaþý durumuna dönüþmüþtü. Us toplumunun yazgýsý daha iyi
olmadý. Zenginler ve yoksullar karþýtlýðý genel gönenç içinde ortadan
kalkacak yerde, onu örtbas eden loncasal ve öbür ayrýcalýklarýn ve
onu yumuþatan kilise hayýr kurumlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý ile
daha da keskinleþmiþti; mülkiyetin feodal engellerinden kurtuluþu,
bir kez gündeme girdikten sonra, küçük-burjuva ve küçük köylü
bakýmýndan, kendini, büyük sermaye ve büyük toprak mülkiyetinin
çok güçlü rekabeti ile ezilmiþ bulunan küçük mülkiyetin satýlmasý,
hem de o güçlü beylerin ta kendilerine satýlmasý özgürlüðü olarak
gösteriyordu; böylece bu kurtuluþ, küçük-burjuva ve küçük köylü
bakýmýndan, her türlü mülkiyetten kurtuluþ durumuna dönüþüyordu; sanayinin kapitalist bir temel üzerindeki hýzlý geliþmesi, iþçi
yýðýnlarýnýn yoksulluk ve sefaletini, toplumun yaþama koþulu durumuna getirdi. Peþin ödeme, gitgide, Carlylein diliyle söylemek gerekirse, toplumun tek baðý oldu. Suç sayýsý yýldan yýla arttý. Vaktiyle
utanýp sýkýlmadan orta yere kurulan feodal kurumlar ortadan kaldýrýlmasalar bile, hiç deðilse ikinci plana itilmiþ idiyseler de, o zamana
kadar gizlilik içinde beslenen burjuva kötülükler, bundan böyle
daha da büyük bir taþkýnlýkla patlak verdi. Ticaret gitgide dolandýrýcýlýk durumuna dönüþtü. Devrimci dövizin kardeþliki, rekabetin
uyuþmazlýk ve kýskançlýklarý içinde gerçekleþti. Zora dayanan baský,
yerini ahlâk bozukluðuna; baþta gelen toplumsal güç aracý olarak
kýlýç, yerini paraya býraktý. Ýlk gece hakki, feodal beylerden burjuva
fabrikatörlere geçti. Fuhuþ, o zamana kadar görülmemiþ derecede
yayýldý. Fuhþun yasal olarak kabul edilmiþ bir biçimi, resmi bir
örtüsü olarak kalan evlilik ise, dörtbaþý bayýndýr bir eþaldatma ile
tamamlandý. Kýsacasý, aydýnlanma filozoflarýnýn görkemli vaatleri
karþýsýnda, usun utkusu ile kurulan toplumsal ve siyasal kurumlar,
acý bir biçimde aldatýcý karikatürler olarak göründüler. [sayfa 370] Bir
bu düþ kýrýklýðýný saptayacak adamlar eksikti, onlar da yüzyýlýn dönümü ile geldiler. 1802de, Saint-Simonun Lettres de Genèvei (Cenevre Mektuplarý); 1808de, teorisinin temeli daha 1799da atýlmýþ
olmasýna karþýn, Fourier nin ilk yapýtý yayýmlandý; 1 Ocak 1800de,
Robert Owen New-Lanarkýn yönetimini eline aldý.
Ama bu çaðda, kapitalist üretim biçimi ve, onunla birlikte,
burjuvazi ile proletarya arasýndaki çeliþki henüz çok az geliþmiþti.
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Ýngilterede daha yeni doðmuþ bulunan büyük sanayi, Fransada
henüz bilinmiyordu. Ama nedir ki, bir yandan, üretim biçiminin bir
altüst oluþunu, bir devrimini kaçýnýlmaz bir zorunluluk haline getiren çatýþmalarý, sadece üretim biçiminin meydana getirdiði sýnýflar arasýndaki çatýþmalarý deðil, ama onun yarattýðý üretici güçler
ile deðiþim biçimleri arasýndaki çatýþmalarý da; ve öte yandan, bu
devsel üretici güçler içinde, bu çatýþmalarý çözme araçlarýný da,
sadece ve sadece büyük sanayi geliþtirir. Öyleyse, 1800e doðru,
yeni toplumsal düzenden doðan çatýþmalar eðer henüz oluþ durumunda idiyseler, bu çatýþmalarý çözme araçlarý haydi haydi o durumda bulunuyorlardý. Eðer Parisin varlýksýz yýðýnlarý, Terör döneminde, egemenliði bir an ellerine geçirebilmiþ ve böylece burjuva
devrimini burjuvazinin kendine karþý utkuya götürebilmiþ iseler,
bununla bu egemenliðin o zamanki koþullar içinde ne kadar olanaksýz olduðunu tanýtlamaktan baþka bir þey yapmamýþlardýr. Bu varlýksýzlar yýðýnýndan, yeni bir sýnýfýn kökeni olarak, yeni yeni ayrýlmaya
baþlayan, baðýmsýz bir siyasal eyleme henüz tamamen yeteneksiz
bulunan proletarya, kendini, kendi kendisine yardýma yeteneksizliði içinde, olsa olsa dýþardan, yukardan bir yardým alabilecek, ezilmiþ, acý çeken bir zümre olarak gösteriyordu.
Bu tarihsel durum, sosyalizmin kurucularýný da etkiledi. Kapitalist üretimin olgunluktan uzaklýðýna, sýnýflarýn durumunun olgunluktan uzaklýðýna, teorilerin olgunluktan uzaklýðý yanýt verdi. Toplumsal sorunlarýn, henüz geliþmesinin ilk basamaðýnda olan iktisadi
iliþkiler içinde saklý bulunan çözümü, beyinden çýkmalýydý. Toplum
sadece düzgüsüzlükler [sayfa 371] (anomalies) sunuyordu; bu düzgüsüzlüklerin ortadan kaldýrýlmasý, düþünen usun göreviydi. Bu
erekle toplumsal rejimin daha yetkin yeni bir sistemini bulmak, ve
bunu, propaganda, ve eðer olanaklý olursa, model deneyler örneði
aracýyla, topluma dýþardan vermek gerekiyordu. Bu yeni toplumsal
sistemler, daha baþtan ütopyaya mahkümdular. Ne denli ince iþlenirlerse, o denli düþleme (fantezi) dalacaklardý.
Bu bir kez saptandýktan sonra, þimdi tamamen geçmiþe
malolan bu yön üzerinde artýk bir an bile durmayacaðýz. Dühringvari
kitabi kýlý kýrka yarýcýlar, bugün sadece eðlendirici olan bu düþlemleri (fantezileri) tören ve gösteriþle didik didik ederek kusur mu
arýyorlar; býrakalým bu türlü çýlgýnlýklarýn karþýsýna konulmuþ zekalarýnýn üstünlüðünü herkese göstersinler. Biz, düþlemsel (fantas-
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tik) dýþ görünüþ altýnda her yerde kendini belli eden, bu hamkafalarýn, görmekte yeteneksiz bulunduklarý dahice fikir tohumlarý ve
dahice fikirler karþýsýnda sevinmeyi yeð tutarýz.
Saint-Simon, Fransiz Devriminin çocuðu idi; Devrim patladýðý zaman otuz yaþýnda bile yoktu. Devrim, tiers-étatnýn, yani ulusun
üretim ve ticarette etkin olan büyük yýðýnýnýn, o zamana deðin aylak olan, ayrýcalýklý zümreler üzerindeki, yani soyluluk ve din adamlarý sýnýfý üzerindeki utkusu idi. Ama tiers-étatnýn utkusu, az zaman
sonra, yalnýzca bu zümrenin küçük bir bölümünün utkusu olarak,
siyasal iktidarýn, bu ayný zümrenin toplumsal bakýmdan ayrýcalýklý
katmaný olan varlýklý burjuvazi tarafýndan fethi olarak görünmüþtü.
Ve, doðrusunu söylemek gerekirse, bu burjuvazi, soyluluðun ve
Kilisenin elkonulup satýlan toprak mülkiyeti üzerinde spekülasyon
yaparak olsun, orduya satýlan mallar aracýyla ulusun sýrtýndan çalýp
çýrparak olsun, Devrim sýrasýnda hýzlý bir biçimde geliþmiþti de.
Directoire döneminde Fransayý ve Devrimi yýkýmýn kýyýsýna götüren,
ve böylece Napoléona hükümet darbesi bahanesini veren, iþte bu
dolandýrýcýlarýn egemenliði oldu. Öyle ki, Saint-Simonun kafasýnda, tiers-état ile ayrýcalýklý zümreler arasýndaki karþýtlýk emekçiler
ile aylaklar arasýndaki karþýtlýk biçimini aldý. Aylak olanlar, [sayfa
372] sadece eski ayrýcalýklarý deðil, ama üretime ve ticarete katýlmaksýzýn, hazýrdan yaþayan kimselerin hepsini kapsýyordu. Ve iþçiler,
sadece ücretlileri deðil, ama fabrikacýlarý, tüccarlarý, bankacýlarý da
kapsamýna alýyordu. Aylaklarýn entelektüel yönetim ve siyasal egemenlik yeteneðini yitirdikleri apaçýktý, ve bu da Devrim tarafýndan
kesinlikle doðrulanmýþtý. Yoksullarýn bu yeteneðe sahip bulunmadýklarýna gelince, bu konu Saint-Simona Terör deneyleri aracýyla
tanýtlanmýþ gibi görünüyordu. Peki, kim yönetecek ve egemen
olacaktý? Saint-Simona göre, dinsel görüþlerin Reformdan bu yana
bozulmuþ birliðini yeniden kurmaya yönelik yeni bir dinsel baðýn,
zorunlu olarak mistik ve sýký sýkýya aþamalandýrýlmýþ bir yeni hýristiyanlýkýn birleþtireceði bilim ve sanayi. Ama bilim demek, irdeleme
adamlarý, ve sanayi demek de, ön safta etkin burjuvalar, fabrikacýlar,
tüccarlar, bankacýlar demekti. Bu burjuvalar, kuþkusuz, bir tür kamu
görevlileri, toplumun güvenilir adamlarý haline dönüþecek, ama
gene de iþçiler karþýsýnda, iktisadi ayrýcalýklarla da donatýlmýþ bir
buyurma konumunu koruyacaklardý. Hele bankacýlar, kredi
ayarlamasý ile, toplumsal üretimin tümünü yoluna koymaya aday
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olacaklardý. Bu görüþ, Fransada, büyük sanayinin, ve onunla birlikte
burjuvazi ile proletarya arasýndaki karþýtlýðýn sadece doðuþ halinde
bulunduklarý bir döneme tastamam uygun düþüyordu. Ama SaintSimonun üzerinde özellikle durduðu bir konu var: onun için her
yerde ve her zaman en önemli olan þey, en kalabalýk ve en yoksul
sýnýfýn yazgýsýdýr.
Daha Cenevre Mektuplarýnda, Saint-Simon, bütün insanlar
çalýþacaklardýr ilkesini koyar.* Ayný yapýtta, Terörün, varlýksýz yýðýnlarýn egemenliði olduðunun da farkýndadýr.
Bakýnýz, diye haykýrýr onlara, arkadaþlarýnýzýn egemen olduðu zaman boyunca Fransada ne oldu; onlar orada açlýk yarattýlar.** [sayfa 373]
Nedir ki, Fransýz Devrimini, soyluluk, burjuvazi ve varlýksýzlar arasýnda bir sýnýf savaþýmý olarak tasarlamak, 1802 yýlýnda, en
dahicesinden bir bulgu idi. 1816da, siyasetin, üretim bilimi olduðunu söyler, ve siyasetin iktisat içindeki tam özümleniþini öngörür.***
Ýktisadi durumun, siyasal kurumlarýn temeli olduðu fikri, her ne
kadar burada ancak tohum durumunda görünüyorsa da, insanlarýn siyasal yönetiminden (gouvernement), þeylerin yönetimine (administration) ve üretim iþlemlerinin yönetimine (direction) geçiþ,
yani son zamanlarda üzerinde o kadar gürültü yapýlan devletin
ortadan kalkmasý, burada, daha þimdiden açýkça ifade edilmiþ
bulunur. Çaðdaþlarý üzerindeki ayný üstünlükle, 1814te, Müttefiklerin Parise giriþinden hemen sonra, ve 1815te de, Yüz-Gün Savaþý
sýrasýnda, Fransanýn Ýngiltere ile ittifakýný, ve ikinci safta, bu iki ülkenin Almanya ile ittifakýný, Avrupa için bayýndýr geliþme ve barýþýn
tek güvencesi olarak ilân eder.**** 1815 yýlýnda Fransýzlara Water* Saint-Simon, Lettres dun Habitant de Genéve à ses Contemporains, s. 55, Paris
1868. -Ed.
** Ýbid., s. 41-42.-Ed.
*** Saint-Simonuti bir mektubuna anýþtirma: Correspondance politique et
philosophique. Lettres de H. Saint-Simon à un Américain, þu derlemenin içinde:
LIndustrie, ou discussions politiques morales et philosophiques dans lintérét de tous les
hommes livrés à des travaux utiles et indépendants, e. 2, Paris 1817, s. 83-87. -Ed.
**** Engels burada Saint-Simon ile öðrencisi Augustin Thierry tarafýndan ortaklaþa
yazýlmýþ iki çalýþmaya göndermede bulunur: De la réorganisation de La société européenne
ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples dEurope en un seul corps
politique, en conservant à chacun son indépendance nationale, Paris 1814, ve Opinion
sur les mesures à prendre contre la coalition de 1815, Paris 1815. Nicolas Gustave Hubbard,
Saint-Simon, Yaþam ve Çalýþmalarý içinde, Paris 1857, ilk çalýþmadan bir parça, s. 149-154
ve her iki çalýþmanýn tahlili, s. 68-76, bulunur. -Ed.
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loo galipleri ile ittifaký öðütlemek, kuþkusuz, Alman profesörlerine
bir çekiþtirme savaþý açmaktan biraz daha çok bir yürekliliði gerektiriyordu.
Eðer Saint-Simonda, daha sonraki sosyalistlerin sýký sýkýya
iktisadi olmayan hemen bütün fikirlerinin onda daha o zamandan
tohum durumunda bulunmasý sonucunu veren dahice bir görüþ
geniþliði buluyorsak, Fourierde de, varolan toplumsal koþullarýn,
tepeden týrnaða Fransýz bir düþ gürlüðü ile yapýlmýþ da olsa, gene
de daha az derine gitmeyen bir [sayfa 374] eleþtirisini buluyoruz. Fourier, burjuvazinin, onun Devrimden önceki coþkun yalvaçlarý ile,
sonraki çýkarcý dalkavuklarýnýn sözüne mim koyar. Burjuva dünyasýnýn maddi ve manevi sefaletini acýmasýzca ortaya serer ve onu,
aydýnlanma filozoflarýnýn, sadece usun egemen olacaðý toplum üzerindeki, evrensel mutluluk getiren uygarlýk üzerindeki, insanýn sýnýrsýz yetkinleþme anýklýðý üzerindeki vaatleri ile olduðu kadar, çaðdaþlarý olan burjuva ideologlarýn gülpembe anlatýþlarý ile de karþýlaþtýrýr; en içler acýsý gerçekliðin, her yerde nasýl en cafcaflý lafazanlýða
karþý geldiðini gösterir, ve boþ sözün bu onarýlmaz fiyaskosu üzerine
iðneli alaylarýný yaðdýrýr. Fourier, sadece bir eleþtirici deðildir; sonsuzluða dek neþeli mizacý, onu bir yergici, ve gelmiþ geçmiþ en büyük yergicilerden biri durumuna getirir. Devrimin çöküþü ile alýp
yürüyen aþýrý spekülasyonu olduðu gibi, o çaðýn Fransýz ticaretinde
genel olarak yaygýn bulunan dükkâncý kafasýný da ayný görkem ve
tatlýlýk derecesi ile betimler. Burjuvazi tarafýndan cinsel iliþkilere
verilen biçim ve burjuva toplumda kadýnýn konumu üzerine yaptýðý
eleþtiri daha da ustacadýr. O, belli bir toplumda, kadýnýn kurtuluþ
derecesinin, genel kurtuluþun doðal ölçüsü olduðunu söyleyenlerin
birincisidir.* Ama onun en büyük göründüðü yer, toplum tarihi anlayýþýdýr. Toplum tarihinin tüm geçmiþ evrimini dört evreye böler:
yabanýllýk, barbarlýk, ataerkil ve þimdi burjuva toplumu adý verilen
þeyle örtüþen uygarlýk; ve uygar düzenin, barbarlýðýn kendini saflýkla
kaptýrdýðý kusurlarýn herbirine karmaþýk, birkaç anlama çekilebilen
ve ikiyüzlü bir biçim verdiðini, uygarlýðýn bir kýsýr döngü içinde,
her zaman elde etmek istediði, ya da elde etmek istediðini ileri
sürdüðü þeyin karþýtýna eriþecek biçimde, üstesinden gelememek* La téorie des quatre mouvements içinde. Bkz: Charles Fourier, uvres compètes,
t. I, Paris 1841, p. 195-196. -Ed.
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sizin, durmadan yarattýðý çeliþkiler içinde dönendiðini gösterir; þöyle
ki, örneðin, uygarlýkta, yoksulluk, bolluðun kendinden doðar.*
Fourier, görüldüðü gibi diyalektiði, çaðdaþý Hegel kadar ustalýkla
[sayfa 375] kullanýr.** Boydaþ bir diyalektikle, insanýn sonsuz
etkinleþme anýklýðý üzerindeki gevezeliðe karþýt olarak, her tarihsel
evrenin bir yükselen, ama bir de alçalan kolu olduðunu belirtir,***
ve bu görüþü, insanlýðýn tüm geleceðine de uygular. Kantýn, dünyanýn gelecekteki sonunu doða bilimine sokmasý gibi, Fourier de,
tarih irdelemesine, insanlýðýn gelecekteki sonunu sokar.
Fransada Devrim fýrtýnasý ülkeyi süpürürken Ýngilterede
daha sessiz, ama daha az güçlü olmayan bir altüst oluþ gerçekleþiyordu. Buhar ve yeni makinecilik (maþinizm), manüfaktürü
modern büyük sanayi durumuna dönüþtürdü ve böylece burjuva
toplumun tüm temelini altüst etti. Manüfaktür döneminin uyuþuk
gidiþi, üretimin karþý konmaz bir canlýlýk dönemi durumuna dönüþtü. Toplumun büyük kapitalistler ve varlýksýz proleterler halindeki
bölünüþü, durmadan artan bir hýz kazanýyor, bunlar arasýnda, bir
zamanlarýn kararlý orta sýnýfý yerine, hareketli bir zanaatçýlar ve
küçük tecimenler yýðýný, nüfusun en çalkantýlý bölümünü oluþturarak, sallantýlý bir yaþam sürüyordu. Yeni üretim biçimi henüz yükselen kolunun ancak baþýnda bulunuyordu; henüz bu koþullar içinde,
olanaklý olan tek normal üretim biçimi idi. Ama daha o zamandan
apaçýk toplumsal düzgüsüzlükler (anomalies) yolaçýyordu: Kökünden kopmuþ bir nüfusun, büyük kentlerin en kötü konutlarýnda
üstüste yýðýlmasý  aile içindeki bütün geleneksel soyzinciri, ataerkil
baðýmlýlýk baðlarýnýn çözülmesi,  özellikle kadýnlar ve çocuklar
için, tüyler ürpertici bir ölçüde aþýrý çalýþma,  kýrdan kente, tarýmdan sanayiye, kararlý koþullardan her gün deðiþen kararsýz koþullara
geçerek, birdenbire yepyeni koþullar içine atýlmýþ bulunan emekçi
sýnýfýn yoðun ahlâk bozukluðu. Ýþte o zaman, yüceliðe kadar giden
çocuksu bir sadelikte, ve ayný zamanda, insanlar için örneði pek
görülemeyecek türden doðuþtan yönetici bir adam, 29 yaþýnda bir
fabrikacý ortaya çýktý. Robert Owen, [sayfa 376] Aydýnlanma çaðý materyalist filozoflarýnýn, insan kiþiliðinin bir yandan doðuþtan gelen yapýlý* Charles Fourier, Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire, p. 35, Paris 1870. -Ed.
** Bkz: Charles Fourier, uvres complètes, t. 2, p. 78-79 ve t. 5, p. 214. -Ed.
*** Charles Fourier, op. cit., t. 1, s. 50, vd.. -Ed.
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þýnýn, öte yandan insaný yaþamý boyunca, ama özellikle yetiþme
dönemi sýrasýnda çevreleyen koþullarýn ürünü olduðu yolundaki
öðretisini benimsemiþti. Onun toplumsal kümesinde bulunan insanlarýn çoðu, sanayi devriminde, bulanýk suda balýk avlanacak ve
hýzla zenginleþilecek bir karýþýklýktan baþka bir þey görmüyorlardý.
O, bunda, gözde tezini uygulama ve böylece karýþýklýðý düzene
koyma fýrsatýný gördü. Bu iþi, daha önce, Manchesterde, bir fabrikadaki 500 iþçinin yöneticisi olarak baþarýyla denemiþti; 1800 yýlýndan
1829 yýlýna kadar Ýskoçyada büyük New-Lanark pamuk ipliði
fabrikasýný yönetici ortak olarak yönetti ve bu iþi ayný anlayýþ içinde,
ama daha büyük bir davranýþ özgürlüðü ve ona Avrupa çapýnda bir
ün kazandýran bir baþarý ile yaptý. Çoðu son derece bozulmuþ, yavaþ yavaþ 2.500 kiþiye yükselen, ve baþlangýçta en karýþýk öðelerden
bileþen bir insan topluluðu, onun tarafýndan, sarhoþluk, polis, ceza
yargýlamasý, duruþma, toplumsal yardým ve yardýmseverlik gereksinmesi gibi þeylerin bilinmediði dörtbaþý bayýndýr örnek bir koloni
durumuna dönüþtürüldü. Ve bu iþi, sadece insanlarý insana daha
yakýþýr koþullar içine sokarak, ve özellikle yetiþen kuþaða özenli bir
eðitim verdirerek baþardý. Anaokullarýnýn bulucusu ve ilk uygulayýcýsý oldu. Ýki yaþýndan baþlayarak, çocuklar okula gidiyorlar, ve orada öylesine eðleniyorlardý ki, onlarý eve getirmekte güçlük çekiliyordu. Rakipleri günde onüç-ondört saat çalýþýrken, New-Lanarkta
sadece onbuçuk saat çalýþýlýyordu. Bir pamuk bunalýmý, iþi dört ay
boyunca durdurduðu zaman, iþsiz kalan iþçiler tam ücretlerini almakta devam ettiler. Ve bu durum, fabrikanýn, deðer olarak, iki
katýndan çok büyümesini ve sahiplerine sonuna kadar büyük kârlar
saðlamasýný engellemedi.
Ama bütün bunlar Owena yetmiyordu. Ýþçilerine saðladýðý
yaþam, onun gözünde, henüz insana yakýþýr olmaktan uzaktý; insanlar kölelerim idiler: Onlarý içine sokmuþ bulunduðu, bir dereceye kadar elveriþli koþullar, kiþilik ve zekanýn tam ve ussal bir geliþmesini, hele özgür bir yaþamsal [sayfa 377] etkinliði saðlamaktan
henüz çok uzaktý.
Ve, bununla birlikte, bu 2.500 insanýn çalýþan bölümü, toplum için, bundan ancak bir yarým yüzyýl önce 600.000 kiþilik bir
nüfusun üretebileceði kadar gerçek zenginlik üretiyordu. Kendi
kendime soruyordum: 2.500 kiþi tarafýndan tüketilen zenginlik ile
600.000 kiþinin tüketimi için gerekecek zenginlik arasýndaki fark
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ne oluyor?
Yanýt açýktý. Zenginlik, fabrika sahiplerine yatýrýmlar üzerinden %5 faiz ve ayrýca 300.000 sterlinden çok (6 milyon marktan
çok) bir kâr saðlamak için kullanýlmýþtý. Ve New-Lanark için doðru
olan þey, Ýngilteredeki tüm fabrikalar için haydi haydi doðruydu.
Makineler tarafýndan meydana getirilen bu yeni zenginlik
olmasa, Napoléonu devirmek ve toplumun aristokratik ilkelerini
ayakta tutmak için yapýlan savaþlar baþarýlý bir sonuca baðlanamazdý. Ve bununla birlikte, bu yeni güç, iþçi sýnýfýnýn yapýtý idi.*
Öyleyse meyveler iþçi sýnýfýnýn hakkýydý. O zamana kadar
sadece birkaç kiþinin zenginleþmesine ve yýðýnlarýn köleleþmesine
yarayan yeni ve güçlü üretim güçleri, Owen için toplumsal bir
yeniden-örgütlenmenin temelini sunuyor, ve sadece, herkesin ortak
mülkiyeti olarak, ortak gönenç iþin çalýþmaya aday bulunuyorlardý.
Ovýncý komünizm, iþte bu arý iþadamý düþüncesinden, deyim
yerindeyse, tecimsel hesap meyvesi olarak doðdu. Bu komünizm,
bu pratiðe dönük niteliðini daima korur. Böylece, 1823te, Ýrlandanýn
sefaletine komünist koloniler aracýyla bir çare bulunmasýný öneren
Owen, tasarýsýna, kuruluþ giderlerinin, yýllýk harcamalar ve beklenen kazançlarýn tam bir keþif defterini ekler.** Gene böylece, gelecek üzerindeki kesin planýnda, ayrýntýlarýn teknik iþleniþi öylesine
bir yetki ile yapýlmýþtýr ki, Owenýn toplumsal reform yöntemi bir
kez kabul [sayfa 378] edildikten sonra, örgütlenmenin ayrýntýsýna karþý,
hatta teknik bakýmdan bile, söylenecek az þey vardýr.
Komünizme geçiþ, Owenýn yaþamýnýn dönüm noktasý oldu.
Ýnsansever rolü ile yetindiði sürece, zenginlik, onama, saygýnlýk ve
ünden baþka bir ürün devþirmemiþti. Avrupanýn en popüler adamýydý; sadece meslektaþlarý deðil, ama devlet adamlarý ile prensler de
onu dinliyor ve onaylýyorlardý. Ama ortaya komünist teorileri ile
çýktýðý zaman, her þey deðiþti. Onun toplumsal reform yolunu keser
gibi görünen üç büyük engel vardý: özel mülkiyet, din ve evliliðin
güncel biçimi. Eðer onlara saldýrýrsa, kendisini neyin beklediðini
biliyordu: resmi toplumun gözünden düþme, tüm toplumsal duru* Owen, The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race...s. 21-22,
Londra 1849. -Ed
** Robert Owen, Report of the proceeding at the several public meetings, held in
Dublin... On the 18th March; 12th April; 12th April and 3rd May. Dublin 1823 s. 110 vd.. Ed.
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munu yitirme. Ama onlara amansýzca saldýrmaktan geri kalmadý,
ve düþündüðü baþýna geldi. Resmi toplumun dýþýna atýlmýþ, basýnýn susku fesadý altýnda ortadan yitmiþ, bütün servetini adadýðý
Amerikadaki baþarýsýz komünist deneyleri yüzünden yýkýma uðramýþ olarak, doðrudan doðruya iþçi sýnýfýna döndü ve onun baðrýnda
daha otuz yýl iþ görmekte devam etti. Ýngilterede emekçiler yararýna
iyiye götürülen her toplumsal hareket, her gerçek ilerleme, Owenýn
adýna baðlanýr. Böylece, beþ yýllýk çabadan sonra, fabrikalarda kadýnlarýn ve çocuklarýn çalýþmasýný sýnýrlandýran yasayý, 1819da o
kabul ettirdi.* Böylece, tüm Ýngiltere trade-unionlarýnýn (sendikalarýnýn) bir tek büyük sendikal topluluk biçiminde birleþtikleri ilk
kongreye o baþkanlýk etti. Böylece, toplumun tamamen komünist
bir örgütlenmesine götüren geçiþ önlemi olarak, bir yandan, o zamandan beri, hiç deðilse satýcýnýn da, fabrikacýnýn da kolayca vazgeçilebilecek kiþiler olduklarýný, pratik kanýtýný vermiþ bulunan
kooperatif þirketleri (tüketim ve üretim kooperatifleri),** öte yandan
da, çalýþma [sayfa 379] ürünlerinin, birimi çalýþma saati tarafýndan
oluþturulan bir çalýþma kaðýt-parasý aracýyla deðiþimini gözeten kurumlar olan çalýþma pazarlarýný o kurdu; zorunlu olarak baþarýsýzlýða
mahkum bu kurumlar Proudhonun çok daha sonra kuracaðý deðiþim bankasýnýn tam bir öncelemesi (anticipation) idiler, ve ondan,
toplumsal kötülüklerin devasýný deðil, ama sadece toplumun çok
daha köklü bir dönüþümüne doðru atýlmýþ bir ilk adýmý temsil etmeleri ile ayrýlýyorlardý.
Ulu bay Dühringin, son çözümlemede kesin doðrulukunun
doruðundan, Giriþte birkaç örneðini vermiþ bulunduðumuz küçümseme ile baktýðý adamlar, iþte bunlar. Ve bu küçümseme, bir
anlamda, pek o kadar da haksýz deðil: Gerçekten, bu küçümseme
esas olarak üç ütopyacýnýn yapýtlarýnýn gerçekten korkunç bir bilgisizliðine dayanýr. Böylece, bize Saint-Simon üzerine, esas olarak,
temel düþüncesinin doðru olduðu, ve birkaç dargörüþlülük dýþýnda,
* Owen, 1812de, Glasgowda bir mitingde, pamuk iplik fabrikalarýnda çalýþan tüm
çocuk ve erginlerin durumunu düzeltmek için bir dizi önlemler önerdi. Owenýn giriþimi
üzerine 1815te sunulan yasa tasarýsý, parlamento tarafýndan birçok aðýrlaþtýrmalarla birlikte,
ancak 1819da kabul edildi. -Ed.
** Ekim 1833te, Owenin baþkanlýðýnda, kooperatif þirketler ve sendikalarýn (tradeunionlar) bir kongresi oldu, ve program ve tüzüðü Þubat 1834te kabul edilen Büyük
UIusal Sendikalar Birliði (Consolidated Trades-Union) bu kongrede kuruldu. Bu kuruluþ
ancak altý ay sürecekti. -Ed.
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bu düþüncenin, gerçek kuruluþlar oluþturmak için, bugün bile
yönetici atýlým saðladýðý söylenir.
Ama, bay Dühringin, Saint-Simonun yapýtlarýndan birkaçýný
gerçekten eline almýþa benzemesine karþýn, ondan sözettiði tüm
27 sayfa boyunca, Saint-Simonun temel düþüncesini, en sonunda
þu imgeleme yetisi ve insansever tutku ... düþ kurma yeteneðinin
bunlara uygun düþen aþýrý uyarýlganlýðý ile birlikte, Saint-Simonun
tüm düþüncesini belirler! tümcesi ile payýmýzý alma pahasýna, týpký
Quesnaynin Tableau économiqueinin Quesnaynin kendisinde
ne anlama geldiðini aramýþ olduðumuz kadar boþuna arýyoruz.
Fourierden, bay Dühring, sadece, gelecek üzerindeki, betimlemesi romansý bir ayrýntýya kadar inen düþlemleri (fantezileri)
bilir ve sadece onlarý dikkate alýr, ki bu, bay Dühringin Fourier
üzerindeki sonsuz üstünlüðünü saptama bakýmýndan, Fouriernin
gerçek koþullarý fýrsat çýkarsa nasýl eleþtirmeye çalýþtýðýný araþtýrmaktan kuþkusuz çok daha önemlidir. Fýrsat çýkarsa! Gerçekte,
Fouriernin yapýtlarýnýn hemen her sayfasýndan, onca övülen uygarlýðýn sefaletleri üzerine yergi ve eleþtiri kývýlcýmlarý fýþkýrýr. Bay
Dühring, bay Dühringi, [sayfa 380] sadece fýrsat çýkarsa geçmiþin ve
geleceðin en büyük düþünürü olarak ilân eder demek gibi bir þey.
Robert Owena ayrýlmýþ oniki sayfaya gelince, bay Dühringin bu
sayfalarý yazmak için, Owenýn en önemli yazýlarýný evlilik ve komünist örgütlenme üzerindeki yazýlarýný, týpký bay Dühring gibi bilmeyen hamkafa Sargantýn zavallý biyografisinden* baþka hiç bir
kaynaðý yok. Böyle olduðu için bay Dühring, Owenda kararlý bir
komünizm varsaymanýn doðru olmadýðýný ileri sürmek gibi cüretli
bir savda bulunabilir. Kuþkusuz, eðer bay Dühring, eline, sadece
Owenýn Book of the New Moral Worldunu (Yeni Ahlâk Dünyasýnýn
Kitabý) almýþ olaydý, orada Owenýn her zaman eklediði gibi,
yaþa göre eþit çalýþma görevi ve eþit ürün hakký ile, sadece komünizmlerin en kararlýsýnýn dile getirildiðini görmekle kalmaz, ama
plan, yükseklik ve kabataslak perspektif ile, geleceðin komünist
topluluðuna yönelik mimarlýðýn eksiksiz bir iþleniþini de görürdü.
Ama sosyalist düþünce temsilcilerinin öz yapýtlarýnýn dolaysýz irdelenmesi eðer bay Dühringin burada yaptýðý gibi, bu yapýtlardan
birkaçýnýn adýnýn ve olsa olsa, baþ taraflarýndaki kýsa tanýtma ya* William Lucas Sargant, Robert Owen and His Social Philosophy, Londra 1860.
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zýsýnýn (épigraphe) bilinmesi ile sýnýrlanýrsa, elbette ortaya bu türlü
budala ve kafadan atma savlar sürmekten baþka bir iþ çýkmaz.
Owen sadece kararlý komünizmi öðütlemekle kalmadý, ama komünizmi karar konusunda eksik hiç bir þey býrakmayan Hampshiredeki Harmony Hall kolonisinde, onu, beþ yýl boyunca (30 yýllarýnýn sonu ile 40 yýllarýnýn baþý) uyguladý da. Ben, bu örnek komünist deneyin eski üyelerinden birçoðunu tanýdým. Ama, genel olarak
Owenýn 1836 ile 1850 arasýndaki faaliyeti üzerine olduðu gibi, bütün
bunlar üzerine de Sargant hiç bir þey bilmez, ve bay Dühringin
böbürlendiði büyük üsluplu tarih yazma biçimi bu yüzden kapkara
bir bilgisizlik içinde kalýr. Bay Dühring, Owený, insansever ölçüsüzlüðün, her bakýmdan, gerçek bir ucubesi olarak adlandýrýr. Ama
bay Dühring ancak baþlýðýný ve épigrapheini bildiði kitaplarýn [sayfa
381] içeriði üzerine bize ders verdiði zaman, onun her bakýmdan,
bilgisiz ölçüsüzlüðün gerçek bir ucubesi olduðunu söyleyemeyiz,
çünkü bizim aðzýmýzda, bu bir sövgü olur.
Eðer ütopyacýlar, görmüþ bulunuyoruz, ütopyacý idiyseler,
bu, kapitalist üretimin henüz çok az geliþmiþ bulunduðu bir dönemde, baþka bir þey olamayacaklarý içindi. Eðer yeni bir toplumun
öðelerini kafalarýndan çýkarmak zorunda kaldýlarsa, bunun nedeni,
bu öðelerin henüz eski toplumda gözle görülür bir biçimde ortaya
çýkmamalarýydý; eðer yeni yapýlarýnýn temellerini atmak için usa
baþvurma durumunda kaldýlarsa, bu, henüz çaðdaþ tarihe baþvuramamalarýnýn sonucuydu. Ama, þimdi, onlardan hemen hemen
seksen yýl sonra, bay Dühring, tarih içinde oluþan bu sistemi kendi
zorunlu sonuçlarý olarak veren güncel gereçlerden hareketle deðil
de, onu yüce kafasýnda, kesin doðruluklara gebe usunda kurarak,
yeni toplumsal rejimin kural hizmeti gören bir sistemini açýklama
savýyla sahneye girerse, o zaman, her yerde artçýlar (epigonlar) kokusu alan bu adam, ütopyacýlarýn artçýsýndan, sonuncu ütopyacýdan
baþka bir þey deðildir. O, büyük ütopyacýlarý toplumsal simyagerler
olarak adlandýrýr. Olabilir. Ýlmi simya, zamanýnda zorunlu bir þeydi.
Ama o zamandan beri, büyük sanayi, kapitalist üretim biçimi içinde
uyuklayan çeliþkileri öylesine açýk karþýtlýklar durumuna getirdi ki,
bu üretim biçiminin yakýn yýkýlýþýna, deyim yerindeyse, elle dokunulabilir; yeni üretici güçler, ancak onlarýn bugünkü geliþme derecelerine uygun düþen yeni bir üretim biçiminin kurulmasý ile korunup geliþtirilebilirler; iki sýnýfýn, þimdiye deðin egemen olan üretim
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biçimi tarafýndan yolaçýlan ve durmadan daha keskin bir çeliþki
içinde üreyen savaþýmlarý bütün uygar ülkelere yayýldý, gün günden
daha zorlu bir durum alýyor, ve bu tarihsel baðlantýnýn, bunun
zorunlu kýldýðý toplumsal dönüþüm koþullarýnýn, son olarak gene
bunun koþullandýrdýðý biçimiyle bu dönüþümün temel çizgilerinin
bilgisi, daha þimdiden edinilmiþ bulunuyor. Ve eðer þimdi bay
Dühring, varolan iktisadi gereçlerden yararlanacak yerde, yüce
beyninde yeni bir toplumsal ütopya imal ederse, [sayfa 382] düpedüz
toplumsal ilmi simyadan baþka ne yapmýþ olur? Ya da daha
doðrusu, modern kimyanýn bulunmasý ve yasalarýnýn saptanmasýndan sonra, eski ilmi simyayi yeniden kurmak, ve atom aðýrlýklarýný,
molekül formüllerini, atomlarýn birleþme deðerini, billurlar bilimini
ve tayf analizini sadece... filozof taþýnýn* bulunmasý için kullandýrmak isteyen biri gibi davranmýþ olmaz mý? [sayfa 383]

* Madenleri altýna çeviren taþ. -ç.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

TEORÝK BÝLGÝLER

MATERYALÝST tarih anlayýþý, üretimin ve üretimden sonra,
üretilen ürünlerin deðiþiminin, her toplumsal rejimin temelini oluþturduðu; tarihte görülen her toplumda, ürünlerin bölüþümünün, ve
ürünlerin bölüþümü ile birlikte, sýnýflar ya da zümreler biçimindeki
toplumsal eklemlenmenin üretilen þeye, bunun üretiliþ biçimine
ve üretilen þeylerin deðiþim tarzýna göre düzenlendiði tezinden hareket eder. Sonuç olarak, bütün toplumsal deðiþikliklerin ve bütün
siyasal altüst oluþlarýn son nedenlerini insanlarýn kafasýnda, ölümsüz
doðruluk ve ölümsüz adalet üzerindeki artan kavrayýþlarýndan deðil,
üretim ve deðiþim biçiminin deðiþikliklerinde aramak gerekir; onlarý,
ilgili dönemin felsefesinde deðil, iktisadýnda aramak gerekir. Eðer
varolan toplumsal kurumlarýn usa-aykýrý ve adaletsiz olduklarý, usun
budalalýk, ve iyiliðin kötülük durumuna geldiði sonucuna varýlýrsa,
bu, üretim [sayfa 384] yöntemleri ve deðiþim biçimlerinde, daha eski
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iktisadi koþullara uyarlanmýþ toplumsal rejimin artýk baðdaþamadýðý
gizli dönüþümler olduðunun bir göstergesinden baþka bir þey
deðildir. Bu, ayný zamanda, farkýna varýlan düzgüsüzlükleri ortadan
kaldýrma araçlarýnýn da azçok geliþmiþ bir durumda, zorunlu
olarak deðiþmiþ üretim iliþkileri içinde bulunduklarý anlamýna gelir.
Öyleyse, insanýn bu araçlarý kafasýnda uydurmasý deðil, ama beyni
yardýmýyla, gözönünde bulunan maddi üretim olgularý içinde
bulmasý gerekir.
Buna göre modern sosyalizmin konusu nedir?
Varolan toplumsal rejim genel olarak kabul edildiði üzere, bugün egemen olan sýnýf tarafýndan, burjuvazi tarafýndan kurulmuþtur. Burjuvaziye özgü, Markstan bu yana kapitalist üretim biçimi
olarak adlandýrýlan üretim biçimi, feodal rejimin karþýlýklý kiþisel
baðlýlýklarý ile olduðu gibi, yer ve zümre ayrýcalýklarý ile de baðdaþmaz bir þeydi. Burjuvazi, feodal rejimi paramparça etti, ve onun
yýkýntýlarý üzerine, serbest rekabetin, gitme-gelme özgürlüðünün,
meta sahiplerinin hukuksal eþitliðinin ve öbür burjuva parlaklýklarýnýn imparatorluðu olan burjuva toplum düzenini kurdu. Kapitalist
üretim biçimi artýk özgürce geliþebilirdi. Burjuvazinin yönetimi altýnda yetkinleþtirilen üretici güçler, buhar ve yeni maþinizm, eski manüfaktürü, büyük sanayi durumuna dönüþtürdükten sonra, o zamana kadar görülmemiþ bir hýzlýlýk ve bir geniþlikte geliþti. Ama
týpký, zamanýnda manüfaktür ve onun etkisi altýnda geliþmiþ bulunan zanaatçýlýðýn, loncalarýn feodal köstekleri ile çatýþmaya girmiþ
olduklarý gibi, büyük sanayi de, bir kez tam olarak geliþtikten sonra,
kapitalist üretim biçiminin onu içine sardýðý engeller ile çatýþmaya
girer. Yeni üretici güçler kullanýmlarýnýn burjuva biçimini aþmýþ
bulunurlar; ve üretken güçler ile üretim biçimi arasýndaki bu çatýþma, örneðin ilk günah ile tanrýsal adalet arasýndaki çatýþma gibi,
insanlarýn kafasýnda doðmuþ bir çatýþma deðildir: olgular içinde,
nesnel olarak bizim dýþýmýzda, hatta kendisine neden olan insanlarýn istenç ve eylemlerinden bile baðýmsýz biçimde varolan bir çatýþmadýr. Modern sosyalizm, bu gerçek çatýþmanýn [sayfa 385] düþüncedeki yansýsýndan, herþeyden önce, bu çatýþmadan acý çeken sýnýfýn beyinlerinde, fikirler biçimi altýnda yansýmasýndan baþka bir
þey deðildir.
Peki, bu çatýþma neye ?
Kapitalist üretimden önce yani ortaçaðda, her yerde emekçi-
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lerin kendi üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyetine dayanan
küçük üretim görülüyordu: Küçük özgür köylü ya da toprak kölelerinin tarýmý, kentlerin zanaatçýlýðý. Çalýþma araçlarý, toprak, tarým
aletleri, atölye, zanaatçý avadanlýðý, bireyin, yalnýzca bireysel kullaným için hesaplanmýþ çalýþma araçlarý idi; yani zorunlu olarak
küçük, ufacýk, sýnýrlý idiler. Ama iþte bu nedenle de, normal olarak
üreticiye ait bulunuyorlardý. Bu daðýnýk ve daracýk üretim araçlarýný bir araya toplayýp geniþletmek, onlarý bugünkü üretimin güçlü
kaldýraçlarý durumuna getirmek  kapitalist üretim biçiminin ve
onun dayanaðý olan sýnýfýn, burjuvazinin tarihsel rolü iþte tam da
bu oldu. Kapitalin dördüncü kýsmýnda Marks, 15. yüzyýldan baþlayarak yalýn elbirliði, manüfaktür ve büyük sanayiden oluþan üç
aþamada, burjuvazinin bu iþi nasýl baþardýðýný ayrýntýlý bir biçimde
betimlemiþtir. Ama Marksýn gene ayný yerde tanýtladýðý gibi burjuvazi, bu sýnýrlý üretim araçlarýný, bireysel üretim araçlarýný ancak
bir insan topluluðu tarafýndan kullanýlabilecek toplumsal üretim
araçlarý durumuna dönüþtürmeksizin, güçlü üretici güçler durumuna dönüþtüremezdi. Çýkrýk, dokumacý eltezgahý, demirci çekici
yerine iplik bükme makinesi, mekanik dokuma tezgahý, buharlý
çekiç; bireysel atölye yerine yüzlerce ve binlerce insanýn elbirliðini
egemenlik altýnda bulunduran fabrika geçti. Ve týpký üretim araçlarý
gibi üretim, bir dizi bireysel eylem durumundan bir dizi toplumsal
eylem durumuna ve ürünler de bireysel ürünler durumundan
toplumsal ürünler durumuna dönüþtü. Artýk fabrikadan çýkan iplik,
dokuma, madeni eþya, bitmeden önce sýra ile zorunlu olarak ellerinden geçtikleri birçok iþçinin ortaklaþa ürünü idiler. Ýþçiler arasýnda: bunu yapan benim, bu benim ürünümdür diyebilecek bir
tek kiþi yoktu. [sayfa 386]
Ama, toplum içinde doðal iþbölümünün temel üretim biçimi
olduðu yerde, bu iþbölümü ürünlere, bu ürünlerin karþýlýklý deðiþimi
yani alým ve satýmý bireysel üreticilerin birçok gereksinmelerini
karþýlayabilecek bir duruma getiren meta niteliðini kazandýrýr. Ve
ortaçaðdaki durum da buydu. Örneðin köylü, tarlalarýn ürününü
zanaatçýya satýyor ve karþýlýk olarak ondan zanaatçýlýk ürünlerini
alýyordu. Demek ki yeni üretim biçimi iþte bu bireysel üreticiler,
meta üreticileri toplumu içine sýzdý. Tüm toplumda egemen olan
bu yöntemsiz, doðal iþbölümünün orta yerine, bireysel fabrikada
örgütlendiði biçimiyle, yöntemli iþbölümünün girdiði görüldü;
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bireysel üretimin yanýnda, toplumsal üretim ortaya çýktý. Her ikisinin
de ürünleri ayný pazarda, öyleyse hiç olmazsa aþaðý yukarý eþit
fiyatlar üzerinden satýlýyordu. Ama yöntemli örgütlenme, doðal
iþbölümünden daha güçlü idi; toplumsal olarak çalýþan fabrikalar,
tek tek çalýþan küçük üreticilerden çok daha ucuza üretiyorlardý.
Bireysel üretim, bir alandan sonra bir baþkasýnda yenik düþtü, toplumsal üretim tüm eski üretim biçimini devrime götürdü. Ama
toplumsal üretime özgü bu devrimci nitelik o denli az anlaþýldý ki
toplumsal üretim, tersine, meta üretimini artýrma ve kolaylaþtýrma
aracý olarak benimsendi. Toplumsal üretim, meta üretimi ve meta
deðiþiminin tecimsel sermaye, zanaatçýlýk, ücretli emek gibi daha
önce varolan bazý kaldýraçlarýna doðrudan doðruya baðlanarak
doðdu. Meta üretiminin yeni bir biçimi olarak ortaya çýktýðý için,
meta üretiminin sahiplenme biçimleri onun için de yürürlükte kaildi.
Ortaçaðda geliþmiþ bulunduðu biçimiyle meta üretiminde,
emek ürününün kimin malý olacaðý sorunu ortaya bile çýkamazdý.
Genel kural olarak bireysel üretici, kendi öz çalýþma araçlarý ve kiþisel çalýþmasý ya da ailesinin çalýþmasý yardýmýyla, onu kendi malý
olan ve çoðu kez kendi baþýna ürettiði hammaddeler ile üretmiþti.
Ürünün önce onun tarafýndan sahiplenilmesinin hiçbir gereði yoktu,
kendiliðinden onun malý idi. Yani ürünlerin mülkiyeti, kiþisel emeðe
dayanýyordu. Hatta baþkasýnýn yardýmýndan yararlanýldýðý yerde bile,
[sayfa 387] bu yardým genel kural olarak önemsiz kalýyor ve ücretten
çok, çoðu kez bir baþka karþýlýk alýyordu: Lonca çýrak ve kalfasý,
beslenme ve ücretten çok, ustalýða hazýrlanmak için çalýþýyordu.
Üretim araçlarýnýn büyük atölyeler ve inanüfaktürlerde toplanmalarý,
gerçekten toplumsal üretim araçlarý durumuna dönüþmeleri, iþte
o sýrada baþgösterdi. Ama toplumsal üretim araçlarý ve toplumsal
ürünler, sanki þimdi de bireysel üretim araçlarý ve bireysel ürünler
olarak kalmýþlar gibi iþlem gördüler. Eðer þimdiye deðin çalýþma
araçlarýnýn sahibi, ürünü genel kural olarak kendi öz ürünü olduðu
ve baþkasýnýn yardýmcý çalýþmasý ayrýklama durumunda bulunduðu
için sahipleniyorduysa, þimdi de ürün kendi ürünü deðil ama tamamen baþkasýnýn emek ürünü olduðu halde, onu kendine maletmeye devam etti. Böylece, bundan böyle toplumsal olarak yaratýlan
ürünler, üretim araçlarýný gerçekten kullanan ve ürünleri gerçekten
üreten kimseler tarafýndan deðil ama kapitalist tarafýndan sahiplenildiler. Üretim araçlarý ve üretim, özsel olarak toplumsal duruma
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geldi; ama bireylerin, herkesin kendi öz ürününe sahip olduðu ve
pazara taþýdýðý özel üretimini öngerektiren bir sahiplenme biçimine
baðlý tutuldular. Üretim biçimi onun önkoþulunu ortadan kaldýrdýðý
halde, bu sahiplenme biçimine baðýmlý kalýndý.* Yeni üretim biçimine kapitalist niteliðini veren bu çeliþkide, daha o zamandan günümüzün büyük çatýþmasý tohum durumunda yatar. Yeni üretim
biçimi, bütün önemli üretim kesimlerinde ve ekonomik bakýmdan
önemli bütün ülkelerde egemen bir duruma geldiði ve bunun
sonucu bireysel üretimi önemsiz kalýntýlar durumuna indirgeyecek
denli yerinden ettiði ölçüde, toplumsal üretim ile kapitalist sahiplenme arasýndaki [sayfa 388] uyuþmazlýðýn da o ölçüde kabaca ortaya
çýktýðý görülüyordu.
Söylemiþ olduðumuz gibi ilk kapitalistler, ücretli emek biçimini daha önceden hazýr olarak buldular. Ama onu ayrýksýn ikincil
uðraþým, yardým kaynaðý, geçici durum olarak buldular. Zaman
zaman ücret karþýlýðý çalýþmaya giden kýrsal emekçinin, kendi malý
olarak sahibi bulunduðu ve onu kýt kanaat geçindiren birkaç dönümlük bir topraðý vardý. Lonca kurallarý bugünün kalfasýnýn, yarýnýn
ustasý olmasýný gözetiyordu. Ama üretim araçlarý toplumsal araçlar
durumuna dönüþtükten ve kapitalistler elinde toplandýktan sonra,
her þey deðiþti. Küçük bireysel üreticinin üretim aracý da, ürünü
de, gitgide deðerlerini yitirdiler; ona bir ücret karþýlýðý gidip bir kapitalist yanýnda çalýþmaktan baþka yapacak bir þey kalmadý. Vaktiyle
ayrýklama ve yardýmcý kaynak olan ücretli emek, tüm üretimin
kuralý ve temel biçimi durumuna geldi; eskiden ikincil bir uðraþým
iken, þimdi emekçinin tek etkinliði oldu. Zaman zaman ücretli,
ömürboyu ücretli durumuna dönüþtü. Ömürboyu ücretliler yýðýný
üstelik, feodal rejimin zamandaþ yýkýlýþý, feodal beylerin bileliklerinin
(maiyetlerinin) daðýlýþý, köylülerin topraklarýndan kovuluþu vb.
sonucu, aþýrý derecede arttý. Bir yanda kapitalistler elinde toplanmýþ
üretim araçlarý ile öte yanda emek-güçlerinden baþka bir þeye sa* Her ne denli sahiplenme biçimi ayný kaldýysa da, yukarda betimlenen süreç sonucu,
sahiplenmenin niteliðinin üretimden daha az devrim geçirmediðini burada açýklamak
gereksiz. Benim kendi öz ürünümü ya da bir baþkasýnýn ürününü sahiplenmem, elbette
birbirinden çok farklý iki sahiplenme türüdür. Bu arada þunu da ekleyelim: Tüm kapitalist
üretim biçiminin tohum durumunda içinde bulunduðu ücretli emek çok eskidir; yer yer
ve daðýnýk durumda, kölelik ile yüzyýllarca yanyana yaþamýþtýr. Ama bu tohum, ancak
tarihsel önkoþullar gerçekleþtiði gündür ki kapitalist üretim biçimi durumuna gelmek
üzere geliþebildi. [F.E.]
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hip olmama durumuna indirgenmiþ üreticiler arasýndaki ayrýlma,
tamamlanmýþtý. Toplumsal üretim ile kapitalist sahiplenme arasýndaki çeliþki, kendini proletarya - burjuvazi karþýtlýðý olarak gösterir.
Kapitalist üretim biçiminin bir meta üreticileri toplumuna,
ürünlerinin deðiþimi toplumsal baðlantýlarýnýn aracý olan bir bireysel
üreticiler toplumuna sýzmýþ bulunduðunu görmüþtük. Ama meta
üretimine dayanan her toplumun, üreticilerin o toplumda kendi öz
toplumsal iliþkileri üzerindeki egemenliklerini yitirmiþ olmalarý gibi
bir özelliði vardýr. Herkes kendi hesabýna, rasgele elde edilmiþ üretim araçlarý ile ve bireysel deðiþim gereksinmesi için üretir. Pazara
kendi malýndan ne kadar geleceðini, hatta o maldan ne kadar gerekeceðini kimse bilmez; kendi bireysel ürününün pazarda gerçek
[sayfa 389] bir gereksinmeyle karþýlaþýp karþýlaþmayacaðýný, giderlerini
kurtarýp kurtarmayacaðýný, hatta malýný satýp satmayacaðýný kimse
bilmez. Toplumsal üretim anarþisinin egemenliðidir bu. Ama bütün
öteki üretim biçimleri gibi meta üretiminin de özgün, içkin, kendinden ayrýlmaz yasalarý vardýr ve bu yasalar, anarþiye karþýn ona,
onun tarafýndan, zorla kabul ettirilirler. Bu yasalar kendilerini, toplumsal baðýn varlýðýný sürdüren tek biçimi olan deðiþimde gösterir
ve bireysel üreticiler karþýsýnda rekabetin zorlayýcý yasalarý olarak
etkili olurlar. Yani bu yasalar baþlangýçta, bu üreticiler tarafýndan
bilinmeyen yasalardýr ve önce onlarýn, bu yasalarý uzun bir deney
aracýyla öðrenmeleri gerekir. Öyleyse bu yasalar kendilerini, üreticiler olmaksýzýn ve üreticilere karþý, onlarýn üretim biçimlerinin körükörüne iþleyen doðal yasalarý olarak kabul ettirirler. Ürün, üreticilere egemen olur.
Ortaçað toplumunda, özellikle ilk yüzyýllarda üretim, özsel
olarak kiþisel tüketime yöneltilmiþti. Baþlýca görev olarak, yalnýzca
üreticinin ve ailesinin gereksinmelerini karþýlýyordu. Kýrda olduðu
gibi kiþisel baðýmlýlýk iliþkilerinin varolduðu yerlerde, feodal beyin
gereksinmelerini karþýlamaya da katkýda bulunuyordu. Demek ki
o toplumda hiçbir deðiþim (mübadele) olmuyor ve bunun sonucu
ürünler de meta niteliði kazanmýyordu. Köylü ailesi, yiyecek maddesi olsun, alet ve giysi olsun, gereksinme duyduðu hemen her þeyi
kendi üretiyordu. Ancak kendi öz gereksinmeleri ve feodal beye
borçlu bulunulan mala iliþkin yükümlülükler ötesinde bir artýk üretecek denli ileri gittiði zamandýr ki meta da üretiyordu; toplumsal
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dolaþýma sokulan, satýþa çýkarýlan bu artýk, meta durumuna geldi.
Kent zanaatçýlarý, gerçi daha baþlangýçta deðiþim için üretme zorunda kaldýlar. Ama onlar da, kendi öz gereksinmelerinin en büyük
bölümünü kendi çalýþmalarý ile karþýlýyorlardý; bahçeleri ve küçük
tarlalarý vardý; sürü hayvanlarýný, kendilerine ayrýca inþaat kerestesi
ve yakacak odunu da saðlayan kamusal ormana gönderiyorlardý;
kadýnlar keten, yün, vb. eðiriyorlardý. Deðiþim ereðiyle üretim, meta
üretimi, ancak ilk adýmlarýný atýyordu. Sýnýrlý [sayfa 390] deðiþim, sýnýrlý
pazar, kararlý üretim biçimi, dýþa karþý yerel kapalýlýk, içerde yerel,ortaklaþma: kýrda Mark (tarýmsal ortaklýk), kentte lonca, iþte
bunun sonucuydu.
Ama meta üretiminin yayýlmasý ve hele kapitalist üretim
biçiminin ortaya çýkmasý ile birlikte, o zamana deðin uyuklayan
meta üretimi yasalarý da daha açýk ve daha güçlü bir biçimde eyleme geçti. Eski çerçeveler gevþedi, eski kapalýlýk engelleri parçalandý,
üreticiler gitgide baðýmsýz ve tek baþýna çalýþan meta üreticileri
durumuna dönüþtü. Toplumsal üretimde anarþi doðdu ve gitgide
doruða götürüldü. Ama kapitalist üretim biçiminin toplumsal
üretimde bu anarþiyi kendisi aracýyla artýrdýðý baþlýca alet, gene de
anarþinin tam karþýtý idi: üretimin, tek baþýna alýnmýþ her üretim
kurumundaki toplumsal üretim olarak, artan örgütlenmesi. Kapitalist üretim biçimi, bir zamanlarýn o dingin kararlýlýðýna iþte bu aletle
son verdi. Bir sanayi koluna girdiði her yerde, kendi yanýnda daha
eski hiçbir iþletme yöntemini yaþatmadý. Zanaatçýlýðý egemenliðine aldýðý her yerde, eski zanaatçýlar sýnýfýný yýktý. Çalýþma alaný bir
savaþ alaný durumuna geldi. Büyük coðrafi bulgular ve onlarý izleyen
kolonizasyon giriþimleri, çýkaklarý (mahreçleri) çoðalttý ve zanaatçýlýðýn manüfaktür durumuna dönüþümünü hýzlandýrdý. Savaþým,
yalnýzca yerel bireysel üreticiler arasýnda patlamadý; yerel savaþýmlar
ulusal savaþýmlar yani 17. ve 18. yüzyýllarýn tecimsel savaþlarý durumuna gelecek derecede büyüdüler. Sonunda büyük sanayi ve dünya pazarýnýn kuruluþu, savaþýmý evrenselleþtirdi ve ayný zamanda
ona görülmemiþ bir zorluluk kazandýrdý. Tek tek kapitalistler arasýnda olduðu gibi sanayiler ve ülkeler arasýnda da, az ya da çok elveriþli olduklarýna göre, var ya da yok olmayý kararlaþtýran þey, doðal ya da yapay üretim koþullarýdýr. Yenik, gözünün yaþýna bakýlmadan elenir. Bu, bireyin, doðadan topluma on kat taþkýnlýkla aktarýlmýþ darvinci yaþama savaþýmýdýr. Hayvanýn doðadaki durumu,
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insan geliþmesinin en yüksek aþamasý olarak görünür. Toplumsal
üretim ile kapitalist sahiplenme arasýndaki çeliþki, kendini üretimin
bireysel fabrika içindeki [sayfa 391] örgütlenmesi ile tüm toplum içindeki
üretim anarþisi arasýndaki karþýtlýk olarak yeniden üretir.
Bu üretim biçimi, Fouriernin onda daha önce keþfettiði o
kýsýr döngüyü içinden çýkamamaksýzýn izleyerek, iþte kökeninden
kapitalist üretim biçimine içkin çeliþkinin bu iki ortaya çýkýþ biçimi
içinde devinir. Bununla birlikte bu döngünün yavaþ yavaþ daraldýðý
ve hareketin daha çok, gezegenlerin sarmal eðrisi gibi sonuna,
merkezle çarpýþmaya girerek eriþecek bir sarmal eðri oluþturduðu
da Fouriernin kendi zamanýnda henüz göremediði bir þeydir. Ýnsanlarýn büyük çoðunluðunu gitgide proleterler durumuna dönüþtüren
þey, üretimdeki toplumsal anarþinin itici gücü ve sonunda üretimdeki anarþiye bir son verecek olanlar da proleter yýðýnlardýr. Büyük
sanayideki makinelerin sonsuz yetkinleþme anýklýðýný tek baþýna
alýnmýþ her sanayici kapitalist için, onu yýkým tehdidi altýnda kendi
makineli üretimini gitgide daha da yetkinleþtirmeye zorlayarak,
buyurucu bir yasa durumuna dönüþtüren þey, üretimdeki toplumsal
anarþinin itici gücüdür. Ama makineleri yetkinleþtirmek, insan emeðini gereksiz kýlmak anlamýna gelir. Eðer makinelerin kullanýlmasý
ve çoðalmasý, milyonlarca el iþçisinin az sayýda bir makine iþçisi
tarafýndan iþinden edilmesi anlamýna gelirse, makineli üretimin
iyileþtirilmesi de gitgide artan sayýda makineli iþçinin iþinden edilmesi ve son çözümlemede, sermayenin ortalama çalýþtýrma gereksinmesini aþan bir sayýda çalýþmaya hazýr ücretliler, daha 1845te
kullandýðým adlandýrmaya göre,* tam bir yedek sanayi ordusu üretimi anlamýna gelir  sanayinin yüksek basýnçla çalýþtýðý dönemlerde
kullanýlabilen, bu dönemleri zorunlu olarak izleyen çöküþ (krach)
ile sokaða atýlan ordu; iþçi sýnýfýnýn sermayeye karþý varoluþ savaþýmýnda her zaman ayaklarýnda sürüklediði pranga; ücreti, kapitalist
gereksinmeye uygun düþen düþük düzeyde tutan düzenleyici. Böylece makineli üretim, Marks gibi söylemek gerekirse, sermayenin
iþçi sýnýfýna karþý en güçlü silahý durumuna [sayfa 392] gelir; böylece
çalýþma aracý, iþçinin elinden yaþama aracýný durmadan çekip alýr;
böylece iþçinin öz ürünü, iþçiyi köleleþtiren bir alet haline dönüþür.
* La Situation de la classe laborieuses en Angleterre, Editions Sociales, 1961, s. 128
vd., -Ed.
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Böylece çalýþma araçlarý tasarrufu, ayný zamanda emek-gücünün
en hoyrat savurganlýðý, çalýþma görevinin normal koþullarý üzerinden
bir hýrsýzlýk durumuna gelir; böylece emek-zamanýný kýsaltmanýn
en güçlü aracý olan makineli üretim, iþçinin ve ailesinin tüm yaþam
süresini sermayeyi deðerlendirmek için kullanýlacak emek-zamanýna dönüþtürmenin en saðlam aracý durumuna döner; böylece
bir bölüm insanýn aþýrý çalýþma bitkinliði (surmenage), bir baþka
bölüm insanýn iþsizliðine neden olur ve bütün dünyada yeni tüketici
avýna çýkan büyük sanayi, kendi evinde yýðýnlarýn tüketimini bir
açlýk tabaný ile sýnýrlandýrýr ve bu yoldan kendi öz iç pazarýnýn
kuyusunu kazar.
Göreli artý-nüfusu ya da yedek sanayi ordusunu, birikimin
büyüklüðü ve hýzý ile her zaman dengeli durumda tutan yasa, iþçiyi
sermayeye, Volcanusun Prometheusu kayalara mýhlamasýndan
daha saðlam olarak perçinler. Sermaye birikimine karþýlýk düþen
bir sefalet birikimi yaratýr. Bu yüzden bir kutupta servet birikimi,
öteki kutupta yani kendi emeðinin ürününü sermaye þeklinde üreten sýnýfýn tarafýnda sefaletin, yorgunluk ve bezginliðin, köleliðin,
cahilliðin, zalimliðin, ussal yozlaþmanýn birikimi ile ayný anda olur.
(Marks, Kapital, s. 671.)*
Kapitalist üretim biçiminden ürünlerin bir baþka bölüþümünü
beklemeye gelince bu, bir bataryanýn elektrotlarýndan, bataryaya
baðlý olduklarý halde, suyu ayrýþtýrmamalarýný ve pozitif kutupta
oksijeni, negatif kutupta da hidrojeni açýða çýkarmamalarýný istemek
gibi bir þey olur.
Modern makineli üretimin en ileri dereceye götürülmüþ yetkinleþme anýklýðýnýn, toplumdaki üretim anarþisi etkisiyle, tek baþýna
alýnmýþ sanayici kapitalist için, onun makineli üretimini durmadan
iyileþtirmeye, üretim gücünü durmadan artýrmaya zorlayarak, nasýl
buyurucu, bir yasa durumuna dönüþtüðünü gördük. Üretim alanýný
büyütme yalýn edimsel [sayfa 393] olanaðý da, onun için bir o denli buyurucu bir baþka yasa durumuna dönüþür. Gazlarýn geniþleme gücünün, yanýnda gerçek bir çocuk oyunu kaldýðý büyük sanayinin
aþýrý geniþleme gücü, þimdi kendini bize, tüm karþý-basýnca boþ
veren nitel ve nicel bir geniþleme gereksinmesi olarak gösterir.
Karþý-basýnç tüketim, çýkak, büyük sanayi ürünleri için pazarlar ta* Kapital, Birinci Cilt, s. 663. Ýtalikler Engelsin. -Ed.
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rafýndan oluþturulur. Ama pazarlarýn gerek geniþliðine, gerek derinliðine yayýlma olanaðý, ilkin etkisi çok daha az etkili olan bambaþka
yasalar tarafýndan yönetilir. Pazarlarýn geniþlemesi, üretimin geniþlemesi ile birlikte gidemez. Çarpýþma kaçýnýlmaz olur ve bu çarpýþma,
kapitalist üretim biçiminin kendini parçalamadýðý sürece bir çözüm
yaratamayacaðý için, devirli duruma gelir. Kapitalist üretim yeni bir
kýsýr döngü doðurur.
Gerçekten, ilk genel bunalýmýn patlak verdiði tarih olan 1825
yýlýndan bu yana, sanayi ve ticaret dünyasýnýn tümü, uygar halklar
ve onlarýn az ya da çok barbar uydularý topluluðunun üretim ve
deðiþimi, her on yýl dolaylarýnda bir kez þirazesinden çýkar. Ticaret
durur, pazarlar týkanmýþtýr, ürünler sürümsüz olduklarý ölçüde yýðýlýp
kalýr, peþin para görünmez olur, kredi ortadan çekilir, fabrikalar
kapanýr, emekçi yýðýnlar fazla geçim gereci üretmiþ olmaktan ötürü
geçim gereçlerinden yoksun kalýrlar, batkýlar batkýlarý, zoraki satýþlar
zoraki satýþlarý kovalar. Týkanýklýk yýllarca sürer; üretici güçler ve
ürünler, birikmiþ meta yýðýnlarý, sonunda deðerlerinin az ya da çok
altýnda bir fiyat üzerinden sürülene, üretim ve deðiþim yavaþ yavaþ
canlanana deðin, yýðýn halinde israf ve imha edilirler. Yavaþ yavaþ
gidiþ hýzlanýr, týrýsa döner, sýnai týrýs dörtnal olur ve bu dörtnal da
sonunda, en tehlikeli atlamalardan sonra kendini yeni baþtan... çöküntü çukurunda bulmak üzere, bir sanayi, ticaret, kredi ve spekülasyon steeple chaseinde* doludizgine deðin yükselir.** Ve [sayfa
394] hep ayný yineleme. Ýþte, 1825ten bu yana beþ kezden az yaþamadýðýmýz ve þu anda (1877) altýncý kez olarak yaþadýðýmýz durum.
Ve bu bunalýmlarýn niteliði öylesine belirgindir ki Fourier, bunlardan
birincisini aþýrý bolluk bunalýmý olarak nitelendirerek, hepsinin
üzerine parmak basmýþtýr.
Bu bunalýmlarda, toplumsal üretim ile kapitalist sahiplenme
arasýndaki çeliþkinin tam bir patlamaya vardýðý görülüyor. Meta dolaþýmý bir anda durmuþtur; dolaþým aracý, para, dolaþýma engel
olur; bütün meta üretimi ve dolaþýmý yasalarý altüst duruma gelir.
Ekonomik çatýþma, doruðuna ulaþýr. Üretim biçimi, deðiþim biçimine
* Engelli yarýþ. -ç.
** Üretim araçlarý ve ürünlerin bunalýmlardaki yakýlýp yýkýlmasýna gelince, 21 Þubat
1878de Berlinde toplanan II. Alman Sanayicileri Kongresi, yalnýzca Alman demir-çelik
sanayisinin son çöküntü (krach) sýrasýndaki toplam zararýný 455 milyon mark olarak saptadý. [F.E.]
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karþý baþkaldýrýr, üretim biçimi için çok büyük bir duruma gelmiþ
bulunan üretici güçler, üretim biçimine karþý baþkaldýrýrlar.
Üretimin fabrika içindeki toplumsal örgütlenmesinin, bu örgütlenme yanýnda ve üstünde varlýðýný sürdüren toplumdaki üretim
anarþisi ile baðdaþmaz duruma gelecek derecede geliþmesi olgusu,
bunalýmlar sýrasýnda birçok büyük kapitalist ile daha da çok küçük
kapitalistin yýkýmý pahasýna gerçekleþen sermayelerin güçlü
yoðunlaþmasý aracýyla, kapitalistler için de elle tutulabilir bir duruma
gelir. Kapitalist üretim biçimi mekanizmasýnýn tümü, kendi yarattýðý
üretici güçlerin baskýsý altýnda iþlemez olur. Üretim biçimi, artýk
bütün bu üretim araçlarý yýðýnýný sermaye durumuna dönüþtüremez;
bu araçlar iþsiz kalýr ve bu nedenle yedek sanayi ordusu da iþsiz
kalacaktýr. Üretim araçlarý, geçim araçlarý, çalýþmaya hazýr iþçiler,
tüm üretim ve genel zenginlik öðeleri, gereðinden çok durumdadýr.
Ama bolluk, kýtlýk ve sefaletin kaynaðý durumuna gelir* (Fourier),
çünkü üretim ve geçim araçlarýnýn sermaye durumuna dönüþümünü engelleyen þey, bu bolluðun ta kendisidir. Çünkü, kapitalist toplumda üretim araçlarý, daha önce sermaye durumuna, insan
emek-gücünün sömürü aracý durumuna girmedikçe, etkinliðe geçemezler. Üretim ve geçim araçlarý için sermaye niteliðini kazanma
zorunluluðu, bu araçlar ile iþçiler arasýnda korkunç bir hayalet gibi
dikilir. Üretimin maddesel ve kiþisel [sayfa 395] kaldýraçlarýnýn birbirine
baðlanmasýný yalnýzca bir zorunluluk engeller; üretim araçlarýný iþlemekten, iþçileri çalýþmak ve yaþamaktan, yalnýzca bu zorunluluk
alýkoyar. Demek ki bir yandan kapitalist üretim biçimi, bu üretici
güçleri yönetmeye devam etmekteki yeteneksizliðini anlamýþ bulunmaktadýr. Öte yandan bu üretici güçlerin kendileri de, artan bir
güç ile çeliþkinin ortadan kaldýrýlmasýna, sermaye niteliklerinden
kurtulmalarýna, toplumsal üretici güçler alma niteliklerinin gerçek
tanýnmasýna götürmektedirler.
Ýþte güçlü bir geliþme içinde bulunan üretici güçlerin sermaye olma niteliklerine karþý bu güçlü tepkileri, toplumsal niteliklerini
kabul etmekte içinde bulunulan bu büyüyen zorunluluktur ki kapitalistler sýnýfýnýn kendisini, onlara gitgide, hiç deðilse kapitalist iliþki
içinde olanaklý olduðu ölçüde, toplumsal üretici güçler olarak davranmaya zorlar. Sanayinin canlanma dönemi, büyük üretim araçlarý
* Charles Fourier, uvres complètes., t. 6, Paris, 1845, p. 393-394. -Ed.
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yýðýnýný, kredinin sýnýrsýz þiþkinliði ile olduðu denli, çöküþün kendisi
ve büyük kapitalist kurumlarýn yýkýlýþý ile de toplumsallaþmanýn, o
çeþitli hisse senetli þirket türlerinde karþýmýza çýkan biçimine
götürür. Bu üretim ve ulaþtýrma araçlarýndan çoðu, daha ilk anda,
demiryollarý gibi öylesine büyüktürler ki bütün öteki kapitalist
iþletme biçimlerini dýþtalarlar. Ama geliþmenin belli bir derecesinde,
bu biçim artýk yetmez; bir tek ve ayný sanayi kolunun büyük ulusal
üreticileri, üretimin düzenlenmesi ereðine sahip bir birlik olan tröst
biçiminde birleþirler; üretilecek toplam niceliði belirler, bunu aralarýnda daðýtýr ve böylece önceden saptanmýþ satýþ fiyatýný zorla elde
ederler. Ama bu tröstler iþlerin kötü gitmeye baþlamasýnýn ilk
döneminde daðýldýklarýndan, bununla daha da yoðun bir toplumsallaþmaya götürürler: Tüm sanayi kolu, tek bir büyük hisse senetli
þirket durumuna dönüþür, iç rekabet yerini bu tek þirketin tekeline
býrakýr; 48 büyük fabrikanýn hepsinin birleþmesinden sonra, þimdi
120 milyon marklýk bir sermaye ile tek elden yönetilen bir tek þirketin elinde bulunan Ýngiliz alkali üretiminde, daha 1890da bu iþ
böyle olmuþtur. [sayfa 396]
Tröstlerde serbest rekabet, tekel durumuna dönüþür, kapitalist toplumun plansýz üretimi, yaklaþan sosyalist toplumun planlý
üretimi karþýsýnda teslim bayraðýný çeker. Ýlk anda, kuþkusuz kapitalistler yararýna. Ama burada sömürü öyle elle tutulur bir duruma
gelir ki yýkýlmasý gerekir. Tröstler tarafýndan yönetilen bir üretime,
bütünün küçük bir kupon biriktiricileri tarafýndan bu derece
utanmazcasýna sömürülmesine katlanacak bir halk yoktur.
Ne olursa olsun, tröstlerle ya da tröstlersiz, sonunda kapitalist
toplumun resmi temsilcisinin, devletin, üretimin yönetimini eline
almasý gerekir.* Devlet mülkiyeti durumuna dönüþüm zorunluluðu,
* Gerekir diyorum. Çünkü ancak üretim ve ulaþtýrma araçlarý gerçekten hisse senetli
þirketler tarafýndan yönetilemeyecek kadar büyük olduklarý, bunun sonucu devletleþtirme
ekonomik bir zorunluluk durumuna geldiði durumda, ancak bu durumda, hatta bu iþi
yapan bugünkü devlet de olsa, devletleþtirme ekonomik bir ilerleme anlamýna, tüm
üretici güçlere toplum tarafýndan elkonulmasýna öngelen yeni bir aþamaya eriþildiði
anlamýna gelir. Ama son zamanlarda Bismarck, kendini devletleþtirmelere verdiðinden
bu yana ortaya, hatta þurada burada bir ruh düþkünlüðü biçiminde yozlaþan ve her türlü
devletleþtirmeyi, hatta Bismarckýn bile sosyalist [devletleþtirme] olarak ilan eden düzmece
bir sosyalizmin çýktýðý görüldü. Kuþkusuz, eðer tütünün devletleþtirilmesi sosyalist
[devletleþtirme] olsaydý, Napoléon ile Metternich sosyalizmin kurucularý arasýnda
sayýlýrlardý. Eðer Belçika devleti, çok yalýn siyasal ve mali nedenlerden ötürü, baþlýca
demiryollarýný kendisi yaptýysa; eðer Bismarck hiçbir ekonomik zorunluluk olmaksýzýn,
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kendini önce posta, telgraf, demiryollarý gibi büyük ulaþtýrma örgenliklerinde gösterir.
Eðer bunalýmlar, burjuvazinin modern üretici güçleri yönetmedeki yeteneksizliðini ortaya çýkarmýþ bulunuyorsa, [sayfa 397] büyük
üretim ve ulaþtýrma örgenliklerinin hisse senetli þirketler ve devlet
mülkleri durumuna dönüþümü de bu erek için burjuvaziden ne
denli kolay vazgeçilebilineceðini gösterir. Kapitalistin tüm toplumsal
iþlevleri þimdi ücretli görevliler tarafýndan saðlanýr. Artýk kapitalistin
gelirleri cebe indirmek, kuponlarý kesmek ve çeþitli kapitalistlerin
karþýlýklý olarak birbirlerinin sermayelerini kaptýðý borsada oynamak
etkinliði dýþýnda, hiçbir toplumsal etkinliði yoktur. Ýþe iþçilerin ayaðýný
kaydýrmakla baþlamýþ bulunan kapitalist üretim biçimi, þimdi kapitalistlerin ayaðýný kaydýrýr ve týpký iþçiler gibi onlarý da daha þimdiden
yedek sanayi ordusu içine deðilse bile, gereksiz nüfus içine atar.
Ama ne hisse senetli þirketler durumuna dönüþüm, ne de
devlet mülkiyeti durumuna dönüþüm, üretici güçlerin sermaye niteliðini ortadan kaldýrýr. Hisse senetli þirketler bakýmýndan bu durum
açýktýr. Ve modern devlet de, burjuva toplumunun, kapitalist üretim
biçiminin genel dýþ koþullarýný, iþçilerden olduðu kadar tek tek kapitalistlerden de gelen saldýrýlara karþý korumak için kurduðu örgütten baþka bir þey deðildir. Modern devlet, biçimi ne olursa olsun,
esas olarak kapitalist bir makinedir: kapitalistlerin devleti, düþüncedeki kolektif kapitalist. Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse, o kadar çok gerçek kolektif kapitalist durumuna
gelir, yurttaþlarý o kadar çok sömürür. Kapitalist iliþki ortadan kaldýrýlmamýþ, tersine doruðuna götürülmüþtür. Ama bu doruða vardýktan
sonra, tersine döner. Üretici güçler üzerindeki devlet mülkiyeti, çatýþmanýn çözümü deðildir, ama biçimsel çareyi, çözümü yakalama
Prusyanýn baþlýca demiryolu hatlarýný, yalnýzca onlarý daha iyi örgütleyebilmek ve savaþ
zamanýnda yararlanabilmek, demiryolu görevlilerini hükümet hizmetinde bir seçim sürüsü
durumuna getirmek ve özellikle parlamento kararlarýndan baðýmsýz yeni bir gelir kaynaðý
edinmek için devletleþtirdiyse, bunlar hiç de dolaysýz ya da dolaylý, bilinçIi ya da bilinçsiz
sosyalist önlemler deðildi. Yoksa, Krallýk Deniz Ticareti Þirketi, (a) Krallýk Porselen Yapýmevi
ve orduda bölük terzisi, hatta 30 yýllarýna doðru, Friedrich Wilhelm III çaðýnda, büyük bir
muzip tarafýndan çok büyük bir ciddiyetle önerilen devletleþtirme, genelevlerin
devletleþtirilmesi sosyalist kurumlar olurdu. [F.E.]
(a)
Krallýk Deniz Ticareti Þirketi, Friedrich II tarafýndan 1772de kuruldu ve büyük
devlet ayrýcalýklarý ile donatýldý. Bu þirket pratik olarak Prusya hükümetine banka hizmeti
gördü, 1820de Prusya hükümetinin mali ve tecimsel enstitüsü durumuna geldi ve 1904te
de devlet bankasý oldu. -Ed.
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biçimini içinde saklar.
Bu çözüm, ancak, modern üretici güçlerin toplumsal özlüðünün gerçekten kabul edilmesine, bunun sonucu üretim, temellük
ve deðiþim biçiminin, üretim araçlarýnýn toplumsal niteliði ile uyum
durumuna getirilmesine dayanabilir. Ve bu da, ancak, toplum kendi
yönetiminden baþka her yöntem için çok büyük bir duruma gelmiþ
bulunan üretici güçlere açýkça ve içtenlikle elkoyduðu zaman olabilir. Böylelikle, üreticiler, üretim araçlarý ve ürünlerin bugün üreticilere [sayfa 398] karþý dönen, üretim ve deðiþim biçimini devirli olarak
parçalayan, ve zor ve yýkým içinde, kendini ancak körükörüne etkide
bulunan bir doða yasasý gibi kabul ettiren toplumsal niteliðini, tam
bir bilinçle üste çýkarýrlar; bunun sonucu, karýþýklýk ve devirli çöküþ
nedeni olan bu toplumsal nitelik, böyle olmaktan çýkarak, üretimin
tüm kaldýraçlarýndan en güçlüsü durumuna dönüþür.
Toplumsal olarak etkide bulunan güçler, týpký doða güçleri
gibi etkide bulunurlar: onlarý tanýmadýðýmýz ve hesaba katmadýðýmýz
sürece, kör, zorlu, yýkýcý güçler olarak. Ama bir kez onlarý tanýdýktan,
etkinlik, yön, ve etkilerini bir kez kavradýktan sonra, onlarý gitgide
kendi irademize baðlamak, ve onlar sayesinde ereklerimize eriþmek
sadece bize baðlýdýr. Ve bu, bugünkü çok büyük üretici güçler konusunda, özellikle böyledir. Biz, bu güçlerin, özlük (mahiyet) ve
niteliklerini anlamak istememekte direndiðimiz sürece ve kapitalist
üretim biçimi ve onun savunucularý, iþte bu anlayýþa karþý çýkarlar, bu güçler, ayrýntýlý bir biçimde açýklamýþ bulunduðumuz gibi,
bize karþý, tüm etkilerini gösterir, bizi egemenlikleri altýna alýrlar.
Ama özlükleri içinde bir kez kavrandýktan sonra, birleþmiþ üreticilerin elinde, þeytan ruhlu efendiler durumundan uysal hizmetkârlar
durumuna dönüþebilirler. Bu, fýrtýna þimþeðindeki elektriðin yýkýcý
gücü ile telgraf ve elektrik arkýnýn evcilleþtirilmiþ elektriði arasýnda
varolan farklýlýktýr, yangýn ile insan hizmetinde kullanýlan ateþ arasýndaki farklýlýktýr. Bugünkü üretici güçleri, ayný biçimde, sonunda
onlarýn özlüðünü tanýdýktan sonra kullanýnca, üretimdeki toplumsal
anarþi yerine, üretimin, topluluðun olduðu gibi her bireyin de gereksinmelerine göre toplumsal olarak planlanmýþ bir düzenlenmesinin
geçtiði görülür; böylece, ürünün önce üreticiyi, sonra temellükçüyü
egemenliði altýna aldýðý kapitalist temellük biçimi yerine, ürünlerin,
modern üretim araçlarýnýn özlüðüne dayanan temellük biçimi geçer: bir yandan üretimi sürdürme ve geliþtirme aracý olarak dolaysýz
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toplumsal temellük, öte yandan yaþama ve zevk alma aracý olarak
dolaysýz bireysel sahiplenme. [sayfa 399]
Kapitalist üretim biçimi, nüfusun büyük kýsmýný gitgide proleter durumuna düþürürken, yok olma tehdidi altýnda, bu devrimi
gerçekleþtirme zorunda bulunan gücü yaratýr. Toplumsallaþmýþ büyük üretim araçlarýnýn gitgide devlet mülkiyeti durumuna dönüþümüne götürerek, bu devrimi gerçekleþtirmek için izlenecek yolu
kendi gösterir. Proletarya, devlet iktidarýný ele geçirir ve üretim
araçlarýný önce devlet mülkiyeti durumuna dönüþtürür. Ama, bunu
yapmakla, proletarya olarak kendi kendini ortadan kaldýrýr, bütün
sýnýf farklýlýklarý ile sýnýf karþýtlýklarýný, ve ayný biçimde, devlet olarak
devleti de ortadan kaldýrýr. Sýnýf karþýtlýklarý içinde evrimlenen daha
önceki toplumun devlete, yani, her durumda, sömürücü sýnýfýn
kendi dýþ koþullarýný sürdürmek, öyleyse özellikle sömürülen sýnýfý
varolan üretim biçimi (kölelik, toprak köleliði, ücretlilik) tarafýndan
verilmiþ baský koþullarý içinde tutmak için kurduðu bir örgüte gereksinmesi vardý. Devlet, tüm toplumun resmi temsilcisi, onun gözle
görülür bir kurul biçimindeki bireþimi idi, ama bu, tüm toplumu,
zamaný için, kendi baþýný temsil eden sýnýfýn devleti olduðu ölçüde
böyle idi: Ýlkçaðda, köle sahibi yurttaþlarýn; ortaçaðda, feodal soyluluðun; çaðýmýzda, burjuvazinin devleti. Sonunda gerçekten tüm
toplumun temsilcisi durumuna geldiði zaman, kendi kendini gereksiz kýlar. Baský altýnda tutulacak hiç bir toplumsal sýnýf kalmayýnca;
sýnýf egemenliði ve üretimdeki güncel anarþi üzerine kurulu bireysel
yaþama savaþýmý ile birlikte, bunlardan doðan çatýþma ve aþýrýlýklar
da ortadan kalkýnca, artýk baský altýnda tutulacak hiç bir þey yok
demektir ve özel bir baský iktidarý, bir devlet, zorunlu olmaktan çýkar. Devletin gerçekten tüm toplumun temsilcisi olarak görüldüðü
ilk eylem üretim araçlarýna toplum adýna elkonmasý, ayný zamanda onun devlete özgü son eylemidir de. Devlet iktidarýnýn toplumsal
iliþkilere müdahalesi, bir alandan sonra bir baþkasýnda gereksiz
duruma gelir ve sonra kendiliðinden uykuya dalar. Kiþilerin hükümeti (gouvernement), yerini, þeylerin idaresi (administration) ve üretim
iþlemlerinin yönetimine (direktion) býrakýr. Devlet ilga edilemez,
söner. Özgür halk [sayfa 400] devleti* üzerindeki kof tümcenin, ajitas* Lassalleden esinlenmiþ ve Gotha birleþme kongresinde kabul edilmiþ bir istem
olan özgür halk devleti, Gotha Programýnýn Eleþtirisinde, Marksýn temel bir eleþtiri konusu
olmuþtur. -Ed.
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yon aracý olarak geçici doðruluðu bakýmýndan olduðu kadar, bilimsel fikir olarak kesin yetersizliði bakýmýndan da deðerlendirilmesini
iþte bu saðlar,  bunun gibi, anarþist denilen kimselerin, devletin
bugünden yarýna ortadan kaldýrýlmasý (ilga edilmesi) yolundaki
istemlerinin deðerlendirilmesini de.
Kapitalist üretim biçiminin tarihsel olarak ortaya çýkýþýndan
bu yana, tüm üretim araçlarýna toplum tarafýndan elkonulmasý,
gelecek ülküsü olarak, belli-belirsiz bir biçimde, birçok bireyin olduðu kadar, birçok tarikatýn (secte) gözlerinde de, sýk sýk tüttü.
Ama bu, ancak gerçekleþmesinin maddi koþullarý bir kez verildikten
sonra olanaklý olabilir, ancak bundan sonra tarihsel bir zorunluluk
durumuna gelebilirdi. Bütün öbür toplumsal ilerlemeler gibi, bu
ilerleme de, sýnýflarýn varlýðýnýn, adalet, eþitlik, vb. ile çatýþtýðý gerçeðinin kavranmasý ile, salt bu sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý istenci ile
deðil, ama bazý yeni iktisadi koþullar ile uygulanabilir bir duruma
gelir. Toplumun sömüren bir sýnýfý ile sömürülen bir sýnýf, egemen
bir sýnýf ile ezilen bir sýnýf biçimindeki bölünüþü, üretimin geçmiþteki
güçsüz geliþmesinin zorunlu bir sonucu idi. Toplam toplumsal
emek, ancak herkesin kýtý kýtýna yaþamasý için zorunlu olaný çok
az aþan bir verim saðladýðý sürece, yani emek, toplum üyelerinin
büyük çoðunluðunun bütün ya da hemen hemen bütün zamanýný
gerektirdiði sürece, toplum, zorunlu olarak, sýnýflara bölünür. Salt
emek angaryasýna adanmýþ bu büyük çoðunluk yanýnda, toplumun:
emeðin yönetimi, siyasal iþler, adalet, bilim, güzel sanatlar vb. ortak
iþlerini üzerine alan, doðrudan doðruya üretken emekten kurtulmuþ
bir sýnýf oluþur. Öyleyse, sýnýflar biçiminde bölünmenin temelinde
iþbölümü yasasý yatar. Ama bunun böyle olmasý, sýnýflar biçimindeki
bu bölünmenin zor ve hýrsýzlýk, kurnazlýk ve hile aracýyla gerçekleþmesini de, ve egemen sýnýfýn, bir kez yerini yer ettikten sonra, çalýþan sýnýf zararýna egemenliðini saðlamlaþtýrmak ve toplumsal yönetimi [sayfa 401] yýðýnlarýn sömürüsü haline dönüþtürmekten geri kalmamasýný da engellemez.
Ama, eðer buna göre, sýnýflara bölünmenin belli bir tarihsel
meþruiyeti varsa, o bu meþruiyete, ancak belli bir zaman için, ancak belli toplumsal koþullar içinde sahiptir. Sýnýflar biçiminde bölünme, üretimin yetersizliðine dayanýyordu; modern üretici güçlerin
tam bir geliþmesi ile silinip süpürülecektir. Ve gerçekten, toplumsal
sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasý, sadece þu ya da bu belirli egemen
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sýnýfýn deðil, ama genel olarak bir sýnýfýn varlýðýnýn, öyleyse sýnýflar
ayrýlýðýnýn ta kendisinin bir anachronisme, bir çaðdýþýlýk durumuna
geldiði tarihsel bir geliþme derecesini öngerektirir. Yani üretimin
geliþmesinde, üretim araçlarý ve ürünlerin, ve bunun sonucu, siyasal
egemenlik, kültür tekeli ve entelektüel yönetimin özel bir toplumsal
sýnýf tarafýndan temellükünün, sadece bir gereksizlik durumuna
deðil, ama iktisadi, siyasal ve entelektüel açýdan, bir geliþme engeli
durumuna da geldiði bir yükseklik derecesini öngerektirir: þimdi
bu noktaya ulaþýlmýþtýr. Eðer burjuvazinin siyasal ve entelektüel
iflâsý artýk kendisi için bile öyle sýr olmaktan çýkmýþsa, iktisadi iflâsý, her on yýlda bir düzenli olarak yinelenir. Her toplumda, toplum,
kullanýlmaz durumda bulunan kendi öz üretici güçleri ile kendi öz
ürünlerinin yükü altýnda boðulur, ve þu saçma çeliþki karþýsýnda
çaresiz kalýr: üreticilerin tüketecek hiç bir þeyleri yoktur, çünkü tüketiciler eksiktir. Üretim araçlarýnýn geniþleme gücü, kapitalist üretim biçiminin kendisine vurduðu zincirleri parçalar. Onun bu zincirlerden kurtuluþu, üretici güçlerin, durmadan daha hýzlý bir düzenle
artan kesintisiz bir geliþmesi, ve bunun sonucu, üretimin kendisinin
pratik olarak sýnýrsýz bir artýþý için gerekli tek koþuldur. Hepsi bu
kadar deðil. Üretim araçlarýnýn toplumsal temellükü, sadece üretim
üzerinde þimdi varolan yapay yasaðý deðil, ama üretici güçlerin ve
ürünlerin, bugün üretimin kaçýnýlmaz sonuçlarý olan ve bunalýmlarda son kertesine ulaþan israf ve yýkýmýný da ortadan kýldýrýr.
Ayrýca, bugün egemen olan sýnýflarýn ve onlarýn siyasal temsilcilerinin lüksü [sayfa 402] tarafýndan gerçekleþtirilen budalaca savurganlýðý
ortadan kýldýrarak, bir üretim araçlarý ve ürünlerin yýðýnýný topluluk
yararýna özgür býrakýr. Toplumsal üretim araçlarýyla, toplumun bütün
üyelerine sadece maddi bakýmdan adamakýllý yeterli ve gün günden
zenginleþen bir yaþam deðil, ama onlara fizik ve entelektüel yeteneklerinin tam bir özgür geliþim ve kullanýmýný da güvence altýna
alan bir yaþam saðlama olanaðý, bugün ilk kez olarak var, ama
var.*
* Birkaç rakam, modern üretim araçlarýnýn, hatta kapitalist baský altýnda bile, çok
büyük geniþleme gücü üzerine yaklaþýk bir fikir verebilecektir. Giffenin(a) son hesaplarýna
göre, Ýngiltere ve Ýrlandanýn toplam zenginliði, yuvarlak rakamlarla þöyle:
1814te - 2.200 milyon Ýngiliz lirasý = 44 milyar mark
1865te - 6.100 - = 122 1875te - 8.500 - = 170 (a)
Burada verilen rakamlar, Robert Giffenin 15 Ocak 1877de Statistical Soeietyde
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Üretim araçlarýna, toplum tarafýndan elkonulmasý ile, meta
üretimi, ve bunun sonucu, ürünün üretici üzerindeki egemenliði
ortadan kalkar. Toplumsal üretim içindeki anarþi yerine, bilinçli,
planlý örgüt geçer. Bireysel yaþama savaþýmý son bulur. Böylece,
ilk kez olarak, insan, belli bir alanda, hayvanlar âleminden kesinlikle
ayrýlýr, hayvansal yaþama koþullarýndan, gerçekten insanca yaþama
koþullarýna geçer. Ýnsaný çevreleyen, þimdiye kadar insaný egemenliði altýnda tutan yaþama koþullarý alaný, þimdi, kendi öz toplum
yaþamlarýnýn efendileri olduklarý için ve kendi öz toplum yaþamlarýnýn efendileri niteliði ile, ilk kez olarak, doðanýn gerçek ve bilinçli
efendileri durumuna gelen insanlarýn egemenliði ve denetimi altýna
geçer. Kendi öz toplumsal pratiklerinin, þimdiye deðin, karþýlarýnda
doðal, yabancý ve egemenlik altýna alýcý yasalarý olarak dikilen
yasalarý, bundan böyle insanlar tarafýndan tam bir bilinçle uygulanan
ve bu yoldan egemenlik altýna alýnmýþ yasalardýr. Ýnsanlara özgü
bir þey olan, ve þimdiye kadar karþýlarýnda doða ve tarih tarafýndan
ihsan edilmiþ bir þey olarak dikilen toplum durumunda yaþama,
þimdi onlarýn gerçek ve özgür eylemleri durumuna gelir. Þimdiye
deðin tarihsel egemenlik altýnda tutan yabancý, nesnel güçler, [sayfa
403] insanlarýn denetimi altýna girer. Ýnsanlar, iþte ancak bu andan
baþlayarak kendi tarihlerini tam bir bilinçle kendileri yapacak; onlar
tarafýndan harekete getirilen toplumsal nedenler, aðýr basan bir
biçimde ve durmadan artan bir ölçüde, iþte ancak bu andan baþlayarak onlar tarafýndan istenen sonuçlarý vereceklerdir. Ýnsanlýðýn,
zorunluluk dünyasýndan özgürlük dünyasýna sýçrayýþýdýr bu.
Sonuca baðlamak için, ayrýntýlý açýklamamýzýn gidiþini kýsaca
özetleyelim:
I. Ortaçað Toplumu.  Küçük bireysel üretim. Bireysel kullanýma uyarlanmýþ, bundan ötürü ilkel bir aðýrlýkta, bayaðý, az etkili
üretim araçlarý. Ya üreticinin, ya da feodal beyinin doðrudan tüketimi için üretim. Sadece bu tüketim üzerinden bir üretim fazlasýna
rastlandýðý yerde, bu fazla (artý) satýþa sunulur ve deðiþime girer:
sadece doðuþ durumunda meta üretimi ama bu üretim daha þimdiden toplumsal üretimdeki anarþiyi tohum durumunda içerir.
II. Kapitalist Devrim.  Sanayiin, önce yalýn elbirliði ve maverdiði ve Mart 1878de Londrada Journal of the Statistical Societyde yayýmlanmýþ bulunan
konferansýndan alýnmýþtýr. [F.E.]
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nüfaktür aracýyla, dönüþümü. O zamana deðin daðýnýk bir durumda
bulunan üretim araçlarýnýn büyük atölyelerde toplanmasý; bunun
sonucu bireyin üretim araçlarýnýn toplumsal araçlar durumuna
dönüþümü genellikle deðiþim biçimine dokunmayan dönüþüm.
Eski temellük biçimleri yürürlükte kalýr. Kapitalist ortaya çýkar:
üretim araçlarýnýn sahibi olma niteliðiyle, ürünleri de temellük eder
ve onlarý meta durumuna getirir. Üretim, toplumsal bir iþ haline
gelmiþtir; deðiþim ve onunla birlikte temellük, bireysel eylemler,
tekil insanýn eylemleri olarak kalýrlar: toplumsal ürün, bireysel kapitalist tarafýndan temellük edilir. Bugünkü toplumun içinde devindiði tüm çeliþkilerin kendisinden fýþkýrdýðý ve büyük sanayiin açýkça
ortaya çýkardýðý temel çeliþki.
A. Üreticinin üretim araçlarýndan ayrýlmasý. Ýþçinin ömürboyu ücretliliði mahküm edilmesi. Proletarya burjuvazi karþýtlýðý.
B.  Meta üretimin yöneten yasalarýn gitgide daha açýk [sayfa
404] bir biçimde kendini göstermesi ve artan etkinliði. Dizginsiz rekabet savaþýmý. Her fabrikadaki toplumsal örgüt ile üretimin bütünündeki toplumsal anarþi çeliþkisi.
C.  Bir yanda, maþinizmin, rekabet tarafýn dan her fabrikacý
için buyurucu bir yasa durumuna getirilen ve iþçilerin durmadan
büyüyen bir elenmesinin yerine geçen yetkinleþmesi: Yedek sanayi
ordusu. Öte yanda, üretimin sýnýrsýz geliþmesi, gene her fabrikacý
için buyurucu rekabet yasasý. Her iki yanda da, üretici güçlerin görülmemiþ geliþmesi, arzýn talebi aþmasý, aþýrý-üretim, pazarlarýn týkanmasý, her on yýlda bir bunalýmlar, kýsýr döngü : þurada, üretim
araçlarý ve ürün  burada, iþsiz ve yaþama araçlarýndan yoksun
iþçi çokluðu; ama üretim ve toplumsal gönencin bu iki çarký birbirine
geçemez, çünkü kapitalist üretim biçimi, üretici güçleri etkili olmaktan, ürünleri de, daha önce sermaye durumuna dönüþmüþ bulunmadýkça ki bunu onlarýn bolluðu engeller, dolaþýmdan alýkoyar.
Çeliþki, saçmalýk olarak yeðinleþmiþtir: üretim biçimi, deðiþim biçimine karþý baþkaldýrýr. Burjuvazi, kendi öz toplumsal üretici güçlerini
daha çok yönetmedeki yetersizliðini görmüþtür.
D.  Üretici güçlerin, kendini kapitalistlere de kabul ettiren
toplumsal niteliðinin kýsmi tanýnmasý. Büyük üretim ve ulaþtýrma
örgenliklerinin, önce hisse senetli þirketler, sonra tröstler, en sonra
da devlet tarafýndan temellükü. Burjuvazi artýk gereksiz bir sýnýf
olarak görünür; onun tüm toplumsal görevleri, ücretli görevliler ta-
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rafýndan yerine getirilir.
III. Proleter Devrim.  Çeliþkilerin çözümü: proletarya, kamu
iktidarýný ele geçirir, ve bu iktidar gereðince, burjuvazinin elinden
kaçan toplumsal üretim araçlarýný, kamu mülkiyeti durumuna dönüþtürür. Bu eylem aracýyla, proletarya, üretim araçlarýný daha önceki sermaye niteliklerinden kurtarýr, ve onlarýn toplumsal niteliklerine, kendilerini kabul ettirme yolunda tam bir özgürlük verir. Önceden belirlenmiþ bir plana göre toplumsal bir üretim, bundan böyle
olanaklýdýr. [sayfa 405] Üretimin geliþmesi, çeþitli toplumsal sýnýflarýn
bundan böyle varlýðýný bir çaðdýþýlýk (anachronisme) durumuna
getirir. Toplumsal üretimdeki anarþi ortadan kalktýðý ölçüde, devletin
siyasal yetkisi (autorite) uykuya dalar. Ensonu, toplumdaki kendi
öz yaþama biçimlerinin efendisi olan insanlar, böylece, doðanýn
da kendilerinin de özgür efendisi durumuna gelirler.
Bu, dünyayý kurtarma iþinin üstesinden gelmek: iþte modern
proletaryanýn tarihsel görevi. Bu iþin tarihsel koþullarýný, ve bu yoldan
içyüzünü derinliðine irdelemek, ve böylece bugün ezilen sýnýf olan
bu iþi görmekle görevli sýnýfa, kendi öz iþinin koþullarý ve içyüzü
üzerine bilinç vermek: Ýþte proleter hareketin teorik ifadesi olan
bilimsel sosyalizmin görevi. [sayfa 406]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜRETÝM

BURAYA deðin tüm okuduklarýndan sonra okur, bundan
önceki bölümde verilmiþ bulunan sosyalizmin temel çizgilerindeki
evrimin hiç de bay Dühringin gönlüne göre olmadýðýný öðrenmekle
þaþýrmayacaktýr. O bu evrimi, tarihsel ve mantýksal kuruntunun
öteki soysuz ürünleri, daðýnýk görüþler, bulanýk ve karýþýk betimlemeler vb. ile birlikte, kýnama uçurumuna fýrlatýp atmak zorundadýr. Ona göre sosyalizm tarihsel evrimin zorunlu bir ürünü, hele yaþadýðýmýz çaðýn yalnýzca yiyip içme ereklerine dönük kabaca maddesel ekonomik koþullarýnýn bir ürünü hiç mi hiç deðildir. Çok
daha talihlidir o. Bay Dühringin sosyalizmi, son çözümlemede kesin
bir doðruluktur; toplumun doðal sistemidir, köklerini evrensel
bir adalet ilkesinde bulur ve eðer bay Dühring onu iyileþtirmek
için geçmiþin günahkar tarihi tarafýndan yaratýlmýþ kurulu düzeni
hesaba katmaktan kendini [sayfa 407] alamazsa bu, arý adalet ilkesi
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bakýmýndan daha çok bir mutsuzluk olarak düþünülmesi gereken
bir durumdur. Bay Dühring, her þeyi olduðu gibi sosyalizmini de o
iki ünlü adamcaðýzýnýn yardýmý ile kurar. Ama bu iki kukla bundan
önce olduðu gibi efendi ve uþak rollerini oynayacak yerde, deðiþiklik
olsun diye bu kez hak eþitliði oyununu oynarlar  ve böylece Dühringvari sosyalizmin temelleri dörtbaþý bayýndýr bir biçimde ortaya
çýkar.
Buna göre, devirli sýnai bunalýmlarýn bay Dühringde, bizim
onlara vermek zorunda kaldýðýmýz tarihsel anlama hiç de sahip
olmadýklarý açýktýr. Onun gözünde bunalýmlar, normalden rasgele
sapmalardan baþka bir þey deðildirler ve olsa olsa daha düzenli
bir düzenin geliþtirilmesine neden olurlar. Bunalýmlarý aþýrý-üretim
ile açýklama yolundaki alýþýlmýþ tarz, bunun daha doðru bir anlayýþýna hiç de yetmez. Bu tarz, gerçi özel alanlardaki özel bunalýmlar bakýmýndan kuþkusuz kabul edilebilir. Örneðin kitapçýlýk piyasasýnýn, birdenbire kamunun malý olan ve yoðun bir sürüme sahip
yapýtlarýn yayýnlanmasý ile týkanmasý gibi. Kuþkusuz, bay Dühring,
yataða, ölümsüz yapýtlarýnýn hiçbir zaman böyle bir dünya felaketine
neden olmayacaklarý hayýrsever bilinci ile girebilir. Ama büyük bunalýmlarýn nedenine gelince bu, aþýrý-üretim deðil, daha çok stoklar
ile sürüm arasýndaki çatlaðý, sonunda çok tehlikeli bir biçimde geniþleten ... ulusal tüketimin geride kalmasý ... yapay olarak meydana getirilmiþ eksik-tüketim ... ulusal gereksinmenin [!] doðal büyümesi içinde engellenmesi olurdu.
Ve bay Dühring, bu çok kendine özgü bunalým teorisi için
gene de kendine bir çömez bulma talihine sahip.
Ne yazýk ki yýðýnlarýn eksik-tüketimi, yýðýn tüketiminin yaþama ve çoðalma bakýmýndan zorunlu asgariye indirgenmesi, hiç de
yeni bir olay deðil. Sömüren ve sömürülen sýnýflar varolduðundan
beri, bu olay da vardý. . Hatta yýðýnlarýn durumunun, örneðin 15.
yüzyýlda Ýngilterede olduðu gibi, son derece elveriþli bulunduðu
tarih dönemlerinde bile, bu yýðýnlar eksik-tüketici idiler. Tüketmek
için kendi öz yýllýk [sayfa 408] ürünlerinin tümüne sahip olabilmekten
çok uzakta bulunuyorlardý. Öyleyse eksik-tüketim, binlerce yýldan
beri devam eden tarihsel bir olgu olduðuna, oysa pazarýn üretim
fazlalýðý sonucu olan bunalýmlarda patlak veren durgunluðu ancak
elli yýldan bu yana duyulur bir duruma geldiðine göre, yeni çatýþmayý
yeni aþýrý-üretim olayýyla deðil, ama binlerce yýllýk eksik-tüketim
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olayý ile açýklamak için, bay Dühringin tüm bayaðý iktisat yavanlýðý
gerek. Bu týpký, matematikte biri deðiþmez, biri deðiþken iki büyüklük arasýndaki iliþkinin deðiþmesini, deðiþkenin deðiþmesi olayýyla
deðil, deðiþmezin ayný kalmasý olayý ile açýklamak istemeye benzer.
Yýðýnlarýn eksik-tüketimi, sömürüye dayanan bütün toplum biçimlerinin, öyleyse kapitalist toplumun da zorunlu bir koþuludur; ama
yalnýzca kapitalist üretim biçimi bunalýmlara yolaçar. Buna göre,
eksik-tüketim de bunalýmlarýn bir önkoþuludur ve bu iþte uzun zamandan beri bilinen bir rol oynar; ama bunalýmlarýn bugünkü varlýðýnýn nedenlerini, bize geçmiþteki yokluðunun nedenlerini açýkladýðýndan daha çok açýklamaz.
Ayrýca bay Dühringin dünya pazarý üzerine tuhaf düþünceleri
de var. Onun gerçek bir Alman éruditsi (derin bilgin) olarak, sanayinin gerçek özel bunalýmlarýný Leipzig kitap pazarýndaki sanal bunalýmlar yardýmýyla, denizdeki fýrtýnayý bir bardak sudaki fýrtýna ile
nasýl açýklamaya çalýþtýðýný görmüþtük. Ayrýca bugünkü patronal
üretimin, pazarý ile birlikte, özellikle varlýklý sýnýflar çevresine yönelmesi gerektiði sanýsýna da kapýlýr, ama bu, onu yalnýzca onaltý
sayfa ötede, demir ve pamuk sanayilerini, yani ürünleri ancak son
derece küçük bir bölümü bakýmýndan varlýklý sýnýflar çevresinde
tüketilen ve bütün öteki kollardan daha çok yýðýn tüketimi için
çalýþan iki üretim kolunun ta kendisini, alýþýlmýþ biçimde, en önemli
modern sanayiler olarak göstermekten alýkoymaz. Hangi yana bakarsak bakalým boþ ve çeliþik, geliþigüzel bir gevezelikten baþka
bir þey görmeyiz. Ama pamuklu sanayisinden bir örnek alalým.
Eðer, oldukça küçük bir kent olan Oldham kenti Manchester yöresinde pamuk sanayisi ile uðraþan 50.000-100.000 nüfuslu on iki
kadar kentten biri, [sayfa 409] tek baþýna, yalnýzca 32 numara iplik
eðiren ið sayýsýnýn 1872den 1875e dört yýl içinde 2,5 milyondan 5
milyona yükseldiðini, öyleki Ýngilterenin yalnýzca orta büyüklükteki
bir kentinin, Alsace dahil tüm Almanya pamuklu sanayisinin toplam
olarak sahip bulunduðu ið kadar, yalnýzca tek bir numara eðiren
iðe sahip olduðunu gördüyse ve eðer Ýngiliz ve Ýskoç pamuk sanayisinin bütün öteki kol ve bölgelerindeki geniþleme de hemen hemen
ayný oranlarda olduysa, pamuk ipliði ve pamuklu dokuma pazarýndaki bugünkü tam durgunluðu, Ýngiliz pamuk fabrikalarýnýn aþýrýüretimi ile deðil de, Ýngiliz halk yýðýnlarýnýn eksik-tüketimi ile açýklamak için, yüksek dozda bir radikal denge gerek.*
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Yeter. Ýktisatta Leipzig kitap pazarýný, modern sanayi anlamýnda bir pazar sanacak denli bilgisiz kimselerle tartýþýlmaz. Öyleyse
bay Dühringin, bize bunalýmlar üzerine þunlardan baþka hiçbir
þey söylemesini bilmediðini saptamakla yetinelim: Bunalýmlarda
yüksek gerilim ile gevþeme arasýnda günlük bir hareketten baþka
bir þey sözkonusu deðildir; aþýrý spekülasyon yalnýzca özel giriþimlerin plansýz birikiminden ileri gelmez, ama bireysel patronlarýn
düþüncesizliði ile kiþisel ölçülülük eksikliðini, aþýrý sunu (arz) sonucunu veren nedenler arasýnda saymak da gerekir. Peki, düþüncesizlik ve kiþisel ölçülülük eksikliði sonucunu veren neden, bir
kez daha nedir? Kapitalist üretimde kendini özel giriþimlerin plansýz
birikiminde gösteren o ayný plan yokluðunun ta kendisi. Yeni bir
neden bulmak için, ekonomik bir olgunun yer deðiþtirmesini ahlaksal bir eleþtiri olarak almak da güzel bir düþüncesizlik deðil mi?
Ama bunalýmlarý bir yana býrakalým. Bundan önceki bölümde bu bunalýmlarýn kapitalist üretim biçiminden zorunlu olarak
nasýl doðduklarýný ve bu üretim biçiminin kendisinin bunalýmlarý
olarak, toplumsal altüst oluþun buyurucu araçlarý olarak ne anlama
geldiklerini tanýtlamýþ bulunduktan [sayfa 410] sonra, bay Dühringin
bu konu üzerindeki yavanlýklarýna yanýt vermek için bir tek sözcük
eklemeye gereksinme duymuyoruz. Onun olumlu yaratýlarýna,
toplumun doðal sistemine geçelim.
Evrensel bir adalet ilkesi üzerine kurulu, yani cansýkýcý somut olgularý dikkate hiç almayan bu sistem, aralarýnda gelip-gitme
özgürlüðü ve yeni üyeleri belirli yönetsel yasa ve kurallara göre kabul etme zorunluluðu bulunan bir ekonomik komünler federasyonundan bileþir.
Ekonomik komünün kendisi de her þeyden önce tarihsel
önemde geniþ bir þemadýr ve örneðin Marx diye birinin sapýtýk
yarý-önlemlerini çok geride býrakýr. Bu komün, bir toprak bölgesine ve bir grup üretim kurumuna sahip olma kamusal haklarý ile
ortaklaþa çalýþmak ve ürüne ortaklaþa katýlmak zorunda olan bir
kiþiler topluluðu anlamýna gelir.
Kamu hakký, üretim kurumlarý ve doða ile an bir kamu hukuku iliþkisi anlamýnda ... nesne üzerinde bir haktýr. Geleceðin
* Bunalýmlarýn eksik-tüketim ile açýklanmasý Sismondiden gelir ve onda henüz belli
bir anlama sahiptir. Rodbertus bu açýklamayý ondan almýþ ve bay Dühring de o bilinen
her þeyi yavanlaþtýrma biçimi ile bunu Rodbertustan kopya etmiþtir. [F.E.]
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ekonomik komün hukukçularý bunun ne demek olduðunu anlamak
için istedikleri denli kafa patlatsýnlar, biz bu iþten tamamen vazgeçiyoruz. Yalnýzca bunun, iþçi birliklerinin ne karþýlýklý rekabeti,
hatta ne de ücretlilik yolu ile sömürüyü dýþtalayan kooperatif mülkiyeti ile hiç de ayný þey olmadýðýný öðreniyoruz. Ve söz arasýnda,
Marxta da görüldüðü biçimde bir ortak mülkiyet fikrinin, gelecekle ilgili bu fikir, iþçi gruplarýnýn kooperatif mülkiyetinden baþka
bir anlama gelmez gibi göründüðüne göre, en azýndan karanlýk ve
sakýncalý olduðu yumurtlanýyor.
Ýþte bay Dühringde bol bol görülen ve bayaðý niteliði [kendisinin de dediði gibi] gerçekten usa yalnýzca bayaðý soysuzluk
sözcüðünü getiren bir fikri sinsice aþýlamanýn o bayaðý küçük
yöntemlerinden biri daha.
Ýþte bay Dühringin, Marxta ortak mülkiyetin, ayný zamanda
hem bireysel, hem de toplumsal bir mülkiyet olduðu yolundaki o
öteki türetimi kadar temelden yoksun bir gerçeðe aykýrýlýðý daha.
Bir þey her durumda açýk: Bir ekonomik komünün kendi
[sayfa 411] çalýþma araçlarý üzerindeki kamu hakký, en azýndan bütün
öteki ekonomik komünler karþýsýnda ve toplum ve devlet karþýsýnda
da, dar bir mülkiyet hakkýdýr. Ama bu hak, dýþa karþý ... bir ayrýlma
akýmý olarak davranma gücüne sahip olmamalýdýr, çünkü çeþitli
ekonomik komünler arasýnda gelip-gitme özgürlüðü ve yeni üyeleri
belirli yönetsel yasa ve kurallara göre kabul etme zorunluluðu vardýr
... týpký ... bugün siyasal bir kuruluþa üyelik ve komünün ekonomik
yeteneklerine katýlma gibi.
Demek ki, zengin ve yoksul ekonomik komünler olacak ve
denge nüfusun zengin komünlere akýný ve yoksul komünleri býrakmasý ile kurulacak. Öyleyse bay Dühring, her ne denli ürünlerin
çeþitli komünler arasýndaki rekabetini ulusal ticaret örgütü aracýyla
ortadan kaldýrmak isterse de, üreticilerin rekabetinin devam etmesine hiç ses çýkarmaz. Nesneler rekabetten kurtarýlýr, insanlar ona
baðlý kalýr.
Bununla birlikte, henüz kamu hukuku üzerinde açýk fikirlere sahip olmaktan uzak bulunuyoruz. Ýki sayfa ötede bay Dühring
bize, ekonomik komünün önce uyruklarý bir tek hukuksal özne
durumunda toplanan ve bu nitelikle bütün topraðý, konutlarý ve
üretim kurumlarýný istediði gibi kullanan tüm siyasal-toplumsal alan
üzerine yayýldýðýný bildirir.

330

Friedrich Engels
Anti-Dühring

Buna göre, istediði gibi kullanan, tek baþýna alýnan komün
deðil, ama tüm ulustur. Öyleyse kamu hukuku, nesne üzerindeki
hak, doða ile kamu hukuku iliþkisi vb., yalnýzca en azýndan karanlýk ve sakýncalý deðil, kendi kendisi ile doðrudan doðruya çeliþki
içindedir de. Gerçekte bu hak hiç deðilse her ekonomik komünün
ayný zamanda hukuksal özne olduðu ölçüde, ayný zamanda hem
bireysel, hem de toplumsal bir mülkiyettir ve bu ne idüðü belirsiz
meleze de, yeniden, ancak bay Dühringin ta kendisinde raslanýr!
Her durumda ekonomik komün, kendi çalýþma araçlarýný
üretim erekleri ile istediði gibi kullanýr. Bu üretim nasýl yapýlýr? Bu
konuda bay Dühringden bütün öðrendiklerimize göre, komünün
kapitalistin yerini almasý bir yana, tamamen eski usulde. Olsa olsa,
tarihte ilk kez olarak her bireyin [sayfa 412] mesleðini seçme özgürlüðüne sahip bulunduðunu, oysa çalýþma zorunluluðunun herkes
için eþit olduðunu öðreniyoruz.
Her türlü üretimin geçmiþteki temel biçimi, bir yandan toplum içindeki, öte yandan her üretim kurumu içindeki iþbölümüdür.
Dühringvari sosyalite, iþbölümü karþýsýnda nasýl davranýr?
Ýlk büyük toplumsal iþbölümü, kent ile kýrýn ayrýlmasýdýr.
Bay Dühringe göre, bu karþýtlýk, þeyin doðasý gereði, kaçýnýlmaz
bir þeydir. Ama öte yandan tarým ile sanayi arasýndaki uçurumu,
doldurmasý olanaksýz bir þey olarak düþünmek de tehlikelidir.
Gerçekte birinden ötekine geçiþte, gelecekte daha da artacaðýný
gösteren belli bir süreklilik derecesi vardýr.
Daha þimdiden iki sanayi, tarýma ve kýrsal alana kaymýþtýr:
Önce damýtma iþleri, sonra da þekerpancarýnýn iþlenmesi ... alkol
üretiminin yeterince deðerlendirilemeyen bir önemi vardýr;. [Ve]
eðer bazý buluþlar sonucu, yeterince geniþ bir sanayi çevresinin,
kýrdaki iþletme yerleþimini ve bu çevrenin hammadde üretimi ile
dolaysýz baðlanýmýný düzenleyecek bir biçim almasý olanaklý olursa,
[kent ile kýr arasýndaki karþýtlýk azalýr ve] uygarlýðýn geliþmesi için
en geniþ temel kazanýlmýþ olur. [Bununla birlikte] benzer bir perspektif, bir baþka biçimde de açýlabilirdi. Teknik zorunluluklar dýþýnda, toplumsal gereksinmeler gitgide daha büyük bir önem kazanýrlar
ve eðer bu sonuncular insan etkinliklerinin kümelendirilmesi bakýmýndan kararlaþtýrýcý bir duruma gelirlerse, kýr uðraþlarý ile teknik
dönüþüm çalýþmasý iþlemleri arasýnda sýký ve yöntemli bir iliþki kurulmasýndan doðacak üstünlükleri savsaklamak artýk olanaklý ol-
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mayacaktýr.
Oysa ekonomik komünde önemli olan, toplumsal gereksinmelerin ta kendisidir: Ekonomik komün acaba tarým ile sanayi
arasýndaki birleþmenin yukarda sözü edilen üstünlüklerini kendine
tamamen maletmekte ivedilik gösterecek mi? Bay Dühring, ekonomik komünün bu sorun ile ilgili konumu üzerindeki en doðru
görüþlerini o çok sevdiði geniþlik ile bize hemen iletmekte kusur
edecek mi? Buna inanacak [sayfa 413] okur çok aldanýr. Yukarda sözü
edilen karmakarýþýk yavan beylik düþünceler, Prusya töresine göre
raký damýtýmý ile pancar þekeri sanayisi arasýnda boþ yere dönüp
duran o beylik düþünceler,  kent ile kýr arasýnda þimdiki ve gelecekteki karþýtlýk konusunda bay Dühringin bize bütün söyleyip söyleyebileceði iþte bu.
Ayrýntýdaki iþ bölümüne geçelim. Burada bay Dühring, biraz
daha doðrudur. Kendini tamamen bir tek etkinlik türüne vermesi
gereken bir kiþiden söz eder. Yeni bir üretim kolunun yaratýlmasý
sözkonusu olduðu zaman tek sorun, kendilerini belli bir maddenin
üretimine vermeleri gereken belli bir sayýdaki kiþinin, kendileri için
zorunlu olan tüketim [!] ile birlikte, deyim yerindeyse yaratýlabilip
yaratýlamayacaðýný bilmektir. Sosyalitede üretimin þu ya da bu kolu
çok nüfus istemeyecektir. Ve hatta sosyalitede, insanlarýn birbirinden yaþama biçimleri ile ayrýldýklarý ekonomik çeþitlilikleri
bile var. Böylece üretim alaný içinde, her þey eskiden nasýlsa aþaðý
yukarý gene öyle kalýr. Gerçi geçmiþ toplumda düzmece bir iþbölümü egemendir; ama bu düzmece iþbölümü nedir ve ekonomik
komünde onun yerine ne geçecektir? Bunun üzerine öðrendiðimiz
tek þey þu: Ýþbölümünün kendisi tarafýndan ortaya konan sorunlara
gelince, yukarda bu sorunlarýn, çeþitli doðal uygunluklar ve kiþisel
yetenekler ile ilgili olgular hesaba katýldýðý andan baþlayarak çözülmüþ olarak kabul edilebileceklerini söylemiþ bulunuyoruz.
Yeteneklerin yani sýra, kiþisel eðilime de bakýlýr: Daha çok
yetenek ve daha çok eðitim gerektiren etkinliklere yükselmenin
çekiciliði, yalnýzca ve yalnýzca sözkonusu uðraþa karþý duyulan eðinime ve bir baþka þey deðil tam da bu þeyi uygulama [bir þeyi uygulama!] sevincine dayanýr.
Böylece sosyalitede yarýþma özendirilecek ve üretimin kendisi çekicilik kazanacak ve bu üretimi yalnýzca kazanç aracý olarak
gören gevþek üretim uygulamasý, artýk iþler üzerine damgasýný vur-
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Üretimin doðal bir geliþme izlediði her toplumda, ve bugünkü toplum bu durumdadýr, üretim araçlarýný [sayfa 414] egemenlikleri
altýna alanlar, üreticiler deðil, ama üreticileri egemenlikleri altýna
alanlar üretim araçlarýdýr. Böyle bir toplumda, her yeni üretim kaldýracý, zorunlu olarak, üreticileri üretim araçlarýna yeni bir köleleþtirme
aracý durumuna dönüþür. Bu, özellikle, büyük sanayi döneminden
önce, hepsinden en güçlü olan üretim kaldýracý için: iþbölümü için
böyledir. Ýlk büyük iþbölümünün kendisi, kent ile kýrýn ayrýlmasý,
kýrsal nüfusu binlerce yýllýk bir kafa körlüðüne, ve kentlileri de, herbirini kendi bireysel zanaatýnýn kulluðuna mahkum etti. Bu iþbölümü, birilerinin entelektüel geliþme ve ötekilerin fizik geliþme temellerini yýktý. Eðer köylü, topraðý, ve kentli, zanaatýný kendine
malederse, toprak köylüyü, ve zanaat da kentliyi bir o denli kendine
maleder. Ýþi bölerek, insan da bölünür. Bir tek etkinliðin yetkinleþmesi, bütün öteki fizik ve entelektüel yeteneklerin kurban edilmesi
sonucunu verir. Ýnsanýn bu solup sararmasý, en yüksek geliþmesine
manüfaktürde eriþen iþbölümü arttýðý ölçüde artar. Manüfaktür,
zanaatý, tekil parçasal iþlemlerine ayrýþtýrýr ve bu iþlemlerden her
birini, ömür boyu mesleði olarak tekil bir iþçiye verir; böylece onu
bütün yaþamý boyunca belirli bir parçasal göreve ve belirli bir alete
zincirler.
Manüfaktür ... iþçinin tek bir iþteki hünerini, bir yýðýn üretici
yeteneði ve içgüdüsü aleyhine zorlayarak, onu çoðu organlarýndan
yoksun garip bir yaratýk haline getirir. ... Bireyin kendisi de, bir parça-iþlemin otomatik zembereði durumuna getirilir,*  birçok
durumda, yetkinliðe ancak iþçinin gerçek bir fizik ve entelektüel
sakatlanýþý ile eriþen zembereði. Büyük sanayi maþinizmi, iþçiyi
makine düzeyinden bir makinenin yalýn bir yardýmcý parçasý düzeyine düþürür.
Bir ve ayný aleti yaþam boyu kullanmanýn verdiði uzmanlýk,
þimdi bir ve ayný makineye yaþam boyu hizmet etmenin verdiði
uzmanlýk durumuna gelir. Makine iþçiyi, ta çocukluðundan baþlayarak, parça-makinenin bir parçasý durumuna sokmak amacýyla
kötüye kullanmýþtýr.** [sayfa 415]
* Kapital, Birinci Cilt, s. 373-374. -Ed.
** Kapital, Birinci Cilt, s. 434. -Ed.
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Ve iþbölümü yalnýzca iþçileri deðil, ama iþçileri dolaysýz ya
da dolaylý bir biçimde sömüren sýnýflarý da kendi etkinliklerinin
aleti durumuna düþürür; kafasý iþlemeyen burjuva, kendi öz sermayesi ve kendi öz kâr hýrsýnýn; hukukçu, kendisini baðýmsýz bir güç
gibi egemenlik altýna alan kemikleþmiþ hukuk düþüncelerinin; kültürlü sýnýflar, genel olarak bir yýðýn yerel önyargý ve küçüklüklerin,
kendi öz fizik ve entelektüel miyopluklarýnýn, bir uzmanlýða uyarlanmýþ bir eðitimden ve arý bir tembellik de olsa bu uzmanlýðýn
kendisine yaþam boyu zincirlenmelerinden doðan sakatlanmýþlýklarýnýn kölesidirler.
Ütopyacýlar, iþbölümünün etkileri üzerine, bir yandan iþçinin
solup sararmasý, bir yandan da, tüm yaþam boyunca bir tek ve ayný iþin mekanik, tekdüze yinelenmesi ile sýnýrlanan çalýþma etkinliði
üzerine ne düþüneceklerini daha o zamandan çok iyi biliyorlardý.
Kent ile kýr arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasý, eski iþbölümünün ortadan kaldýrýlmasýnýn ilk temel koþulu olarak, Fourier gibi
Owen tarafýndan da istendi. Her ikisinde de, nüfusun ülke üzerinde
1.600den 3.000e deðin giden kümeler biçiminde daðýlmasý gerekir;
her grup, kendi toprak bölgesinin merkezinde ev iþleri ortaklaþa
görülen dev bir sarayda oturur. Gerçi Fourier, þurada burada kentlerden söz eder, ama bu kentler de bu saraylardan dört-beþinin bir
araya gelmesinden bileþirler. Her ikisinde de, toplumun her üyesi,
tarýma olduðu denli sanayiye de katýlýr. Fourierde zanaatçýlýk ve
manüfaktür, sanayide baþlýca rolü oynarlar; Owenda tersine, bu
rolü daha þimdiden büyük sanayi oynar ve Owen daha þimdiden,
buhar ve maþinizmin ev iþleri çalýþmasýna sokulmasýný ister. Ama
tarýmda olsun, sanayide olsun, her ikisi de, her birey için uðraþlarýn
olanaklý olan en büyük çeþitliliðini ve sonuç olarak, gençliðin olanaklý olduðunca çok yönlü bir teknik etkinliðe göre yetiþtirilmesini isterler. Her ikisinde de, insanýn, evrensel bir pratik eylem aracýyla
evrensel bir biçimde geliþmesi, ve bölünmenin iþe yitirttiði o çekiþi
güzelliðin, önce bu çeþitlilik ve, Fouriernin deyiþiyle söylemek gerekirse, her özel iþe ayrýlan [sayfa 416] çalýþma süresinin kýsalýðý aracýyla ona geri verilmesi gerekir.* Her ikisi de, sömürücü sýnýflardan
bay Dühringe kalýt kalan kent ile kýr arasýndaki karþýtlýðý, iþlerin
** Charler Fourier, Le nouveau monde industriel et sociétaire ..., bölüm II, V ve VI,
uvres complètes içinde, c. 6, Paris 1845. -Ed.
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doðasý gereði kaçýnýlmaz bir þey sayan belli bir sayýdaki kiþilerin,
her koþulda bir tek maddenin üretimine mahkum olduklarý
önyargýsý içinde kapalý ve insanýn baþka hiçbir þeyi deðil de þu þeyi
yapmakta sevinç bulan, yani köleliklerinden ve dapdaracýk yaþamlarýndan sevinecek denli düþmüþ bulunan insanlarýn yaþama biçimine göre ayrýlan ekonomik çeþitliliklerini ölümsüzleþtirmekte
kararlý düþünce biçimini iyiden iyiye aþmýþlardýr. Budala Fouriernin en gözüpek düþlemlerinin bile temelinde yatan düþünce
karþýsýnda; bayaðý, kaba ve yoksul Owenýn hatta en zavallý fikirleri
karþýsýnda, henüz iþbölümüne adamakýllý köle þu bay Dühring, kendini beðenmiþ bir cüceden baþka bir þey deðil.
Toplum, onlarý bir plana göre toplumsal olarak kullanmak
üzere, tüm üretim araçlarýnýn egemeni durumuna geçerek, insanlarýn kendi öz üretim araçlarýna daha önceki köleliklerini ortadan
kaldýrýr. Toplumun, her bireyi kurtarmaksýzýn, kendi kendini kurtaramayacaðý açýktýr. Öyleyse eski üretim biçimi zorunlu olarak tepeden
týrnaða altüst olmalý ve özellikle eski iþbölümü ortadan kaldýrýlmalýdýr. Onun yerine, bir yandan hiçbir bireyin, insan varlýðýnýn doðal
koþulu olan üretken emek payýný baþkalarýnýn üstüne yükleyemediði, öte yandan üretken emeðin, köleleþtirme aracý olacak yerde,
her bireye fizik ve entelektüel yeteneklerinin tümünü her yönde
yetkinleþtirme ve kullanma olanaðýný sunarak, insanlarýn kurtuluþ
aracý durumuna geldiði ve çalýþmanýn yük olmaktan çýkýp, bir zevk
olduðu bir üretim örgütünün geçmesi gerekir.
Bu, bugün artýk bir düþlem dindarca bir dilek deðildir. Üretici
güçlerin güncel geliþmesi ile üretici güçlerin toplumsallaþmasý olgusu içinde verilmiþ üretim artýþý, kapitalist üretim biçiminden doðan
engel ve bozukluklarýn ortadan [sayfa 417] kaldýrýlmasý, ürünlerin ve
üretim araçlarýnýn savurganlýðýna son verilmesi, daha þimdiden,
herkesin çalýþmaya katýlmasý durumunda emek-zamanýný, güncel
düþüncelere göre en düþük olacak bir ölçüye indirmek için yeter.
Öte yandan, eski iþbölümünün ortadan kaldýrýlmasýnýn,
ancak emek üretkenliði zararýna gerçekleþtirilebilir bir istem olduðu
da doðru deðildir. Tersine, büyük sanayi ile bu istem, üretimin
kendisinin koþulu durumuna gelmiþtir.
Makinenin kullanýlmasý, manüfaktürdeki gibi belli bir adamýn belli bir göreve sürekli olarak baðlý kalmasý biçimindeki bu
daðýlýmýn katýlaþmasý zorunluluðunu ortadan kaldýrýr. Sistemin bü-
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tününün hareketi, iþçiden deðil de makineden doðduðu için, iþ kesintiye uðramaksýzýn, her an herhangi bir kimsenin deðiþmesi olanaklýdýr. ... Ensonu, makine üzerinde çalýþmanýn genç insanlara
kazandýrdýðý hýzlýlýk, salt makine üzerinde çalýþmak üzere özel bir
sýnýfýn eðitilmesi zorunluluðunu ortadan kaldýrýr.*
Ama makineli üretimin kapitalist kullaným biçimi, teknik
bakýmdan gereksiz bir duruma gelmiþ bulunmasýna karþýn, eski
iþbölümünü, kemikleþmiþ uzmanlaþmasý ile birlikte sürdürüp götürmek zorunda olduðu için, bu çaðdýþýlýða karþý makineli üretimin
kendisi baþkaldýrýr. Büyük sanayinin teknik temeli, devrimcidir.
Makineler, kimyasal süreçler ve diðer yöntemler yardýmýyla
büyük sanayi, yalnýz üretimin teknik temelinde sürekli deðiþikliklere
yolaçmakla kalmaz, iþçilerin görevleriyle iþsürecinin toplumsal
bileþiminde de deðiþikliklere yolaçar. Böylece ayný zamanda, toplumdaki iþbölümünde de köklü deðiþiklikler yapmakta, ve sermaye
ile iþçi yýðýnlarýný durup dinlenmeden bir üretim sürecinden diðerine
atmaktadýr. Bu nedenle, büyük sanayi, niteliði gereði, ... iþte deðiþmeyi, görevde akýcýlýðý, iþçide genel bir hareketliliði zorunlu kýlmýþtýr.
... Bu mutlak çeliþkinin, iþçinin durumundaki her türlü kararlýlýk ve
güvenliði nasýl yok ettiðini; ... emek-gücünü har vurup harman savurmasýnda ve ... toplumsal anarþinin [sayfa 418] yolaçtýðý yýkýmlarda
olanca çýlgýnlýðý ile görmüþ bulunuyoruz. Bu olumsuz yandýr. Ama
bir yandan þimdi iþteki çeþitlilik, karþý konulmaz doðal bir yasa
biçiminde ve her yerde direnmeyle yüz yüze gelen doðal bir yasanýn
gözü kapalý yýkýcýlýðý ile kendisini gösterirken, öte yandan da modern
sanayi, getirdiði felaketler aracýlýðý ile üretimin temel yasasý olarak,
iþin çeþitliliðinin kabul edilmesi zorunluluðunu ortaya koyarak, iþçilerin bu çeþitli iþler için yatkýn duruma gelmesini ve bu yeteneklerinin,
en geniþ ölçüde geliþmesini saðlamýþtýr. Üretim biçimini bu yasanýn
normal olarak iþlemesine uydurmak, toplum için bir ölüm kalýmsorunu oluyor. Büyük sanayi, gerçekte toplumu, bütün yaþamý
boyunca bir ve ayný iþi yineleyerek güdükleþen ve böylece bir parçainsan haline gelen bugünün parça-iþçisinin yerine, çeþitli iþlere
yatkýn, üretimdeki herhangi bir deðiþmeyi karþýlamaya hazýr ve
yerine getirdiði çeþitli toplumsal görevleri kendi doðal ve sonradan
kazanýlmýþ yeteneklerine özgürce uygulama alaný saðlayan bir þey
* Kapital, Birinci Cilt, s. 433. -Ed.
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olarak benimseyen, tam anlamýyla geliþmiþ bir bireyi koymayý, bir
ölüm-kalým sorunu olarak zorlamaktadýr.*
Büyük sanayi, bize, azçok her yerde üretilebilecek moleküler
hareketi, teknik erekli yýðýn hareketi durumuna dönüþtürmeyi
öðreterek, sýnai üretimi yerel engellerden çok büyük bir ölçüde
kurtarmýþtýr. Su gücü yerel güç idi, buhar gücü özgür güçtür. Su
gücü her ne denli zorunlu olarak kýrsal bir güç ise de, buhar gücü
bundan ötürü zorunlu olarak hiçbir biçimde kentsel bir güç deðildir.
Onu aðýr basan bir biçimde kentlerde toplayan ve fabrika köylerini
fabrika kentleri durumuna dönüþtüren þey, kapitalist uygulamadýr.
Ama bu yoldan, o, ayný zamanda kendi öz kullanýlma koþullarýný
kemirir. Buhar makinesinin ilk gerekirliði ve büyük sanayinin hemen
tüm iþletme kollarýnýn baþ gerekirliði, bir dereceye deðin temiz bir
sudur. Ne var ki, fabrikalar, kenti, her türlü suyu laðým suyu durumuna dönüþtürür. Kentsel toplanma, kapitalist üretimin temel bir koþulu olmasýna karþýn, gene [sayfa 419] de tek baþýna alýnmýþ her kapitalist, kýrsal bir iþletme kurmak için bu toplanmanýn zorunlulukla
yarattýðý büyük kentlerden kaçmaya yönelir. Bu süreç, Lancashire
ve Yorkshire tekstil sanayisi bölgelerinde ayrýntýlý bir biçimde irdelenebilir; büyük kapitalist sanayi, arasý kesilmeksizin kentten kýra
doðru kaçarak, bu bölgelerde durmadan yeni büyük kentler yaratýr.
Kýsmen farklý nedenlerin ayný sonuçlarý yarattýðý maden sanayisi
bölgelerinde de durum böyledir.
Yeniden, modern sanayinin içine düþtüðü bu yeni kýsýr döngüyü, durmadan kendisine döndüðü bu çeliþkiyi yoketmeye, yalnýzca onun kapitalist niteliðinin ortadan kaldýrýlmasý yeteneklidir.
Sanayinin tüm ülkede, kendi öz geliþmesi ve üretimin öteki öðelerinin korunma ve geliþmesine en uygun bir daðýlým ile kurulmasýný,
yalnýzca kendi üretici güçlerini tek bir planýn görkemli çizgilerine
göre uyumlu bir biçim de birbirine kenetleyen bir toplum saðlayabilir.
Demek ki kent ile kýr arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasý, yalnýzca olanaklý olmakla kalmaz. Sýnai üretimin dolaysýz bir
zorunluðu durumuna gelir, ayný biçimde tarýmsal üretimin ve üstüne
üstlük halk saðlýðýnýn da bir zorunluluðu durumuna gelmesi gibi.
Havanýn, suyun ve topraðýn bugünkü kirlenmesi, ancak ve ancak
* Kapital, Birinci Cilt, s. 497-498. -Ed.

Friedrich Engels
Anti-Dühring

337

kent ile köyün kaynaþmasýyla ortadan kaldýrýlabilir; bugün kentlerde
mum gibi eriyen yýðýnlarý, pisliklerinin hastalýklar yerine bitkiler
üretilmesine yarayacaðý noktaya, ancak bu kaynaþma götürebilir.
Kapitalist sanayi daha þimdiden, hammaddelerinin üretim
yerlerinin oluþturduðu yerel engellerden bir dereceye deðin baðýmsýz bir duruma gelmiþ bulunmaktadýr. Tekstil sanayisi, büyük bölümü bakýmýndan dýþardan getirilmiþ hammaddeler üzeride çalýþýr.
Ýspanyol demir maden filizleri Ýngiltere ve Almanyada, Ýspanya ve
Güney Amerika bakýr maden filizleri Ýngilterede iþlenir. Her kömür
havzasý, yýldan yýla, bu havzanýn sýnýrlarý dýþýnda büyüyen bir sanayi
çevresine yakýt saðlar. Bütün Avrupa karasýnda buhar makineleri,
Ýngiliz, bazen de Alman ve Belçika kömürü ile [sayfa 420] çalýþtýrýlýr.
Kapitalist üretimin engellerinden kurtulmuþ toplum çok daha ileriye
gidebilir. Bu toplum, tüm sýnai üretimin bilimsel temellerini kavrayacak ve her biri bütün bir üretim kollan dizisi pratiðinde bir uçtan
ötekine baþtanbaþa dolaþacak bir üreticiler soyu yetiþtirerek, uzak
yerlerden getirtilen hammadde ya da yakýt taþýma çalýþmasýný bol
bol ödünleyen yeni bir üretici güç yaratacaktýr.
Demek ki, kent ve kýr ayrýlýðýnýn ortadan kalkmasý, hatta büyük sanayinin ülke içinde olanaklý olduðuca eþit bir biçimde daðýlmasýný þart koþan bir olay olarak bile, bir ütopya deðildir. Kuþkusuz
uygarlýk bize, büyük kentler ile ortadan kaldýrýlmasý için çok zaman
ve çok çaba gerekecek bir kalýt býrakmýþtýr. Ama bu, uzun süreli
bir süreç de olsa, o büyük kentleri ortadan kaldýrmak gerekecektir
ve o büyük kentler de ortadan kalkacaklardýr. Prusya ulusunun Alman Ýmparatorluðu için yazýlmýþ alýnyazýsý ne olursa olsun, Bismarck, büyük kentlerin sona ermesi yolundaki en deðerli dileðinin
yerine geleceði kurumlu bilinci ile ölebilir.*
Ve þimdi de bay Dühringin, eski üretim türünü tepeden týrnaða alt-üst etmeksizin, ve özellikle eski iþbölümünü ortadan kaldýrmaksýzýn, toplumun tüm üretim araçlarýna elkoyabileceði, ve
yalnýzca doðal uygunluklar ve kiþisel yetenekler hesaba katýldýðý
andan baþlayarak her þeyin yoluna gireceði yolundaki çocukça dü* Bismarck, 20 Mart 1852 günü, Prusya Landtagýnýn (Parlamentosunun) ikinci
meclisinde verdiði bir söylevde, gerçek Prusya halkýnýn kentlerde yaþamadýðýný söyleyerek,
yunkerlerin devrimci hareket ocaklarý olan kentlere karþý duyduklarý nefreti dile getirmiþti.
Eðer büyük kentler yeniden ayaklanýrsa, gerçek Prusya halký onlarý yeryüzünden silmek
zorunda da kalsa, onlara boyun eðdirmesini bilecektir. -Ed.
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þüncesi gözönüne getirilsin,  doðal uygunluklarýn ve kiþisel yeteneklerin hesaba katýlmasý, büyük insan yýðýnlarýnýn, önce olduðu
gibi sonra da bir tek maddenin üretimine baðlanmasýný, büyük
nüfuslarýn bir tek üretim kolu tarafýndan istenmesini, ve insanlýðýn,
önce olduðu gibi sonra da, týpký þimdi niteliksiz iþçiler ile mimarlarýn olmasý gibi, belli bir sayýda türlü biçimde sakatlanmýþ ekonomik çeþitlilikler durumunda bölünmesini engellemez. [sayfa 421]
Demek toplumun tüm üretim araçlarýna egemen olmasý gerekiyorsa, her bireyin kendi üretim aracýnýn kölesi olarak kalmasý ve yalnýzca bu üretim aracýnýn hangisi olacaðýný seçme hakkýna sahip
olmasý için gerekiyor! Bunun gibi, bay Dühringin kent ve kýr ayrýlýðýný nasýl iþlerin doðasý gereði kaçýnýlmaz bir þey saydýðý ve buna
karþý bula bula bir araya gelmesi bakýmýndan tamamen Prusyalý
bir nitelik taþýyan damýtma ve pancar þekeri üretimi kollarýnda,
nasýl küçücük bir geçiþi çare bulabildiði de göz önüne getirilsin;
bay Dühring, sanayinin ülke içindeki daðýlýmýný, iþletmeyi doðrudan
doðruya hammadde çýkarýmýyla daha þimdiden çýkarýldýklarý
yerlerden gitgide daha uzak yerlerde tüketilen hammaddelerin çýkarýmýyla! pekiþtirme zorunluluðu üzerine geleceðin bilmem hangi
bulgularýna baðlar! Ve en sonunda da, toplumsal gereksinmeleri,
tarým ve sanayi birliðini, sanki bu iþte yapýlacak ekonomik bir özveri
varmýþ gibi, hatta ekonomik kaygýlara karþý bile en sonunda zorla
kabul ettirecekleri güvencesini vererek, gerisinin güvenliðini saðlamaya çalýþýr!
Kuþkusuz, eski iþbölümünü olduðu gibi, kent ve kýr ayrýlýðýný
da ortadan kaldýracak ve üretimin tümünü altüst edecek devrimci
öðelerin, modern büyük sanayi üretimi koþullarý içinde daha þimdiden tohum durumunda içerildiklerini ve onlarýn geliþmesini engelleyen þeyin bugünkü kapitalist üretim biçimi olduðunu görmek
için, schnaps [Prusya rakýsý] ve pancar þekerinin en önemli sýnai
ürünler olduklarý ve tecimsel bunalýmlarýn kitap pazarýnda irdelenebildiði bir ülke olan Prusyanýn, töresel yargýlama çevresinden biraz
daha geniþ bir çevrene (ufka) sahip olmak gerek. Bunun için, gerçek büyük sanayiyi, tarihi ve bugünkü gerçekliði içinde, özellikle
kendi yurdu olan ve klasik yetkinliðine eriþmiþ bulunduðu biricik
ülkede tanýmak gerek; ve o zaman modern bilimsel sosyalizmin
sulandýrýlmasý ve bay Dühringin özgül Prusya sosyalizmi düzeyine
düþürülmesi de düþünülmeyecektir. [sayfa 422]
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BÖLÜÞÜM

DAHA ÖNCE, dühringvari iktisadýn þu teze vardýðýný görmüþtük: Kapitalist üretim biçimi tamamen iyidir ve varlýðýný sürdürebilir,
ama kapitalist bölüþüm biçimi metelik etmez ve ortadan kalkmasý
gerekir. Þimdi bay Dühringin sosyalitesinin, bu tezin düþsel uygulamasýndan baþka bir þey olmadýðýný saptýyoruz. Gerçekten bay
Dühringin, kapitalist toplumun üretim biçiminde, üretim biçimi
olarak eleþtirecek hiç bir þey bulamadýðý, eski iþbölümünü bellibaþlý
bütün iliþkileri içinde korumak istediði ve sonuç olarak kendi ekonomik komünü içindeki üretim üzerine söyleyecek hemen hiçbir
þeyi olmadýðý ortaya çýkmýþ bulunuyor. Üretim, kuþkusuz elle tutulur
gerçekliklerin sözkonusu olduðu, ussal imgeleme yetisinin özgür
ruhunun atýlýþýna ancak az bir yer verebildiði bir alandýr: Kendini
gülünç etme tehlikesi çok yakýndýr! Buna karþýlýk, bay Dühringin
görüþlerine göre üretim [sayfa 423] ile hiçbir iliþkisi olmayan, ona göre
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üretim tarafýndan deðil, ama arý bir istenç eylemi tarafýndan belirlenen bölüþüm, onun toplumsal ilmi simyasýnýn öz alanýdýr.
Ekonomik komünde ve birçok ekonomik komün içeren
tecimsel komünde örgütlenmiþ eþit üretim görevine karþýlýk eþit
tüketim hakký var. Burada emek... eþit deðerlendirme ilkesine
göre bir baþka emek ile deðiþilir. ... Edim ve karþý-edim burada,
emek büyüklüklerinin gerçek bir eþitliðini simgelerler. [Ve] insan
güçlerinin [bu] eþitleniþini [uygulama bakýmýndan], bu güçlerin az
ya da çok üretmiþ ya da raslansal olarak hiç bir þey üretmemiþ
olmasý o denli önemli deðildir; çünkü zaman ve güç istemeleri
ölçüsünde, öyleyse tüymek ve gezinti yapmak dahil her türlü iþ,
çalýþma edimi olarak kabul edilebilir. Ama bütün üretim araçlarýna,
öyleyse bütün ürünlere de sahip olan topluluk olduðuna göre, bu
deðiþim bireyler arasýnda olmaz: Bir yandan, her ekonomik komün
ve onun üyeleri arasýnda, öte yandan çeþitli ekonomik ve tecimsel
komünlerin kendileri arasýnda olur.
Özellikle çeþitli ekonomik komünler, kendi öz çerçeveleri
içinde, perakende ticaretin yerine tamamen planlý bir sürümü geçireceklerdir.
Toptan ticaret de bir o denli örgütlü: Sonuç olarak özgür
ekonomik toplum sistemi, iþlemleri deðerli madenler tarafýndan
verilmiþ temeller sayesinde yapýlan, büyük bir deðiþim kurumu
olarak kalýr. Bu temel özelliðin kaçýnýlmaz zorunluluðunun anlaþýlmasý, bizim þemamýzý bugün ortalýkta dolaþan sosyalist fikirlerin
en ussal biçimlerinde bile bulunan tüm belirsizliklerinden ayýran
þeydir.
Ekonomik komün, toplumsal ürünlerin ilk sahiplenicisi
olarak, bu deðiþim ereðiyle, ortalama üretim giderlerine göre, her
madde çeþidi için bir birim fiyatý saptamalýdýr.
Üretim maliyet gideri denilen öðenin... bugün deðer ve fiyat
bakýmýndan taþýdýðý anlam... [sosyalitede] kullanýlacak emek niceliði deðerlendirmeleri tarafýndan temsil edilecektir. Her kiþinin,
iktisada da yayýlmýþ hukuksal eþitliði ilkesine göre, sonunda ortak
olanlar sayýsýný dikkate almaya [sayfa 424] indirgenebilen bu deðerlendirmeler, ayný zamanda, hem doðal üretim koþullarýna ve hem de
deðeri gerçekleþtirme toplumsal hakkýna uygun düþen fiyatlar
iliþkisini vereceklerdir. Deðerli madenler üretimi, paranýn deðerini
belirleme bakýmýndan, týpký bugünkü gibi kararlaþtýrýcý bir önem
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taþýmakta devam edecektir. ... O halde görülüyor ki, deðiþikliðe
uðramýþ toplumsal kuruluþta, deðerlerin varlýk nedeni ve ölçeðini,
ve sonuç olarak ürünlerin birbirleri ile kendilerine göre deðiþtirildikleri oranlarý yitirmek þöyle dursun, onlara gereðince ilk kez
olarak sahip olunur.
Ünlü mutlak deðer ensonu gerçekleþti.
Ama, öte yandan komün, herkese emeðinin karþý-edimi olarak, herkes için eþit olacak günlük, haftalýk ya da aylýk bir para tutarý vererek, bireyleri üretilen maddeleri kendisinden satýn alma
durumuna getirme zorunda da kalacaktýr.
Öyleyse, sosyalite bakýmýndan, ücret ortadan kalkar ya da
zorunlu olarak ekonomik gelirlerin tek biçimi durumuna gelir demek arasýnda bir fark yoktur.
Oysa eþit ücretler ile eþit fiyatlar tüketimin, nitel deðilse de,
nicel eþitliðini meydana getirirler ve böylece de evrensel adalet
ilkesi ekonomik bakýmdan gerçekleþmiþ olur. Geleceðin bu ücretinin düzeyinin belirlenmesi üzerine bay Dühring, bize, burada,
yalnýzca bütün öteki durumlarda olduðu gibi, eþit emeðe karþý
eþit emek verildiðini söyler. Buna göre altý saatlik bir emek için,
kendinde altý saatlik emeði cisimleþtiren bir para tutarýnýn ödenmesi
gerekecektir.
Bununla birlikte evrensel adalet ilkesini, burjuvayý her çeþit
komünizm karþýsýna, özellikle ilkel iþçi komünizmi karþýsýna çýkaran
o kaba eþitçilik ile karýþtýrmamak gerek. Bu ilke, o kaba eþitçiliðin
onu göstermek istediði denli acýmasýz olmaktan uzaktýr.
Ekonomik haklarýn ilkel eþitliði, adaletin gerektirdiði þeye,
gönüllü olarak özel bir iyilik bilme ve saygý dýþavurumunun eklenmesini dýþtalamaz. ... Toplum, üstün verim türleri üzerine tüketim
için ölçülü bir ek gelir aracýyla dikkati çekerek, kendi kendini onurlandýrýr. [sayfa 425]
Ve bay Dühring de güvercinin suçsuzluðu ile yýlanýn kurnazlýðýný birleþtirerek, geleceðin Dühringlerinin ölçülü aþýrý-tüketimi
için çok dokunaklý bir kaygý gösterdiði zaman, kendi kendini onurlandýrýr.
Böylece kapitalist üretim biçimi, kesinlikle ortadan kaldýrýlmýþtýr. Çünkü böyle bir durumda, birinin bir özel araçlar çokluðuna
gerçekten sahip olduðunu varsayalým, o, bu çokluk için hiçbir kapitalist kullaným yolu bulamayacaktýr. Hiçbir birey ya da bir grup,
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ondan bu fazlalýðý üretim için, deðiþim ya da satýn almadan baþka
hiçbir yoldan almayacaktýr; ama o, kendini hiçbir zaman kendisine
faizler ya da bir kâr ödenen bir durum içinde bulamayacaktýr.
[Böylece], eþitlik ilkesine uygun düþen kalýtým yoluyla bir geçirme
[kabul edilir bir þeydir. Bu kaçýnýlmaz bir þeydir, çünkü] kalýtým
yoluyla belli bir geçirme (transmission), aile ilkesine her zaman
zorunlu olarak eþlik edecektir. [Kalýtým hakký da] geniþ bir mal
birikimine götüremez, çünkü burada mülkiyetin oluþmasý... artýk
hiçbir zaman üretim araçlarý ve arý rantiye kiþiler meydana getirme
ereðine sahip olamaz.
Böylece ekonomik komün uygun bir biçimde kurulmuþ
oluyor. Þimdi de nasýl iþlediðine bakalým.
Bay Dühringin bütün varsayýmlarýnýn tastamam gerçekleþtiðini kabul edelim; öyleyse ekonomik komünün, üyelerinden her
birine, altý saatlik bir günlük emek için, içinde gene altý saatlik
emeðin cisimleþtiði bir para tutarý, diyelim on iki mark ödediðini
varsayýyoruz demektir. Ayrýca fiyatlarýn deðerlere tastamam eþit
olduklarýný, yani varsayýmýmýz içinde yalnýzca hammadde giderlerini, makinelerin aþýnmasýný, çalýþma araçlarý tüketimini ve ödenen
ücreti kapsadýklarýný kabul edelim. Çalýþan yüz üyesi bulunan bir
ekonomik komün, o zaman her gün 1.200 mark, 300 iþgünlük bir
yýl içinde de 360.000 mark deðerinde meta üretir ve bu tutarý, her
biri 12 marklýk günlük ya da 3.600 marklýk yýllýk payý ile istediðini
yapan üyelerine öder. Yýl sonunda ya da yüz yýl sonra, komün baþlangýçta olduðundan daha zengin deðildir. Bu zaman içinde komün,
kendi üretim araçlarý stokuna zarar [sayfa 426] vermedikçe, bay Dühringin tüketimi için ölçülü ek geliri saðlamaya bile yetenekli olmayacaktýr. Birikim, büsbütün unutulmuþtur. Daha da kötüsü: Birikim
toplumsal bir zorunluluk olduðu ve para saklama olgusunda da
elveriþli birikim biçimi bulunduðu için, ekonomik komün örgütü
kendi üyelerini doðrudan doðruya özel birikime ve sonuç olarak
kendi öz yýkýmýna çaðýrýr.
Ekonomik komünün özlüðündeki bu parçalanmadan nasýl
kaçýnmalý? Komün, sevgili vergilemeye, fiyat yükseltmeye baþvurabilir ve yýllýk üretimini 360.000 mark yerine 480.000 marka satabilir. Ama bütün öteki ekonomik komünler de ayný durum içinde
bulunduklarý ve buna göre ayný þeyi yapmak zorunda kalacaklarý
için, her biri öteki ile deðiþimde cebine attýðý kadar vergileme
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ödeyecek ve bunun sonucu haraç, yalnýzca kendi öz üyelerinin
sýrtýna yüklenmiþ olacaktýr.
Ya da komün bu sorunu, her üyeye altý saatlik emek için
altý saatlikten az bir emeðin, diyelim dört saatlik emeðin ürününü
ödeyerek, yani ona günde oniki mark yerine sekiz mark vererek,
ama meta fiyatlarýný eski düzeyde býrakarak, bir anda çözer. Bu
durumda, daha önce üstü kapalý bir biçimde ve dolambaçlý bir
yoldan yapmaya giriþtiði þeyi, açýkça ve doðudan doðruya yapar:
Üyelerine, tamamen kapitalist bir biçimde, üretimleri deðerinin
altýnda ödeyerek ve üstelik onlarýn ancak kendinden satýn alabilecekleri metalarý tam deðerleri üzerinden hesaplayarak, yýllýk 120.000
mark tutarýnda marksist artý-deðeri oluþturur. Demek ki, ekonomik
komün, bir yedeklik fonunu, ancak kendini en geniþ komünist temel üzerinde yetkinleþmiþ truck-system* olarak açýða vurarak
oluþturabilir.
Öyleyse, iki þeyden biri: Ya ekonomik komün eþit emeðe
karþý eþit emek verir ve bu durumda, üretimin sürdürülmesi ve
geniþletilmesi için bir fonu o deðil, ancak özel kiþiler biriktirebilir.
Ya da bu fonu o oluþturur; ama bu durumda artýk [sayfa 427] eþit
emeðe karþý eþit emek vermez.
Ekonomik komündeki deðiþimin içeriðinin içyüzü, iþte bu.
Ya biçiminin içyüzü ne? Deðiþim maden para aracýlýðý ile yapýlýr ve
bay Dühring de bu iyileþtirmenin tarihsel önemi konusunda az
kurumlanmaz. Ama komün ile komünün kendi üyeleri arasýndaki
ticarette para, kesin olarak para deðildir ve hiçbir zaman para olarak
iþ görmez. Salt emek belgesi iþini görür; yalnýzca, Marx gibi söylemek gerekirse, üreticinin ortak çalýþmadaki bireysel payýný ve tüketim için ayrýlan ortak üretimdeki bireysel hakkýný saptar ve bu
görev içinde, tiyatro için bilet ne denli para sayýlýrsa, o denli paradýr** Öyleyse para, örneðin onu bir sayfaya iþ saatlerinin ve
ötekine de buna karþýlýk elde edilen yararlanýmlarýn yazýldýðý bir
büyük tecimsel defter ile deðiþtiren Weitlingde olduðu gibi, herhangi bir iþaret ile deðiþtirilebilir.*** Uzun sözün kýsasý, ekonomik
* Fabrikacýlarýn dükkanlar açtýklarý ve iþçilerini bu dükkanlardan alýþveriþ yapmaya
zorladýklarý Almanyada da iyi bilinen sisteme, Ýngilterede truck-system denir. [F.E.]
** Kapital, Birinci Cilt, s. 1 10, dipnot. -Ed.
*** Wilhelm Weitling, Garantien der Harnwnie und Freiheit, Kesim II. Bölüm 10,
Vivis 1842, s. 155 vd.. -Ed.
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komünün kendi üyeleri ile olan ticaretinde para, yalnýzca Owenýn
çalýþma saati-parasý olarak bay Dühringin yukardan baktýðý ama
gene de kendi gelecekteki iktisadýna kendi eliyle sokmak zorunda
kaldýðý o kuruntunun ta kendisi olarak iþ görür. Yerine getirilmiþ
üretim görevi ile böylece edinilmiþ tüketim hakký ölçüsünü
gösteren belge ister bir kaðýt parçasý, ister bir jeton, isterse bir altýn
sikke olsun, bunun bu erek bakýmýndan hiçbir önemi yoktur. Ama,
görecek olduðumuz gibi, baþka erekler bakýmýndan bu, hiç de
böyle deðildir.
Eðer maden para, ekonomik komünün kendi üyeleri ile
olan ticaretinde para olarak deðil, ama emeðin kýlýk deðiþtirmiþ
belgesi olarak iþ görüyorsa, çeþitli ekonomik komünler arasýndaki
deðiþimde kendi para görevini daha da az görür. Burada, bay Dühringin varsayýmlarýna göre maden para tamamen geçersizdir. Gerçekten, eðer emeðin doðal ölçeðiyle zaman, birim olarak çalýþma
saati hesaplansaydý, eþit bir emek ürünü ile eþit bir emek ürününün
deðiþimini, ilkin çalýþma saatlerini paraya çevirmekten çok daha
yalýn bir [sayfa 428] biçimde yerine getiren basit bir muhasebe yeterdi.
Deðiþim, aslýnda arý ayni deðiþimdir; bütün artan alacaklar, öteki
komünler üzerine çekilen poliçeler aracýyla kolayca ve yalýn bir biçimde ödünlenirler. Ama eðer bir komünün öteki komünler karþýsýnda gerçekten bir açýðý olacaksa, o zaman dünyanýn bütün altýný istediði denli doðal yönelimi ile para olsun, bu durum komünü,
eðer borcu yüzünden öteki komünlere baðýmlý bir duruma düþmek
istemiyorsa, o açýðý kendi öz çalýþmasýndaki bir artýþ ile kapama
zorunluluðundan kurtaramaz. Bununla birlikte okurdan, burada
gelecekle ilgili bir yapý kurmadýðýmýzý aklýndan hiç çýkarmamasý
dilenir. Yalnýzca bay Dühringin varsayýmlarýný kabul ediyor ve onlardan kaçýnýlmaz sonuçlarý çýkarmaktan baþka bir þey yapmýyoruz.
Demek ki ne ekonomik komün ile kendi üyeleri, ne de
çeþitli komünler arasýndaki deðiþimde, doðal yönelimi ile para
olan altýn, bu özlüðünü gerçekleþtiremez. Bununla birlikte bay
Dühring, onun hatta sosyalitede bile parasal bir iþlev görmesini
buyurur. Öyleyse bu parasal iþlev için bir baþka eylem alaný aramamýz gerek. Ve bu eylem alaný da var. Bay Dühring gerçi herkesi
nicel olarak eþit bir tüketim yapabilecek bir duruma koyar ama
kimseyi buna zorlayamaz. Tersine, kendi dünyasýnda herkes parasýyla istediðini yapabilir, diyerek kurumlanýr. Öyleyse o, kimileri
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kendilerine ödenen ücretle geçinemezken, baþka kimilerinin bir
yana biraz para koymalarýný engelleyemez. Hatta kalýtým (miras)
hakkýnda, sonuç olarak ana-babalar için çocuklarýn bakým zorunluluðunu çýkaran ailenin ortak mülkiyetini açýkça kabul ederek, bunu
kaçýnýlmaz kýlar. Ama iþte böyle yapmakla da nicel olarak eþit
tüketimde büyük bir gedik açar. Bekar erkek, günde sekiz veya
oniki mark ile parlak bir biçimde ve mutluluk içinde yaþar, oysa
sekiz küçük çocuðu ile birlikte dul erkek, sürünür. Ama öte yandan,
ödemede parayý koþulsuz kabul ederek komün, bu paranýn kiþisel
çalýþmadan baþka bir yoldan da kazanýlabilmesi olanaðýný açýk
býrakýr. Non olet,* [sayfa 429] paranýn kokusu yoktur. Komün onun
nerden geldiðini bilmez. Ama böylece, o zamana deðin yalnýzca
bir emek jetonu rolünü oynamýþ olan maden paranýn, gerçek bir
parasal iþlev kazanmasý için bütün koþular verilmiþ bulunur. Ýþte,
bir yandan para biriktirme ve öte yandan da borçlanmanýn etkeni
ve nedeni budur. Sýkýntý çeken, para biriktirenden ödünç alýr. Komün, tarafýndan yaþama araçlarýnýn ödenmesi için kabul edilen
ödünç para, böylece bugünkü toplumda ne ise gene o olur: Ýnsan
emeðinin toplumsal cisimleþmesi, emeðin gerçek ölçeði, genel
dolaþým aracý. Dünyanýn bütün yönetsel yasa ve kurallarý, çarpým
cetveline ya da suyun kimyasal bileþimine karþý ne denli güçsüzseler; buna karþý da o denli güçsüzdür. Ve para biriktiren kiþi, sýkýntý içinde bulunan kiþiden faiz isteyebilecek bir durumda olduðundan, böylece maden paranýn para iþlevi ile ayný zamanda, tefeci
de yeni baþtan yaþama dönmüþ bulunur.
Buraya deðin, yalnýzca maden paranýn dühringvari ekonomik
komünün eylem alaný içinde tutulmasýnýn etkilerini dikkate aldýk.
Ama bu eylem alaný dýþýnda kahrolasý dünya, þimdilik kendi bildiði
yolda kaygýsýzca devam eder. Altýn ve gümüþ dünya pazarýnda, evrensel para, genel alým ve ödeme aracý, zenginliðin mutlak toplumsal cisimleþmesi olarak kalýr. Ve,deðerli madenin bu özgülüðü ile
birlikte, ekonomik komün üyesi olan bireyler için ortaya yeni bir
para biriktirme; zenginleþme, tefecilik nedeni çýkar: Komün karþýsýnda ve komün sýnýrlarý dýþýnda özgürlük ve baðýmsýzlýk içinde hareket
* Onun [paranýn] kokusu yoktur. anlamýndaki bu sözler, Roma Ýmparatoru Vespasianurun (MS 69-79), tuvaletlere vergi koyduðu için onu suçlayan oðluna verdiði yanýtýnda
geçmektedir. -Ed.
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etmek ve birikmiþ bireysel zenginliði dünya pazarýnda deðerlendirmek isteði. Tefeciler, dolaþým aracý ticareti yapan adamlar durumuna, bankacýlar durumuna, dolaþým aracý ve evrensel para egemenleri durumuna, bunun sonucu üretim egemenleri durumuna, bunun
da sonucu, hatta üretim araçlarý saymaca olarak daha yýllar boyunca
ekonomik ve tecimsel komün mülkiyeti olarak görünseler bile,
üretim araçlarý egemeni durumuna dönüþürler. Ama sonuç olarak,
[sayfa 430] bankacýlar durumuna dönüþmüþ bulunan para biriktiriciler
ve tefeciler, artýk ekonomik ve tecimsel komünün de efendisidirler.
Bay Dühringin sosyalitesi, öteki sosyalistlerin belirsizliklerinden
gerçekten pek özsel bir biçimde ayrýlýr. Bu sosyalitenin, eðer
gene de kurulur ve güçlenirse, denetimi altýnda ve kesesi için
canýný diþine takarak yiðitçe çalýþacaðý yüksek finansý dünyaya yeniden getirmekten baþka bir ereði yoktur. Onun için tek kurtuluþ,
para biriktiricilerin, evrensel paralan sayesinde ..., komünden bir
an önce kaçmayý yeðlemeleri olacaktýr.
Eski sosyalizm üzerine Almanyada egemen olan geniþ bilgisizlik sonucu iyi yürekli bir genç, örneðin Owenýn emek bonolarýnýn
da böyle bir kötüye kullanmaya neden olup olamayacaðý sorununu
ortaya sürebilir. Burada bu emek bonolarýnýn anlamý üzerinde uzun
boylu durmamýza gerek olmamasýna karþýn, gene de dühringvari
geniþ þemayi, Owenýn bayaðý, kaba ve yoksul fikirleri ile karþýlaþtýrmak için þunlarý söyleyelim: Önce, Owenýn emek bonolarýnýn
böyle kötüye kullanýlmasý için, onlarýn gerçek para durumuna
dönüþmeleri gerekir, oysa bay Dühring gerçek parayý varsayar ama
onun basit bir emek jetonundan baþka türlü bir iþ görmesini
yasaklamak ister. Orada gerçek kötüye kullanma varken, burada
paranýn, insan isteðinden baðýmsýz içkin özlüðü kendini gösterir;
burada para, bay Dühringin paranýn özlüðü üzerindeki kendi öz
bilgisizliði gereði ona yüklemek istediði kötüye kullanma karþýsýnda,
kendi öz ve gerçek kullanýmýný gerçekleþtirir. Ýkincisi, Owenda
emek bonolarý, toplumsal kaynaklarýn tam ortaklýðý ve özgür kullanýmýna bir geçiþ biçiminden ve bunun yanýsýra olsa olsa komünizmi
Britanya halký için kabul edilebilir gösterme aracýndan baþka bir
þey deðildir. Öyleyse, eðer herhangi bir kötüye kullanma Owenýn
toplumunu, emek jetonlarýný ortadan kaldýrmak zorunda býraksaydý,
bu toplum, böylece kendi ereðine doðru bir adým daha atar ve
daha yüksek bir evrim aþamasýna girerdi. Buna karþýlýk dühringvari
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ekonomik komün, parayý ortadan bir kaldýrmaya görsün, bir anda
kendi tarihsel önemini yok [sayfa 431] eder, en özgün güzelliðini
ortadan kaldýrýr, dühringvari ekonomik komün olmaktan çýkar ve
bay Dühringin onu ancak o denli acý ve ussal düþünce çalýþmasý
pahasýna çekip çýkarabildiði belirsizlikler düzeyine düþer.*
Peki, dühringvari ekonomik komünün içinde çabalayýp
durduðu bütün tuhaf yanlýþlýk ve karýþýklýklar nerden geliyor?
Yalnýzca bay Dühring in kafasýnda deðer ve para kavramlarýný saran
ve ensonunda onu emeðin deðerini bulmak istemeye götüren
belirsizlikten. Ama bay Dühring bu türlü belirsizliðin Almanya tekelini elinde tutmadýðý, tersine büyük bir rekabetle karþýlaþtýðý için,
onun dolaþtýrmýþ bulunduðu yumaðý çözme iþini bir an için üzerimize almak istiyoruz.
Ýktisadýn tanýdýðý tek deðer, meta deðeridir. Meta nedir? Az
çok birbirinden ayrý bir üreticiler toplumunda, üretilen ürünler,
öyleyse en baþta özel görünür. Ama bu özel ürünler, ancak üreticinin tüketimi için deðil, ama baþkalarý tarafýndan tüketim için, yani
toplumsal tüketim için üretildikleri zaman meta durumuna gelirler;
bunlar toplumsal tüketime, deðiþim aracýyla girerler. Demek ki
özel üreticiler, toplumsal bir iliþki içindedirler; bir toplum oluþtururlar. Ürünleri her birinin özel ürünleri olmasýna karþýn, böylece
ayný zamanda ama güdeksiz (sans intention) ve deyim yerindeyse
istençlerine karþý, toplumsal ürünlerdir de. Þu halde bu özel ürünlerin toplumsal niteliði neye dayanýr? Açýkça iki özgülüðe: Önce
hepsinin, herhangi bir insanýn gereksinmesini karþýlamasýna, yalnýzca üretici için deðil, ama baþkalarý için de bir kullaným-deðeri
taþýmasýna; ikinci olarak da bir yandan çok çeþitli bireysel emeklerin
ürünleri olmakla birlikte, ayný zamanda yalnýzca insan emeði, genel
insan emeði ürünleri de olmalarýna. Baþkalarý için de bir kullanýmdeðeri taþýdýklarý ölçüde, genel bir biçimde deðiþime girebilirler;
hepsinde de genel insan [sayfa 432] emeði, yalýn insan emek-gücü
harcamasý bulunduðu ölçüde, her birinin içerdiði bu emek niceliði
aracýyla deðiþimde birbirleri ile karþýlaþtýrýlabilir, eþit ya da eþitsiz
* Söz arasýnda, Owenýn komünist toplumunda emek jetonlan tarafýndan oynanan
rolün, bay Dühring için tamamen bilinmez olduðunu da belirtelim. O bu jetonlarý, 
Sargant aracýyla, yalnýzca doðal olarak baþarýsýzlýða uðramýþ ve dolaysýz emek deðiþimi
aracýyla bugünkü toplumdan komünist topluma geçiþ giriþimi olan emek deðiþim pazarlarý
giriþiminde aldýklarý yer ölçüsünde bilir. [F.E.]
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olarak deðerlendirilebilirler. Ýki eþit özel üründe, toplumsal koþullarda herhangi bir deðiþiklik olmadýkça, eþitsiz bir bireysel emek
niceliði bulunabilir, ama her zaman ancak eþit bir genel insan
emeði niceliði vardýr. Beceriksiz bir demirci beþ atnalý yapmak
için, becerikli bir demircinin on atnalý yapmaya harcadýðý kadar bir
zaman harcayabilir. Ama toplum, birinin olaðan beceriksizliðini
deðerlendirmez, yalnýzca orta beceriklilikte normal bir emeði, genel
insan emeði olarak tanýr. Öyleyse birincinin beþ atnalýndan biri,
deðiþimde, öteki tarafýndan eþit bir emek zamaný içinde yapýlan
on atnalýnýn birinden daha çok deðer taþýmaz. Bireysel emek, ancak
ve ancak toplumsal bakýmdan gerekli olduðu ölçüdedir ki genel
insan emeði içerir.
Öyleyse ben, bir meta þu belirli deðere sahiptir dediðim zaman: l° onun toplumsal bakýmdan yararlý bir ürün olduðunu; 2°
özel bir kiþi tarafýndan kendi hesabýna üretilmiþ bulunduðunu; 3°
bir yandan özel emek ürünü olmakla birlikte bu metaýn, ayný zamanda ve deyim yerindeyse bilmek ya da istemeksizin, toplumsal
emeðin ve bu emeðin toplumsal bir yöntem tarafýndan, deðiþimi
tarafýndan saptanmýþ belirli bir niceliðinin ürünü de olduðunu; 4°
bu niceliði emeðin kendisi ile, þu ya da bu çalýþma saati sayýsý ile
deðil, ama bir baþka meta ile belirttiðimi söylemiþ olurum. Öyleyse
eðer ben, bu saat; þu kumaþ deðerindedir ve bunlardan her biri elli
mark eder dersem: saat, kumaþ ve para ayný nicelikte toplumsal
emeði içeriyor demiþ olurum. Demek ki onlarda temsil edilmiþ
toplumsal emek süresinin, toplumsal olarak ölçülmüþ ve eþit bulunmuþ olduðunu saptarým. Ama bu zaman, emek süresinin genellikle
çalýþma saatleri, iþgünleri, vb. olarak ölçüldüðü gibi, doðrudan
doðruya mutlak biçimde ölçülmemiþtir; bir dolambaçlý yolla, deðiþim aracýyla, baðýntýlý olarak ölçülmüþtür. Bu nedenle, emek süresinin bu saptanmýþ niceliðini de, sayýsý bana bilinmez kalan çalýþma
saatleri ile [sayfa 433]belirtemem: Onu da ancak bir dolambaçla, baðýntýlý bir biçimde, ayný toplumsal emek süresi niceliðini temsil
eden bir baþka meta durumunda belirtebilirim. Saatin deðeri, kumaþýn deðeri kadardýr.
Ama temeli olduklarý toplumu bu dolambaca zorlayan meta
üretimi ve meta deðiþimi, onu bu dolambacý olanaklý olduðunca
kýsaltmaya da zorlarlar. Metalarýn bayaðý ayaktakýmý içinden, kendisinde bütün öteki metalarýn deðerinin kendini her zaman dýþa-
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vurabildiði kral bir metaý, toplumsal emeðin dolaysýz cisimleþmesi
olarak görünen ve bunun sonucu bütün öteki metalar ve dolaysýz
ve koþulsuz bir biçimde deðiþebilir bir duruma gelen bir metaý:
parayý bir yana ayýrýrlar. Deðer kavramý içinde tohum durumunda
içerilen para, geliþmiþ deðerden baþka bir þey deðildir. Ama meta
deðerinin, para biçimi altýnda meta karþýsýnda baðýmsýz bir varoluþ
kazanmasý sonucu, meta üreten ve meta deðiþimi yapan topluma
yeni iþlevler ve yeni toplumsal etkiler ile bezenmiþ yeni bir etken
katýlýr. Þimdilik ayrýntýlarýna girmeden, bunu saptamamýz yeter.
Meta üretimi iktisadý, yalnýzca bir dereceye deðin bilinen
etkenleri hesaba katma durumunda bulunan tek bilim deðildir.
Fizikte de belli bir gaz hacmi içinde, basýnç ve sýcaklýk da belli
iken, ne kadar tekil gaz molekülü olduðunu bilmeyiz. Ama Boyle
yasasýnýn doðru olmasý ölçüsünde, herhangi bir gazýn bu belli hacminin eþit basýnç ve eþit sýcaklýktaki herhangi bir baþka gazýn eþit
hacmi kadar molekül içerdiðini biliriz. Bundan ötürü, en çeþitli
gazlarýn en çeþitli hacimlerini, en çeþitli basýnç ve sýcaklýk koþullarý
altýnda, molekül içerikleri bakýmýndan karþýlaþtýrabiliriz; ve eðer 0°
santigrad sýcaklýk ve 760 mm basýnç altýnda bir litre gazý birim olarak kabul edersek, bu birim ile molekül içeriðini ölçebiliriz. Kimyada, çeþitli öðelerin mutlak atom aðýrlýklarý da, bilmediðimiz þeyler
arasýndadýr. Ama karþýlýklý iliþkilerini bilerek onlarý da bir dereceye
deðin biliyoruz. O halde meta üretimi ve meta üretimi iktisadý,
çeþitli metalar içinde bulunan bilinmeyen emek niceliklerinin göreli
bir dýþavurumunu bu [sayfa 434] metalarýn göreli emek içerikleri bakýmýndan karþýlaþtýrýlmasý sayesinde nasýl elde ediyorsa, kimya da
kendisi için bilinmeyen þeyler arasýnda bulunan atom aðýrlýklarý
büyüklüðünün göreli bir dýþavurumunu, çeþitli öðeleri atom aðýlýklarý bakýmýndan karþýlaþtýrarak, birinin atom aðýrlýðýný ötekinin
(kükürt, oksijen, hidrojen) katlarý ya da kesirleri biçiminde belirterek, öyle dýþavurur. Ve meta üretimi altýný, mutlak meta, öteki metalarýn mutlak eþdeðeri, tüm deðerlerin ölçeði durumuna nasýl yükseltiyorsa, kimya da hidrojeni, atom aðýrlýðýný le eþit olarak kabul
ederek ve bütün öteki öðelerin atom aðýrlýklarýný hidrojene indirgeyerek, onlarý onun kendine özgü atom aðýrlýðýnýn katlarý biçiminde
dýþavurarak, kimyasal para durumuna öyle yükseltir.
Bununla birlikte meta üretimi, toplumsal üretimin tek biçimi
deðildir. Eski Hint topluluðunda, güney Slavlarý aile topluluðunda,

350

Friedrich Engels
Anti-Dühring

ürünler meta durumuna dönüþmez. Komün üyeleri doðrudan
doðruya üretim için örgütlenmiþ iþ, gelenek ve gereksinmelere göre bölünmüþtür  tüketime ayrýldýklarý ölçüde, ürünler de öyle. Dolaysýz bölüþüm gibi dolayýmsýz toplumsal üretim de her türlü meta
deðiþimini, öyleyse (hiç deðilse komün içinde) ürünlerin meta durumuna dönüþümünü ve sonuç olarak deðerler durumuna dönüþümlerini dýþtalar.
Toplum, üretim araçlarýný mülkiyetine alýp da onlarý dolayýmsýz bir biçimde toplumsallaþmýþ bir üretim için kullanýr kullanmaz, her bireyin emeði, özgül yararlýlýk niteliði ne denli farklý olursa
olsun, hemen ve doðrudan doðruya toplumsal emek durumuna
gelir. Bir ürünün içerdiði toplumsal emek niceliðinin, bundan böyle
önce bir dolambaç aracýyla saptanmasýna gereksinme yoktur;
ortalama olarak hangi niceliðin zorunlu olduðunu günlük deney
doðrudan doðruya gösterir. Toplum yalnýzca, bir buhar makinesinde, son üründen bir hektolitre has buðdayda, belirli bir nitelikteki
yüz metrekare kumaþta ne kadar çalýþma saati bulunduðunu hesaplayabilir. Öyleyse, ürünler içine konmuþ ve toplumun dolaysýz
ve mutlak bir biçimde bildiði emek niceliðini, onun [sayfa 435] doðal,
eksiksiz, mutlak ölçeði olan zaman ile belirtecek yerde, bir üçüncü
ürün durumundaki, bir zamanlar çýkar yol olarak, kaçýnýlmaz bulunan, göreli dalgalanan, eksik bir ölçek ile belirtmekte devam etmek toplumun usuna bile gelemez. Týpký atom aðýlýklarýný eksiksiz
ölçekleri ile, yani gramýn milyarda ya da katrilyonda-biri biçimindeki
gerçek bir aðýrlýk ile belirtebilecek bir duruma geleceði gün, onlarý
gene de göreli bir biçimde, hidrojen atomu dolambacý aracýyla belirtmenin kimyanýn usuna gelemeyeceði gibi. Öyleyse, yukarda varsayýlan koþullar içinde toplum, ürünlere deðer de yüklemez. Toplum
yüz metrekare kumaþýn, üretimi için diyelim bin çalýþma saati istediði yalýn gerçeðini, bu kumaþ bin çalýþma saati deðerindedir gibi
þaþý ve saçma bir biçim altýnda dile getirmeyecektir. Kuþkusuz
toplum, o zaman da her kullaným nesnesinin üretimi için ne kadar
emek gerektiðini bilmek zorunda olacaktýr. Üretim planýný, en
önemli parçasýný emek-güçlerinin oluþturduðu üretim araçlarýna
göre hazýrlamak durumunda kalacaktýr. Planý belirleyecek olan
þey, eninde sonunda, çeþitli kullaným nesnelerinin kendi aralarýnda
ve üretimleri için gerekli emek niceliklerine göre tartýlmýþ yararlý
etkileridir. Ýnsanlar her þeyi, ünlü deðerin iþe karýþmasý olmaksýzýn,
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çok yalýn bir biçimde düzenleyeceklerdir.*
Deðer kavramý, meta üretiminin ekonomik koþullarýnýn en
genel ve bunun sonucu en geniþ dýþavurumudur. Öyleyse deðer
kavramý, yalnýzca paranýn deðil, ama meta üretiminin ve meta
deðiþiminin daha geniþ bir biçimde geliþmiþ bütün biçimlerinin de
tohumunu içinde taþýr. Daha deðerin özel ürünler içinde içerilen
toplumsal emeðin dýþavurumu olduðu gerçeðinde, bu toplumsal
emek ile ayný ürün içinde içerilen bireysel emek arasýndaki farklýlýk
olanaðý yatar. Öyleyse, [sayfa 436] eðer toplumsal üretim biçimi geliþtiði
halde özel bir üretici eski biçimde üretmeye devam ederse, bu
farklýlýk onun için çok belirli bir duruma gelir. Belirli bir meta türünün bütün özel üreticileri, bu metadan toplumsal gereksinmeleri
aþan bir nicelikte ürettikleri zaman da ayný þey olur. Daha bir metaýn
deðerinin, ancak bir baþka meta biçiminde belirtilebilmesi ve ancak
o meta ile deðiþimi aracýyla gerçekleþebilmesi gerçeðinde, deðiþimin hiç olmamasý ya da en azýndan tam deðeri gerçekleþtirmemesi
olanaðý yatar. Son olarak özgül emek-gücü metaý, kendini pazarda
gösterdiði zaman deðeri, baþka herhangi bir meta deðeri gibi, üretimi için toplumsal bakýmdan gerekli emek süresine göre belirlenir.
Bundan ötürü ürünlerin deðer biçimi, bütün kapitalist üretim biçimini, kapitalist ile ücretli arasýndaki karþýtlýðý, yedek sanayi ordusunu, bunalýmlarý, tohum durumunda içerir. Sonuç olarak, gerçek
deðeri baþ köþeye oturtarak kapitalist üretim biçimini ortadan
kaldýrmak istemek, gerçek papayý baþa geçirerek katolikliði ortadan kaldýrmak ya da üreticilerin, sonunda bir gün, üreticinin kendi
öz ürününe köleleþmesinin en geniþ bir dýþavurumu olan bir ekonomik kategorinin tutarlý bir kullanýlmasý aracýyla, ürünlerini egemenlik altýna aldýklarý bir toplumun kurulmasýný istemektir.
Meta üreten toplum, meta olarak meta içindeki deðer biçimini para biçimine deðin geliþtirdikten sonra, deðer içinde henüz
saklý bulunan tohumlardan birçoðunun ortaya çýktýðý görülür. Ýlk
ve en önemli sonuç, meta biçiminin genelleþmesidir. Para, hatta o
* Üretimle ilgili kararda, yararlý etki ile emek harcamasý arasýndaki bu deðerlendirmenin, komünist bir toplumda ekonomi politiðin deðer kavramýndan kalacak tek þey
olduðunu, ben daha 1844 te söyledim (Frasýz - Alman Yýllýklarý, s. 95).(a) Ama görüldüðü
gibi, bu tezin bilimsel tanýtlanýþý ancak Marksýn Kapitali ile mümkün oldu. [F.E.]
(a)
Engels burada Fransýz-Alman Yýllýklarýnda yayýmlanmýþ bulunan Ekonomi Politiðin
Bir Eleþtiri Denemesi adlý makalesine iletmede bulunuyor.
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zamana deðin üreticinin dolaysýz tüketimi için üretilen nesnelere
bile meta biçimini kabul ettirir, onlarý deðiþime çeker. Böylelikle
meta biçimi ve para, üretim bakýmýndan doðrudan doðruya toplumsallaþmýþ topluluklarýn iç ekonomilerine girer, bir ortaklaþma baðýndan sonra bir baþkasýný koparýr ve topululuðu bir özel üreticiler yýðýný biçimine dönüþtürür. Para ilkin, Hindistanda görülebildiði gibi,
topraðýn ortaklaþa iþlenmesi yerine bireysel iþlenmesini geçirir; daha
sonra, ekilebilir topraðýn devirli yeniden-daðýtýmýnda hâlâ görülen
ortaklaþa mülkiyetini, kesin bir [sayfa 437] paylaþma ile yok eder
(örneðin Moselle kýyýlarýndaki tarýmsal topluluklarda olduðu gibi;
bu iþ Rus topluluklarýnda da baþlýyor); ensonu, orman ve otlaklarýn
ortaklaþa mülkiyetinden geriye ne kalmýþsa, onu da bölüþmeye
götürür. Üretimin geliþmesine dayanan öteki nedenler ne olursa
olsun para, bunlarý topluluklar üzerinde etkili kýlmak için hep en
güçlü araç olarak kalýr. Ve ayný doðal zorunlulukladýr ki para, tüm
yönetsel yasa ve kurallara karþýn, eðer bir gün kurulursa, dühringvari ekonomik komünü de daðýtmaktan baþka bir þey yapamaz.
Bir emek deðerinden sözetmenin, terimlerde bir çeliþki
olduðunu daha önce yukarda (Ekonomi Politik, Bölüm VI) görmüþtük. Emek, belli toplumsal koþullar içinde, yalnýzca ürünler deðil,
ama deðer de ürettiði ve bu deðer emekle ölçüldüðü için, yerçekimi
yerçekimi olarak özel bir aðýrlýða ya da ýsý özel bir sýcaklýða nasýl
sahip olamazsa, emek de özel bir deðere öyle sahip olamaz. Ama
bugünkü toplumda iþçinin, emeðinin tam deðerini almadýðýný ve
sosyalizmin buna çare bulmaya aday olduðunu düþünmek, gerçek
deðer üzerine düþ kuran tüm toplumsal düþçülüðün (confusionnisme) belirtici özgülüðüdür. Bunun sonucu, önce emeðin
deðerinin ne olduðunu bulmak gerekir; ve bunun ne olduðu da
emeði asýl kendi ölçüsüne, zamana göre deðil, ama ürününe göre
ölçmeye çalýþarak bulunur. Ýþçi emeðin tam ürününü almalýdýr.
Yalnýzca emeðin ürünü deðil, ama emeðin kendisi de bir ürün ile,
bir saatlik emek bir baþka saatlik emeðin ürünü ile dolayýmsýz
deðiþebilir olmalýdýr. Ama ortaya hemen çok çetin bir pürüz çýkar.
Tam ürün, üleþtirilir. Toplumun en önemli ilerleyici görevi, birikim,
toplumdan geri alýnýr; bireylerin eline ve keyfine býrakýlýr. Bireyler,
kendi meyveleri ile ne isterlerse onu yapabilirler; toplum, en iyi
durumda, ne denli zengin ya da ne denli yoksul idiyse, gene o
denli zengin ya da o denli yoksul olarak kalýr. Demek ki eðer geç-
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miþte birikmiþ bulunan üretim araçlarý toplumun elleri arasýnda
toplanmýþsa bu, yalnýzca gelecekte tüm üretim araçlarý bireylerin
elleri arasýnda yeniden daðýlsýnlar diyedir. Kendi öz [sayfa 438] varsayýmlarýna bir þamar indirilir, katýksýz bir saçmalýða varýlýr.
Akýþkan emeðin, çalýþmakta olan emek-gücünün, bir emek
ürünü ile deðiþilmesi istenir. Bu güç, o andan baþlayarak, týpký
kendisi ile deðiþilecek olduðu ürün gibi, metadýr. Bu emek-gücünün
deðeri, artýk hiçbir zaman ürününe göre deðil ama kendinde
cisimleþen toplumsal emeðe, o halde bugünkü ücret yasasýna göre
belirlenir.
Ama bu, istenmeyen þeyin ta kendisidir. Akýþkan emeðin,
emek-gücünün, kendi tam ürünü ile deðiþilebilir olmasý istenir.
Bu, onun kendi deðeri ile deðil, ama kendi kullaným-deðeri ile deðiþebilir olmasý gerektiði anlamýna gelir; deðer yasasý bütün öteki
metalara uygulanmalý, ama emek-gücü için ortadan kaldýrýlmalýdýr.
Emeðin deðeri arkasýnda saklanan, kendi kendini ortadan kaldýrmaya özgü düþçülük, iþte budur.
Eþit deðerlendirme ilkesine göre emeðin emek ile deðiþimi,
bunun bir anlamý olduðu ölçüde, öyleyse eþit toplumsal emek
ürünlerini birbirleri ile deðiþtirme olanaðý, öyleyse deðer yasasý meta
üretiminin ta kendisinin, öyleyse bu üretimin en yüksek biçiminin,
kapitalist üretimin de temel yasasýdýr. Bu yasa kendini, bugünkü
toplumda, ekonomik yasalarýn kendilerini bir özel üreticiler toplumunda kabul ettirebilecekleri tek biçimde kabul ettirir: Nesnelerde
ve iliþkilerde yatan, üreticilerin istenç ve etkinliðinden baðýmsýz,
körü körüne iþleyen bir doða yasasý olarak. Bay Dühring, bu yasayý
kendi ekonomik komününün temel yasasý durumuna yükselterek
ve ondan bu yasayý tam bir bilinçle uygulamasýný isteyerek, varolan
toplumun temel yasasýný, kendi düþsel toplumunun temel yasasý
durumuna getirir. Varolan toplumu, ama düzgüsüzlükleri olmaksýzýn, ister. Böylelikle, Proudhon ile ayný alan üzerinde devinir. Onun
gibi, meta üretiminin kapitalist üretim durumuna evriminden çýkan
düzgüsüzlükleri, onlarýn karþýsýnda meta üretiminin, iþleyiþi tam
da bu düzgüsüzlükleri meydana getirmiþ bulunan temel yasasýný
yücelterek ortadan kaldýrmak ister. Proudhon gibi deðer [sayfa 439]
yasasýnýn gerçek sonuçlarýný, düþsel sonuçlarý yardýmýyla ortadan
kaldýrmak ister.
Ama bizim soylu Rossinanteý evrensel adalet ilkesi üzerine

354

Friedrich Engels
Anti-Dühring

binmiþ ve yiðit Sancho Pançasý Abraham Ensz tarafýndan izlenen
modern Don Quijotemiz, haksýzlýklarla savaþmak üzere ülke ülke
gezen þövalye olarak, Mambrinonun zýrhlý baþlýðýnýn,* emek deðerinin fethine gitmek için savaþa ne denli kurumlu bir biçimde giriþirse giriþsin, korkarýz, çok korkarýz ki geriye, romanýn eski berber
tasýndan baþka hiçbir þey getirmeyecek. [sayfa 440]

* Mambrinonun zýrhlý baþlýðý, larmet de Mambrin, þövalye romanlarýnýn ünlü Magrip
Kralýnýn, onu silah iþlemez yapan týlsýmlý baþlýðý. Renauld, Mambrinoyu öldürür ve zýrhlý
baþlýðý alýr. Bu týlsýmlý baþlýk, ününü özellikle Don Quijote yazan Miguel de Cervantesin
onu anmýþ olmasýna borçludur.
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM

DEVLET, AÝLE, EÐÝTÝM

BUNDAN önceki iki bölüm ile bay Dühringin yeni sosyaliter
kuruluþunun ekonomik içeriðini hemen hemen eksiksiz bir
biçimde açýklamýþ bulunuyoruz. Olsa olsa bir de, tarihsel çevrenin
evrensel geniþliðinin, hatta bilinen ölçülü aþýrý-tüketimi bir yana
býraksak bile, onu kendi özel çýkarlarýný görmekten alýkoymadýðýný
belirtmek gerekirdi. Eski iþbölümü toplumda varlýðýný sürdüreceðinden, ekonomik komün yalnýzca mimarlar ile niteliksiz iþçileri deðil,
ama meslekten kalem erbabýný da hesaba katmak zorunda kalacaktýr ve bu da telif hakkýnýn geleceði sorununu ortaya çýkarýr. Bu
sorun bay Dühringi, bütün öteki sorunlardan çok uðraþtýrýr. Örneðin
Louis Blane ve Proudhon dolayýsýyla, sonunda Derslerin dokuz
sayfasý üzerinde sergilenmek ve ölçülü aþýrý-tüketim ile birlikte
mi, yoksa onsuz mu olduðu söylenmeksizin emek karþýlýðý gizemli biçimi altýnda sosyalite limanýna [sayfa 441] sað-salim sýðýnmak
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üzere, telif hakký her yerde okurun bacaklarýna dolaþýr. Toplumun
doðal sisteminde pirelerin konumu üzerine bir bölüm de en azýndan
o denli uygun ve herhalde daha az sýkýcý olurdu.
Felsefe, geleceðin siyasal rejimi üzerine ayrýntýlý buyruklar
verir. Bu konuda Rousseau istediði denli bay Dühringin tek önemli
habercisi olsun, gene de temelleri yeterli bir derinlikle atmamýþtýr;
daha derin olan ardýlý Rousseauyu son derece sulandýrarak ve
ona Hegelin sulu bir yavan yemek halinde kaynatýlmýþ Hukuk
Felsefesi artýklarýndan karýþtýrarak, bu iþe köktenci bir çare bulur.
Birey egemenliði, gelecekteki dühringvari devletin temelini oluþturur. Bu egemenlik, çoðunluk egemenliði altýnda ezilmemeli ama
orada ilk kez olarak doruk noktasýna varmalýdýr. Bu nasýl olur? Çok
yalýn bir biçimde.
Eðer herkesin herkesle her konuda anlaþmalar yaptýðý
varsayýlýr ve eðer bu sözleþmelerin konusu da haksýz zararlara karþý
karþýlýklý yardýmlaþma olursa,  zaman yalnýzca hukukun korunup
sürdürülmesine yönelik bir güç pekiþmesi olacak ve artýk düpedüz
yýðýnýn birey ya da çoðunluðun azýnlýk üzerindeki erklik aþýrýlýðýndan
kaynaklanan hiçbir hak olmayacaktýr.
Gerçeksel felsefenin ta kendisi olan bu hokkabazlýðýn canlý
gücü, en aþýlmaz engeller arasýndan iþte bu kolaylýkla geçer ve
eðer okur eskisinden daha ileri gitmediðini düþünürse, bay Dühring
ona bu iþi o kadar hafife almamasý gerektiði yanýtýný verir, çünkü
genel istencin rolü anlayýþýndaki en küçük yanlýþlýk bireyin egemenliðini yok edebilir ve gerçek haklardan bir sonuç çýkarýlmasýný
saðlayan þey de yalnýzca bu egemenliktir.
Bay Dühring alay ettiði zaman, hayranlarýna tam da deðimli
olduklarý biçimde davranýr. Çok daha kötü þeyler de yapabilirdi:
Nasýl olsa gerçeksel felsefe öðrencileri farkýna bile varmazlardý.
Oysa birey egemenliði, özsel olarak þuna dayanýr ki devlet
karþýsýnda birey, mutlak bir baský durumu içinde [sayfa 442] bulunur,
ama bu baský, ancak doðal adalete gerçekten hizmet ettiði ölçüde
doðrulanabilir. Bu amaçla, yasama ve yüksek görevliler sýnýfý olacak, ama bunlar topluluk ile birlikte kalacaklardýr; ayrýca kendini
orduda ya da iç güvenlik bakýmýndan gerekli, yürütücü bir kesimdeki dayanýþma ile gösteren bir savunma birliði, yani ordu, polis
ve jandarma da olacaktýr. Gerçekte bay Dühring, þimdiye deðin ne
yiðit bir Prusyalý olduðunu çok gösterdi! Burada da müteveffa bakan
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von Rochowun o jandarmasýný kalbinde taþýyan örnek Prusyalýsýnýn ta kendisi olarak görünür. Ama geleceðin bu jandarmasý, bugünün geriyecileri* denli tehlikeli olmayacaktýr. O, egemen bireye
karþý ne türlü zor kullanýrsa kullansýn, egemen bireyin her zaman
bir avuntusu var: Özgür toplum tarafýndan koþullara göre uðratýldýðý haklýlýk ya da haksýzlýk, hiçbir zaman doðal durumun uðratacaðýndan daha kötü bir þey olamaz!
Ve gene o kaçýnýlmaz telif haklarý üzerinde bizi bir kez daha
sendelettikten sonra bay Dühring, kendi gelecekteki dünyasýnda
baroya, kendiliðinden anlaþýldýðý üzere, tamamen özgür ve genel
olacak bir giriþ hakký bulunacaðý konusunda bize güvence verir.
Bugün tasarlanmýþ bulunan özgür toplum, gitgide daha karýþýk
bir durum alýr: mimarlar, niteliksiz iþçiler, kalem-adamlarý, jandarmalar ve üstüne üstlük, bir de avukatlar! Bu saðlam ve eleþtirel
entelektüel krallýk, çeþitli dinlerin, iman sahibinin dünyasal yaþamýný kendisine tatlý kýlan þeyi orada her zaman biçim deðiþtirmiþ bir
durumda bulduðu çeþitli göksel krallýklarýna týpatýp benzer. Ve bay
Dühring de, herkesin kurtuluþunu kendine göre saðlayabildiði **
devlete uyruk deðil mi? Baþka ne istenebilir?
Ayrýca bizim isteyebildiðimiz þeyin önemi de yok. Önemli
olan, bay Dühringin istediði. Ve bay Dühring; Friedrich IIden þu
bakýmdan ayrýlýr ki, onun gelecekteki devletinde, [sayfa 443] herkesin
kurtuluþunu kendine göre saðlayabildiði hiç de doðru deðildir. Bu
gelecekteki devletin anayasasý þöyle der:
Özgür toplumda tapýnýþ (culte) olamaz; çünkü üyelerinin
her biri, doðanýn arkasýnda ya da üstünde, kurban ya da dua yoluyla
etkili olunabilecek varlýklar bulunduðu ilkel ve çocuksu kuruntusunu
aþmýþtýr. Öyleyse, doðru olarak anlaþýlmýþ [bir] sosyalite sisteminin
... kiliseye deðin tüm gözbaðcýlýk aygýtýný ve bunun sonucu bellibaþlý
bütün din öðelerini ortadan kaldýrmasý gerekir.
Din, yasaklanýr.
Nedir ki, her din, insanlarýn günlük yaþayýþýný egemenlik
altýnda bulunduran dýþ güçlerin, onlarýn kafalarýndaki düþlemsel
yansýmalarýndan, dünyasal güçlerin içinde dünyaüstü güçler biçi* Almanca Zarucker, yýðýnla çatýþmaya giren güvenlik güçlerinin aðzýndan sýk sýk
duyulan zurück (geriye!) sözcüðünden türetilmiþ bir sözcük. -Ed.
** Prusyada kilise okullarý sorunu üzerine yazýlmýþ bir rapor konusunda Friedrich
IInin düþtüðü ünlü not. -Ed.

358

Friedrich Engels
Anti-Dühring

mine büründükleri bir yansýmadan baþka bir þey deðildir. Tarihin
baþlangýçlarýnda bu yansýmaya uðrayan ve geliþmenin devamýnda
çeþitli halklar arasýnda çok çeþitli ve çok deðiþik kiþileþtirmelere
bürünen güçler, önce doða güçleridir. Bu ilk sürecin, karþýlaþtýrmalý
mitologya aracýyla Hint Vedalarýnda, hiç olmazsa Hintli-Avrupalý
halklar için kaynaðýna deðin çýkýlmýþ ve Hintler, Ýranlýlar, Yunanlýlar,
Romalýlar ve Germenlerde, ve yeterince belgeye sahip bulunduðumuz ölçüde de Keltler, Litvanyalýlar ve Slavlarda bu süreç, ayrýntýlý
bir biçimde gösterilmiþtir. Ama az sonra, doðal güçlerin yaný sýra
bir o denli yabancý ve baþlangýçta bir o denli açýklanmaz bir biçimde
insanlarýn karþýsýna dikilen güçler olan toplumsal güçler de iþe
karýþýr ve onlarý doða güçlerinin doðal zorunluluk görünüþlerinin
týpkýsý bir doðal zorunluluk görünüþü ile egemenlikleri altýna alýrlar.
Baþlangýçta içlerinde yalnýzca doðanýn gizemli güçlerinin yansýdýklarý
düþlemsel kiþilikler, böylece toplumsal öznitelikler kazanýr, tarihsel
güçlerin simgeleri durumuna gelirler.* Evrimin [sayfa 444] daha da geliþmiþ bir aþamasýnda, çok sayýdaki tanrýlarýn tüm doðal ve toplumsal öznitelikleri, bu kez soyut insanýn yansýmasýndan baþka bir þey
olmayan her þeye yetenekli tek bir tanrýya geçirilir. Tarihte, çöküþ
durumundaki bayaðý Yunan felsefesinin son ürünü olan ve dörtbaþý
bayýndýr cisimleþmesini Yahudilerin kendilerine özgü ulusal tanrýsý
Yahovada bulan tektanrýcýlýk, iþte böyle doðmuþtur. Bu elveriþli,
kullanýlabilir ve her þeye uyarlanmaya yetenekli biçim altýnda din,
insanlar o güçlerin egemenliði altýnda kaldýklarý sürece onlarý yöneten yabancý, doðal ve toplumsal güçlere göre dolaysýz, yani duygusal
biçim olarak varlýðýný sürdürebilir. Oysa bugünkü burjuva toplumda
insanlarýn, gene kendileri tarafýndan yaratýlmýþ ekonomik iliþkiler,
gene kendileri tarafýndan üretilmiþ üretim araçlarý aracýyla, sanki
yabancý bir güç aracýyla yönetilir gibi yönetildiklerini birçok kez
görmüþ bulunuyoruz. O halde dinsel yansýmanýn gerçek temeli ve
onunla birlikte dinsel yansýnýn kendisi de varlýðýný sürdürür. Ve
burjuva iktisadý, bu yabancý egemenliðinin nedensel baðlantýsýna
* Tanrýsal kiþiliklerin bu daha sonraki ikili niteliði, zamanla mitologyalara giren
karýþýklýðýn, tanrýlarýn niteliðini yalnýzca doðal güçlerin yansýmalarý olarak kabul eden
karþýlaþtýrmalý mitologyanýn göremediði bir nedenidir. Böylece bazý Germen aþiretlerinde
savaþ tanrýsý, Ýskandinavlarýn eski dilinde Tyr, eski Almancada Zio adýný taþýr ve Yunanca
Zeus ile Latince Diu piter yerine Jupitere karþýlýk düþer; baþka bazýlarýnda Er, Eor adýný
taþýr ve Yunanca Ares ile Latince Marsa karþýlýk düþer. [F.E.]
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bir göz atmaya izin verse bile, bu hiçbir þeyi deðiþtirmez. Burjuva
iktisadý ne genel olarak bunalýmlarý önleyebilir, ne bireysel kapitalisti
yitiklerden, karþýlýksýz borçlardan ve batkýdan, ne de iþçiyi iþsizlik
ve sefaletten esirgeyebilir. Atasözü hep haklý: Ýnsan önerir, Tanrý
düzenler (Tanrý, yani kapitalist üretim biçiminin yabancý egemenliði). Yalýn bilgi, burjuva iktisadý bilgisinden daha ileri ve daha
derine de gitse, toplumsal güçleri toplumun egemenliði altýna almaya yetmez. Bunun için her þeyden önce toplumsal bir eylem gerekir.
Ve bu eylem yerine getirildiði, toplum tüm üretim araçlarý üzerine
elkonmasý ve planlý bir biçimde kullanýlmasý aracýyla, kendini ve
bütün üyelerini, þimdilik kendileri tarafýndan üretilmiþ, ama
karþýlarýna ezici bir yabancý güç olarak dikilen bu üretim araçlarýnýn
onlarý egemenliði altýnda tuttuðu kölelikten kurtardýðý zaman; yani
insan yalnýzca önerir olmaktan çýktýðý ama düzenleyici de olduðu
zaman;  iþte ancak o zaman, dinde yansýyan son yabancý güç
ortadan kalkacak ve böylece artýk yansýtacak hiçbir þey bulunmamasý [sayfa 445] yalýn nedeniyle, dinsel yansýnýn kendisi de ortadan
kalkacaktýr. Tersine bay Dühring, dinin bu kendisine vaat edilmiþ
bulunan doðal ölümle ölmesini bekleyemez. Daha köktenci bir biçimde davranýr. O, Bismarcktan daha bismarkçýdýr; yalnýzca katolikliðe karþý deðil, ama genel olarak tüm dine karþý aðýrlaþtýrýlmýþ
mayýs yasalarý çýkarýr,* gelecekteki jandarmalarýný dinin izlenmesine gönderir ve böylece onun þehitlik mertebesine yükselmesine
yardým eder ve ömrünü uzatýr. Nereye bakarsak bakalým, her yerde
o özgül Prusya sosyalizmi!
Bay Dühring dini, böyle baþarýlý bir biçimde ortadan kaldýrdýðý
zaman, kendi kendisi ile ve doða ile güçlü ve kendi kolektif
güçlerini bilecek denli olgun insan, bundan böyle iþlerin gidiþinin
ve kendi has özünün ona açtýðý bütün yollarý korkmadan tutabilir.
Þimdi deðiþiklik olsun diye, kendi kendisi ile güçlü insanýn,
bay Dühringin iþaretleri üzerine hangi gidiþatý korkmadan tutabileceðini görelim.
Ýþlerin insaný kendi kendisi ile güçlü kýlan ilk gidiþi, doðumdur. Sonra, doðal erginlik öncesi çaðý boyunca, çocuklarýn doðal
eðiticisine, anneye teslim edilmiþ olarak kalýr.
* 1873 Mayýs yasalarý, Bismarckýn katoliklere karþý Kulturkampf adý altýnda tanýnmýþ
savaþýmýnda çýkardýðý ilk yasalardýr. -Ed.
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Bu dönem, eski Roma hukukunda olduðu gibi, erginlik
çaðýna deðin, yani aþaðý yukarý ondört yaþýna deðin sürebilir.
Yalnýzca bu yaþa gelmiþ oðlanlar, annenin yetkesine gerektiði
gibi saygýlý olmayacak denli kötü yetiþmiþ olduklarý zamandýr ki
baba yardýmý, ama özellikle devletin eðitici önlemleri, bu kusura
bir çare bulacaktýr. Erginlik ile birlikte çocuk, eðer söz götürmez
gerçek bir babalýk sahibi bir baba varsa, babanýn doðal vesayeti
altýna girer; yoksa, topluluk bir vasi görevlendirir.
Bay Dühring daha önce, üretimi baþtan baþa deðiþtirmeden
kapitalist üretim biçimi yerine toplumsal üretim biçiminin geçirebileceðini düþünmüþ bulunduðu gibi, burada da [sayfa 446] modern
burjuva ailesinin biçimini tepeden týrnaða deðiþtirmeden, ekonomik
temelinden koparýlabileceðini tasarlar. Bu biçim onun için öylesine
deðiþmez bir þeydir ki eski Roma hukukunu, arýndýrýlmýþ bir
biçim altýnda da olsa, ailenin ölümsüz yasasý durumuna getirir ve
bir aileyi ancak kalýtçý olarak, yani mal sahibi birim olarak düþünebilir. Bu konuda ütopyacýlar, bay Dühringi iyiden iyiye geride býrakýrlar. Onlara göre insanlarýn özgür toplumsallaþmasý ve özel ev iþinin
kamusal bir sanayi durumuna dönüþümü, hemen gençliðin eðitiminin toplumsallaþmasý ve böylece aile üyelerinin gerçekten özgür
bir karþýlýklý iliþkisi sonucunu veriyordu. Ve ayrýca Marx, kadýnlara
ve çocuklara ev alaný dýþýnda toplumsal olarak örgütlenmiþ üretim
süreçlerinde verdiði kesin rol sayesinde, büyük sanayinin ailenin
ve cinsler arasý iliþkilerin yüksek bir biçiminin üzerinde yükseleceði
yeni ekonomik temeli de yarattýðýný tanýtlamýþ bulunmaktadýr
(Kapital, s. 515 vd.).*
Her toplumsal reform kaçýðý, der bay Dühring, yeni toplumsal yaþamýna karþýlýk düþen pedagojiyi doðal olarak hazýr sayar.
Bu tümceye göre yargýlanýrsa bay Dühring, toplumsal reform
kaçýklarý arasýnda gerçek bir ucube olarak görünür. Geleceðin
okulu, onu en azýndan telif haklarý denli uðraþtýrýr ve bu da onunla
az uðraþtýðý anlamýna gelmez. Onun yalnýzca tüm önceden görülebilir gelecek için deðil ama geçiþ dönemi için de dörtbaþý bayýndýr
bir okul ve üniversite öðrenim planý var. Bununla birlikte, son çözümlemede kesin sosyalitede her iki cinsten gençliðin ne öðreneceði ile yetinelim.
* Kapital, Birinci Cilt, s. 500. -Ed.
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Zorunlu ilkokul, kendiliðinden ve ilke olarak insan için bir
çekimi olabilen her þeyi, öyleyse özellikle bütün bilimlerin, dünya
ve yaþam görüþleri ile ilgili baþlýca temel ve sonuçlarýný sunar.
Öyleyse zorunlu ilkokul, her þeyden önce, hem de yalýn sayý sayma
ve toplamdan entegral hesaba deðin, bütün temel bilgiler ve bütün
araçlar bölümünü tamamen gözden geçirecek biçimde, matematik öðretir. Ama bu, [sayfa 447] bu okulda, gerçekten diferansiyel
ve entegral hesap yapýlacaðý anlamýna gelmez. Tersine. Daha çok
tüm matematiðin yepyeni öðeleri öðretilecek ve bunlar, günlük
ilkel matematiði olduðu denli yüksek matematiði de tohum olarak
içereceklerdir. Ama her ne denli bay Dühring, geleceðin bu okuluna
yönelik elkitaplarýnýn içeriðinin, þematik olarak ve ana çizgileri ile
[daha þimdiden] gözleri önünde olduðunu ileri sürerse de, ne
yazýk ki o, tüm matematik öðelerini bulma baþarýsýný þimdiye
deðin gösterememiþtir ve onun bulamadýðý þeyi, ancak ve ancak,
toplumun yeni durumunun, yeni ve artmýþ güçlerinden beklemek
gerekir. Ama her ne denli þimdilik geleceðin matematik üzümleri
henüz koruksalar da, geleceðin astronomi, mekanik ve fiziði bir o
denli az güçlük çýkartacak ve tüm yetiþmenin çekirdeðini vereceklerdir; oysa botanik ve zooloji, bütün teorilere karþýn, özsel olarak
betimlemeci kalan tarzlarý ile, daha çok eðlence iþine yarayacaklardýr. Ýþte, Felsefe, sayfa 417de basýlmýþ olan þey, bu. Bugüne deðin bay Dühring, özsel olarak betimlemeci olanlardan baþka botanik
ve zooloji bilmez. Karþýlaþtýrmalý anatomi, embriyoloji ve organik
dünyanýn paleontolojisini kapsayan organik morfolojinin adýný bile
bilmez. Haberi olmadan, biyoloji alanýnda yepyeni bilimler hemen
hemen düzinelerle doðarken, onun çocuksu ruhu hep doða bilimlerine özgü düþünce biçiminin çok yüksek ölçüde modern kültür
öðelerini Raff çocuklarý için yazýlmýþ doðal tarihte aramaya gider
ve tüm önceden görülebilir geleceke de organik dünyanýn bu
anayasasýný ihsan eder. Her zaman olduðu gibi kimya, burada bir
kez daha tamamen unutulmuþtur.
Öðretimin estetik yanýna gelince bay Dühring, her þeyi yeniden yaratacaktýr. Geçmiþin þiiri metelik etmez. Tüm dinin yasaklandýðý yerde, eski ozanlar da çok görülen mitolojik ya da genel olarak dinsel özentiler, okulda elbette hoþ görülemez. Hatta örneðin
Gthenin iyiden iyiye geliþtirdiði ozanca mistisizm bile kýnanacak
bir þeydir. Öyleyse bay Dühring, anlýk ile dengeli bir imgeleme
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yetisinin yüksek gerekirliklerine yanýt veren ve dünyanýn tamamlanmasý [sayfa 448] anlamýna gelen doðru ülküyü temsil eden o ozanca
baþyapýtlarý bize kendisi verecek. Aman geri kalmasýn! Ekonomik
komün, ancak alexandrinin* anlýkla dengeye getirilmiþ saldýrý adýmýyla yürüyeceði andan sonra dünyayý fethedebilecektir.
Filoloji, geleceðin yetiþmekte olan yurttaþýný pek sýkmayacak.
Ölü diller tamamen bir yana býrakýlmýþlardýr. ... Yaþayan
yabancý dillere gelince... onlar ikincil bir þey olarak kalacaklardýr.
Ancak halklar arasýndaki ticaretin, halk yýðýnlarýnýn günlük
yaþamýna karýþtýðý yerlerdedir ki yaþayan yabancý dilleri gereksinmelere göre herkesin kolayca öðrenebileceði bir durama getirmek
gerekecektir. Gerçekten eðitici dil öðretimi, bir tür evrensel dilbilimi ve özellikle ana dilin öz ve biçmi içinde bulunur.  Bugünün
insanýnýn sýnýrlý ulusal çevreni (ufku) bile bay Dühring için çok fazla kozmopolittir. Bundan ötürü, hiç deðilse bugünkü dünyada sýnýrlý
ulusal görüþ açýsýnýn üstüne yükselme fýrsatý veren iki kaldýracý:
bütün halklardan hiç olmazsa klasik bir eðitim görmüþ insanlara
geniþ bir ortak çevren açan eski diller bilgisi ile çeþitli uluslardan
insanlara, aralarýnda anlaþabilmek ve kendi sýnýrlarý dýþýnda olup
biten þeyler üzerine bilgi edinebilmek için zorunlu olan modern
diller bilgisini ortadan kaldýrmak ister. Buna karþýlýk ulusal dilin dilbilgisi, özene bezene kafanýza sokulacaktýr. Ama anadilin öz ve
biçimi ancak doðuþ ve ilerleyici geliþmeleri izlenirse anlaþýlabilirler
ve bu da: 1° bu dilin sönmüþ biçimlerini ve 2° akraba, canlý ve ölü
dilleri göz önünde tutmadýkça olanaklý deðildir. Bu da bizi, kesin
olarak yasaklanmýþ alan üzerine götürür. Bununla birlikte eðer bay
Dühring, eðitim planýndan tüm modern tarihsel dilbilgisini böylece
silerse, ona kendi dil öðretimi için tarihsel temellerden yoksunluða
baðlý tüm kazüistik ve keyfiliði ile eski Frankonya dilbiliminin, tamamen eski klasik filoloji üslubu içinde onarýlmýþ teknik kurallarýndan
baþka bir þey kalmayacaktýr. Eski filoloji düþmanlýðý, onu bu filoloji
[sayfa 449] ürünlerinden en kötüsünü, gerçekten eðitici dil öðretiminin
merkezi durumuna getirmeye götürür. Altmýþ yýldan beri o kadar
yetke ve baþarý ile geliþtirilen tarihsel dilbilim araþtýrmalarýndan
söz edildiðini hiç duymamýþ ve sonuç olarak dil eðitiminin yüksek
derecede modern kültür öðelerini Bopp, Grimm ve Diezde deðil,
* Alexandrin, on iki heceli Fransýz dizesi.-ç.
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ama mutlu belleðin Heyse ile Beckerinde arayan bir filolog
karþýsýnda bulunduðumuz açýkça görülüyor.
Ama bütün bunlarla birlikte geleceðin genç yurttaþý, henüz
kendi kendisi ile güçlü olmaktan uzaktýr. Bunun için son felsefi
temellerin sahiplenilmesi aracýyla, bir kez daha daha derin bir temel gerek. Ama böylesine bir derinleþme bay Dühringin yolu
açmasýndan bu yana, hiç de bir dev iþi olmayacaktýr. Gerçekten,
eðer genel þematik varlýk bilgisinin övünebildiði birkaç kesin kavramýn falsolu skolastik ara naðmeleri arýndýrýlýrsa, ve eðer hiçbir
yerde [bay Dühring tarafýndan] doðrulanmýþ gerçeklikten baþka
hiçbir þeyi üste çýkarmamaya karar verilirse, temel bilgiler veren
felsefe de geleceðin gençliði için tamamen anlaþýlabilir bir duruma
gelir.
Sonsuz kavramlarýný ve bunlarýn eleþtirisini bugüne deðin
görülmemiþ bir geniþliðe kavuþturduðumuz son derece yalýn yöntemler anýmsanýrsa, güncel derinleþtirme ve inceltme sonucu öylesine yalýn bir biçim almýþ bulunan evrensel uzay ve zaman anlayýþý
öðelerinin, sonunda neden hazýrlýk bilgileri dizisi içine giremeyecekleri hiç mi hiç anlaþýlamaz. ... [Bay Dühringin] en köklü fikirler[i]
yeni toplumun evrensel kültür sisteminde, ikincil olmayacak bir
rol oynama hakkýna sahiptirler.
Maddenin kendi kendine özdeþ durumu ile sayýlmýþ-sayýlmaz
(innombrable nombré) tersine, yalnýzca insaný kendi ayaklarý
üzerinde tutmaya deðil, ama ona Mutlak denilen þeyin aslýnda
ayaklarý altýnda olduðunu bildirmeye de adaydýrlar.
Görüldüðü gibi geleceðin halk okulu, Yunanca ve Latincenin
yerine biraz daha çok arý ve uygulamalý,matematiðin ve özellikle
gerçek felsefesi öðelerinin geçtiði ve Almanca [sayfa 450] öðretiminin
müteveffa Becker, yani aþaðý yukarý lise bir düzeyine indirgendiði
yetkinleþtirilmiþ bir Prusya sultanisinden baþka bir þey deðil. Gerçek þudur ki, bay Dühringin deðindiði bütün alanlardaki son derece
okulsal niteliðini artýk göstermiþ bulunduðumuz bilgilerinin ya da
daha doðrusu önceden yapýlmasý gereken köklü bir arýndýrmadan
sonra bu bilgilerden geri kalacak þeylerin, gerçeklikte o diziden
hiç ayrýlmadýklarý halde, eninde sonunda, ayrýklamasýz hepsinin,
hazýrlýk bilgileri içine neden girmedikleri hiç mi hiç anlaþýlamaz.
Sosyalist toplumda emek ile eðitimin birbirine baðlanacaðýndan
ve böylece bilimsel eðitim için bir temel gibi çok yönlü bir teknik
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kültürün de saðlanacaðýndan söz edildiðini, belli belirsiz, kuþkusuz
bay Dühring de duymuþtur: Bu nedenle bu nokta da, bilinen biçimde, sosyalitenin hizmetine konmuþtur. Ama, görmüþ bulunduðumuz gibi eski iþbölümü, geleceðin dühringvari üretiminde varlýðýný
özsel olarak sürdürmeye rahatça devam edeceðinden, okuldaki
bu teknik eðitim, gelecekteki her türlü pratik uygulamadan, üretim
için her türlü anlamdan kopuk tutulur; bu eðitimin yalnýzca okulsal
bir ereði vardýr; bu eðitim, köktenci devrimcimizin hiç bilmek istemediði jimnastiðin yerini almak üzere uygulanýr. Bundan ötürü o
bize ancak, örneðin: Gençler ve yaþlýlar, sözcüðün gerçek anlamýyla
çalýþýrlar, gibisinden birkaç tümce sunabilir. Bu ipsiz sapsýz gevezelik, Kapitalin, sayfa 508-515teki,* Marxýn içinde aþaðýdaki tezi
açýkladýðý parçasý ile karþýlaþtýrýldýðý zaman, ne denli içler acýsý görünür:
Robert Owenin ayrýntýlarýyla gösterdiði gibi, gelecekteki
eðitimin tohumu fabrika sistemi içinde atýlmýþ ve filizlenmeye baþlamýþtýr; bu tür bir eðitimle belli bir yaþýn üzerindeki her çocuk, üretici iþi öðrenim ve jimnastik ile birarada yürütecek ve bu yalnýzca
üretimdeki etkinliðin artýrýlmasýnda bir yöntem olarak deðil, tam
anlamýyla geliþmiþ bir insanýn yetiþtirilmesinde tek yöntem olarak
uygulanacaktýr.** [sayfa 451]
Gerçek felsefesinin her þeyi bilmenin çekirdeðini oluþturacaðý
ve tip fakültesinin yanýsýra hukuk fakültesinin de bütün ferahlýðý
içinde varlýðýný sürdüreceði geleceðin üniversitesini bir yana býrakalým; ancak yalnýzca birkaç konuya yöneltileceklerini öðrenebildiðimiz özel teknik kurumlarý da bir yana býrakalým. Geleceðin
genç yurttaþýnýn, tüm öðrenimini bitirdikten sonra, sonunda evlenebilecek denli kendi kendisi ile güçlü olmaya yetenekli bir duruma geleceðini kabul edelim. Bay Dühring ona, burada hangi gidiþatý salýk verir?
Döl vermenin, gerek niteliklerin saptanmasý, ayýklanmasý
ve karýþýmý bakýmýndan, gerekse bu nitelikleri oluþturan yeni geliþme bakýmýndan taþýdýðý önem karþýsýnda, insanal olan ya da olmayan köklerini büyük ölçüde cinsel birleþme ve seçmede, ayrýca da
þu ya da bu doðumlu sonuca yatkýn ya da karþýt önyargýda aramak
* Kapital, Birinci Cilt, s. 492-501. -Ed.
** Kapital, Birinci Cilt, s. 494. -Ed.
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gerekir. Pratikte, bu alanda egemen olan düzensizlik ve us durgunluðunu yargýlama iþini daha sonraki bir çaða býrakmak gerekir.
Gene de, hatta önyargýlarýn baskýsý altýnda, þimdilik hiç olmazsa
doðumlarýn sayýsýndan çok niteliðinin, doðanýn ya da insan sakýnýmýnýn baþarý ya da baþarýsýzlýðýnýn göz önünde tutulmasý gerektiði
anlatýlabilir. Gerçi ucubeler her zaman ve bütün hukuksal rejimlerde
yok edilmeye aday olmuþlardýr; ama normalden, varlýðýn insan
görünüþünü yok eden biçimsizliðe kadar giden ölçeðin, çeþitli dereceleri var. ... Kusurlu bir yaratýk olacak bir insanýn doðuþunu önlemek  bu olgu, açýkça bir baþarýdýr.
Ayný biçimde bir baþka parçada þöyle okunur:
Felsefi açýdan, henüz doðacak dünyanýn olanaklý olan en
iyi bileþiminin saðlanmasý hakkýný anlamak güç deðildir. ... Gebelik
ve herhalde doðum, iþin içine bu bakýmdan önleyici ve ayrýklama
olarak da seçici bir çaba sokma fýrsatýný sunar.
Ve daha ilerde:
Ýnsaný mermerde ülküleþtirme amacýna dönük Yunan
sanatý, sanat alanýný pek ilgilendirmeyen ama milyonlarca [sayfa 452]
insanýn yaþamsal yazgýsý bakýmýndan çok daha ciddi olan etten
kemikten insanýn yetiþmesini kusursuz bir biçime sokma görevi
ele alýnacaðý andan baþlayarak ayný tarihsel önemi korumayacaktýr.
Bu tür sanat, yalýn bir taþ iþlemesi sanatý deðildir ve onun estetiðinin,
ölü biçimlerin hayran hayran seyredilmesi ile bir ilgisi yoktur, vb..
Bizim gelecekteki genç yurttaþýmýz þaþakalýr. Evlilikte basit
bir taþ iþleme sanatýnýn ya da ölü biçimlerin seyrinin sözkonusu
olmadýðýný, o gerçi bay Dühring olmadan da biliyordu; ama bay
Dühring ona, kendisine baðlanan beden ile birlikte kardeþ bir ruh
bulmak üzere, iþlerin gidiþinin ve kendi öz doðasýnýn ona açtýklarý
bütün yollarý tutabileceðini söz vermiþti. Derin ve sert ahlaklýlýk
þimdi ona bir gökgürültüsü sesiyle: Hiçbir zaman! diye haykýrýr.
Sözkonusu olan, önce cinsel birleþme ve seçme alanýnda egemen
olan düzensizlik ve us durgunluðuna son vermek ve yeni dünyanýn
olanaklý olan en iyi bileþim hakkýný göz önünde tutmaktýr. Genç
yurttaþ için bu gösteriþli anda, etten ve kemikten insanýn yetiþmesini
kusursuz bir duruma sokma, bir çeþit etten ve kemikten Phidias
durumuna gelme sözkonusudur. Ama bu iþi nasýl yapmalý? Bay
Dühring her ne denli bir sanatýn sözkonusu olduðunu söylüyorsa
da, yukarda aktarýlmýþ bulunan gizemli açýklamalarý, ona en küçük
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bir bilgi vermez. Sakýn bay Dühring raslantý sonucu bu sanatýn,
þematik olarak gözler önünde duran, belki de kaðýt bir bantla
sarýlmýþ olarak bugün Alman kitap pazarýnda dolaþýmda bulunan
kitaplara benzer bir elkitabýna sahip olmasýn? Gerçekte biz artýk
burada sosyalitede deðil, tersine Sihirli Flütte* bulunuyoruz; þu
farkla ki iri ve yaðlý din adamý Farmason Sarastro, bizim derin ve
sert ahlakçýmýz karþýsýnda ancak ikinci sýnýf bir köy papazý gibi
görünebilir. Sarastronun kendi aþýk çömez çiftini geçirdiði sýnamalar, bay Dühringin ahlaklý ve özgür evlilik durumuna girmelerine izin [sayfa 453] vermeden önce, kendi iki egemen bireyini geçirdiði
korku dolu sýnav karþýsýnda gerçek bir çocuk oyunu kalýr. Bizim
geleceðin kendi kendisi ile güçlü Taminomuzun, Mutlak denilen þeyi ayaklarý altýnda bulundurmasý, ama ayaklarýndan birinin
normalden birkaç derece sapmasý, öyleki bazý kötü dillilerin ona
topal demesi olanaklýdýr. Sevgilisi olan geleceðin Paminasýnýn, sað
omuza doðru, kýskançlýðýn hiç yoktan küçük bir kambur bile yapacaðý hafif bir eðilme sonucu, kendini sözü geçen Mutlak üzerinde
dimdik tutamamasý da olanaklýdýr. O zaman ne olacak? Derin ve
sert Sarastromuz, etten ve kemikten insan yetkinleþtirme sanatýný
onlara yasaklayacak, gebelik sýrasýnda önleyici, doðum sýrasýnda seçici çabasýný mý kullanacak? Ýþlerin baþka türlü olacaðýna
bire karþý on bahse girerim: Aþýk çift Sarastro-Dühringi yüzüstü
býrakacak ve evlendirme memurunu bulmaya gidecektir.
Dur! diye haykýrýr bay Dühring. Benim demek istediðim bu
deðil. Biraz dinleyin.
Kurtarýcý cinsel birleþmelerin gerçekten insanal yüksek
dürtüleri... yoðunlaþmasý kendini tutkulu aþk olarak gösteren cinsel
uyarýnýn insanca soylulaþtýrýlmýþ biçimi olduðundan, sonuçlarýnda
da yararlý bir birleþmenin en iyi güvencesi, onun karþýlýklýlýðýndadýr.
... Kendiliðinden uyumlu bir iliþkiden duygu birliði belirtisi taþýyan
bir ürün çýkarmak, ancak ikinci dereceden bir sonuçtur. Bundan
da her zorlamanýn zorunlu olarak zararlý bir sonuç vereceði sonucu
çýkar, vb..
Böylece, sosyalitelerin en iyisinde, her þey en iyiye doðru gi* Sihirli Flüt, Mozartýn ünlü operasý. Liebeskindin Wieland tarafýndan yayýnlanan bir
doðu masallarý derlemesinde yer alan Lulu adlý yapýtýndan hareketle, Schikanederin
yazdýði libretto üzerine 1791de Viyanada bestelendi. -ç.
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der. Topal ile kambur, birbirlerini çýlgýnca severler ve bu nedenle
ikinci dereceden uyumlu bir sonuçun en iyi güvencesini karþýlýklýlýklarýnda verirler. Her þey romandaki gibi olur; seviþirler, evlenirler
ve tüm derin ve sert ahlak düþüncesi (moralité), her zaman olduðu
gibi, uyumlu bir ala ala heye varýr.
Bay Dühringin, genel olarak diþi cinsiyet üzerine hangi soylu
düþünceyi beslediðini bilmek ister misiniz? Bugünkü topluma karþý
yaptýðý suçlamada bu, görülür: [sayfa 454]
Ýnsanýn insana satýlmasý üzerine kurulu baský toplumunda
fuhuþ, zoraki evliliðe erkekler yararýna getirilmiþ doðal bir tamamlayýcý olarak görünür ve bu toplumda kadýnlar için buna benzer
hiçbir þey olmamasý da en anlamlý ve en anlaþýlýr olgulardan biridir.
Bu okþantý karþýlýðý bay Dühringin kadýnlardan alacaðý teþekkürleri devþirmeyi dünyada istemezdim. Gene de kadýnlarýn kayrasýndan (lütfundan) yararlanarak saðlanan ve bugün artýk pek öyle
istisna olmayan o gelir türü bay Dühringin büsbütün bilmediði bir
þey olabilir mi? Bununla birlikte bay Dühring, vaktiyle genç bir sayýþtay denetçisi idi ve benim zamanýmda, bundan otuzaltý yýl önce,
asteðmenlerin sözünü etmezsek, sayýþtay denetçisi ile kadýnlarýn
kayrasý... beleþçisinin çoðu kez uyaklý düþtüðü Berlinde oturmaktadýr!
*
Çoðu kez gerçi hayli kuru ve can sýkýcý olmuþ bulunan konumuzdan, bir sevinç ve uzlaþma havasý içinde ayrýlmamýza izin verilsin. Ortaya konmuþ bulunan çeþitli sorunlarý incelemek zorunda
kaldýðýmýz sürece yargý, söz götürmez nesnel olgulara baðlý idi; ve
bu olgular nedeniyle de ister istemez çoðu kez oldukça kesin,
hatta oldukça sert bir biçime bürünüyordu. Felsefeyi, iktisadý ve
sosyaliteyi arkamýzda býraktýðýmýz ve üzerinde ayrýntýlý bir yargýya
varma durumunda bulunduðumuz yazarýn tüm kiþilik portresi de
önümüzde dikildiði þu anda; artýk insanal düþünceler ön plana geçebilir, artýk baþka türlü anlaþýlmalarý olanaklý olmayan birçok yanlýþlýk ve birçok bilimsel böbürlenmeyi kiþisel nedenlere indirgeyebilir
ve bay Dühring üzerindeki genel yargýmýzý þu sözlerle özetleyebiliriz:
Büyüklük hastalýðýna baðlý sorumsuzluk. [sayfa 455]
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