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FEUERBACH ÜZERÝNE TEZLER[1]

I
Feuerbachýnki de dahil olmak üzere þimdiye kadar varolan
tüm materyalizmin baþlýca eksiði, þeyin [Gegenstand], gerçekliðin,
duyusallýðýn duyusal insan faaliyeti, pratiði olarak deðil, öznel olarak
deðil, yalnýzca nesne [Objekt] ya da sezgi [Anschauung] olarak
kavranmasýdýr. Böylece etkin yön, materyalizme karþýt bir biçimde,
idealizm tarafýndan geliþtirilmiþ oldu  ama yalnýzca soyut olarak,
çünkü idealizm, bu biçimdeki gerçek, duyusal eylemi elbette
bilmez. Feuerbach, düþünce nesnelerinden gerçekten farklý duyusal
nesneler istiyor, ama insan faaliyetinin kendisini nesnel
[gegenständliche] faaliyet olarak kavramýyor. Böylece Hýristiyanlýðýn Özünde teorik tutumu, biricik gerçek insan tutumu olarak
görüyor, oysa pratik yalnýzca iðrenç, Yahudice görünüm biçimi
içersinde kavranýyor ve sabitleþtiriliyor. Böylece dev-rimci
faaliyetin, pratik-eleþtirel faaliyetin önemini anlamýyor.
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II
Nesnel [gegenständliche] hakikatin insan düþüncesine
atfedilip atfedilmeyeceði sorunu bir teori sorunu deðil, pratik bir
sorundur. Ýnsan, hakikati, yani düþüncesinin gerçekliðini ve gücünü,
bu dünyaya aitliðini [Disseitigkeit] pratikte kanýtlamalýdýr. Pratikten
yalýtýlmýþ düþüncenin gerçekliði ya da gerçeksizliði konusundaki
tartýþma, tamamýyla skolas-tik bir sorundur.
III
Ortamýn deðiþtirilmesine ve eðitime iliþkin materyalist öðreti,
ortamýn insanlar tarafýndan deðiþtirilmediðini ve eðiticinin kendisinin
de eðitilmesi gerektiðini unutur. Bu yüzden de, toplumu, biri
toplumdan üstün olan iki kýsma ayýrmak zorunda kalýr. (Örneðin
Robert Owenda.)
Ortamýn deðiþtirilmesi ile insan faaliyetinin ya da kendi
kendini deðiþtirmenin çakýþmasý, yalnýz devrimci pratik olarak
kavranabilir ve ussal biçimde anlaþýlabilir.
IV
Feuerbach, dinsel kendine-yabancýlaþma olgusundan,
dünyanýn biri dinsel, biri yersel dünya olarak ikileþmesi olgusundan
hareket ediyor. Yaptýðý iþ, dinsel dünyayý layik temeline oturtmaktan
ibarettir. Oysa bu layik temelin kendi kendisinden kopmasý ve
kendisini baðýmsýz bir diyar olarak hayal alemine yerleþtirmesi
olgusu, ancak bu layik temelin kendi kendisini bölmesi ve kendi
kendisiyle çeliþmesi ile açýklanabilir. Dolayýsýyla bu sorunun kendisi,
ilkin, kendi çeliþkisi içersinde anlaþýlmalý ve, ardýndan da, bu
çeliþkinin ortadan kaldýrýlmasýyla pratik içersinde
devrimcileþtirilmelidir. Þu halde, örneðin, dünyasal ailenin, kutsal
ailenin gizemi olduðu bir kez keþfedildikten sonra, dünyasal ailenin
kendisi de teorik ve pratik olarak yok edilmelidir.
V
Soyut düþünme ile yetinemeyen Feuerbach, sezgiye
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baþvuruyor; ama duyusallýðý pratik-duyusal faaliyet olarak
kavramýyor.
VI
Feuerbach, dinsel özü insansal öze indirgiyor. Ama insansal
öz, tek tek her bireyin doðasýnda bulunan bir soyutlama deðildir.
Gerçek-liði içersinde, bu, toplumsal iliþkilerin bütünüdür.
Bu gerçek özün eleþtirisine girmeyen Feuerbach bunun
sonucu olarak:
1. Tarihsel süreçten uzaklaþmak ve dinsel duyguyu [Gemüt]
kendi baþýna bir þey olarak saptamak ve soyut yalýtýlmýþ- bir insan
bireyini varsaymak zorunda kalmýþtýr.
2. Dolayýsýyla insansal öz, onda ancak bir tür olarak, birçok
bireyi salt doðal olarak birleþtiren içsel, dilsiz bir genellik olarak
anlaþýlabilir.
VII
Bunun sonucu olarak Feuerbach, dinsel duygunun
kendisinin bir toplumsal ürün olduðunu, ve tahlil ettiði soyut bireyin
de gerçekte belirli bir toplum biçimine ait olduðunu görmüyor.
VIII
Tüm toplumsal yaþam, özünde pratiktir. Teoriyi gizemciliðe
saptýran bütün gizemler, ussal çözümlerini insan pratiðinde ve bu
pratiðin anlaþýlmasýnda bulurlar.
IX
Sezgisel materyalizmin, yani duyusallýðý pratik faaliyet olarak
anlamayan materyalizmin ulaþtýðý en yüksek nokta tek tek bireylerin
ve burjuva toplumun sezgisidir.
X
Eski materyalizmin bakýþ açýsý burjuva toplumdur, yeni ma-
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teryalizmin ise insan toplumu, ya da toplumsallaþmýþ insanlýktýr.
XI
Filozoflar dünyayý yalnýzca çeþitli biçimlerde yorumlamýþlardýr; oysa sorun onu deðiþtirmektir.
1845 ilkyazýnda Marx
tarafýndan yazýlmýþtýr.
Özgün basýmý Engels tarafýndan
1888de, kendi yazdýðý
Ludwig Feuerbach ve
Klâsik Alman Felsefesinin Sonunun
ayrý basýmýnýn Ekinde yayýnlanmýþtýr.
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KARL MARKS VE FRÝEDRÝCH ENGELS

FEUERBACH
MATERYALÝST VE ÝDEALÝST ANLAYIÞLARIN KARÞITLIÐI
[ALMAN ÝDEOLOJÝSÝNÝN BÝRÝNCÝ BÖLÜMÜ][2]

ÖNSÖZ
ÝNSANLAR, þimdiye kadar, kendileri hakkýnda, ne olduklarý
ya da ne olmalarý gerektiði hakkýnda her zaman yanlýþ fikirlere
sahip olmuþlardýr. Sahip olduklarý iliþkileri, Tanrý hakkýndaki, normal
insan hakkýndaki vb. tasarýmlarýna uygun olarak düzenlemiþlerdir.
Kendi beyinlerinin ürünleri, onlarý yaratan beynin üstüne çýkmýþtýr.
Yaratýcýlar, kendi yarattýklarý þeyler önünde secdeye varmýþlardýr.
Öyleyse onlarý, boyunduruðu altýnda ezildikleri kuruntulardan,
fikirlerden, dogmalardan, hayali yaratýklardan kurtaralým. Fikirlerin
egemenliðine karþý baþkaldýralým. Biri, insanlara bu yanýlsamalarý
deðiþtirip, yerine insanýn özüne uygun düþen düþünceler koymayý
öðretelim diyor, bir baþkasý, bu yanýlsamalara karþý eleþtirici bir
tutum almayý öðretelim onlara diyor, bir üçüncüsü ise, bunlarý kafalarýndan çýkarýp atmalarýný öðretelim diyor ve  bugünkü gerçekliðin böyle çökeceðini iddia ediyorlar.
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Bu masum ve çocuksu düþler genç-hegelcilerin bugünkü
felsefesinin çekirdeðini oluþtururlar; ki bu felsefe, Almanyada,
kamuoyunca korkuyla karýþýk bir saygý ile karþýlanmakla kalmýyor,
ama felsefi kahramanlarýn kendileri tarafýndan, canice sertlikteki
bu fikirlerin dünya için devrimci bir tehlike taþýdýðý inancý içinde,
büyük bir ciddiyetle sunuluyor. Bu kitabýn birinci cildinin amacý,
kendilerini kurt sanan ve baþkalarýnýn da kurt sandýklarý bu koyunlarýn ne olduklarýný ortaya koymak, onlarýn meleyiþlerinin Alman
burjuvalarýnýn tasarýmlarýnýn felsefi bir dile yinelenmesinden baþka
bir þey olmadýðýný ve bu felsefi yorumcularýn palavracýlýklarýnýn, Alman gerçekliðinin zavallý yoksulluðunu yansýtmaktan baþka bir
anlam taþýmadýðýný göstermektir. Bu cilt, Alman ulusunun hoþlandýðý, düþlerle dolu uyuklamaya pek uygun düþen, gerçekliðin gölgesine karþý yürütülen bu felsefi savaþýn maskaralýðýný ortaya çýkarmak
ve onu bütün saygýnlýðýndan yoksun býrakmak amacýndadýr.
Bir zamanlar, yürekli adamýn biri, insanlarýn, salt yerçekimi
fikrine saplandýklarý için suda boðulduklarýný sanýyordu. Ona göre,
insanlar, örneðin, bunun dinsel boþinanlara dayana bir düþünce
olduðunu söyleyerek bu fikri kafalarýndan çýkarýp atsalardý, ondan
sonra artýk her türlü boðulma tehlikesinden korunmuþ olurlardý.
Ömrü boyunca, bütün istatistiklerin, sayýsýz ve boyuna yinelenen
tanýtlarla zararlý sonuçlarýný kendisine gösterdikleri bu yerçekimi
yanýlsamasýna karþý savaþtý durdu. Bu saf yürekli adam, modern
devrimci Alman filozoflarý tipinin aynýsýydý.1
1
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Alman idealizmini öteki uluslarýn ideolojilerinden ayýran
hiçbir özgül fark yoktur. Öteki uluslarýn ideolojileri de dünyaya fikirlerin egemen olduklarýný,
fikirlerin ve kavramlarýn belirleyici ilkeler olduklarýný, belirli fikirlerin, maddi dünyanýn,
filozoflarca anla-þýlabilir gizini meydana getirdiklerini düþünür.
Hegel, olgucu (positif) idealizme son biçimini vermiþtir. Hegel tüm maddi dünyayý
bir fikirler dünyasý haline ve tüm tarihi de bir fikirler tarihi haline getirmekle kalmamýþtýr.
Düþünce nesnelerinin kaydýný tutmakla yetinmedi, ayný zamanda yaratma fiilini
betimlemeye çalýþtý.
Alman filozoflarý kendi düþsel aleminden kurtulmak için silkindikleri zaman, gerçek
fiz[iksel] dünya tasarýmýna [...], fikirler dünyasýna karþý çýkarlar...
Alman felsefe eleþtirmenlerinin hepsi, fikirlerin, tasarýmlarýn, kavramlarýn, þimdiye
deðin gerçek insanlara egemen olmuþ ve onlarý belirlemiþ olduklarýný ve gerçek dünyanýn,
fikirler dünyasýnýn bir ürünü olduðunu iddia ederler. Onlara göre, bu durum þimdiye
kadar böyle ola-gelmiþtir, ama artýk deðiþecektir. Bu eleþtirmenler, kendi sabit fikirlerinin
aðýrlýðý altýnda ezildiðini düþündükleri insanlar alemini kurtarmak isteyiþ tarzlarýna göre
birbirlerinden ayrýlýrlar, nereli sabit fikir olarak gördüklerine göre de birbirlerinden ayrýlýrlar;
ortak yanlarý bu fikirlerin egemen-liðine inanmalarýdýr; ister kendi bireysel düþüncelerinin
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[I]
[y. 1] Alman ideologlarýn söylediklerine göre, Almanya, bu
son yýllar içinde, daha önce eþi görülmemiþ bir altüst oluþa sahne
olmuþ. Strauss[3] ile baþlayan hegelci sistemin ayrýþma süreci,
geçmiþin güçlerinin tümünün içine sürüklendikleri evrensel bir
mayalanmayla sonuçlanmýþ. Bu evrensel keþmekeþ içinde, ayný
hýzla yokolup gitmek üzere güçlü imparatorluklar kurulmuþ, sýralarý
gelince kendileri de daha yürekli ve daha güçlü rakipler tarafýndan
karanlýklar içine atýlmak üzere kýsa ömürlü kahramanlar ortaya
çýkmýþ. Bu, yanýnda, Fransýz Devriminin çocuk oyuncaðý gibi kaldýðý
devrim, Diadokoslarýn[4] savaþlarýnýn bayaðý þeyler olarak gözüktüðü
dünya çapýnda bir savaþým olmuþ. [sayfa 15] Görülmemiþ bir hýzla,
ilkeler ilkelerin yerini almýþ, düþünce kahramanlarý birbirlerini alaþaðý etmiþler, ve üç yýlda, 1842den 1845e kadar, Almanyada, baþka
yerde üç yüzyýlda olduðundan daha çok yol katedilmiþ.
Bütün bunlar, salt düþünce alanýnda olup bitmiþ.2
Elbette ilginç bir olayla karþý karþýyayýz: mutlak tinin ayrýþmasý.3 Son yaþam kývýlcýmlarý da söner sönmez bu Caput Mortuumun [kimyasal kalýntý. -ç.] çeþitli bileþenleri ayrýþarak yeni birleþimler meydana getirdiler ve yeni tözler oluþturdular. O zamana
kadar mutlak tinin sömürüsü ile yaþamýþ olan felsefe imalatçýlarý
þimdi artýk bu yeni birleþimlerin üzerine atýldýlar. Ve herbiri kendine
düþen payý, öne sürmek için duyulmamýþ bir çaba gösterdi. Ama
böyle bir sonucu elde etmeye yeterli ol-duðunu sansýnlar, ister herkesin bilincini kendi
düþüncelerine kazanmak istesinler, tek ortak yanlarý, kendi eleþtirel uslamlamalarýnýn,
kaçýnýlmaz olarak, mevcut duruma son vereceði inancýdýr.
Gerçek dünyanýn fikirsel (ideal) dünyanýn ürünü olduðu inancý, fikirler dünyasýnýn
[...]
Kendi dünyalarý haline gelmiþ olan hegelci fikirler dünyasýna olan inançlarýný yitirmiþ
olan Alman filozoflarý, kendilerine göre, yani Hegelin yanýlsamasýna göre, þimdiye kadar
gerçek dünyayý yaratmýþ, onu belirlemiþ ve ona egemen olmuþ olan düþüncelerin, fikirlerin,
anlayýþlarýn egemenliðine karþý çýkýyorlar. Onlar, bir protesto çeker ve mahvolurlar [...]
Hegel sisteminde, insanlarýn gerçek yaþamýný, maddi dünyasýný, gerçek iliþkilerini
meydana getiren, belirleyen ve egemenliði altýnda tutan fikirler, düþünceler, kavramlardýr.
Onun asi öðretilileri, bu postulatý alarak [...]
2
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Kutsal olmayan dýþ dünyanýn, doðal olarak, bundan hiç
haberi olmamýþ, çünkü, dünyayý sarsan bütün bu olay, aslýnda, ancak mutlak tinin çözülüp
ayrýþmasý süreci içinde cereyan etmiþ.
3
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Eleþtirmen, evlenmelerin ve cenaze törenlerinin o
düzenleyicisi, elbette ki, eksik olamazdý, o ki, büyük kurtuluþ savaþlarýnýn kalýntýsý olarak...
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bu iþ rekabetsiz yürüyemezdi. Ýlkten, bu rekabet oldukça ciddi ve
burjuvaca bir biçimde yapýldý. Daha sonra, Alman pazarý doyunca
ve bütün çabalara karþýn bu meta dünya pazarýnda alýcý
bulamayýnca, Almanyada kural olduðu üzere, ucuz ve taklit üretim
yoluyla, kalitenin bozulmasýyla, hammaddenin katýþtýrýlmasýyla,
sahte etiketlerle, hayali satýþlarla, hatýr senetleri kullanmasýyla ve
her türlü somut temelden yoksun bir kredi sistemiyle iþ çýðrýndan
çýkarýldý. Bu rekabet, sonunda, þimdi bize sanki olaðanüstü sonuçlarý ve kazanýmlarý olan tarihsel bir altüst oluþ gibi sunulan ve övülen kýyasýya bir savaþýma vardý.
Ama, namuslu Alman vatandaþýnýn yüreðinde bile hoþ bir
ulusal duygu uyandýran bu felsefe þarlatanlýðýný doðru olarak deðerlendirmek için, bütün bu genç-hegelci hareketin kýsýrlýðýna, tamamýyla sýnýrlý tekkeci zihniyetine4 ve özellikle, bu kahramanlarýn gerçek baþarýlarý ile bu aný baþarýlarý konusundaki yanýlsamalarý arasýnda açýklý-güldürüsel karþýtlýða deðgin somut bir fikir vermek için,
bütün bu gürültü patýrtýyý, Almanyanýn dýþýndan bakan bir görüþ
açýsýndan incelemek zorunludur.5 [sayfa 16]
[1.] GENEL OLARAK ÝDEOLOJÝ VE ÖZEL OLARAK
ALMAN ÝDEOLOJÝSÝ

[y. 2] En son çabalarýnda bile, Alman eleþtirisi, felsefe alanýný
terketmedi. Kendi genel felsefi öncüllerini incelemek þöyle dursun,
Alman eleþtirisinin ele aldýðý istisnasýz bütün sorunlar, tersine, belirli
bir felsefi sistemin topraðýndan, Hegel sisteminden fýþkýrmýþtýr.
Yalnýzca yanýtlarýnda deðil, kendi sorunlarýnda bile bir aldatmaca
(mystification) vardý. Her ne kadar herbiri Hegeli aþtýðýna yemin
ediyorsa da, bu modern eleþtirmenlerden bir tekinin bile, hegelci
sistemin hiç deðilse toplu bir eleþtirisini yapmaya kalkýþmamýþ
[Elyazmasýnda üzeri çizili pasaj:] (ve ulusal zihniyet)
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Ýþte bu yüzden, bu hareketin çeþitli temsilcilerinin tek
tek eleþtirisinden önce birkaç genel noktaya iþaretle düþüncelerimizi belirteceðiz (bu
düþünceler bizim eleþtirimizin görüþ açýsýnýn ayýrýcý özelliklerini belirtmeye yetecektir,
ayrýca bu, onu izleyecek olan bireysel eleþtirileri anlamak için ve bu eleþtirilere temel
hazýrlamak için zorunludur. Eðer biz bu düþüncelerimizi dosdoðru Feuerbacha karþý
yöneltiyorsak, bu, onun hiç deðilse belli bir ilerleme göstermiþ tek filozof olmasýndan,
yazýlarý de bonne fois [iyi niyetle] incelenebilecek tek adam olmasýndandýr): bu düþünceler
bu temsilcilerin hepsinde ortak olan ideolojik önvar-sayýmlarý aydýnlatacaktýr.
4
5
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olmasýnýn nedeni, Hegele olan baðýmlýlýklarýdýr. Onlarýn Hegele
ve birbirlerine karþý yürüttükleri polemik, þundan ibarettir: herbiri
Hegel sisteminin bir yönünü çekip alýr, ve onu, hem sisteminin bütününe karþý, hem de baþkalarý tarafýndan çekip alýnmýþ yönlerine
karþý çevirir. Töz gibi, öz-bilinç gibi, saf, bozulmamýþ hegelci kategorileri seçmekle iþe baþlandý; daha sonra, Cins (Genre), Birtek (Unique), Ýnsan (Homme) vb. gibi daha dünyevi terimlerle bu kategorilere saygýsýzlýk edildi.
Strausstan Stirnere kadar bütün Alman felsefi eleþtirisi dinsel
anlayýþlarýn eleþtirisiyle sýnýrlýdýr.6 Hakiki dinden ve gerçek deyimiyle
tanrýbilimden yola çýkýlmýþtýr. Dinsel bilincin, dinsel anlayýþýn ne
anlama geldiði ise, yol alýndýkça farklý biçimlerde belirlenmeye
baþlandý. Kaydedilen ilerleme, egemen olduklarý öne sürülen
metafizik, siyasal, hukuki, ahlaki, ve baþka alanlardaki anlayýþlarý
da dinsel ya da tanrýbilimsel anlayýþlar alanýna dahil etmekten;
ayný biçimde, siyasal, hukuki ve ahlaki bilinci dinsel ya da teolojik
bir [sayfa 17] bilincin ve siyasal, hukuki ve ahlaki insanýn, son tahlilde
insanýn, dinsel olduðunu açýklamaktan ibaret kaldý. Dinin egemenliði veri alýndý. Ve yavaþ yavaþ her egemen iliþkinin dinsel iliþki
olduðu ortaya atýldý ve sonra, bu, bir din haline, hukuk dini, devlet
dini vb. haline getirildi. Her yanda sorun, artýk yalnýzca dogmalar
ve dogmalara olan inançtý. Dünya gittikçe daha büyük ölçüde
kutsallaþtýrýldý, ta ki saygýdeðer Aziz Max,* onu en bloc** kutsallaþtýrýncaya ve böylece büsbütün ortadan kaldýrýlýncaya kadar.
Eski-hegelciler, her þeyi, onu bir hegelci mantýk kategorisine
indirger indirgemez kavrýyorlardý. Genç-hegelciler, her þeyin dinsel
anlayýþ ya da tanrýbilimsel olduðunu söyleyerek her þeyi eleþtirdiler.
Genç ve eski-hegelciler, mevcut dünyada, dinin, kavramlarýn ve
evrenselin egemenliðine inanmakta anlaþýyorlardý. Tek fark, bir
taraf egemenliði bir gasp sayarak ona karþý mücadele ederken,
ötekilerin onu meþru sayýp ululamalarýndaydý.
Genç-hegelciler týpký eski-hegelcilerin onlarý insan toplumunun gerçek baðlarý olarak görmeleri gibi, anlayýþlarý, fikirleri,
6
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Dünyanýn mutlak kurtarýcý olma, dünyayý bütün
kötülüklerden kurtarma iddiasýyla... Din, hep en büyük düþman, bu filozoflarý tiksindiren
her þeyin en sonuncu nedeni olarak görülmüþ, öyle ele alýnmýþtý.
* Max Stirner. -Ed.
** Hepten. -ç
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düþünceleri, kýsacasý özerklik atfettikleri bilinç ürünlerini, insanlarýn,
gerçek zincirleri olarak gördüklerinden, genç-hegelciler, besbelli
ki, yalnýzca bilincin bu yanýlsamalarýna karþý savaþmak durumundadýrlar.7 Kafalarýndaki kurguya göre, insanlarýn iliþkileri, yapýp ettikleri,
zincirleri ve sýnýrlýlýklarý kendi bilinçlerinin ürünü olduðundan, gençhegelciler, kendi kendileriyle tutarlý bir biçimde, insanlarýn önüne
þu ahlaki postulatý koyarlar: kendi mevcut bilinçlerinin yerine, eleþtirel ya da bencil insan bilincini edinmek ve böylelikle sahip olduklarý sýnýrlýlýklardan kurtulmak, Bilincin bu þekilde deðiþtirilmesini
istemek, gerçekliðin farklý bir biçimde yorumlanmasýna, yani onu
farklý bir yorumlama yoluyla tanýmaya varýr. Sözde dünyayý altüst
eden[5] tumturaklý sözlerine karþýn, genç-hegelci ekolün [sayfa 18]
ideologlarý, en büyük tutuculardýr. Onlar arasýndan en gençleri,
yalnýzca tumturaklý laflara karþý savaþtýklarýný söyledikleri zaman,
kendi faaliyetlerini nitelendirecek doðru ifadeyi bulmuþ oldular.
Ancak, kendilerinin de, bu tumturaklý laflarýn karþýsýna, gene tumturaklý laflardan baþka bir þey koymadýklarýný ve bu dünyanýn yalnýzca tumturaklý laflarýna karþý savaþmakla, gerçekte varolan dünyaya karþý savaþmýþ olmadýklarýný unutuyorlar. Bu felsefi eleþtirinin
tek sonucu, hýristiyanlýk konusunda birtakým ve tümüyle tek yanlý
din tarihine iliþkin aydýnlatmalar olabildi; bütün öteki iddialarý, bu
önemsiz aydýnlatmalarla tarihsel öneme sahip keþiflerde bulunmuþ
olma iddialarýnýn yeni biçimlerle süslenip püslenmesinden baþka
bir þey deðildir.
Bu filozoflardan hiçbiri, Alman felsefesi ile Alman gerçeði
arasýndaki baðýn, kendi eleþtirileri ile kendi maddi ortamlarý
arasýndaki baðýn ne olduðunu kendi kendine sormayý düþünmedi.
[2. MATERYALÝST TARÝH ANLAYIÞININ ÖNCÜLLERÝ]

[s. 3] 8Bizim hareket noktamýzý oluþturan öncüller, keyfi
7
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] ve egemen bilinçte bir deðiþme onlarýn ulaþmaya
çalýþtýklarý hedeftir.
8
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Biz, yalnýz bir tek bilim tanýyoruz, o da tarih bilimidir.
Tarih iki yönden incelenebilir. Tarihi, doða tarihi ve insanlar tarihi diye ikiye ayýrabiliriz.
Bununla birlikte, bu iki yön birbirinden ayrýlmazlar; insanlar varoldukça, insanlar tarihi ve
doðanýn tarihi karþýlýklý olarak birbirlerini koþullandýrýrlar. Doða tarihi, yani doða bilimi ile
belirtilen þey, burada, bizi ilgilendirmez; buna karþýlýk insanlarýn tarihi ile, ayrýntýlý bir
biçimde uðraþmamýz gerekecek: gerçekte, hemen hemen her ideoloji ya bu tarihe deðgin
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temeller, dogmalar deðillerdir; bunlar, onlara iliþkin soyutlamalarýn
ancak imgelemde yapýlabileceði gerçek öncüllerdir. Bunlar gerçek
bireylerdir, bu bireylerin eylemleri ve hem hazýr bulduklarý hem
de kendi eylemleriyle yarattýklarý maddi yaþam koþullarýdýr. Bu
öncüller, demek ki, [s. 4] ancak ampirik olarak oluþturulabilirler.
Tüm insan tarihinin ilk öncülü, doðal olarak, canlý [sayfa 19]
insan bireylerinin varlýðýdýr.9 Þu halde saptanmasý gereken ilk olgu,
bu bireylerin fiziksel örgütleniþleri ve bu örgütlenmenin sonucu
olarak ortaya çýkan, doðanýn geri kalan bölümüyle olan iliþkilerdir.
Burada, doðaldýr ki, ne bizzat insanýn fiziki yapýsýný, ne de insanlarýn
tamamen hazýr bulduklarý doðal koþullarý, jeolojik, orografik, hidrografik, klimatik ve öteki koþullarý derinliðine inceleyemeyiz.10 Her
tarih yazýmý, bu doðal temellerden ve tarih boyunca insan eyleminin
bu temellerde meydana getirdiði deðiþikliklerden hareket etmek
zorundadýr.
Ýnsanlar, hayvanlardan, bilinçle, dinle, ya da herhangi bir
baþka þeyle ayýrdedilebilir. Ýnsanlar kendi geçim araçlarýný üretmeye
baþlar baþlamaz, kendilerini hayvanlardan ayýrdetmeye baþlýyorlar,
bu, onlarýn kendi fiziksel örgütleniþlerinin sonucu olan bir ileri adýmdýr. Ýnsanlar, kendi geçim araçlarýný üretirken, dolaylý olarak, kendi
maddi yaþamlarýný da üretirler.
Ýnsanlarýn kendi geçim araçlarýný üretiþ tarzlarý, herþeyden,önce doðada hazýr bulduklarý ile yeniden üretmeleri gereken
geçim araçlarýnýn doðasýna baðlýdýr. [s. 5] Bu üretim tarzý, basitçe
bireylerin fizik varlýklarýnýn yeniden üretimi olarak ele alýnmamalýdýr. Bu üretim tarzý, daha çok, bu bireylerin belirli bir faaliyet tarzýný,
onlarýn yaþamlarýný ortaya koyan belirli bir biçimi, belirli bir yaþam
tarzýný temsil eder. Bireylerin yaþamlarýný ortaya koyuþ biçimi, onlarýn ne olduklarýný çok kesin olarak yansýtýr. Þu halde, onlarýn ne
olduklarý, üretimleriyle, ne ürettikleriyle olduðu kadar, nasýl ürettikleriyle de örtüþür. Demek ki, bireylerin ne olduklarý, üretimlerinin
yanlýþ bir anlayýþa indirgenir ya da bu anlayýþý büsbütün bir yana býrakmak gibi bir tutuma
varýr. Ýdeolojinin kendisi de zaten bu tarihin görünümlerinden biridir ancak.
9
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Bu bireylerin ilk tarihsel eylemi, insanlarý hayvanlardan
ayýran ilk eylem, insanlarýn düþünmeleri deðildir, kendi geçim araçlarýný üretmeye
baþlamalarýdýr.
10
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Ýnsanýn yalnýzca ilk, kendiliðinden örgütleniþi, özellikle
ýrksal farklýlýklar deðil, insanýn günümüze kadar gösterdiði ya da göstermediði geliþmenin
tümü de bu koþullara baðlýdýr.

Karl Marks-Friedrich Engels
Alman Ýdeolojisi

19

maddi koþullarýna baðlýdýr.
Bu üretim, ancak nüfusun çoðalmasýyla ortaya çýkar. Bu da,
o bireylerin kendi aralarýndaki [sayfa 20] karþýlýklý iliþkileri (Verkehr)[6]
peþinen varsayar. Bu iliþkilerin biçimi de yine üretim tarafýndan
belirlenir.
[3. ÜRETÝM VE BÝREYLERÝN ÝLÝÞKÝLERÝ.
ÝÞBÖLÜMÜ VE MÜLKÝYET BÝÇÝMLERÝ:
AÞÝRETSEL, ANTÝK, FEODAL]

[y. 3] Farklý uluslarýn birbirleriyle olan iliþkileri, bu uluslarýn
herbirinin üretici güçleri, iþbölümünü, ve iç iliþkilerini ne oranda
geliþtirdiklerine baðlýdýr. Bu genel olarak kabul gören bir saptamadýr.
Bununla birlikte, yalnýz bir ulusun öteki uluslarla iliþkileri deðil, bu
ulusun kendi iç yapýsý da kendi üretiminin geliþim düzeyine, ve iç
ve dýþ iliþkilerine baðlýdýr. Bir ulusun üretici güçlerinin ulaþtýklarý
geliþme düzeyi, en açýk þekilde, iþbölümünün ulaþtýðý geliþme
düzeyinden anlaþýlýr. Daha önce elde edilmiþ olan üretici güçlerin
salt niceliksel bir artýþý (örneðin yeni topraklarýn tarýma açýlmasý)
olmadýðý sürece, her yeni üretici güç, iþbölümünün daha da geliþmesine yol açar.
Bir ulusun kendi içindeki iþbölümü, ilkin sýnai ve ticari emeðin bir yandan, tarým emeðinden ayrýlmasýna, öte yandan, ve bunun
sonucu olarak, kent ile kýrýn ayrýlmasýna ve çýkarlarýnýn karþýtlýðýna
yolaçar. Daha da geliþmesi ise, ticari emeðin, sýnai emekten ayrýlmasýna neden olur. Ayný zamanda, bu farklý dallar içindeki iþbölümü
olgusuyla, belirli iþlerde birlikte çalýþan bireyler arasýnda farklý altbölünmeler ortaya çýkar. Bu ayrý ayrý gruplarýn birbirleri karþý-sýndaki
durumlarý, tarýmsal, sýnai ve ticari emeðin çalýþtýrýlma tarzýyla (ataerkillik, kölelik, zümreler ve sýnýflar) belirlenir. Ayný koþullar, daha
geliþkin bir karþýlýklý iliþki (Verkehr) durumunda, farklý uluslarýn
birbirleriyle olan iliþkilerinde (Beziehung) de ortaya çýkar.
Ýþbölümünün geliþmesinin çeþitli aþamalarý, bir o kadar farklý
mülkiyet biçimlerini temsil eder; bir baþka deyiþle, iþbölümünün
her yeni aþamasý, çalýþmanýn konusu, aletleri ve ürünleri bakýmýndan bireylerin kendi aralarýndaki iliþkileri de belirler.
Mülkiyetin ilk biçimi aþiret mülkiyetidir (Stammeigentum)[7]
Bu mülkiyet biçimi, bir halkýn av ve balýkçýlýkla, [sayfa 21] hayvan ye-
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tiþtirmeyle ya da, en yüksek aþamada, tarýmla beslendiði, üretimin
geliþmesinin ilk evresine tekabül eder., Son durum, büyük miktarda
iþlenmemiþ topraðý öngerektirir. Bu aþamada, iþbölümü, henüz
pek az geliþmiþtir, ve aile içinde varolan doðal iþbölümünün daha
da geniþlemiþ biçimden ibarettir. Toplumsal yapý da, bu nedenle,
ailenin geniþlemesiyle sýnýrlý kalýr: ataerkil aþiretin reisleriyle,
bunlarýn altýnda aþiret üyeleri ve ensonu köleler. Aile içindeki gizil
kölelik, nüfusun ve gereksinmelerin artmasýyla ve dýþ iliþkilerin, savaþýn geniþlemesiyle olduðu kadar, trampanýn geniþlemesiyle de
ancak yavaþ yavaþ geliþir.
Mülkiyetin ikinci biçimi, özellikle birçok aþiretin sözleþme
yoluyla ya da fetih yoluyla bir tek kent halinde birleþmesinden ileri
gelen ve köleliðin varlýðýný sürdürdüðü antik komünal mülkiyet ve
devlet mülkiyetidir. Komünal mülkiyet yanýnda taþýnýr ve daha sonra
taþýnmaz özel mülkiyet, daha o sýralar geliþir, ama komünal mülkiyete baðýmlý olaðan-dýþý bir biçim olarak. Yurttaþlar, sahip olduklarý
çalýþan köleler üzerindeki iktidarlarýný ancak kolektif olarak yürütürler, bu da zaten onlarý komünal mülkiyet biçimine baðlar. Aktif
yurttaþlarý, köleler karþýsýnda, bu doðal ortaklýk biçimini muhafaza
etmek zorunda býrakan þey, bu komünal özel mülkiyettir. Bunun
içindir ki, bu mülkiyet biçimi üzerine kurulmuþ olan bütün toplumsal yapý, onunla birlikte halk iktidarý, bizzat taþýnmaz özel mükiyetin
geliþtiði oranda daðýlýr. Ýþbölümü þimdiden daha da geliþkin bir
hale gelmiþtir. Kent ile kýr arasýndaki karþýtlýðý, ve daha sonralarý
kentlerin çýkarlarýný temsil eden devletler ile köylerin çýkarlarýný
temsil eden devletler arasýndaki ve kentlerin kendi içlerinde deniz
ticareti ile sanayi arasýndaki karþýtlýðý daha o sýralarda görmeye
baþlarýz. Yurttaþlar ile köleler arasýndaki sýnýf iliþkileri eksiksiz geliþmiþtir.11
Özel mülkiyetin geliþmesiyle birlikte, ilk kez, modern özel
mülkiyette yeniden, ama daha geniþ bir ölçüde karþýlaþacaðýmýz
iliþkilerin: bir yandan, (Liciniusun [sayfa 22] tarým yasasýnýn[8] da kanýtladýðý gibi) Romada çok erkenden baþlayan, ve içsavaþlarla birlikte
ve özellikle Ýmparatorluk zamanýnda hýzla geliþen özel mülkiyetin
11
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Roma pleblerinde, ilkönce küçük toprak sahipleri,
sonra da, köle sahibi yurttaþlar ile köylüler arasýndaki ara durumundan ötürü geliþmeyen
bir proletaryanýn ilk öðeleri ile karþýlaþýyoruz.

Karl Marks-Friedrich Engels
Alman Ýdeolojisi

21

belirli ellerde toplanmasý, öte yandan, bu baðlamda, küçük köylü
pleblerin, mülk sahibi yurttaþlarla köleler arasýnda ara konumu
yüzünden baðýmsýz bir geliþme gösteremeyen bir proletarya haline
dönüþmesi þeklindeki iliþkilerin ortaya çýktýðý görülür.
Üçüncü mülkiyet biçimi, feodal ya da zümre mülkiyetidir.[9]
Antikçað nasýl, kentten ve kapladýðý küçük toprak alanýndan
geliþtiyse, ortaçað da kýrdan geliþti. Çýkýþ noktalarýndaki bu farklýlýðý
belirleyen þey, geniþ bir alana yayýlmýþ olan ve istilalar yüzünden
pek artýþ gösteremeyen nüfusun azlýðýydý. Yunan ve Romanýn
tersine, feodal geliþme, demek ki, tarýmda, Roma fetihleriyle ve ilk
defa bu fetihlerin neden olduðu yayýlmayla hazýrlanan çok daha
geniþ bir alan üzerinde baþlýyor. Gerileme halindeki Roma Ýmparatorluðunun son yüzyýllarý ve barbarlarýn fetihleri, bir yýðýn üretici
gücü tahrip etti: tarým gerilemiþti, sanayi, pazar yokluðundan dolayý
gerilemiþti, ticaret uykudaydý ya da zor yoluyla kesintiye uðramýþtý,
kýrsal ve kentsel nüfus azalmýþtý. Bu koþullar ve fetihin bu koþullarca
belirlenen örgütleniþ tarzý, Cermenlerin askeri örgütleniþlerinin etkisi
altýnda, feodal mülkiyeti geliþtirdi. Aþiret mülkiyeti ve komün mülkiyeti gibi, bu mülkiyet biçimi de yine bir ortaklýða dayanýr; ama,
bu ortaklýðýn karþýsýnda artýk, antik sistemde olduðu gibi, doðrudan
üreticiler sýnýfýný meydana getiren köleler deðil, serfleþtirilmiþ küçük
köylüler vardýr. Feodalizmin eksiksiz geliþmesine koþut olarak,
ayrýca, kentlerle bir karþýtlýk ortaya çýkar. Toprak mülkiyetinin hiyerarþik yapýsý ve bu yapýya eþlik eden silahlý yükümlülükler, soylularý,
serfler üzerinde egemen kýlmýþtý. Bu feodal yapý, týpký eski komünal mülkiyet gibi, hükmedilen üretici sýnýfa karþý bir ortaklýktý, þu
farkla ki, ortaklýk biçimi ve doðrudan üreticilerle olan iliþkiler
deðiþikti, çünkü üretim koþullarý deðiþikti.
Toprak mülkiyetinin bu feodal yapýsýna, kentlerde, lonca mülkiyeti, elzanaatlarýnýn feodal örgütlenmesi tekabül ediyordu. [sayfa
23] Burada, mülkiyet, [y. 4] esas olarak, her bireyin kendi emeðine
baðlý bulunuyordu. Birleþmiþ soyguncu soylulara karþý birlik zorunluluðu, sanayicinin ayný zamanda tüccarlýk da yaptýðý bir sýrada,
kapalý çarþýlarý ortaklaþa yürütme gereksinimi, gönenç içindeki
kentlere yýðýnlar halinde kaçýp gelen serflerin yarattýklarý artan rekabet, bütün ülkenin feodal yapýsý, loncalarý doðurdu; tek tek zanaatçýlar tarafýndan azar azar biriktirilen küçük sermayeler ve durmadan artmakta olan nüfus içinde bunlarýn sayýlarýnýn deðiþmezliði,
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kentlerde de, köydekine benzer bir hiyerarþi doðuran kalfalýk ve
çýraklýk iliþkilerini geliþtirdi.
Baþlýca mülkiyet, feodal çað boyunca, demek ki, bir yandan
serflerin emeðinin boyunduruk altýna sokulduðu toprak mülkiyetine,
öte yandan da küçük bir sermaye yardýmýyla kalfalarýn emeðini
yöneten kiþisel emeðe dayanýyordu. Bu iki biçimin de yapýsý sýnýrlý
üretim koþullarýyla ilkel ve küçük tarýmla ve el emeðine dayalý
sanayi ile belirleniyordu. Feodalizmin doruðunda bile, iþbölümü
pek az geliþmiþti. Kent-kýr karþýtlýðýný her ülke yaþýyordu; zümreleþme elbette çok belirgindi, ama kýrda prensler, soylular, din adamlarý
ve köylüler biçimindeki ve kentlerde de usta, kalfa, çýrak ve az
sonra da gündelikçinin pleb biçimindeki ayrýþmasý bir yana, önemli
bir iþbölümü olmadý. Tarýmda, köylülerin kendi el zanaatlarýna ek
olarak geliþen küçük parçalý iþletmecilik, iþbölümünü daha da
güçleþtirmiþti; sanayide, her zanaat kolunun kendi içinde katiyen
iþbölümü yoktu ve birbirleri arasýnda ise pek azdý. Ticaret ile sanayiin
ayrýlmasý, eski kentlerde daha önce de vardý, ama yeni kentlerde,
ancak daha sonralarý, kentlerin birbirleriyle iliþki kurmalarýyla geliþti.
Büyükçe ülkelerin feodal krallýklar halinde birleþmeleri,
toprak soylularý için olduðu kadar, kentler için de bir gereksinmeydi.
Bu bakýmdan, egemen sýnýf, yani soylular, her yerde, baþlarýnda
bir monark (hükümdar) bulunmak üzere örgütlendiler. [sayfa 24]
[4. MATERYALÝST TARÝH ANLAYIÞININ ÖZÜ.
TOPLUMSAL VARLIK VE TOPLUMSAL BÝLÝNÇ]

[y. 5] Demek ki, sözkonusu olgu þudur: belirli bir tarza göre
üretici faaliyette bulunan12 belirli bireyler, bu belirli toplumsal ve
siyasal iliþkilerin içine girerler. Her ayrý durumda, ampirik gözlemin13
toplumsal ve siyasal yapý ile üretim arasýndaki baðý, ampirik olarak
ve herhangi bir kurgu (spéculation) ve aldatmaca olmaksýzýn ortaya
koymasý gerekir. Toplumsal yapý ve devlet, durmadan belirli bireylerin yaþam süreçlerinin sonucu olarak meydana gelmektedir; ama
bu bireyler kendilerinin ya da baþkalarýnýn kafalarýnda canlandýrdýklarý bireyler deðil, gerçek bireyler, yani etkide bulunan maddi
12
13

[Elyazmasýnda çizili pasaj:] belirli üretim iliþkileri içindeki
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] sadece gerçek verilerle yetinen
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üretim yapan, dolayýsýyla belirli maddi ve kendi iradelerinden baðýmsýz sýnýrlýlýklar, verili temeller ve koþullar altýnda faaliyet gösteren
bireylerdir.14
Fikirlerin, anlayýþlarýn, ve bilincin üretimi, her þeyden önce
doðrudan doðruya insanlarýn maddi faaliyetine ve karþýlýklý maddi
iliþkilerine (Verkehr), gerçek yaþamýn diline baðlýdýr. Ýnsanlarýn
anlayýþlarý, düþünceleri, karþýlýklý zihinsel iliþkileri (geistige Verkehr),
bu noktada onlarýn maddi davranýþlarýnýn dolaysýz ürünü olarak
ortaya çýkar. Bir halkýn siyasal dilinde, yasalarýnýn, ahlakýnýn, dininin,
metafiziðinin vb. dilinde ifadesini bulan zihinsel üretim için de ayný þey geçerlidir. Sahip olduklarý anlayýþlarý, fikirleri, vb. üretenler
insanlarýn kendileridir,15 ama bu insanlar, sahip olduklarý üretici
güçlerin belirli düzeydeki geliþmiþliðinin ve bu geliþkinlik düzeyine
tekabül [sayfa 25] eden ve alabilecekleri en geniþ biçimlere varýncaya
kadar karþýlýklý iliþkilerinin (Verkehr) koþullandýrdýðý gerçek, faal
insanlardýr. Bilinç hiçbir zaman bilinçli varlýktan (das bewusste
Sein) baþka bir þey olamaz ve insanlarýn varlýðý, onlarýn gerçek
yaþam süreçleridir. Ýnsanlar ve sahip olduklarý iliþkiler tüm ideolojilerinde sanki camera obscuradaymýþ * gibi baþaþaðý çevrilmiþ bir
biçimde görülüyorsa, nesnelerin gözün, aðtabakasý üzerinde ters
durmalarýnýn onlarýn dolaysýz fiziksel yaþam süreçlerinin yansýmasý
olmasý gibi, bu olgu da, insanlarýn tarihsel yaþam süreçlerine ayný
þeyin olmasýndan ileri gelmektedir.
Gökten yeryüzüne inen Alman felsefesinin tam tersine,
burada, yerden gökyüzüne çýkýlýr. Baþka deyiþle, etten ve kemikten
insanlara varmak için, ne insanlarýn söylediklerinden, imgelerinden,
14
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Bu bireylerin zihinlerindeki fikirler, gerek onlarýn doða
ile olan iliþkileri hakkýndaki, gerek kendi aralarýndaki iliþkileri hakkýndaki, gerekse kendi
öz doðalarý hakkýndaki fikirlerdir. Þurasý besbellidir ki, bütün bu durumlarýn hepsinde, bu
tasarýmlar, onlarýn iliþkilerinin, gerçek eylemlerinin, üretimlerinin, karþýlýklý iliþkilerinin
(Verkehr), siyasal ve toplumsal örgütlülüklerinin ister gerçek, ister hayali bilinçli
ifadesidirler. Bunun tersi bir varsayýmý ileri sürmek, ancak maddi olarak koþullandýrýlmýþ
gerçek bireylerin tini dýþýnda daha baþka bir tini, özel bir tini varsaymakla mümkündür.
Eðer bu bireylerin gerçek yaþam koþullarýnýn bilinçli ifadesi hayal ürünü ise, eðer kendi
kafalarýnda gerçeði baþaþaðý ediyorlarsa, bu olay da gene onlarýn sýnýrlý faaliyet biçimlerinin
ve bundan doðan sýnýrlý toplumsal iliþkilerinin bir sonucudur.
15
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] daha kesin söylemek gerekirse, maddi yaþamlarýnýn
üretim tarzý ile, karþýlýklý maddi iliþkileri ile ve toplumsal ve siyasal yapý içinde onun daha
sonraki geliþmesi ile koþullandýrýlan insanlardýr.
* Karanlýk oda. -ç.
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kavradýklarýndan ve ne de anlatýldýðý, düþünüldüðü, imgelendiði ve
kavrandýðý biçimiyle insandan yola çýkýlýr; gerçek faal insanlardan
yola çýkýlýr ve bu yaþam sürecinin ideolojik yansý ve yankýlarýnýn
geliþmesi de, insanlarýn bu gerçek yaþam süreçlerinden hareketle
ortaya konulabilir. Ve hatta insan beyninin olaðanüstü hayalleri
(Nebelbildungen) bile deneysel olarak saptanabilen ve maddi
temellere dayanan, insanlarýn yaþam süreçlerinin zorunlu yüceltmeleridir. Bu bakýmdan ahlak, din, metafizik, ve ideolojinin tüm
geri kalan kýsmý ve bunlara tekabül eden bilinç biçimleri, artýk o
özerk görünümlerini yitirirler. Bunlarýn tarihi yoktur, geliþmeleri
yoktur; tersine, maddi üretimlerini ve karþýlýklý maddi iliþkilerini
(Verkehr) geliþtiren insanlar, kendilerine özgü olan bu gerçek ile
birlikte hem düþüncelerini, hem de düþüncelerinin ürünlerini
deðiþtirirler. Yaþamý belirleyen bilinç deðil, tersine, bilinci belirleyen
yaþamdýr. Birinci durumda, sanki canlý bir bireymiþ gibi bilinçten
yola çýkýlmaktadýr; gerçek yaþama tekabül eden ikinci durumda
ise, gerçek yaþayan bireyin kendisinden yola çýkýlýr ve bilince de o
bireyin bilinci olarak bakýlýr.16
Bu bakýþ tarzý, öncüllerden yoksun deðildir. [sayfa 26] Bu tarz
gerçek öncüllerden yola çýkar ve onlarý bir an için bile olsa terketmez. Bu öncüller insanlardýr, ama herhangi bir düþlemsel yalýtýlmýþlýk ve deðiþmezlik içindeki deðil, belirli koþullar altýndaki gerçek,
ampirik olarak gözlemlenebilir geliþme süreci içindeki insanlardýr.
Bu faal yaþam süreci bir kez ortaya kondu mu, tarih, kendileri
daha da soyut olan ampiristlerinki gibi bir cansýz olgular derlemesi
olmaktan, ya da idealistlerinki gibi hayali öznelerin hayali eylemi
olmaktan çýkar.
Demek ki, gerçek yaþamda, kurguculuðun bittiði yerde pozitif
bilim; insanlarýn pratik faaliyetinin, gösterdikleri pratik geliþme
süreçlerinin ortaya konuluþu baþlar. Bilinç konusundaki boþ sözler
biter, onlarýn yerini gerçek bilgi almalýdýr. Gerçeðin kendisi ortaya
konduðunda, özerk felsefe varlýk ortamýný yitirir. Onun yerini, olsa
olsa insanlarýn gösterdikleri tarihsel geliþmenin gözlemlenmesinden
çýkartýlabilecek en genel sonuçlarýn bir sentezi alabilir. Bu
soyutlamalar, gerçek tarihten kopartýlarak kendi baþlarýna ele
16
[Elyazmasýnda ilk biçim:] pratik bir eylemleri olan bu bireylerin bilinci olarak
dikkate alýnýr.
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alýndýklarýnda hiçbir deðer taþýmazlar. Olsa olsa tarihsel malzemenin
daha kolay sýnýflandýrýlmasýný, ayrý ayrý tabakalarýnýn sýralanýþýný
göstermeye yarar. Ama hiçbir biçimde, felsefenin yaptýðý gibi,
tarihsel çaðlarý güzelce düzenlemeyi saðlayabilecek bir reçete, bir
þema veremezler. Tersine, güçlük, ancak bu materyal, ister
tamamlanmýþ bir çað sözkonusu olsun, ister içinde bulunulan zaman olsun, incelemeye,17 sýnýflandýrmaya ve onu gerçek bir biçimde
ortaya koymaya konulduðu zaman baþlar. Bu güçlüklerin aþýlmasý
burada ele almamýza olanak bulunmayan ve ancak gerçek yaþam
sürecinin ve her çaðýn bireylerinin faaliyetlerinin incelenmesiyle
anlaþýlabilecek öncüllere baðlýdýr. Biz, burada, ideoloji karþýsýnda
kullandýðýmýz bu soyutlamalarýn birkaçýný alýp, onlarý tarihsel örneklerle açýklayacaðýz. [sayfa 27]
[II]

[1. ÝNSANLARIN GERÇEK KURTULUÞUNUN KOÞULLARI] *

[1] 18Felsefeyi, tanrýbilimi, tözü ve bütün öteki boþ þeyleri
öz-bilinçe indirgemekle, insanlarý hiçbir zaman kölesi olmadýklarý bu sözlerin egemenliðinden kurtarmakla insanýn kurtuluþu yolunda tek bir adým bile atýlmýþ olmayacaðýný; gerçek dünyanýn dýþýnda ve gerçek araçlarý kullanmadan gerçek bir kurtuluþu
gerçekleþtirmenin mümkün olmadýðýný,19 buharlý makine ve mulejenny ** olmadan köleliðin, tarýmý iyileþtirmeksizin serfliðin kaldýrýlamayacaðýný; daha genel olarak, insanlar, yeterli nicelik ve nitelikte
yiyecek, içecek, barýnak ve giyecek tedarik edecek durumda olmadýklarý sürece, onlarý kurtarmanýn mümkün olmadýðýný, bilgiç filo17
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] bu ayrý ayrý tabakalaþmalarýn birbirleri arasýnda gerçek,
pratik baðlarý araþtýrmaya.
18
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] [... [Kutsal A]ilede, bu aziz filozof ve tanrýbilimcilerin,
mutlak tin üzerine birkaç yavan þey yazarak güya bireylerin özerksizliðini yaratmýþ
olduklarý fikri tekrar tekrar çürütülmüþtü. Sanki birey, yani her insan varlýðý, bu felsefe
takýntýlarýna bireyin özerksizliði gereðince deðil de toplumsal durumun zavallýlýðý
yüzünden varan kurgucu (spéculation) birkaç küçük-esnafýn, Bireye, derhal ve
duraksamadan mutlak Tin içinde eri-me emrini vererek bu saçmalýklarý anlatmalarý
üzerine hemen özerk olmaktan çýkýyordu, gerçekten mutlak Tin içinde eriyordu!
19
[Marxýn kenar notu:] Felsefi kurtuluþ ve gerçek kurtuluþ. Ýnsan. Birtek. Birey.
Jeolojik, hidrografik, vb. koþullar. Ýnsan bedeni. Gereksinme ve emek.
* Bu bölüm, Ýdeolojinin daha önceki baskýlarýnda yer almamaktadýr. Çok tahribe
uðradýðý için, okunmasý ve dolayýsýyla anlaþýlmasý güçtür. -Ed.
** Ýlk otomatik iplik makinesi. -ç.
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zoflarýmýza anlatmak zahmetine20 girmeyeceðiz. Kurtuluþ, zihinsel
deðil, tarihsel bir iþtir, ve bu tarihsel koþullar, sanayiin, tica[retin,]
[tarý]mýn, [karþýlýklý iliþkinin (Verkehr) durumu] tarafýndan gerçekleþtirilir [...]* [2] sonra farklý geliþme aþamalarýna göre, þu saçmalýklara [meydan verirler **]: töz, özne, öz-bilinç ve katýk-sýz eleþtiri,
týpký dinsel ve tanrýbilimsel saçmalýklar gibi, bunlarý da yeteri kadar
geliþtirildikleri zaman bir yana atarlar.21 Ancak önemsiz bir tarihsel
geliþmenin meydana geldiði [sayfa 28] Almanya gibi bir ülkede bu
fikir geliþmeleri, bu idealize edilmiþ etkisiz ývýr zývýrlar, doðal olarak
mevcut olmayan tarihsel geliþmelerin yerini alýr, yer edinir ve onlarla
savaþmak gerekir.22 Ama bu yerel önemde bir savaþtýr.23
[2. FEUERBACHIN SEZGÝSEL VE TUTARSIZ
MATERYALÝZMÝNÝN ELEÞTÝRÝSÝ]

[...] ***[8] gerçekte ve pratik materyalist için, yani komünist
için sorun, mevcut dünyayý köklü bir biçimde dönüþtürmek (revolutionieren), varolan duruma pratik olarak saldýrmak ve onu
deðiþtirmektir.24 Feuerbachda kimi zaman bu cinsten görüþler
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
[Marxýn kenar notu:] Boþ sözler ve gerçek hareket.
22
[Marxýn kenar notu:] Sözlerin Almanya için önemi.
23
[Marxýn kenar notu:] Dil, ger[çeðin] dilidir.
[Elyazmasýnda ilk biçim:] bu, genel tarihsel önemi olmayan ama sadece yerel önemi
olan bir mücadeledir, insan yýðýnlarýna uygarlýðýn barbarlýða karþý mücadelesinden daha
fazla yeni sonuçlar getirmeyen bir mücadeledir.
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Aziz Bruno, bize, Ludwig Feuerbachýn bir karakteristiðini, yani Norddeutsche Blätterde daha önce yayýmlanmýþ olan bir makalenin yeniden
gözden geçirilmiþ ve düzeltilmiþ bir þeklini sunuyor. Feuerbach, bauerci kendinden
bilinçi, daha göze çarpýcý hale getirmek amacýyla, bir Töz þövalyesi olarak betimleniyor.
Zaten bu genel bir þeydir: bir süreden beri Feuerbach, her þey ve herkes hakkýnda, onlarýn Töz olduklarýný söylemekle yetiniyor. Feuerbachýn bu tözleþtirmesi (transsubtantiation) sýrasýnda, bizim azizimiz, bir hamlede, F[euerbach]ýn Leibniz ve Bayle üzerine
yazýlarýndan, Hýristiyanlýðýn Özüne geçiyor (ve Feuerbachýn Haltische Jahrbücherde
yayýnlanan olgucu felsefeye karþý makalesini atlýyor). Bu dalgýnlýk, pek de uygun bir
yerde yapýlýyordu. Feuerbach, orada, tam da, Tözün pozitif temsilcilerinin önünde,
Aziz Brunonun hâlâ günahsýz gebelik üzerine [kurgular kurmakla] uðraþtýðý bir çaðda,
kendinden bilinçin bütün bilgeliðini gözler önüne seriyordu. (Bkz: Alman Ýdeolojisi,
Paris 1968, Editions Sociales, s. 115 ve 116.)
24
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
* Bu kýsým elyazmasýnda harap olmuþ. -Ed.
** Editions Sociales tarafýndan eklenmiþtir. -ç.
*** Marx tarafýndan, numaralanan 3, 4, 5, 6, ve 7. yapraklar eksik. -Ed.
20
21
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bulunsa da, bunlar, hiçbir zaman kopuk kopuk sanýlardan öteye
gitmezler, ve bunlarýn onun genel bakýþ tarzý üzerinde çok az etkisi
vardýr ve o nedenle biz, burada, bunlarý geliþmeye elveriþli tohumlardan baþka bir þey olarak görmüyoruz. Feuerbachda duyumsal
(Sinnliche) dünya kavramý,25 bir yandan bu dünyanýn basit sezgisiyle (Anschanung) öte yandan da basit algýsýyla (Empfindung)
sýnýrlý kalýr, gerçek tarihsel insan diyeceðine Ýnsan der. Ýnsan
dediði, gerçekte Almandýr. Birinci durumda, duyumsal dünyanýn
sezgisinde, [sayfa 29] zorunlu olarak, kendi bilinciyle ve kendi duygusuyla geliþen, kendisinin önceden varsaydýðý duyumsal dünyanýn
bütün parçalarýnýn, özellikle insanýn ve doðanýn uyumunu bozan
þeylere toslar. Bunlarý safdýþý etmek için, ikili bir görüþ tarzýna sýðýnmak zorunda kalýr, yalnýzca besbelli olaný algýlayan dünyevi bir
görüþ tarzý ile, þeylerin gerçek özünü algýlayan daha yüksek, felsefi
bir görüþ tarzý arasýnda salýnýr.26 Çevresindeki duyumsal dünyanýn
nasýl sonsuzluktan bu yana hiç deðiþmeden kalan bir þey olmayýp,
sanayiin ve toplumun durumunun ürünü, hem de tarihsel anlamda
ürünü olduðunu, her biri kendinden önceki kuþaðýn omuzlarý üzerinde yükselen, onun sanayiini, ve karþýlýklý iliþkisini yetkinleþtiren,
ve gereksinmelerdeki deðiþikliklere uygun olarak toplumsal düzenini deðiþtiren bir dizi kuþaðýn faaliyetinin sonucu olduðunu27 görmez. Feuerbach, en basit duyumlu kesinlik nesnelerini bile ancak
toplumsal geliþme, sýnai ve ticari iliþkiler (Verkehr) sayesinde
edinmiþtir. Herkes bilir ki, kiraz aðacý, hemen bütün meyve aðaçlarý
gibi, yalnýzca birkaç yüzyýl önce ticaret yoluyla bizim enlemimize
nakledilmiþ ve [9] belirli bir toplumun, belirli bir çaðdaki bu eylemi
sayesindedir ki, kiraz aðacý Feuerbach için duyumsal kesinlik
haline gelmiþtir.28
Kaldý ki, þeyleri gerçekten olduklarý gibi ve gerçekten cereyan
ettikleri gibi gören bu anlayýþta, her derin felsefi sorun, biraz ilerde
daha açýk görüleceði gibi, çok basitçe ampirik bir olgu haline
[Elyazmasýnda ilk biçim:] teorik anlayýþ.
[Engelsin kenar notu:] N. B. F[euerbach]ýn yanlýþý, besbelli olaný, duyumsal
görünümü duyumsal olgularýn daha derin araþtýrýlmasýyla saptanan duyumsal gerçekliðe
tabi kýlmasý deðil, son tahlilde, duyumsal dünyayý, ona filozofun gözleriyle, yani filozof
gözlükleriyle bakmadan ele alamayýþýdýr.
27
[Elyazmasýnda ilk biçim:] her tarihsel çaðda bir dizi kuþaðýn eyleminin sonucu
olduðunu
28
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
25
26
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geliverir. Örneðin töz ve öz-bilinç konusundaki bütün o sýnýrsýz
yücelikteki yapýtlara[10] kaynaklýk etmiþ insan-doða iliþkisi (hatta
Brunonun sözünü ettiði (s. 110)[11] doða ile tarih arasýndaki karþýtlýklar sanki bu ikisi birbirlerinden ayrý þeylermiþ gibi, sanki insan
her zaman bir tarihsel doða ve bir doða tarihi ile [sayfa 30] karþý karþýya deðilmiþ gibi) konusundaki bu önemli sorun, þu pek ünlü
insan-doða birliðinin, týpký insanlarýn doða ile savaþý gibi, sanayide hep ve sanayiin geliþmiþlik düzeyine baðlý olarak ve üretici güçlerini o düzeye tekabül eden bir temel üzerinde geliþtirdikleri noktaya dek her çaðda farklý biçimlerde varolageldiði anlaþýldýðýnda,
kendiliðinden ortadan kalkar. Sanayi ve ticaret, yaþamsal gereksinmelerin üretimi ve deðiþimi, daðýtýmý, deðiþik toplumsal sýnýflarýn
yapýsýný belirledikleri gibi, yürütülüþ tarzlarýna göre kendileri de,
bunlar tarafýndan belirlenirler  ve o nedenledir ki, Feuerbach, örneðin Manchesterda yüzyýl önce yalnýzca çýkrýklarýn ve dokuma
tezgahlarýnýn olduðu yerde fabrikalar ve makineler görüyor, ve Roma köyünde, Augustus zamanýnda yalnýzca Romalý kapitalistlerin
bað-bahçelerini ve villalarýný bulacaðý yerde, ancak otlaklar ve bataklýklar buluyor.29 Feuerbach, doða bilimi anlayýþýndan özellikle
sözediyor, ancak fizikçinin ve kimyacýnýn görebileceði gizlere
deðiniyor; ama ticaret ve sanayi olmasaydý doða biliminin hali nice
olurdu? Hatta, bu katýksýz doða bilimine amacýný gösteren ve
ona materyalini saðlayan ticaret ve sanayi, insanlarýn maddi
faaliyetleri deðil midir? Ve insanlarýn kesintisiz bu faaliyeti, bu iþi,
bu maddi þeylerin yaratýlmasý, bir sözcükle bu üretim, günümüzde
olduðu biçimiyle bütün duyumsal dünyanýn temelidir, þundan da
belli ki , eðer bunlar kesintiye uðratýlsaydý, bu kesinti bir yýl için bile
olsa, Feuerbach, yalnýzca, doðal alemde muazzam bir deðiþiklik
bulmakla kalmayacak, bütün insanlýk aleminin kaybýndan olduðu
kadar kendi seyretme yetisinin kaybýndan, hatta bizzat kendi varlýðýnýn kaybýndan da pek çabuk yakýnacaktý. Elbette, dýþ doðanýn
önceliði bu yüzden geçerliðinden bir þey yitirmez ve bütün bunlar,
doðaldýr ki, generatio aequivoca* yoluyla üremiþ olan ilk insanlara
[sayfa 31] uygulanamazlar; ama bu ayrýmýn, ancak, insan doðadan
ayrý bir þey olarak kabul edildiði takdirde anlamý vardýr. Zaten
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
* Kendiliðinden üreme. -ç.
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insanlarýn tarihinden önce gelen bu doða, hiç de Feuerbachýn
içinde yaþadýðý doða deðildir; bu doða, zamanýmýzda, belki de yakýn zamanda oluþmuþ olan Avusturalya atollerinden baþka hiçbir
yerde mevcut deðildir. Dolayýsýyla Feuerbach için de mevcut deðildir.
Ýtiraf edelim ki, Feuerbachýn, [10] katýksýz materyalistlere
göre, insanýn da bir duyumsal nesne olduðunu farketmek gibi
büyük bir üstünlüðü vardýr; ama burada da yine teori alanýnda
kalýp, insanlarý verili toplumsal baðlamlarý içinde, mevcut yaþam
koþullarý içinde ele alamadýðýndan ötürü, insaný duyumsal faaliyet
olarak deðil de, yalnýzca duyumsal nesne olarak ele alýyor olmasý
bir yana, gerçekten varolan, faaliyet halindeki insanlara da hiçbir
zaman varamýyor, insan soyutlamasýný aþamýyor ve bu insaný
duyulara sahip gerçek, bireysel, etten kemikten insanýn ötesine
götüremiyor, yani insan ile insan arasýnda aþk ve dostluk dýþýnda
baþka bir insan iliþkisi tanýmýyor, üstelik onu da idealize ediyor.30
Güncel yaþamýn koþullarýnýn eleþtirisini yapmýyor. Bu yüzden,
duyumsal dünyayý, onu meydana getiren bireylerin canlý duyumsal
faaliyetinin toplamý olarak kavramaya eriþemiyor; ve sözgelimi saðlýklý insanlar yerine bir açlar, sýracalýlar, bitkinler, veremliler sürüsü
görünce, yüksek sezgiye ve türlerin düþünsel ödeþmesine
sýðýnmak zorunda kalýyor; bu yüzden de, komünist materyalistin
sanayide olsun, toplumsal yapýda olsun köklü bir dönüþümünün
hem zorunluluðunu, hem de koþulunu gördüðü yerde, idealizme
düþüyor.31
Feuerbach materyalist olduðu zaman tarihten uzak duruyor,
ve tarihi hesaba kattýðý zaman da materyalist olmaktan çýkýyor.
Feuerbachda tarih ve materyalizm birbirlerinden tamamen ayrý
þeylerdir, zaten bu da daha önce söylediklerimizden anlaþýlmaktadýr.32 [sayfa 32]

[Marxýn kenar notu:] F[euerbach].
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Eðer, gene de, burada tarihi biraz daha yakýndan
inceliyorsak, bu Almanlarýn tarih ve tarihsel sözlerini iþittikleri zaman özellikle
gerçeklikten baþka akla gelebilecek her þeyi tasarlamak gibi bir alýþkanlýklarý olmasýndan
ötürüdür. Ve Aziz Bruno, kutsal belagatta ustalaþmýþ bu vaiz bu alýþkanlýðýn parlak bir
örneðini verir bize.
30
31
32
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[3. BAÞLANGIÇTAKÝ TARÝHSEL ÝLÝÞKÝLER
YA DA TOPLUMSAL FAALÝYETÝN ESAS YÖNLERÝ:
GEÇÝM ARAÇLARININ ÜRETÝMÝ, YENÝ GEREKSÝNMELERÝN
ÜRETÝMÝ, ÝNSANLARIN ÜREMESÝ (AÝLE), TOPLUMSAL
ÝLETÝÞÝM, BÝLÝNÇ]

[11] Her türlü öncülden yoksun Almanlar söz konusu olduðundan, her türlü insan varlýðýnýn, dolayýsýyla her türlü tarihin33
ilk öncülünden, yani insanlarýn tarihi yapabilmek34 için yaþamlarýný
sürdürebilecek durumda olmalarý gerektiði öncülünden iþe
baþlamak zorundayýz. Ama yaþamak için her þeyden önce içmek,
yemek, barýnmak, giyinmek ve daha bazý baþka þeyler gerekir.
Demek ki, ilk tarihsel eylem, bu gereksinmeleri karþýlayacak araçlarýn üretimi, maddi yaþamýn kendisinin üretimidir, ve bu, binlerce
yýl önce olduðu gibi, bugün de salt insanlar yaþamlarýný sürdürebilsinler diye günbegün, saatbesaat yerine getirilmesi gereken tarihsel
bir eylem, bütün tarihin temel bir koþuludur. Duyumsallýk, Aziz
Brunoda[12] olduðu gibi, bir sopaya, bu en düþük asgariye indirgendiði zaman bile, bu sopayý üretme eylemini varsayar. Demek ki,
bütün tarih anlayýþýnda, baþta gelen þey, bu temel olguyu, bütün
önemi içinde, ve bütün geniþliði içinde gözlemlemek ve onun hakkýný vermektir. Herkes bilir ki, Almanlar, bunu hiç bir zaman yapmadýlar; tarihi hiçbir zaman dünyevi bir temele oturtamadýlar ve
bu yüzden de hiç bir zaman bir tarihçileri olmadý. Her ne kadar
Fransýzlar ve Ýngilizler bu olgunun tarih denilen þeyle baðlantýsýný,
özellikle siyasal ideoloji içinde hapsedilmiþ kaldýklarý ölçüde, ancak
en dar bir açýdan gördüyseler de, bu, onlarýn sivil toplumun (bürgerlichen Gesellschaft), ticaretin ve sanayiin tarihini ilkönce yazarak
tarihe maddi bir temel kazandýrmak için ilk denemelerde bulunmalarýna engel olmadý.
Ýkinci nokta [12] þudur ki, ilk gereksinmenin kendisi bir kez
saðlandýðýnda, saðlama eylemi ve bu saðlama iþinden kazanýlmýþ
olan alet, yeni gereksinmeler yaratýr  ve [sayfa 33] bu yeni gereksinmelerin yaratýlmasý ilk tarihsel eylemdir. Pozitif malzeme sýkýntýsý içine
düþtüklerinde ve ne dinbilimsel, ne de siyasal ya da edebi saçma[Marxýn kenar notu:] Tarih
[Marxýn kenar notu:] Hegel.[13] Jeolojik, hidrografik vb. koþullar. Ýnsan bedeni.
Gereksinme, emek.
33
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lýklara katkýda bulunamadýklarýnda, bunun tarih deðil de tarihöncesi olduðunu iddia eden Almanlarýn, tarih konusundaki büyük
bilgeliklerinin nemenem bir þey olduðu bu noktada hemen açýða
çýkýverir; zaten her ne kadar tarih konusundaki kurgularýnda bu
tarih-öncesinin kendilerini çýplak olgulardan koruduðunu, ayný
zamanda da, bu tarih-öncesinde binlerce hipotez yaratýp binlercesini de çürütebileceklerini düþündüklerinden, bu tarihöncesine özel bir gayretle sarýlýyorlarsa da bu tarih-öncesi saçmalýðýndan tarihin kendisine nasýl geçildiðini de açýklamýyorlar.
Burada, tarihsel geliþmenin içine daha baþtan dahil olan bir
üçüncü iliþki de þudur: her gün kendi yaþamlarýný yenileyen insanlar,
baþka insanlar yaratmaya, kendi kendilerini yeniden üretmeye
koyulurlar; bu, kadýnla erkek arasýndaki, ana babalarla çocuklar
arasýndaki iliþkidir; bu ailedir. Baþlangýçta tek toplumsal iliþki olan
bu aile, zamanla, artan gereksinmeler yeni toplumsal iliþkiler doðurduðu ve nüfusun artmasý yeni gereksinmeler yarattýðý zaman (Almanyadan baþka her yerde) ast bir iliþki haline gelir; bu bakýmdan,
bu aile konusunu, Almanyada yapýlmasý adet olduðu üzere aile
kavramýna göre deðil de, mevcut ampirik olaylara göre incelemeli
ve geliþtirmelidir. Üstelik, toplumsal faaliyetin bu üç yönünü üç
farklý aþama olarak anlamamak, yalnýzca toplumsal faaliyetin üç
farklý yönü olarak anlamak gerekir, ya da Almanlar için daha açýk
bir dil kullanmak gerekirse, tarihin baþýndan beri ve ilk insanlardan
buyana birarada birlikte mevcut olmuþ ve bugün de hâlâ tarih
içinde kendini gösteren üç uðrak (Moment) olarak anlamak
gerekir.
Yaþamý üretmek, iþle kendi öz yaþamýný olduðu kadar, döl
vererek baþkasýnýn yaþamýný üretmek, demek ki, artýk bize çifte
bir [13] iliþki olarak görünür, bir yandan bir doðal iliþki olarak, öte
yandan da bir toplumsal iliþki olarak  þu anlamda toplumsal ki,
bununla, birçok bireyin, hangi [sayfa 34] koþullarda, ne tarzda ve ne
amaçla olduðu önemli olmayan elbirliði anlaþýlýr. Bundan çýkan
sonuca göre: bir üretim tarzý ya da belirli bir sanayi aþamasý, sürekli
olarak bir elbirliði tarzýna veya belirli bir toplumsal aþamaya baðlýdýr;
ve bu elbirliði tarzýnýn kendisi bir üretici güçtür; gene bundan
çýkan sonuca göre: insanlarca ulaþýlabilir üretici güçler toplamý
toplumsal durumu belirler ve dolayýsýyla insanlýk tarihinin, sanayi
ve deðiþim (mübadele) tarihi ile kesintisiz baðlantýsý içinde
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incelenmesi ve ele alýnmasý gerekir. Ama gene ayný derecede açýktýr
ki, Almanyada böyle bir tarih yazmak olanaklý deðildir, çünkü,
bunu yapabilmek için Almanlarda eksik olan yalnýzca onu kavrama
yetisi ve materyal deðil, ayný zamanda duyumsal kesinliktir, zira
Ren nehrinin öte yanýnda bu gibi þeyler yaþanamaz, çünkü oralarda
tarih artýk durmuþtur. Demek ki, insanlar arasýnda, gereksinmelerin ve üretim tarzýnýn koþullandýrdýðý ve bizzat insanlar kadar eski
bir maddi baðlar sisteminin varlýðý daha baþtan bellidir  öyle bir
baðlar sistemi ki, durmaksýzýn yeni biçimler alýr ve insanlarý gitgide
biraraya toplayan herhangi bir siyasal ya da dinsel saçmalýk henüz
mevcut olmadan da, bir tarih sunar.
Ve ancak þimdi, ta baþlangýçtaki tarihsel iliþkilerin dört
uðraðýný, dört yönünü inceledikten sonradýr ki, insanýn bilinçi de
olduðunu görüyoruz.35 Ama, öyle de olsa, bu daha baþtan katýksýz
bilinç deðildir. Tin, daha baþtan, [14] burada kendisini titreþim
halindeki hava tabakalarý, sesler, kýsacasý dil biçiminde gösteren
bir maddeye yakalanmýþ olmaktan muzdariptir. Dil, bilinç kadar
eskidir,  dil, öteki insanlar için de varolan,.ve o halde benim için
de varolan ilk, pratik, gerçek bilinçtir ve, týpký bilinç gibi dil de, ancak, diðer insanlarla karþýlýklý iliþki [Verkehr] kurma gereksinmesiyle, zorunluluðuyla ortaya çýkar.36 [sayfa 35] Bir iliþkinin mevcut
olduðu yerde, o iliþki benim için de mevcuttur, hayvan hiçbir þeyle
iliþki içinde deðildir, kýsaca hiçbir iliþki bilmez. Hayvanýn öteki
hayvanlarla olan iliþkisi kendisi açýsýndan bir iliþki deðildir. Bilinç,
demek ki, daha baþtan toplumsal bir üründür ve insanlar mevcut
olduklarý sürece böyle kalýr. EIbette ki, bilinç, herþeyden önce,
yalnýzca en yakýn duyumsal çevrenin bilincidir, ve bilinçlenmekte
olan bireyin, kendisi dýþýnda yer alan öteki þeyler ve öteki kiþiler ile
olan sýnýrlý baðlantýsýnýn bilincidir; bilinç, ayný zamanda, insanlarýn
karþýsýna önceleri baþtan aþaðý yabancý, mutlak güçlü ve karþý çýkýlamaz bir güç olarak dikilen, insanlarýn kendisine karþý düpedüz
hayvanca bir davranýþ içinde bulunduklarý ve insanlarý da hayvanlarý
ürküttüðü kadar ürküten bir doða bilincidir; o halde salt hayvansal
bir doða bilinci (doða dini) 36a ve, öte yandan, çevresindeki
35
[Marxýn kenar notu:] Ýnsanlarýn bir tarihi vardýr, çünkü insanlar yaþamlarýný üretmek
zorundadýrlar ve bunu fiilen, belirli bir tarzda yapmak zorundadýrlar: bu onlarýn fiziksel
örgütleniþleri ve ayný zamanda bilinçleri tarafýndan belirlenir.
36
[Elyazmasýnda çizili tümce:] Benim bilincim beni çevreleyen þey ile iliþkimdir.
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bireylerle iliþki kurmak zorunluluðunun bilinci, toplum halinde
yaþamakta olduðu bilincinin baþlangýcýdýr.
Bu baþlangýç, hayvansaldýr; basit bir sürü bilincidir, ve burada,
insan, koyundan, yalnýzca bilincin içgüdünün yerini almasý olgusuyla
ya da içgüdüsünün bilinçli bir içgüdü olmasý olgusuyla ayýrdedilir.
Bu sürücül, ya da kabilesel bilinç, üretkenliðin artmasýyla, gereksinmelerin çoðalmasýyla ve daha önceki iki unsurun temeli olan nüfusun çoðalmasýyla orantýlý olarak geliþir [sayfa 36] ve yetkinleþir. [15]
Ýlkel durumunda cinse iliþkin eylem içindeki iþbölümünden baþka
bar þey olmayan iþbölümü, böylece geliþir ve ardýndan (örneðin
bedensel güç gibi) doðal durumlar yüzünden, gereksinmeler, raslantýlar vb. yüzünden kendiliðinden ya da doðal olarak iþbölümü
haline gelir.37 Ýþbölümü, ancak maddi ve zihinsel bir iþbölümü
meydana geldiði andan itibaren gerçekten iþbölümü halini alýr.38
Bu andan itibaren, bilinç, mevcut pratiðin bilincinden baþka bir
þey olduðunu, gerçek bir þeyi temsil etmeksizin bir þeyi gerçek olarak temsil ettiðini gerçekten sanabilir. Bu andan itibaren, bilinç,
dünyadan kurtulma ve salt teorinin, tanrýbilimin, felsefenin, ahlakýn vb. oluþmasýna geçme durumundadýr. Ama bu teori, bu tanrýbilim, bu felsefe, bu ahlak vb. bile, mevcut iliþkilerle çeliþki haline
girdiklerinde, bu, ancak, mevcut toplumsal iliþkilerin mevcut üretici güçlerle çeliþki haline gelmiþ olmasýndan ileri gelebilmektedir;
zaten, belirli bir ulusal iliþkiler çemberinde, bu durum, çeliþkinin
bu ulusal alanýn içinde deðil, ama bu ulusal bilinç ile öteki uluslarýn
pratiði arasýnda, yani bir ulusun ulusal bilinci ile evrensel bilinci
arasýnda39 (halen Almanyada olduðu gibi) meydana gelmesinden
olabilir, ancak ve o halde, bu ulus için, bu çeliþki, ancak ulusal bilincin baðrýnda bir çeliþki gibi açýkça kendini gösterdiðinden, savaþým, bu ulusal pislikle sýnýrlanmýþ görünür, elbette ki, bu ulus
36a
Hemen görülür ki, bu doða dinini, ya da doðaya karþý bu belirli davranýþ biçimini
belir-leyen toplum biçimidir ve vice versa.[ Ve bunun tersi. -ç.] Her yerde olduðu gibi,
burada da, insanýn ve doðanýn özdeþliði, insanlarýn doða karþýsýndaki sýnýrlý davranýþlarýnýn
kendi aralarýndaki sýnýrlý davranýþlarýný belirlemesi biçiminde, ve kendi aralarýndaki sýnýrlý
davranýþlarýnýn da, onlarýn doða ile olan sýnýrlý iliþkilerini belirlemesi biçiminde kendini
gösterir, çünkü doða, tarih tarafýndan henüz pek az deðiþikliðe uðratýlmýþtýr.
37
[Marxýn elyazmasýnda çizili kenar notu:] Ýnsanlar, bilinci, gerçek tarihsel geliþme
çerçevesi içinde geliþtirirler.
38
[Marxýn kenar notu:] Ýdeologlarýn ilk biçimi, din adamlarý, zamandaþtýr.
39
[Marxýn kenar notu:] Din. Almanlar ve bu biçimi ile ideoloji.
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kokuþmanýn ta kendisi olduðu için böyle görünür.
[16] Üstelik, bilincin tek baþýna ne yaptýðý o kadar önemli
deðildir; bütün bu çürüme, bize ancak þu sonucu verir: þu üç uðrak, üretici güç, toplumsal durum ve bilinç, birbirleriyle çeliþkiye
düþebilirler ve düþmek zorundadýrlar, çünkü iþbölümü sayesinde,
faaliyet ile maddi faaliyetin,40 keyif çatma ile çalýþmanýn, üretim ile
tüketimin farklý farklý bireylerin payýna düþme olasýlýðý, hatta [sayfa 37]
olgusu ortaya çýkar ve bunlarýn birbirleriyle çeliþkiye düþmemelerinin tek yolu, bizzat iþbölümünün kendisinin tekrar kaldýrýlmasýdýr.
Ayrýca besbelli ki, hayaletler, ayaktakýmý, en yüce varlýk, kavram, kuþkular[14] tekil bireyle sýnýrlý idealist, tinsel ifadeler, anlayýþlardýr, yaþamýn üretilme tarzýnýn ve ona baðlý karþýlýklý iliþki biçiminin
(Verkehrsform) içinde hareket ettikleri çok ampirik kýsýtlýlýklar ve
sýnýrlýlýklar anlayýþýndan baþka bir þey deðildir.41
[4. TOPLUMSAL ÝÞBÖLÜMÜ VE SONUÇLARI: ÖZEL
MÜLKÝYET, DEVLET, TOPLUMSAL FAALÝYETÝN
YABANCILAÞMASI]

Bütün bu çeliþkileri içinde taþýyan ve kendisi de aile içindeki
doðal iþbölümünde ve toplumun ayrý ayrý ve birbirine karþýt ailelere
ayrýlýþýnda yatan bu iþbölümü, ayný zamanda, iþin ve ürünlerinin
üleþtirilmesini, aslýnda nicelik bakýmýndan olduðu kadar, nitelik
bakýmýndan da eþit olmayan daðýlýmýný içerir; þu halde, ilk biçimi,
tohumu, kadýnýn ve çocuklarýn erkeðin kölesi olduklarý aile içinde
bulunan mülkiyeti [17] içerir. Aile içindeki, elbet henüz çok ilkel
ve gizli olan kölelik ilk mülkiyettir ki, bu mülkiyet, ayrýca modern
iktisatçýlarýn tanýmlanmasýna mükemmelen uymaktadýr, bu
tanýmlamaya göre mülkiyet, baþkasýnýn iþgücünden serbestçe
yararlanma yetkisidir. Kaldý ki, iþbölümü ve özel mülkiyet özdeþ
deyimlerdir  birincisinde faaliyete göre anlatýlan þey, ikincisinde
bu faaliyetin ürününe göre dile getirilmektedir.
40
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] eylem ve düþünce, yani düþüncesiz eylem ve eylemsiz
düþünce.
41
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] Mevcut ekonomik sýnýrlarýn bu idealist ifadesi, yalnýzca
salt teorik bir þey deðildir, pratik bilinçte de mevcuttur, yani özgür olan ve mevcut üretim
tarzý ile çeliþik hale gelen bilinç, yalnýz dinleri ve felsefeleri oluþturmaz, devletleri de oluþturur.

Karl Marks-Friedrich Engels
Alman Ýdeolojisi

35

Ýþbölümü, ayrýca, tek bireyin ya da tek bir ailenin çýkarý ile
aralarýnda birbirleriyle karþýlýklý iliþki içinde bulunan bütün bireylerin
kolektif çýkarý arasýndaki çeliþkiyi de içerir; kaldý ki, bu kolektif
çýkar, genel çýkar olarak, yalnýzca hayali olarak deðil, her þeyden
önce, iþin aralarýnda bölüþüldüðü bireylerin karþýlýklý baðýmlýlýðý
biçiminde gerçek olarak da mevcuttur. [sayfa 38]
Ýþte asýl bu çeliþki, özel çýkar ile kolektif çýkar arasýndaki çeliþkidir ki, kolektif çýkarý, devlet sýfatýyla, bireyin ve topluluðun gerçek
çýkarlarýndan ayrýlmýþ baðýmsýz bir biçim almaya ve ayný zamanda
her zaman her aile ve kabile yýðýþýmýnda mevcut olan, kan, dil, geniþ bir ölçüde iþbölümü baðlarý ve öteki çýkarlar gibi baðlarýn somut
temeli üzerinde, ama aldatýcý bir ortaklaþma görünümü almaya
götürür; ve bu çýkarlar arasýnda, özellikle, daha o zamandan iþbölümü tarafýndan koþullandýrýlan, bu cinsten bütün gruplaþmalar içinde
farklýlaþan sýnýf çýkarlarýný, içlerinden birinin ötekiler üzerinde
egemen olduðu sýnýflarýn çýkarlarýný, daha ilerde geliþtireceðimiz
üzere, sýnýf çýkarlarýný buluyoruz. Bundan çýkan sonuç þudur: devlet
içindeki bütün savaþýmlar demokrasi, aristokrasi ve monarþi
arasýndaki savaþým, oy hakký uðruna vb. savaþým, çeþitli sýnýflarýn
yürüttükleri gerçek savaþýmlarýn büründükleri aldatýcý biçimlerden
baþka bir þey deðildir (her ne kadar bu konuda kendilerine FransýzAlman Yýllýklarýnda,[15] ve Kutsal Ailede oldukça yol gösterildiyse
de, Alman kuramcýlarý bunu akýllarýndan bile geçirmemektedirler); ve dahasý, egemen olmak isteyen her sýnýf, proletaryanýn durumunda söz konusu olduðu gibi, kendi egemenliði bütün eski toplum
biçiminin ve bizzat egemenliðin ortadan kalkmasý anlamýna gelecek
olsa bile, kendi çýkarýný herkesin çýkarýymýþ gibi gösterebilmek için
ki ilk baþta bunu yapmak zorundadýr siyasal iktidarý ele geçirmesi gerekir.
Bireyler yalnýzca özel çýkarlarýna baktýklarý için özel çýkarlar
bireyler açýsýndan, kendi kolektif çýkarlarýyla örtüþmez (aslýnda
kolektif, kolektif yaþamýn yanýlsatýcý biçimidir) kolektif çýkar, onlara
yabancý [18] olan, onlardan baðýmsýz olan ve kendisi de özelliði
olan ve özel bir genel çýkar olan bir çýkar gibi görünmektedir, ya
da bu bireyler, demokraside olduðu gibi, bu ikilik içinde hareket
etmek zorundadýrlar. Öte yandan kolektif ve kolektif sanýlan
çýkarlarla gerçekte durmadan çarpýþan bu özel çýkarlarýn partideki
kavgasý, aldatýcý genel çýkarýn [sayfa 39] devlet biçimindeki pratik
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müdahalesini ve dizginlemesini zorunlu kýlar.*
[17] Ve ensonu, iþbölümünün bize derhal ilk örneðini
sunduðu þey þudur: insanlar doðal toplum içinde bulunduklarý
sürece, þu halde, özel çýkar ile ortak çýkar arasýnda bölünme olduðu
sürece, demek ki, faaliyet gönüllü olarak deðil de doðanýn gereði
olarak bölündüðü sürece, insan kendi iþine hükmedeceðine,
insanýn bu kendi eylemi, insan için kendisine karþý duran ve kendisini köleleþtiren yabancý bir güç haline dönüþür. Gerçekten de,
iþ paylaþtýrýlmaya baþlar baþlamaz herkesin kendisine dayatýlan
onun dýþýna çýkamadýðý, yalnýzca kendine ait belirli bir faaliyet alaný
olur; o kiþi avcýdýr, balýkçýdýr ya da çobandýr ya da eleþtirici eleþtirmendir,[16] ve eðer geçim araçlarýný yitirmek istemiyorsa bunu sürdürmek zorundadýr  oysa herkesin bir baþka iþe meydan vermeyen
bir faaliyet alanýnýn içine hapsolmadýðý, herkesin hoþuna giden
faaliyet dalýnda kendini geliþtirebildiði komünist toplumda, toplum
genel üretimi düzenler, bu da, benim için, bugün bu iþi, yarýn baþka bir iþi yapmak, canýmýn istediðince, hiçbir zaman avcý, balýkçý
ya da eleþtirici olmak durumunda kalmadan sabahleyin avlanmak,
öðleden sonra balýk tutmak, akþam hayvan yetiþtiriciliði yapmak,
yemekten sonra eleþtiri yapmak olanaðýný yaratýr.
[18] Toplumsal faaliyetin bu þekilde sabitleþmesi, kendi ürünümüzün, bize hükmeden, biçim denetimimizden kaçan, beklentilerimize karþý koyan, hesaplarýmýzý boþa çýkaran maddi bir güç
halinde bu toplaþmasý, zamanýmýza kadarki tarihsel geliþmenin
bellibaþlý uðraklarýndan biridir.42 Toplumsal güç, yani iþbölümünün
koþullandýrdýðý çeþitli bireylerin elbirliðinden doðan on kat büyümüþ
üretici güç, bu bireylere biraraya gelmiþ kendi öz güçleri gibi görünmez, çünkü bu elbirliðinin kendisi de, gönüllü deðil, doðaldýr;
bu güç, bu bireylere, [sayfa 40] kendilerinin dýþýnda yer alan, nereden
geldiðini, nereye gittiðini bilmedikleri, bu yüzden de artýk hükmedemedikleri, tersine, þimdi insanlýðýn iradesinden ve gidiþinden
baðýmsýz, bir dizi geliþim evrelerinden, aþamalarýndan geçen, insanlýðýn bu irade ve gidiþini yöneten yabancý bir güç gibi görünür.**
* Son iki paragraf kenara Engels tarafýndan eklenmiþtir. -Ed.
[Elyazmasýnda çizili pasaj:] ve baþlangýç insanlarýn kendilerince kurulan bir kurum
olan, kýsa zamanda topluma baþlangýçtaki kurucularýnýn hiç de istemedikleri, geri
çýkmamacasýna öz-bilinç ya da Birteke dalýp gitmemiþ herhangi bir kimse için somut
olarak görülebilir özel bir gidiþ veren mülkiyet içindeki
42

Karl Marks-Friedrich Engels
Alman Ýdeolojisi

37

Yoksa, sözgelimi, mülkiyetin, bir tarihi nasýl olabilirdi, nasýl deðiþik
biçimler alabilirdi? Diyelim ki, toprak mülkiyeti ortaya çýkan
koþullara göre, nasýl Fransada parçalý durumdan bazýlarýnýn elinde
toplanmaya, Ýngilterede ise bazýlarýnýn elinde toplanmýþ bulunmaktan parçalanmýþ duruma (gerçekte bugün olduðu gibi)
geçebilirdi? Ya da, gene nasýl oluyor da baþka baþka bireylerin ve
baþka baþka uluslarýn ürünlerinin deðiþiminden baþka bir anlamý
olmayan ticaret, arz ve talep iliþkileriyle bütün dünyaya hükmediyor
o iliþki ki, bir Ýngiliz iktisatçýsýna göre yeryüzü üzerinde ilkçaðdan
kalma bir alýnyazýsý gibi asýlý durur, ve görülmez bir elle insanlar
arasýnda mutluluðu ve mutsuzluðu daðýtýr, imparatorluklar kurar,
[19] imparatorluklar yýkar, halklarý var eder, halklarý yok eder oysa
bu temelin, özel mülkiyetin, üretimin komünistçe düzenlenmesiyle
(yani insanýn kendi ürününe karþý yabancý tutumunun ortadan
kalkmasýyla) arz ve talep iliþkisinin gücü hiçe iner ve insanlar, deðiþimi, üretimi ve karþýlýklý iliþki tarzlarýný (gegenseitigem Verhaltens)
yeniden kendi denetimleri altýna alýrlar.
[5. KOMÜNÝZMÝN MADDÝ BÝR ÖNKOÞULU OLARAK
ÜRETÝCÝ GÜÇLERÝN GELÝÞMESÝ]

[18] Filozoflarýn anlayabilecekleri bir terim kullanmak
gerekirse, bu yabancýlaþma doðaldýr ki, ancak iki pratik koþulla
ortadan kaldýrýlabilir. Yabancýlaþmanýn katlanýlmaz bir güç, yani
insanýn ona karþý devrim yaptýðý bir güç haline gelmesi için, onun
insanlýðýn büyük bir çoðunluðunu tamamen mülkiyetten yoksun
hale, ve ayný zamanda, gerçekten mevcut olan bir zenginlik ve
kültür dünyasýyla çeliþkili hale getirmesi [sayfa 41] gereklidir, öyle þeyler
ki, her ikisi de üretici güçlerin büyük ölçüde artmasýný, yani üretici
güçlerin geliþiminin yüksek bir evresini varsayarlar. Öte yandan
üretici güçlerin bu geliþmesi (daha þimdiden insanlarýn güncel
ampirik yaþantýsýnýn, yerel düzeyde deðil de dünya çapýnda tarihsel
olarak cereyan etmesini içeren geliþmesi) kesinlikle vazgeçilemez,
önce yerine gelmesi gereken bir pratik koþuldur, çünkü, bu koþul
olmadan, kýtlýk, genel bir durum alýr, ve gereksinmeyle birlikte zorun* * Bu pasajýn kenarýna Marx, bu paragraftan hemen sonra gelen 5. kesimin ilk iki
paragrafýný eklemiþtir. -Ed.
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lu olan için savaþým yeniden baþlar ve gene kaçýnýlmaz olarak ayný
eski çirkefin içine düþülür. Bu koþul gene ayný þekilde, insan cinsinin
evrensel iliþkileri, ensonu, üretici güçlerin bu evrensel geliþmesi ile
kurulabileceði için ve bir yandan bütün ülkelerde, ayný zaman
içinde, mülkiyetten yoksun yýðýn olayýný doðurduðu için (evrensel
rekabet), sonra bu ülkelerden herbirini öteki ülkelerdeki altüst
oluþlara baðýmlý kýldýðý için ve ensonu ampirik olarak evrensel olan,
dünya çapýnda tarihsel insanlarý yerel bireylerin yerine koymuþ
olduðu için de sine qua non* bir pratik koþuldur. Bu koþul olmadýðý
takdirde: l° komünizm ancak yerel bir olgu olarak varolabilir; 2°
karþýlýklý iliþki güçleri (die Müchte des Verkehrs), evrensel, þu halde,
katlanýlmaz olan güçler olarak geliþemezler, yerel batýl inançlardan
doðan koþullar olarak kalýrlar: ve 3° karþýlýklý iliþki yaygýnlaþtýkça
yerel komünizm ortadan kalkar. [Komünizm, ampirik olarak, ancak
egemen halklarýn hep birden ve eþzamanlý[17] hareketi olarak
olanaklýdýr, bu da üretici gücün evrensel geliþmesini ve buna baðlý
olan dünya iliþkilerini (Weltverkehr) varsayar.
[18] Bize göre komünizm, ne yaratýlmasý gereken bir durum,
ne de gerçeðin ona uydurulmak zorunda olacaðý bir ülküdür. Biz,
bugünkü duruma son verecek gerçek harekete komünizm diyoruz.
Bu hareketin koþullarý,43 þu anda varolan öncüllerden doðarlar.
[19] Kaldý ki, tümüyle mülkiyetsiz (bloßen) iþçiler yýðýný
ssermayeden [sayfa 42] ya da sýnýrlý bile olsa her çeþit tatmin olma
durumundan uzak muazzam iþgücü dünya pazarýný varsayar; nasýl
ki, bu iþin geçici nitelikte olmayan kaybý, güvenli geçim kaynaðý
olarak kaybý, rekabetten doðan iþ kaybý da dünya pazarýný varsayarsa. Demek ki proletarya44 ancak dünya çapýnda tarihsel olarak
mevcut olabilir, nasýl ki proletaryanýn iþi olan komünizm de, ancak,
dünya çapýnda tarihsel olarak varolabilirse. Bireylerin dünya çapýnda
tarihsel varlýðý, baþka deyiþle, bireylerin doðrudan dünya tarihine
baðlý varlýklarý.
[19] Ýçinde bulunduðumuz aþamadan önceki bütün tarihsel
aþamalarda mevcut üretici güçlerin koþullandýrdýðý ve buna karþýlýk
* Olmazsa olmaz, zorunlu. -ç
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] kendileri de maddi gerçeklikteki deðiþikliklere uygun
olarak yargýlanmalýdýrlar.
44
[Elyazmasýnda çizilen pasaj:] demek ki, evrensel tarihin ampirik pratik bir varlýðý
olmasýný varsayar.
43
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kendisi de bu güçleri koþullandýran karþýlýklý iliþki biçimi sivil
toplumdur, bundan önce söylediklerimizden de anlaþýldýðý gibi sivil
toplumun öncülü, ve esas temeli daha kesin tanýmlamalarý yukarda
verilmiþ olan basit aile ve, klan da denilen, bileþik ailedir. Demek
ki, daha þimdiden de açýkça anlaþýlýyor ki, bu sivil toplum, bütün
tarihin gerçek ocaðý, gerçek sahnesidir ve bugüne kadarki tarih
anlayýþýnýn, nasýl gerçek iliþkileri ihmal edip kendisini yalnýzca gürültülü prens ve devlet öyküleriyle sýnýrlayan büyük bir saçmalýk olduðu
böylece görülüyor.
Buraya kadar esas olarak insan faaliyetinin yalnýzca bir yönü
üzerinde, doðanýn insan tarafýndan biçimlendiriliþi üzerinde durduk.
Öteki yön, insanýn insan tarafýndan biçimlendiriliþi...45
Devletin kökeni ve devletin sivil toplumla iliþkisi.
[6. MATERYALÝST TARÝH ANLAYIÞININ SONUÇLARI:
TARÝHSEL SÜRECÝN SÜREKLÝLÝÐÝ, TARÝHÝN DÜNYA
TARÝHÝNE DÖNÜÞMESÝ, BÝR KOMÜNÝST
DEVRÝM ZORUNLULUÐU]

[20] Tarih, herbiri kendinden önce gelen kuþaklar tarafýndan
kendisine aktarýlmýþ olan malzemeleri, sermayeleri, üretici güçleri
kullanan farklý kuþaklarýn ardarda geliþinden baþka bir þey deðildir;
bu bakýmdan, her kuþak, demek ki, bir yandan [sayfa 43] geleneksel
faaliyeti tümüyle deðiþmiþ olan koþullar içinde sürdürür, ve öte
yandan, tümüyle deðiþik bir faaliyetle eski koþullarý deðiþtirir; bu,
kurgu yoluyla öyle çarpýtýlabilir ki, daha sonraki tarih daha önceki
tarihin amacý haline getirilir, örneðin, Amerikanýn keþfine, Fransýz
devriminin patlamasýna yardým etme amacý atfedilir; dolayýsýyla,
böylece tarih kendine özgü amaçlar edinir ve diðer kiþiler gibi bir
kiþi (yani Öz-bilinç, Eleþtiri, Birtek, vb.) haline gelir, oysa geçmiþ
tarihin, Belirleme, Amaç, Tohum, Fikir gibi terimlerle belirtilmesi, daha önceki tarihin bir soyutlamasýndan, daha önceki tarihin yakýn tarih üzerinde meydana getirdiði aktif etkinin soyutlamasýndan baþka bir þey deðildir.46
[Marxýn kenar notu:] Karþýlýklý iliþki ve üretici güç.
[Elyazmasýnda ilk biçimiyle:] daha sonraki tarihten çýkarýlmýþ, içerlerinde kesinlikle
bu gizemlerin arandýklarý olaylarýn sonucundan ve ürününden çýkarýlmýþ ve soyutlamadan
baþka bir þey deðildir.
45
46
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Bu geliþmenin seyri içinde birbirleri üzerine etki yapan ayrý
ayrý alanlar geniþledikçe, geliþmiþ üretim tarzýyla, karþýlýklý iliþkiyle
ve bunlarýn doðal sonucu olarak uluslar arasýndaki iþbölümüyle
çeþitli uluslarýn baþlangýçtaki kendi içlerine kapalýlýklarý yýkýldýkça,
tarih de, gittikçe dünya tarihi haline dönüþür; öyle ki, sözgelimi,
Ýngilterede, Hindistandaki, ve Çindeki binlerce emekçinin ekmeðini elinden alan ve bu imparatorluklarýn bütün yaþayýþ biçimini
altüst eden bir makine icat edilirse, bu icat, dünya ölçüsünde tarihsel bir olgu olur. Ayný þekilde þeker ve kahve, 19. yüzyýlda, dünya
ölçüsündeki tarih bakýmýndan önemlerini tanýtlamýþlardýr, þöyle ki
Napoléonun Kýta Sistemi[18] sonucu, bu ürünlerin bulunmayýþý
Almanlarýn Napoléona karþý ayaklanmasýna neden oldu [21] ve
böylece 1813ün þanlý kurtuluþ savaþlarýnýn somut temeli haline
geldi. Bundan da, sonuç olarak, anlaþýlýyor ki, tarihin dünya tarihi
haline dönüþmesi, diyelim, öz-bilinçin, dünya tininin ya da herhangi baþka bir metafizik hayaletin basit ve soyut iþi deðil, ampirik
olarak kanýtlanabilir, tamamýyla maddi bir olgu, her bireyin yiyerek,
içerek ve giyinerek tanýtýný saðladýðý bir olgudur.47 [sayfa 44]
Günümüze kadarki tarihte tek tek bireylerin faaliyetlerinin
dünya ölçüsünde bir faaliyet halinde geniþlemesiyle, bireylerin
gittikçe kendilerine yabancý bir gücün, (dünya tini, vb. denen þeyin
oynadýðý pis bir oyun olarak kavradýklarý baskýnýn), gittikçe kocamanlaþan ve son kertede kendini dünya pazarý olarak açýða vuran
bir gücün kölesi haline gelmeleri de tamamen ampirik bir olgudur.
Ama, Alman teoricileri için o kadar gizemli olan bu gücün mevcut
toplumsal durumun devrilmesiyle, komünist devrimle (bundan,
daha sonra sözedeceðiz), ve bu güçle özdeþ olan özel mülkiyetin
kaldýrýlmasýyla ortadan kalkacaðý da ayný derecede ampirik olarak
temellendirilmiþtir; o zaman her bireyin ayrý ayrý kurtuluþu da tam
olarak tarihin tümüyle dünya tarihi haline dönüþmesi ölçüsünde
gerçekleþecektir.48 Buraya kadar söylediklerimizden, bireyin gerçek
47
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] Aziz Max Stirner, kendisi, dünya tarihini sýrtýnda
taþýyarak dolaþýyor ve her gün onu yiyor, onu içiyor, eskiden efendimiz Ýsanýn bedeninin
ve kanýnýn yenip içildiði gibi ve dünya tarihi de karþýlýðýnda günbegün onu üretir, onu
yemek, içmek, giyin-mek zorunda olduðuna göre kendi öz ürünü olan Birteki üretir;
Birtekteki alýntýlar,[19] vb., ayný þekilde Maxýn Hesseye ve daha baþka uzak kiþilere
karþý polemiði, onun, tinsel plan üze-rinde de dünya tarihince nasýl üretildiðini ortaya
koyar. Demek ki, þu sonuç çýkýyor, dünya tarihinde bireyler, Stirnervari herhangi bir
öðrenci ya da serbest kadýn terzileri ortaklýðýnda, tamamýyla ayný eldecilerdir.
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zihinsel zenginliðinin, tamamen, bireyin gerçek iliþkilerinin zenginliðine baðlý olduðu açýktýr. Ýþte yalnýz bu yolladýr ki, tek tek her
birey, kendi çeþitli ulusal ve yöresel sýnýrlarýndan kurtulacak, bütün
dünyanýn üretimiyle (zihinsel üretimi de dahil olmak üzere) pratik
iliþkiler içine girecek, ve (insanlarýn yarattýklarý) her alandaki bütün
dünya üretiminden yararlanma yeteneði edinecek duruma gelecektir. Çok yönlü baðýmlýlýk, bireylerin dünya çapýndaki tarihsel
elbirliðinin bu ilk doðal biçimi [22] bu komünist devrimle, insanlarýn
birbirleri üzerindeki karþýlýklý etkilerinden doðan þimdiye kadar
insanlara sanki onlara tümüyle yabancý güçlermiþ gibi kabul ettirilen
ve hükmeden bu güçler üzerinde denetim ve bilinçli egemenlik
haline dönüþecektir. Bu buluþ tarzý da, yine, kurgul ve idealist bir
tarzda, yani Cinsin kendi kendine üremesi (özne olarak toplum)
gibi, hayali bir biçimde anlaþýlabilir, ve böylelikle birbirleriyle iliþki
halinde bulunan bireyler ardýþýklýðý, bu kendi kendini üretme
mucizesini gerçekleþtiren [sayfa 45] bir tek birey olarak anlaþýlabilir.
Burada görülüyor ki, bireyler, elbette ki maddeten ve manen, birbirlerini yaratýrlar, ama ne Aziz Brunonunki gibi49 anlamsýzlýkla, ne
de Birtek anlamýnda, yaratýlmýþ insan anlamýnda kendilerini
yaratmazlar.*
Geliþtirmiþ bulunduðumuz tarih anlayýþý, ensonu bize þu sonuçlarý da verir: 1. Üretici güçlerin geliþmesinde öyle bir aþama
gelir ki, bu aþamada, mevcut iliþkiler çerçevesi içinde ancak zararlý
olabilen, artýk üretici güçler olmaktan çýkýp yýkýcý güçler haline
gelen (makineler ve para) üretici güçler ve karþýlýklý iliþki araçlarý
doðar, ve bu, bir önceki olaya baðlý olarak, kazançlarýndan yararlanmaksýzýn toplumun bütün yükünü taþýyan, toplumdan dýþlanmýþ
[23], ve zorunlu olarak, bütün öteki sýnýflara karþý en açýk bir muhalefet durumunda bulunan bir sýnýf doðar, bu sýnýf, toplum üyelerinin çoðunluðunun meydana getirdikleri bir sýnýftýr, köklü bir
[Marxýn kenar notu:] Bilincin üretimi üzerine.
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] bundan ötürü kiþilik (1) kavramý (2) genel olarak
(3) kendi sýnýrlarýný kendisinin çizmesini (bunu mükemmel þekilde baþarýyor) ve bu
koymuþ olduðu sýnýrlarý (4) yeniden (5) ortadan kaldýrmasýný (6) içerir (7) (kendi kendine
deðil, genel olarak da deðil, nasýl ki kavram olarak da deðilse) ama onun evrensel (8)
özü ile (9), bu özün, onun eyleminin iç (10) öz-farklýlaþmasýnýn (11) sonucundan baþka
bir þey olmadýðýna göre, s. 87-88.[19]
[Marxýn karaladýðý not:] (Bay Bruno düzineyi tamamlayamýyor.)
* Elyazmasýnda "ne de 'Birtek' anlamýnda, 'yaratýlmýþ' insan" sözleri çizilmiþ.
48
49
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devrim zorunluluðunun bilinci, komünist bir bilinç olan ve elbette
ki, kendileri de bu sýnýfýn durumunu gösterdikleri zaman baþka
sýnýflarda da oluþabilen bu bilinç, bu sýnýfýn içinden fýþkýrýr. 2. Belirli
üretici güçlerden bazý koþullar içinde yararlanýlabilir ki, bu koþullar,
toplumun belirli bir sýnýfýnýn egemenliðinin koþullandýr;50 bu sýnýfýn,
sahip olduðu þeyden ileri gelen toplumsal gücü, düzenli olarak her
çaða özgü devlet tipinde idealist biçimde pratik ifadesini bulur;
bunun içindir ki, her devrimci savaþým, o zamana kadar hükmetmiþ
olan sýnýfa51 karþý yönelir. 3. Daha önceki bütün devrimlerde faaliyet
tarzý deðiþmemiþ kalýyordu ve yalnýzca bu faaliyetin baþka türlü bir
daðýlýmý, iþin baþka kiþiler arasýnda yeni bir bölüþtürülmesi [sayfa 46]
sözkonusuydu: komünist devrim, bunun tersine, daha önceki
faaliyet tarzýna karþý yönelmiþtir, çalýþmayý52 ortadan kaldýrýr ve bütün sýnýflarýn egemenliðini sýnýflarýn kendileriyle birlikte ortadan
kaldýrýr, çünkü bu devrim, artýk toplum içinde bir sýnýf iþlevi görmeyen, artýk toplum içinde bir sýnýf diye tanýnmayan, ve daha þimdiden
artýk bugünkü toplum içindeki bütün sýnýflarýn, bütün milliyetlerin,
vb. yokoluþunun ifadesi olan bir sýnýf tarafýndan gerçekleþtirilir. 4.
Yýðýn içinde bu komünist bilincin yaratýlmasý için ve gene bu iþin
kendisinin de iyi bir sonuca götürülebilmesi için insanlarýn yýðýnsal
bir deðiþikliðe uðramasý zorunlu olarak kendini ortaya koyar, böyle
bir biçim deðiþikliði ise ancak pratikteki bir hareketle, bir devrimle
yapýlabilir; bu devrim, demek ki, yalnýzca egemen sýnýfý devirmenin
tek yolu olduðu için zorunlu kýlýnmamýþtýr, ötekini deviren sýnýfa,
eski sistemin kendisine bulaþtýrdýðý pislikleri süpürmek ve toplumu yeni temeller üzerine kurmaya elveriþli bir hale gelmek olanaðýný ancak bir devrim vereceði için de zorunlu olmuþtur.53 [sayfa 47]
50
[Elyazmasýnda ilk biçim:] 2. üretici güçlerin geliþmesinin her evresinin toplumun
belirli bir sýnýfýnýn egemenliðine temel hizmeti gördüðü
51
[Marxýn kenardaki gözlemi:] Öyle ki, bu insanlarýn üretimin bugünkü durumunu
olduðu gibi muhafaza etmekte çýkarlarý vardýr.
52
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] faaliyetin (moder[n]) biçimi, ki bu biçim altýnda...
onun egemenliði.
53
[Elyazmasýnda çizilmiþ pasaj:] Epey bir zamandan beri, bütün komünistler,
Fransada olduðu kadar Ýngiltere ve Almanyada da bu devrimin zorunluluðu konusunda
anlaþmýþ durumdadýrlar; bununla birlikte Aziz Bruno istifini bozmadan kendi düþünü
sürdürüyor ve gerçek hümanizm yani komünizm, (artýk hiç yeri olmayan) tinselciliðin
yerine konuyorsa, bu yalnýzca, ona saygýnlýk kazandýrmak içindir, diye düþünüyor. Demek
hep düþ görmekte devam ediyor, elbet kurtuluþ (halâs, ahret mutluluðu) gelecektir,
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[7. MATERYALÝST TARÝH ANLAYIÞININ ÖZETÝ]

[24] Bu tarih anlayýþý, demek ki, gerçek üretim sürecinin,
yaþamýn dolaysýz maddi üretiminden baþlayarak açýklanmasýna ve
bu üretim tarzýna baðlý ve onun tarafýndan yaratýlmýþ karþýlýklý iliþki
biçimlerinin, yani deðiþik aþamalarýndaki sivil toplumun, bütün
tarihin temeli olarak kavranmasýna; ve onun Devlet halindeki eylemi
içinde gösterilmesine, bütün deðiþik teorik ürünlerinin ve bilinç,
din, felsefe, etik, vb., vb.54 biçimlerinin açýklanmasýna ve bunlarýn
kökenlerinin ve geliþmelerinin bu temelde ele alýnmasýna dayanýr;
bu da, doðal olarak, iþi bütünlüðü içinde göstermeye (ve deðiþik
yönlerinin karþýlýklý etkisini incelemeye) olanak verir.55 Bu tarih
anlayýþý, idealist tarih anlayýþý gibi, her dönemde bir kategori aramak
zorunluluðunda deðildir, ama o, daima tarihin gerçek zeminine
basar; pratiði fikirlere göre açýklamaz, fikirlerin oluþumunu maddi
pratiðe göre açýklar; bu yüzden da, bütün bilinç biçimlerinin ve
ürünlerinin zihinsel eleþtirisi sayesinde, öz-bilinçe indirgemeyle,
ya da hortlaklar, hayaletler, cinler[22] halinde baþkalaþmayla
çözümlenemeyecekleri, ama bu idealist saçmalarý doðuran somut
toplumsal iliþkilerin pratik olarak devrilmesiyle yok edilebilecekleri
elbet cennet yeryüzüne inecek ve elbet yeryüzü cennet olacaktýr. (Bizim tanrýbilimci
bilginimiz cennetin yokluðuna da hiçbir zaman katlanamaz.) O zaman gökyüzünün
ahenkleri içinde sevinç ve yüce mutluluk bütün sonsuzluk boyu taþýp boþanacaktýr. (s.
140)[20] [Marxýn kenar notu:] Kutsal Aile. Bizim aziz papamýz, son yargý günü, bütün
bunlarýn gerçekleþtiði o gün üzerine çöktüðü zaman büyük þaþkýnlýk duyacaktýr  o gün
ki, onun þafaðý, alev alev yanan kentlerin göklerdeki yansýsý ile aðaracaktýr, ve o günde
semavi ahenklerin ortasýnda Marseillaisein ve Carmagnoleun, o durumda zorunlu,
top gürül-tülerinin eþiðinde yükselen ezgileri aziz papamýzýn kulaklarýnda çýnlayacaktýr,
bir yandan giyotin tempo tutacak, bir yandan da dinsiz yýðýn Ça ira, Ça ira[21] diye
gürleyecek ve daraðacýný kullanarak öz-bilinçi ortadan kaldýracaktýr. (Aziz Brunonun,
bu bütün sonsuzluk boyu sevinç ve yüce mutluluktan böyle örnek alýnacak bir tablo
çizmeye herhangi baþka bir kimseden da-ha az hakký vardýr. Foyerbahçý aþk dinini
tutanlar, semavi ahenklerden bambaþka bir þeyin sözkonusu olduðu bir devrimden
sözederlerken bu sevinç ve yüce mutluluk hakkýnda özel bir tasarýmlarý varmýþ gibi
görünüyorlar.) Aziz Brunonun son yargý günü nasýl bir davranýþ içinde bulunacaðýný önsel
olarak tasarlamak zevkinden yoksun býrakacaðýz kendimizi. Devrim halinde proleterlerin
(öz-bilince karþý isyan eden) töz gibi, eleþtiriyi devirmek isteyen yýðýn gibi, ya da tinin
gösterisi, ama gene de bauerci 24 düþünceyi yönetmek için gerekli kararlýlýktan yoksun
gösterisi gibi anlaþýlýp anlaþýlmamasý gerektiðini kestirip atmak ayný derecede güçtür.
54
[Elyazmasýnda ilk biçim:] sivil toplumu baþka baþka evrelerinde ve pratik-idealist
yansýsý içinde, yani devlet, ayný þekilde bütün çeþitli ürünler ve bilinç biçimleri, din,
felsefe, ahlak, vb. içinde açýklamak.
55
[Marxýn kenar notu:] Feuerbach.
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sonucuna varýr. Tarihin, dinin, felsefenin ve bütün öteki teorilerin
devindirici gücü, eleþtiri deðil, devrimdir. Bu tarih anlayýþý, tarihin
sonunun, tinin tini olarak öz-bilinçte erimek olmadýðýný, ama
her evrede, maddi bir sonucun bulunduðunu gösterir: bir üretici
güçler toplamý, tarihsel olarak yaratýlmýþ ve her kuþaða kendinden
önce gelen kuþak tarafýndan aktarýlmýþ, bireylerin doða ile ve kendi
aralarýndaki bir iliþki; bir yandan yeni kuþak tarafýndan gerçekten
deðiþtirilen, ama, öte yandan da, yeni kuþaða kendi yaþam koþullarýný [sayfa 48] emreden ve ona belirli bir geliþme, özgül bir nitelik
veren bir üretici güçler, sermayeler ve koþullar kitlesi. Dolayýsýyla,
ortam ve koþullar insanlarý yarattýðý kadar, insanlar da [25] ortam
ve koþullarý yaratýrlar. Her bireyin ve her kuþaðýn mevcut veriler
olarak bulduklarý bu üretici güçler, sermayeler, toplumsal karþýlýklý
iliþki biçimleri toplamý, filozoflarýn töz olarak ve insanýn özü
olarak tasarladýklarý, göklere çýkardýklarý ya da savaþtýklarý þeyin
somut temelidir: bu üretici güçler, filozoflar, Öz-bilinç ve Birtek
diye onlara baþkaldýrdýklarý halde insanlarýn geliþimi üzerindeki
sonucu ve etkisi bakýmýndan gene de sarsýlmayan gerçek bir
temeldir. Yine, tarihte dönemsel olarak meydana gelen devrimci
sarsýntýnýn, mevcut her þeyin temelini devirmeye yetecek güçte
olup olmayacaðýný belirleyen þey, çeþitli kuþaklarýn hazýr olarak
bulduklarý yaþam koþullarýdýr; ve eðer toptan bir altüst oluþun bu
maddi öðeleri, bir yandan mevcut üretici güçler, ve öte yandan da,
yalnýzca o güne kadarki toplumun tekil koþullarýna karþý deðil, bu
tekil koþullarý yaratan o güne kadarki yaþamýn üretiminin kendisine, bu bütünselliðe karþý baþkaldýran devrimci bir yýðýn yoksa,
bu altüst oluþ Fikrinin daha önce binlerce kez dile getirilmiþ olmasý,
pratik geliþme açýsýndan, komünizm tarihinin tanýtladýðý gibi, hiçbir
önem taþýmaz.
[8. GENEL OLARAK ÝDEALÝST TARÝH ANLAYIÞININ
VE ÖZEL OLARAK DA HEGEL SONRASI ALMAN
FELSEFESÝNÝN TUTARSIZLIÐI]

Þimdiye kadar, her tarih anlayýþý, ya tarihin bu gerçek temelini bir yana býrakmýþ ya da onu tarihin akýþýyla hiçbir baðý olmayan ikincil bir þey saymýþtýr. Bu yüzden, tarihin, her zaman,
kendi dýþýndaki bir ölçeðe göre yazýlmasý gerekir. Yaþamýn gerçek
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üretimi tarihin ta baþlangýcýnda ortaya çýkar; oysa asýl tarihsel olan
þey, olaðan yaþamdan ayrýymýþ gibi, olaðan-dýþý ve yeryüzü-üstü
bir þey gibi görünür. Ýnsanlarla doða arasýndaki iliþkiler, bu yüzden,
[sayfa 49] tarihten dýþlanýr, bu da, doða ile tarih arasýndaki karþýtlýðý
doðurur. Bu bakýmdan, bu tarih anlayýþý, tarihte yalnýz prenslerin
ve devletlerin yapýp ettiklerini dinsel ve her türden teorik savaþýmlarý
görebilmiþtir, ve özellikle ele alýnan her tarihsel çað konusunda bu
çaðýn yanýlsamasýný paylaþmak zorunda kalmýþtýr. Örneðin, bir çað,
kendisini belirleyen þeyin salt siyasal ya da dinsel güdüler olduðunu sanýyor olsun, din ve siyaset o çaðý hareket ettiren gerçek
güdülerin aldýklarý biçimlerden ibaret olduklarý halde, o çaðý kaleme
alan tarihçi bu sanýyý paylaþýr. Sözkonusu insanlarýn kendi pratiklerine iliþkin sanýlan, anlayýþlarý, bu insanlarýn pratiðine hükmeden ve onu belirleyen tek belirleyici ve etkin güç haline getirilir.
Hintlilerde ve Mýsýrlýlarda, iþbölümünün kendi gösterdiði ilkel biçim,
eðer bu halklarýn devletlerinde ve dinlerinde bir kastlar rejimine
neden oluyorsa, tarihçi, kastlar rejiminin [26] bu ilkel toplumsal biçimi doðuran güç olduðuna inanýr. Fransýzlar ve Ýngilizler, hiç deðilse, hâlâ gerçeðe en yakýn olan siyasal yanýlsama ile yetindikleri
halde Almanlar, salt Tin alanýnda hareket ederler ve dinsel yanýlsamayý tarihin devindirici gücü yaparlar. Hegelci tarih felsefesi, Almanlarýn bütün bu tarih yazma tarzýnýn en katýksýz ifadesine vardýrýlmýþ nihai ürünüdür, ve bu tarzda gerçek çýkarlar, hatta siyasal
çýkarlar da sözkonusu deðildir, yalnýzca salt fikirler sözkonusudur;
öyleyse bu tarih, Aziz Brunoya, biri ötekini parçalayýp yutan ve
sonunda öz-bilinçi içinde yok olup giden düþünceler dizisi gibi
görünmekten geri kalamaz ve gerçek tarih diye bir þeyden hiç
haberi olmayan Aziz Max Stirnere, tarihin bu alkýþýnýn, herhalde,
basit þövalyeler, haydutlar ve hayaletler öyküsü gibi görünmesi
çok daha mantýklý bir þeydir ve Aziz Stirner, bunlarý görmekten,
ancak kutsal þeylere karþý saygýsýzlýk eðilimi sayesinde kurtulabilmektedir.56 Bu anlayýþ, gerçekten dinsel bir anlayýþtýr, dinsel insanýn, bütün tarihin baþlangýç noktasý olan ilkel insan olduðunu
varsayar ve kendi imgeleminde geçim araçlarýnýn ve yaþamýn kendisinin gerçek üretiminin yerine hayali þeylerin dinsel [sayfa 50] bir
56
[Marxin kenar notu:] Nesnel denilen tarih yazýmý tarihsel iliþkileri eylemden ayrý
olarak kavramaktan ibaretti. Gerici karakter.
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biçimde üretimini koyar. Bütün bu tarih anlayýþý, keza onun daðýlýp
parçalanmasý, ve bundan ileri gelen kuruntular ve kuþkular, salt
Almanlara iliþkin ulusal bir sorundur ve yalnýz Almanya için yerel
bir önemi vardýr, týpký örneðin yakýn zamanlarda binlerce kez ele
alýnmýþ ve önemli bir sorun olan Tanrýlar ülkesinden insanlar ülkesine gerçekten nasýl geçileceði sorunu gibi  sanki Tanrýlar ülkesi
insanlarýn imgeleminden baþka bir yerde varolmuþ gibi, ve sanki
bu bilgin beyefendiler hiç farkýnda olmadýklarý ve þimdi ona varmanýn yolunu aradýklarý bu insanlar ülkesinde yaþayýp durmuyorlarmýþ gibi, ve sanki bulutlar üzerinde bu teorik yapýnýn acayipliðini
açýklamak için düzenlenen bilimsel eðlence çünkü bu, ondan
öte bir þey deðildir, tersine, bu yapýnýn gerçek yeryüzü iliþkilerinden
nasýl doðduðunu göstermekten baþka bir iþe yarýyormuþ gibi.57 Genellikle, asýl önemli olan, yalnýzca bu teorik lafebeliðini mevcut
gerçek iliþkilerle açýklamak olduðu halde, bu Almanlar için, boyuna,
karþýlaþtýklarý saçmalýklarý [27] baþka bir kaçýk hevese çevirmek,
yani bütün bu anlamsýzlýðýn ortaya çýkartýlmasý, kýsacasý, özel bir
anlamý olduðunu ileri sürmek sözkonusu oluyor. Bu lafebeliðinin
gerçek pratik çözümü insanlarýn bilincindeki bu anlayýþlarýn çýkarýlýp
atýlmasý, yineleyelim ki, ancak koþullarýn deðiþmesiyle gerçekleþecektir, teorik çýkarsamalarla deðil. Ýnsan yýðýnlarýnda, yani proletaryada bu teorik anlayýþlar mevcut deðildir, o halde, bunlar için bu anlayýþlarýn yok edilmelerine de gerek yoktur ve eðer bu yýðýnýn din
gibi bazý teorik anlayýþlarý olmuþsa, bunlar da, koþullar dolayýsýyla
çoktan yok olup gitmiþtir.
Bu sorunlarýn ve çözümlerinin salt ulusal bir özellik taþýyor
oluþlarý þu olguda da kendini gösterir: bu teoriciler, ruhun ÝnsanTanrý, Ýnsan vb. gibi sapkýnlýklarýnýn tarihin deðiþik çaðlarýna
hükmettiklerine dünyada eþi görülmemiþ bir ciddiyetle inanýrlar,
Aziz Bruno tarihi, eleþtirinin ve eleþtirmenlerin yaptýðýný[23] bile
söyleyecek [sayfa 51] kadar ileri gider ve bu ulusal özellik, bu teoricilerin kendilerini kendi tarihsel yapýlarýný kurmaya verdiklerinde, büyük
bir hýzla bütün geçmiþin üzerinden atývermelerinde ve Moðol
uygarlýðýndan[24] içeriðiyle zengin asýl tarihe, yani Halle Yýllýklarýnýn ve Alman Yýllýklarýnýn[25] tarihine geçmelerinde ve hegelci
57
[Elyazmasýnda ilk biçim:] ve sanki bu teorik bulutlar oluþumunun meydana getirdiði
garip olayý, gerçek yeryüzü iliþkilerinden yola çýkarak, ayrýntýlarýna kadar açýklamak ve
onu tanýtlamak, ancak çok yüksek düzeyde bilimsel bir oyalanma olabilirmiþ gibi.
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okulu genel bir boþ tartýþma haline getirmelerinde kendini gösterir.
Bütün öteki uluslar, bütün gerçek olaylar unutulur ve Theatrum
Mundi *, Leipzig kitap fuarýndan ve Eleþtiri, Ýnsan ve Birtek[26]
üzerine karþýlýklý tartýþmalardan ibaret kalýr. Teori, gerçekten tarihsel
konularý, sözgelimi 18. yüzyýlý, incelemek durumunda kaldýðýnda,
bu filozoflar, ancak anlayýþlar tarihini, o da temelini oluþturan
olaylardan ve pratik geliþmelerden kopuk olarak verirler, ve üstelik,
bu tarihi de, sözkonusu dönemin eksikli bir ilk aþamasý gibi, gerçek
tarihsel çaðýn, yani 1840-44 Alman felsefi mücadelesi döneminin
sýnýrlý habercisi gibi göstermek amacýyla verirler. Demek ki, onlarýn
amacý, tarihsel niteliði olmayan bir kiþinin ve onun hayallerinin þanýný daha büyük bir parýltýyla ýþýldatmak için bir geçmiþ zaman tarihi yazmaktýr; ve gerçek tarihsel olaylarý ve hatta siyasetin gerçekten
tarihsel nitelikteki tarih içine sýzmalarýný anýmsatmamak ve onun
yerine ciddi bir çalýþmaya deðil de, tarihsel montajlara ve edebi
dedikodulara dayanan Aziz Brunonun þimdi artýk unutulmuþ olan
18. Yüzyýl Tarihinde[27] yaptýðý gibi bir öykü sunmak, bu amaca
uygundur. Kendilerini ulusal önyargýlarýn üstünde sanan bu
tumturaklý ve böbürlenme dolu düþünce bakkallarý, pratikte, küçükburjuvaca Alman birliði düþünü kurup duran birahane gediklilerinden çok daha ulusaldýrlar. Öteki halklarýn eylemlerinin bütün
tarihsel niteliðini reddederler. Almanyada, Almanya ereðiyle [28]
ve Almanya için yaþarlar, Ren þarkýsýný,[28] ulusal bir ilahi haline getirirler ve Fransýz devletini yaðma edecekleri yerde Fransýz felsefesini
yaðma ederek ve Fransýz kasabalarýný cermenleþtirecekleri yerde
Fransýz düþüncelerini cermenleþtirerek Alsace-Lorrainein fethini
yaparlar. Bay Venedey, teorinin hegemonyasýyla Almanyanýn hegemonyasýný ilan eden Aziz Bruno ve Aziz Maxýn yanýnda kozmopolit
kalýr. [sayfa 52]
[9. FEUERBACHIN ÝDEALÝST TARÝH ANLAYIÞININ
TAMAMLAYICI ELEÞTÝRÝSÝ]

Bu tartýþmalardan da, görülüyor ki, Feuerbach (Wilgands
Vieteljahrsschrift, 1845, Band 2), sýradan insan (Gemeinmensch)
nitelemesine sýðýnarak kendisinin komünist olduðunu ilan
* Dünya tiyatrosu -ç.
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etmekle[29] ve bu adý, insanýn bir yüklemine dönüþtürmekle, böylelikle bugünkü dünyada, belirli devrimci bir partinin üyelerini belirten komünist terimini basit bir kategoriye yeniden dönüþtürebileceðini sanmakla kendisini aldatmaktadýr. Feuerbachýn, insanlarýn karþýlýklý iliþkileri konusundaki tüm çýkarsamasý, insanlarýn
birbirlerine gereksinmeleri olduðundan ve bunun her zaman böyle
olmuþ olduðunu tanýtlamaktan ibaret kalmaktadýr. Gerçek komünist
için önemli olan, bu mevcut düzeni devirmek olduðu halde, o, bu
olgunun bilincinin tanýnmasýný, dolayýsýyla, o da öteki teorisyenler
gibi, ancak, mevcut bir olgunun doðru bilincini ortaya çýkarmayý
ister. Zaten biz, Feuerbachýn kesinlikle bu olgunun bilincini yaratmak için gösterdiði çabalarda, bir teorisyenin, teorisyen ve filozof
olmaktan vazgeçmeden yapabileceði kadar ileri gittiðini kabul ediyoruz. Ama, bizim Aziz Bruno ve Aziz Maxýmýzýn, Feuerbachýn
komünist anlayýþýný, hiç zaman yitirmeden, gerçek komünist yerine
koymalarý çok ilginçtir ve onlar, bunu, daha þimdiden, kýsmen
komünizmle, tinin tini olarak, felsefi kategori olarak, kendileriyle
ayný koþullara sahip bir hasým olarak savaþmak üzere yapýyorlar 
ve Aziz, Bruno, kendi bakýmýndan, bunu ayrýca pragmatik çýkarlar
için yapýyor.
Feuerbachýn mevcut gerçekliði kabul ediþine ve ayný zamanda da bu gerçeklik konusunda hasýmlarýmýzla paylaþmaya devam
ettiði yanlýþ anlayýþa örnek olarak, Philosophie der Zukunftdan[30]
þu pasajý, Feuerbachýn, bir nesnenin ya da bir insanýn varlýðýnýn
ayný zamanda onun özü de olduðu fikrini, bir hayvan ya da insan
bireyinin belirli varoluþ koþullarýnýn, yaþam tarzýnýn ve eyleminin,
onün özünün kendini tatmin olunmuþ hissettiði koþullar, yaþam
tarzý ve eylemi olduðu fikrini geliþtirdiði pasajý anýmsatalým. Burada,
her istisna, açýkça, deðiþtirilemeyecek bir raslantý olarak, bir anormallik olarak anlaþýlýr. Öyleyse eðer milyonlarca proleter, [sayfa 53]
kendilerini, hiç de kendi yaþam koþullarýndan memnun hissetmiyorsa, eðer varlýklarý* [29] özlerine birazcýk olsun uymuyorsa, bu,
yukarda adý geçen pasaja göre, sessizce katlanýlmasý gereken kaçýnýlmaz bir þanssýzlýk olacaktýr. Bununla birlikte, milyonlarca proleterin ya da komünistin bu konuda. bambaþka görüþleri vardýr ve,
* Ýdeolojinin daha önceki baskýlarýnda metin burada kesiliyor. Bu boþluk, Ýdeolojinin
elyazmasýnýn birkaç sayfasýnýn bulunmasý ve 1962 yýlýnda ilk kez yayýnlanmasý ile kýsmen
doldurulmuþtur. -Ed.
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zamaný geldiðinde, pratikte, bir devrim yoluyla, varlýklarýný, özleri
ile uyumlu bir hale getirdiklerinde, bunu tanýtlayacaklardýr. Bunun
içindir ki, bu gibi durumlarda, Feuerbach, hiçbir zaman insanlar
dünyasýndan sözetmez, her seferinde, dýþ doðaya ve dahasý insanlarýn henüz efendisi olamadýklarý doðaya sýðýnýr. Ama, her yeni
buluþ, sanayide her ilerleme, bu alanýn duvarlarýndan bir parçayý
daha düþürmektedir ve bu çeþitten önermeleri doðrulayan örneklerin yetiþtiði toprak, gittikçe kurumaktadýr. Balýðýn özü, onun
varlýðýdýr, sudur  bu tek önermede duralým. Nehir balýðýnýn özü,
bir nehrin suyudur. Ama, bu su, o nehir sanayiin emrine girince,
boyalarla ve baþka atýklarla kirlenince, buharlý gemiler üzerinde
dolaþmaya baþlayýnca, ya da nehir suyunun, baþka kanallara
verilerek kurumasýyla balýklar varoluþ koþullarýndan yoksun kalýnca,
artýk balýðýn özü olmaktan çýkar ve artýk balýða uygun düþmeyen
bir varlýk ortamý haline gelir. Bütün bu cinsten çeliþkilerin kaçýnýlmaz anormallikler olduðu konusundaki açýklama, aslýnda, Aziz Max
Stirnerin, bu çeliþkinin kendi öz çeliþkileri olduðu, bu kötü durumun, ister buna karþý çýksýnlar, ister kendi nefretlerini kendilerine
saklasýnlar, ister kendi yazgýlarýna karþý hayali bir þekilde isyan
etsinler, kendi durumlarý olduðunu söyleyerek tatminsizlere verdiði teselliden farklý bir þey deðildir; bu açýklama, Brunonun, bu
bahtsýz durumun, bu duruma düþenlerin mutlak öz-bilinçe kadar
ilerlemek yerine töz çamuru içine saplanýp kalmalarý ve bu ters
koþullarýn onlarýn kendi tinlerinin tini olduðunu kavrayamamalarý
olgusundan ileri geldiði biçimindeki iddiasýndan da farklý bir þey
deðildir. [sayfa 54]
[III]

[I. EGEMEN SINIF VE EGEMEN BÝLÝNÇ.
HEGELÝN TARÝHTE TÝNÝN EGEMENLÝÐÝ
ANLAYIÞININ OLUÞUMU]

[30] Egemen sýnýfýn düþünceleri, bütün çaðlarda, egemen
düþüncelerdir, baþka bir deyiþle, toplumun egemen maddi gücü
olan sýnýf, ayný zamanda egemen zihinsel güçtür. Maddi üretim
araçlarýný elinde bulunduran sýnýf, ayný zamanda, zihinsel üretimin
araçlarýný da emrinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine
girmiþ durumdadýrlar ki, kendilerine zihinsel üretim araçlarý
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verilmeyenlerin düþünceleri de ayný zamanda bu egemen sýnýfa
baðýmlýdýr. Egemen düþünceler, egemen maddi iliþkilerin fikirsel
ifadesinden baþka bir þey deðildir, egemen düþünceler, fikirler
biçiminde kavranan maddi, egemen iliþkilerdir, þu halde bir sýnýfý
egemen sýnýf yapan iliþkilerin ifadesidirler; baþka bir deyiþle, bu
düþünceler, onun egemenliðinin fikirleridirler. Egemen sýnýfý meydana getiren bireyler, baþka þeyler yanýnda, bir bilince de sahiptirler
ve sonuç olarak düþünürler; bu bireyler, bir sýnýf olarak egemen
oldukça ve tarihsel çaðý bütün geniþliðince belirledikçe, elbette ki,
bu bireyler sýnýflarýnýn bütün geniþliðince egemendirler ve öteki
þeyler bakýmýndan olduðu kadar, düþünürler, fikir üreticileri olarak
da egemendirler ve kendi çaðlarýnýn düþüncelerinin üretimi ve
daðýtýmýný düzenlerler; o halde onlarýn düþünceleri, çaðlarýnýn egemen düþünceleridir. Örneðin kraliyetin, aristokrasinin ve burjuvazinin iktidar için çekiþtikleri ve dolayýsýyla iktidarýn paylaþýlmýþ
olduðu bir devirdeki bir ülkede, kuvvetlerin ayrýmý öðretisinin artýk
ebedi yasa olduðu öne sürülen egemen öðreti olduðu görülür.
Þimdiye deðin tarihin baþlýca güçlerinden birisi olarak
yukarýda [s. 15-18] görmüþ olduðumuz iþbölümü, egemen sýnýfta,
zihinsel ve fiziksel emeðin [31] bölünmesi olarak kendini gösterir.
Böylece, bu sýnýf içersinden, bir kesim, sýnýfýn düþünürleri olarak
[sayfa 55] (sýnýfýn kendi hakkýndaki yanýlsamalarýn oluþumunu kendi
baþlýca geçim kaynaklarý haline getiren faal ve kuramsal ideologlarý
olarak) ortaya çýkarlarken, diðerleri, gerçekte bu sýnýfýn faal üyeleri
olduklarý halde kendileri hakkýnda hayal ve düþünceler yaratmaya
daha az zamanlarý olmasý nedeniyle, bu düþünce ve yanýlsamalara
karþý tutumlarý daha pasif ve kabullenicidir. Bu sýnýf içindeki bu
ayrýlýk, iki taraf arasýnda belli bir karþýtlýða ve düþmanlýða da dönüþebilir, ama sýnýfýn kendi varlýðýný tehdit eden pratik bir çatýþma durumunda, bu durum kendiliðinden ortadan kalkar, ve egemen düþüncelerin egemen sýnýfýn düþünceleri olmadýklarý ve bu sýnýfýn gücünden ayrý bir güce sahip bulunduklarý yolundaki görüntü de uçup
gider. Belirli bir çaðda devrimci fikirlerin varlýðý, devrimci bir sýnýfýn
varlýðýný öngörür, bu öncüllerin neler olduklarý konusunda gerekli
þeyleri yukarýda söylemiþtik. ([s. 18-19, 22-23]).
Tarihin akýþýný ele alýrken, egemen sýnýfýn fikirlerinin, bu
egemen sýnýfýn kendisinden ayrý olduklarýný ve bu fikirlerin baðýmsýz
bir varlýða sahip olduklarýný varsayalým. Diyelim ki, bu fikirlerin ne
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üretim koþullarýna, ne de üreticilerine aldýrmaksýzýn, þu halde, bunlarýn temelinde mevcut olan bireyler ve dünya koþullarý bir yana
býrakýlarak, þu ya da bu fikirlerin falan çaða egemen olduðu olgusuyla yetinilsin. O zaman sözgelimi, denilebilecektir ki, aristokrasinin
egemen olduðu zamanlar, namus, onur, baðlýlýk vb. kavramlarý
egemendi ve burjuvazinin egemen olduðu zamanlar özgürlük,
eþitlik vb. kavramlarý egemendi.58 Bu, bütünüyle egemen sýnýfýn
kendisinin inandýðý þeydir. Özellikle, 18. yüzyýldan beri bütün tarihçilerde ortak, olan bu tarih anlayýþý, zorunlu olarak [32] egemen
olan düþüncelerin [sayfa 56] gitgide daha soyut olacaðý, yani bu fikirlerin gittikçe evrensellik biçimine bürüneceði gerçeðine çarpacaktýr. Gerçekten, kendisinden önce egemen olan sýnýfýn yerini alan
her yeni sýnýf, kendi amaçlarýna ulaþmak için de olsa, kendi çýkarýný, toplumun bütün üyelerinin ortak çýkan olarak göstermek zorundadýr, ya da þeyleri fikir planýnda açýklamak istersek: bu sýnýf, kendi
düþüncelerine evrensellik biçimi vermek ve onlarý, tek mantýklý,
evrensel olarak geçerli düþünceler olarak göstermek zorundadýr.
Bir sýnýfa karþý çýkmasý yüzünden, sýrf bu yüzden devrimci sýnýf,
kendisini, bir sýnýf olarak deðil de, hemen bütün toplumun temsilcisi
olarak sunar, tek egemen sýnýfýn karþýsýnda toplumun tüm kitlesi
olarak görünür.59 Bu, onun için olanaklýdýr, çünkü baþlangýçta, onun
çýkan gerçekten de egemen olmayan bütün öteki sýnýflarýn ortak
çýkarlarýna hâlâ sýký sýkýya baðlýdýr, ve çünkü, eski koþullarýn baskýsý
altýnda bu çýkar, henüz özel bir sýnýfýn özel çýkarý olarak geliþmemiþtir. Bu yüzden, bu sýnýfýn zaferi, kendileri egemenliðe ulaþamayan
öteki sýnýflarýn pek çok bireyi için de yararlýdýr; ancak, bu bireyleri
egemen sýnýfa çýkabilecek duruma getirdiði ölçüde, yalnýz bu ölçüde
yararlýdýr. Fransýz burjuvazisi, aristokrasinin egemenliðini devirdiði
zaman, bununla, birçok proletere de, proletaryadan daha yükseðe
58
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] ortalama olarak, egemen sýnýfýn kendi de, kendi
kavramlarýnýn hüküm sürdüðünü tasarlar ve onlarý daha önceki çaðlarýn egemen
fikirlerinden ancak kendi kavramlarýný sonsuz gerçekler diye sunarak ayýrdeder. Bu
egemen sýnýf, kendi çýkarlarýný ne kadar çok toplumun bütün üyelerinin çýkarlarý gibi
göstermek zorunda olursa, bu egemen kavramlar da o kadar genel ve genelleþtirilmiþ
bir biçim alacaklardýr.
59
[Marxýn kenar notu:] (Evrensellik þunlara tekabül eder: 1. zümreye karþý sýnýfa; 2.
rekabete, dünya çapýnda karþýlýklý iliþkiye (Weltverkehr) vb.; 3. egemen sýnýfýn büyük
çoðunluðuna; 4. çýkarlarýn ortaklýðý yanýlsamasýna, baþlangýçta bu yanýlsama [haklý]dýr; 5.
ideologlarýn aldatmalarýna ve iþbölümüne.)
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çýkma olanaðýný verdi, ama yalnýz þu anlamda ki, onlarýn kendileri
de burjuva oldular. Her yeni sýnýf, demek ki, kendi egemenliðini
daha önce egemen olan sýnýftan ancak daha geniþ bir temel üzerine
oturtur, ama karþýlýðýnda bundan böyle egemen olan sýnýfla egemen
olmayan sýnýflar arasýndaki karþýtlýk, sonradan hem derinliðine ve
hem keskinliðine büyümekten baþka bir þey yapamaz. Bundan
çýkan sonuç þudur: Yeni yönetici sýnýfa karþý yürütülmesi sözkonusu
olan savaþýn, bu kez, egemenliði ele geçirmiþ olan daha önceki
bütün sýnýflarýn yapabildiklerinden daha kesin ve daha köklü bir
biçimde eski toplumsal koþullarý [33] yýkmak gibi bir amacý vardýr.
Genel olarak sýnýf egemenliði, toplumsal rejimin biçimi [sayfa
57] olmaktan çýktýðý anda, yani özel bir çýkarý genel bir çýkar olarak
ya da evrenseli egemen olarak göstermek artýk zorunlu olmadýðý
anda, belirli bir sýnýfýn egemenliðinin yalnýz ve yalnýz bazý fikirlerin
egemenliði olduðuna inanmaktan ibaret olan bütün yanýlsama da,
doðaldýr ki, kendiliðinden son bulur.60 Egemen fikirler, bir kere,
egemenliði yürüten bireylerden ve özellikle üretim tarzýnýn belli bir
evresinden ileri gelen iliþkilerden ayrýldýlar mý, artýk tarih içinde,
hep fikirlerin egemen olduðu sonucuna varýlýr; bu çeþitli fikirlerden
Fikiri, yani en üstün derecede vb. fikri, ve böyle olunca da, onu
tarihte egemen olan öðe olarak yalýtmak ve onun aracýlýðýyla bütün
bu fikirleri ve kavramlarý tarih boyunca geliþen kavramýn kendi
kendini belirlemesi gibi kavramak çok kolay olur. Bundan sonra,
gene, bütün insan iliþkilerini, insan kavramýndan, tasarýmlanmýþ
insandan, insanýn özünden, kýsacasý insandan türettirmek doðal
bir þeydir. Kurgul felsefenin yaptýðý da budur. Hegelin kendisi de
Tarih Felsefesinin sonunda, yalnýz Kavramýn ilerleyiþini incelediðini ve tarihte gerçek Theodizeeyi* ortaya koymuþ olduðunu
itiraf ediyor (s. 446). Ve þimdi, sonunda filozoflarýn, filozoflar olarak
her zaman tarihte egemen olmuþ olduklarý sonucuna yani,
gördüðümüz gibi, Hegelin[31] zaten ifade etmiþ olduðu bir sonuca
varmak üzere yeniden, Kavramýn üreticilerine, teorisyenlere, ideologlara ve filozoflara dönülebilir. Gerçekte, tarihte Tinin egemen
olduðunu (Stirnere göre hiyerarþiye bakýnýz) ortaya koymaktan
60
[Elyazmasýnda ilk biçim:] özel bir çýkarý, pratik planda, herkes için ortak bir çýkar
olarak, ve teorik planda da evrensel çýkar olarak göstermek artýk zorunlu olmadýðý anda.
* Ýilm-i ilahi. -ç.
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ibaret olan cambazlýk þu aþaðýdaki üç çabaya indirgenir:
[34] l° Fikirleri, ampirik nedenlerle maddi bireyler olarak ve
bizzat bu insanlarýn ampirik koþullar içinde, egemen olan
insanlardan, bu insanlarýn kendilerinden ayýrmak ve sonuç olarak
tarihe egemen olanlarýn fikirler ya da yanýlsamalar olduðunu kabul
etmek.
2° Fikirlerin bu egemenliðine, bir düzen getirmek, [sayfa 58]
birbirini izleyen egemen fikirler arasýna mistik bir bað koymak
gerekir, ve buna, fikirleri kavramýn kendi kendini belirlemeleri
olarak kavramakla ulaþýlýr. (Bu, düþüncelerin kendi ampirik temelleriyle birbirlerine gerçekten baðlý bulunmasý olgusu, bu ikinci iþi
olanaklý kýlar; bundan baþka, an ve yalýn düþünceler olarak anlaþýldýklarýndan, bu düþünceler, kendinden farklýlaþmalar haline, bizzat
düþünce üreten ayrýmlar haline gelirler.)
3° Bu kendini belirleyen kavramý, mistik görünümünden
soymak ion, o, bir kiþi öz-bilinç haline dönüþtürülür, ya da
büsbütün materyalist görünmek için, ondan tarihte Kavramý temsil
eden, yani kendileri de tarih yapýmcýlarý olarak, gardiyanlar
komitesi olarak, egemenler olarak, düþünürleri, filozoflarý, ideologlarý temsil eden bir kiþiler dizisi yaratýlýr.61 Bir çýrpýda tarihin bütün materyalist öðeleri çýkarýlýp atýldý ve böylece artýk kurgu alanýnda
rahatça doludizgin at koþturulabilir.
Almanyada egemen olan bu tarih yöntemi, ve özellikle bunun nedeni, bu yöntemin genel olarak ideologlarýn yanýlsamalarýyla,
örneðin hukukçularýn, politikacýlarýn (ayrýca bunlar arasýnda
bulunan iþ baþýndaki devlet adamlarýnýn) yanýlsamalarýyla olan
baðýntýsýndan ve bir de, bu adamlarýn dogmatik düþlerinden,ve
acayip fikirlerinden hareketle açýklanmasý gerekir; bu onlarýn yaþam
içindeki pratik konumlarýndan, mesleklerinden ve iþbölümünden
hareket edilerek kolayca açýklanabilir.
[35] Gündelik yaþamda, herhangi bir shopkeeper*, bir
kimsenin olduðunu iddia ettiði ile gerçekten olduðu arasýnda ayrým
yapmasýný çok iyi bilir; ama bizim tarihimiz henüz bu basit bilgiye
ulaþamamýþtýr. Bizim tarihimiz, her çað için o çaðýn kendisi hakkýnda söylediklerine ve beslediði kuruntulara hemen inanýr. [sayfa 59]
[Marxýn kenar notu:] Ýnsan = düþünen insan tini.
* Dükkancý. -ç.
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[IV]

[1. ÜRETIM ALETLERÝ VE MÜLKÝYET BÝÇÝMLERÝ]

[40] *... bulunmuþtur. Birinci noktadan oldukça geliþmiþ bir
iþbölümü ile yaygýn bir ticaret önkoþulu, ikinci noktadan ise yerel
karakter sonucu çýkar. Birinci durumda bireyleri biraraya toplamak
gerekir; ikinci durumda, bireyler, kendileri de üretim aletleri olarak
belli üretim aletinin yanýnda bulunurlar. O halde, burada, doðal
üretim aletleri ile uygarlýðýn yarattýðý üretim aletleri arasýndaki
farklýlýk kendini gösterir. Ýþlenmiþ toprak (su, vb.) doðal üretim
aleti olarak kabul edilebilir. Birinci durumda, doðal üretim aleti
konusunda bireyler doðaya baðýmlýdýrlar; ikinci durumda emeðin
bir ürününe baðýmlýdýrlar. Birinci durumda, mülkiyet (toprak mülkiyeti) demek ki, dolaysýz ve doðal bir egemenlik gibi görünür; ikinci
durumda bu mülkiyet bir emek egemenliði, bu konuda, birikmiþ
emeðin, sermayenin egemenliði olarak görünür. Birinci durum, bireylerin, ister aile, ister kabile ve hatta toprak vb. olsun herhangi
bir baðla birleþmiþ olmalarýný önceden varsayar. Ýkinci durum ise,
bu bireylerin birbirlerinden baðýmsýz olmalarýný ve ancak deðiþimlerle birarada tutulmalarýný önceden varsayar. Birinci durumda
deðiþim, esas olarak, insanlar ile doða arasýnda bir deðiþimdir, birinin [insanlarýn -ç.] emeðinin, ötekinin [doðanýn -ç.] ürününe karþý
trampa edildiði bir deðiþimdir; ikinci durumda, deðiþim, egemen
olan biçimiyle, insanlarýn kendi aralarýnda bir deðiþimdir. Birinci
durumda insan için orta bir zeka yeterlidir, bedensel faaliyet ile
zihinsel faaliyet birbirlerinden henüz hiç ayrýlmýþ deðildir; ikinci
durumda bedensel faaliyet ile zihinsel faaliyet arasýndaki bölünme
daha önceden pratik olarak gerçekleþmiþ olmalýdýr. Birinci durumda, mülk sahibinin mülksüzler üzerindeki egemenliði, kiþisel iliþkilere, bir çeþit ortaklýða dayanabilir; ikinci durumda, bu egemenlik
maddi bir biçim almýþ olmalý, üçüncü bir ötede, parada, cisimleþmelidir. Birinci durumda, küçük imalatçýlýk (sanayi) [sayfa 60] vardýr,
ama doðal üretim aleti kullanýma baðýmlýdýr ve bu yüzden de baþka
baþka bireyler arasýnda iþin bölüþümü yoktur; ikinci durumda,
sanayi ancak iþbölümünde ve bu bölünme ile mevcuttur.
* Bu bölümün, Engelsin kalemiyle n° 83 sayýsý ve Marxýn kalemiyle de 36, 37, 38 ve
39 numaralarý taþýyan dört sayfasý eksiktir. -Ed.
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[41] Buraya kadar hep üretim aletlerinden hareket ettik ve
bazý sanayi aþamalarý için özel mülkiyet zorunluluðu, bu durumda,
zaten besbelli bir þey olmuþtu. Ýstihraç sanayiinde, özel mülkiyet
iþe tamamen uygun düþmektedir; küçük sanayide ve bütün tarýmda, þimdiye kadar mülkiyet, mevcut iþ aletlerinin zorunlu sonucudur;
büyük sanayide üretim aracý ile özel mülkiyet arasýndaki çeliþki,
ancak, o ürünü yaratmak için daha önceden çok geliþmiþ olmasý
gereken bu büyük sanayiin ürünüdür. O halde, özel mülkiyetin
kaldýrýlmasý ancak büyük sanayi ile olanaklýdýr.
[2. MADDÝ EMEK ÝLE ZÝHÝNSEL EMEK ARASINDA ÝÞBÖLÜMÜ.
KENT ÝLE KIRIN AYRILMASI.
LONCALAR]

En büyük maddi ve zihinsel iþbölümü, kent ile kýrýn ayrýlmasýdýr. Kent ile kýr arasýndaki karþýtlýk, barbarlýktan uygarlýða, aþiret
düzeninden devlete, bölgesellikten ulusa geçiþle birlikte ortaya çýkar, ve zamanýmýza kadar bütün uygarlýk tarihi boyunca sürüp gider. (Tahýl Yasalarýna Karþý Birlik[32].)  Kentin varlýðý, yönetimin,
polisin, vergilerin vb. zorunluluðunu, kýsacasý, belediye örgütünün,
bu nedenle de genel olarak siyasetin zorunluluðunu içerir. Ýþte
nüfusun ilk kez olarak iki büyük sýnýf halinde bölünmesi, doðrudan
iþbölümüne ve üretim araçlarýna dayanan bölünme, burada ortaya
çýkmýþtýr. Zaten, kent, nüfusun, üretim aletlerinin, sermayenin,
zevklerin, gereksinmelerin bir merkezde toplanmasý olayýdýr, oysa
kýr tam tersi bir olayý, ayrý ayrý olmayý ve daðýnýklýðý ortaya koyar.
Kent ile kýr arasýndaki karþýtlýk ancak özel mülkiyet çerçevesi içinde
mevcut olabilir. Bu karþýtlýk, bireyin iþbölümüne olan baðýmlýlýðýnýn,
onun kendisine kabul ettirilen belirli bir eyleme karþý baðýmlýlýðýn
en göze çarpan ifadesidir. Bu baðýmlýlýk, her ikisi de birbirinden
sýnýrlý olmak üzere, birini bir kent hayvaný, ötekini bir kýr hayvaný
haline getirir ve [sayfa 61] her gün bu iki tarafýn çýkarlarýnýn karþýtlýðýný
yeniden doðurur. Burada da emek, gene en baþta gelen þeydir,
bireyler üzerindeki güçtür ve bu güç mevcut olduðu sürece özel
mülkiyet de var olacaktýr. Kent ile kýr arasýndaki bu karþýtlýðýn kaldýrýlmasý ortaklaþalýðýn ilk koþullarýndan [42] biridir ve herkesin ilk
bakýþta saptayabileceði gibi, bu koþulun kendisi de, tek baþýna
iradenin gerçekleþtirmeye yetmeyeceði, önceden yerine gelmesi
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gereken maddi koþullar yýðýnýna baðlýdýr. (Þu koþullarýn daha fazla
geliþtirilmesi gerekir.) Kent ile kýrýn ayrýlmasý, sermaye ile toprak
mülkiyetinin ayrýlmasý olarak, sermayenin toprak mülkiyetinden
baðýmsýz varlýðýnýn ve geliþmesinin baþlangýcý olarak, tek temeli
emek ile deðiþim olan bir mülkiyetin baþlangýcý olarak kavranabilir.
Ortaçaðda, daha önceki tarih tarafýndan tam kurulmuþ bir
þekilde devralýnmamýþ olan; henüz yeni yeni biçimlenmekte olup,
özgürlüðünü kazanmýþ serflerin yaþadýklarý kentlerde, herbir kiþinin,
birlikte getirdiði ve hemen hemen yalnýz en vazgeçilmez avadanlýklardan ibaret olan küçük sermayesi dýþýnda, biricik mülkiyeti,
kendi özel emeði idi. Durmadan kentlere akýn eden kaçak serflerin
rekabeti, kýrýn kente karþý sürekli savaþý ve bu yüzden kentlerde
örgütlü bir askeri gücün gerekliliði, belirli bir iþin ortaklaþa mülkiyetinin meydana getirdiði bað, zanaatçýlarýn ayný zamanda tacir de
olduklarý bir dönemde metalarýnýn satýþý için ortak binalarýn gerekli
oluþu ve bu binalarýn kapýlarýnýn kalifiye olmayan kiþilere kapalý
tutulmasý, deðiþik meslekler arasýndaki çýkar çatýþmasý, güçlükle
öðrenilen bir iþin korunmasý zorunluluðu ve bütün ülkenin feodal
düzeni, her meslekten emekçilerin ayrý loncalar halinde birleþmelerinin nedeni oldular. Burada, daha sonraki tarihsel geliþmelerin
loncalar sistemine getirdiði sayýsýz deðiþiklikleri derinleþtirecek deðiliz. Serflerin toplu halde kentlere doðru göçü, bütün ortaçað boyunca sürmüþtür. Kýrda senyörlerin iþkencesine maruz bulunan
bu serfler birer birer kente geliyorlardý ve, orada, örgütlü bir ortaklýk
buluyorlardý; bu ortaklýða karþý güçsüzdürler ve bunun içerisinde,
onlarýn emeðine duyularý gereksinmenin ve kentteki örgütlü rakiplerinin çýkarýnýn kendilerine tayin ettiði durumu kabul etmek zorundaydýlar. Tek baþlarýna [sayfa 62] gelen bu emekçiler hiçbir zaman bir
kuvvet meydana getirecek duruma ulaþamadýlar, çünkü onlar için
þu iki þeyden biri kaçýnýlmazdý: ya onlarýn yaptýklarý iþ bir loncanýn
yetki alanýna giriyordu ve öðrenilmesi gerekiyordu, o takdirde bu
loncanýn ustalarý onlarý kendi kurallarýna baðýmlý kýlýyorlar ve onlarý
kendi çýkarlarýna göre örgütlüyorlardý; ya da onlarýn iþi çýraklýðý
gerektirmiyordu, bir meslek kolunun alanýna girmiyordu, gündelikçi
bir iþti bu, bu durumda ise hiçbir zaman bir örgüt yaratmaya yaklaþmýyorlar ve örgütlenmemiþ bir pleb olarak yaþýyorlardý. Kentlerde
gündelik iþ zorunluluðu, plebi yarattý.
Bu kentler, ivedi bir gereksinmeden, mülkiyetin korunmasý
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gibi kaygýdan doðan ve tek tek üyelerinin üretim araçlarýný [43] ve
korunma yollarýný geliþtirmeye elveriþli gerçek birlikler[33] meydana
getiriyorlardý. Bu kentlerin plebi, birbirlerine yabancý ve kente ayrý
ayrý gelmiþ olan bireylerden oluþtuðu için, örgütlü, savaþ için donatýlmýþ ve dört gözle kendilerini kollamakta olan bir güç karþýsýnda
örgütsüz bir halde bulunuyorlardý, ve iþte bu durum, pleb tabakasýnýn her türlü iktidarlardan yoksun oluþunu açýklar. Kalfalar ve çýraklar her meslekte ustalarýn çýkarlarýna en iyi hizmet edecek þekilde
örgütlenmiþlerdi;62 ustalarýyla kendileri arasýndaki ataerkil iliþkiler,
ustalara çifte bir güç veriyordu. Bu iliþkilerin, bir yandan, kalfalarýn
bütün yaþamlarý üzerinde doðrudan doðruya bir etkileri vardý; öte
yandan, bu iliþkiler, ayný ustanýn yanýnda çalýþan kalfalar arasýnda
gerçek bir baðý temsil ettiðinden bunlar öteki ustalarýn yanýnda
çalýþan kalfalara karþý birleþiyorlardý ve bu, onlarý öteki kalfalardan
ayýrýyordu; ve son olarak, kalfalarýn mevcut loncalar sistemine baðlanmýþ olmalarý, yalnýzca kendilerinin de ustalýða geçmekte çýkarlarý
olmasý yüzündendi. Onun için, pleb tabakasý, hiç deðilse bütünüyle
kent düzenine karþý ayaklanacak, pleb tabakasýnýn güçsüzlüðü
yüzünden tamamýyla etkisiz kalacak ayaklanmalar yapacak kadar
ileri gittiði halde, kalfalar, bütün loncalar sisteminde, her zaman
görülebildiði gibi, ayrý ayrý loncalar içersindeki [sayfa 63] küçük baþkaldýrmalarýn dýþýna çýkmýyorlardý. Ortaçaðýn büyük ayaklanmalarýnýn
hepsi kýrdan baþlamýþtýr, ama hepsinin kaderi, köylülerin daðýnýklýðý ve bunun sonucu olan kültürsüzlükleri yüzünden baþarýsýzlýk
olmuþtur.
Kentlerde, sermaye, konuttan, aletlerden ve soydan geçme
doðal bir müþteriler topluluðundan ibaret olan ayný sermaye idi, ve
deðiþimlerin henüz embriyon durumunda olmasý ve dolaþýmýn eksikliði nedeniyle, sermaye, gerçekleþtirilmesi olanaksýz bir servet
olarak kalýyor, zorunlu olarak, babadan oðula geçiyordu. Modern
sermayenin tersine, bu sermaye, para ile ölçülebilen bir sermaye
deðildi ve bu sermaye için, bir þeye ya da baþka bir þeye yatýrýlmýþ
olmasý pek önemli deðildi; bu sermaye, sahibinin belirli iþine
doðrudan baðlý, bu iþten ayrýlmaz bir sermaye idi, yani bir mesleðe
baðlý (ständisches, zümresel) sermayeydi.
62
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] baþka baþka ustalarýn kalfalarý ayný meslek
kolu içinde birbirlerine karþý olduklarýndan, kalfalar çok bölünmüþ durumdaydýlar.
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Gene kentlerde, iþbölümü, [44] çeþitli loncalar arasýnda
henüz tamamen kendiliðinden bir tarzdaydý, ama hiçbir biçimde,
loncalarýn kendi içlerinde, tek tek iþçiler arasýnda yerleþmiþ deðildi.
Her emekçi, bütün bir çalýþma seyrini tamamlamaya elveriþli olmalýydý; kendi avadanlýklarýyla yapýlabilecek her þeyi yapabilecek durumda olmalýydý; deðiþimlerin sýnýrlý oluþu, çeþitli kentler arasýndaki
iliþkilerin azlýðý, nüfusun seyrekliði ve gereksinmelerin sýnýrlýlýðý da,
iþbölümünün daha ileri gitmesine elveriþli bir durum yaratmýyorlardý
ve bunun için ustalýða geçmek isteyen her kimse mesleðini tam
anlamýyla bilmeliydi. Bu yüzden gene ortaçað zanaatçýlarýnda, dar
anlamda belli bir artistik düzeye kadar yükselebilen kendi özgül
iþinde ustalaþmaya bir ilgi görülür. Ve gene bunun içindir ki, ortaçaðýn her zanaatçýsý kendini tamamýyla iþine veriyordu; iþiyle ilgisi
bakýmýndan duygusal bir kölelik iliþkisi içindeydi ve o, kendi iþine,
iþine karþý ilgisiz modern emekçiden çok daha baðlýydý.
[3. ÝÞBÖLÜMÜNÜN GENÝÞLEMESÝ.
SANAYÝ ÝLE TÝCARETÝN AYRILMASI.
ÇEÞÝTLÝ KENTLER ARASINDA ÝÞBÖLÜMÜ.
MANÜFAKTÜR]

Ýþbölümünde bundan sonraki geniþleme, üretim ile ticaret
arasýnda ayrýlma, ayrý bir tacirler sýnýfýnýn oluþmasý oldu, bu [sayfa 64]
ayrýlma daha önceden eski kentlerde zaten (yahudiler ile baþkalarý
arasýnda) gerçekleþmiþ bir durumdaydý ve yeni oluþmuþ kentlerde
de kýsa bir süre sonra kendini gösteriyordu. Bu ayrýlma, komþu
yöreleri aþan bir ticari iliþki olanaðýný veriyordu ve bu olanaðýn gerçekleþmesi ise mevcut ulaþým araçlarýna, siyasal iliþkiler tarafýndan
koþullandýrýlan kýrlardaki genel güvenlik durumuna baðlýydý (bilindiði gibi, bütün ortaçað boyunca, tacirler, silahlý kervanlar halinde
yolculuk ediyorlardý); ayrýlma, ayný zamanda, ticarete elveriþli alanýn
gereksinmelerine, geliþme derecesi her durumda uygarlýk düzeyiyle
belirlenen gereksinmelere baðlýydý.
Ticaretle uðraþan özel bir sýnýfýn oluþmasý, ticaretin tacirler
sayesinde kentin yakýn çevresi ötesine geniþlemesi, çabucak, üretim
ile ticaret arasýnda karþýlýklý bir canlýlýðýn ortaya çýkmasýna neden
oldu. Böylece kentlerin63 birbirleri arasýnda iliþkiler kuruluyor, bir
kentten ötekine yeni avadanlýklar götürülüyor ve üretimle ticaret
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arasýndaki bölünme, çabucak farklý kentler arasýnda [45] üretimin
yeni bir bölünmesini yaratýyor, kentlerin herbiri ötekine aðýr basan
bir sanayi kolunu iþletmeye baþlýyor. Ýlkel sýnýrlýlýk, yöresellik, yavaþ
yavaþ kaybolmaya baþlýyor.
Bir yerde kazanýlmýþ üretici güçlerin, özellikle icatlarýn, daha
ilerdeki geliþmeler açýsýndan bir kayýp olup olmayacaklarý, tümüyle
karþýlýklý iliþkilerin yaygýnlýðýna baðlýdýr. Yakýn komþu yöreleri aþan
ticari iliþkiler henüz mevcut olmadýðý sürece ayný þeyi, her yerde
ayrý ayrý, yeni baþtan icat etmek gerekir, ve barbar halklarýn ani
saldýrýlarý, ve hatta olaðan savaþlar gibi salt raslantýlar, üretici güçleri
ve gereksinmeleri geliþmiþ olan bir ülkeyi64 yeniden sýfýrdan baþlamak zorunda býrakmaya yeter. Tarihin baþlarýnda, her þeyi, her
gün yeniden ve ayrý ayrý her yerde baðýmsýz bir biçimde icat etmek
gerekiyordu. Fenikeliler65 örneði, hem de göreli olarak oldukça
yaygýn bir ticaretle birlikte de olsa, geliþmiþ üretici güçlerin tam bir
yýkýmdan ne kadar az korunabilmiþ olduklarýný bize gösterir, çünkü
Fenikelilerin [sayfa 65] buluþlarýnýn büyük bir kýsmý, Ýskenderin bu
ulusu ticaretten uzaklaþtýrmasý ve ülkelerini ellerinden almasý yüzünden, uzun bir süre ortadan kayboldu, bu ulusun gerilemesine
neden olan da budur. Ortaçaðdaki, örneðin, cam üzerine resim
sanatý için de ayný þey söylenebilir. Kazanýlmýþ üretici güçlerin sürekliliði, ancak, temeli büyük sanayi olan bütün uluslarýn rekabet
savaþýmlarýna sürüklendikleri ticaretin, dünya tarihi haline geldiði
gün güven altýna alýnmýþ oldu.
Çeþitli kentler arasýndaki iþbölümünün ilk sonucu, loncalar
sisteminden kurtulan üretim dallarýnda manüfaktürlerin doðuþu
oldu. Manüfaktürlerin ilk açýlýp geliþmesinin Ýtalyada ve daha sonra
Flandreda tarihsel önkoþulu, yabancý uluslarla yapýlan ticaret oldu.
Öteki ülkelerde örneðin Ýngiltere ve Fransada manüfaktürler,
baþlangýçta, iç pazarla sýnýrlý kaldýlar. Bu iþaret edilen önkoþullarla
birlikte manüfaktürlerin kurulup yerleþmesi için, nüfus yoðunlaþmasýnýn özellikle kýrda oldukça ileri gitmiþ olmasý ve gene birkaç
elde, kýsmen, yönetim kurallarýna karþýn loncalarda, kýsmen de
tacirlerin elinde birikmeye baþlamýþ olan sermayenin yoðunlaþmasý
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] kendi baþlarýna (tecrit) durumlarýndan çýkarak
[Elyazmasýnda ilk biçim:] bir üretici güçler ve kazanýlmýþ icatlar kitlesinin uzun
zaman olduðu gibi kalmasýný saðlamaya yeterler.
65
[Marxýn kenar notu:] ve ortaçaðda renkli camlý pencere sanatý.
63
64
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da gereklidir.
[46] En ilkel biçimde de olsa, bir makineyi öngören iþ, çok
geçmeden, geliþmeye en elveriþli iþ olduðunu ortaya koydu. O
zamana kadar, kýrda köylülerin gerekli giysilerini saðlamak için
kendi iþleri yanýnda yaptýklarý dokumacýlýk, ticari iliþkilerin geniþlemesi sayesinde, hýz kazanan ve en büyük geliþmeyi gösteren ilk
iþ oldu. Dokumacýlýk ilk manüfaktür iþi oldu ve baþlýca manüfaktür
iþi olmakta devam etti. Nüfus artýþýna baðlý olarak artan giysilik
kumaþ talebi, hýzlanmýþ bir dolaþým sayesinde ilkel sermayenin
birikmeye ve seferber edilmeye baþlamasý, bundan doðan ve özellikle ticaretin gittikçe geniþlemesiyle artan lüks gereksinmesi, dokumacýlýða, nitelik bakýmýndan olduðu kadar nicelik bakýmýndan da,
kendisini daha önceki üretim biçiminden çekip koparan bir hýz
verdiler. Sonradan da varlýklarýný sürdüren ve bugün bile hâlâ mevcut bulunan, kiþisel gereksinmeleri için dokumacýlýk yapan köylülerin yanýnda, kentlerde, bütün iç pazar ve çoðu kez de dýþ pazarlar
için bez dokuyan yeni bir dokumacýlar sýnýfý doðdu.
Birçok durumda fazla bir beceri istemeyen ve kýsa [sayfa 66]
zamanda sayýsýz kollara bölünen dokumacýlýk, doðasý gereði, lonca
zincirlerine boyun eðmiyordu. Bunun için dokumacýlýk, köylerde
ve lonca örgütlerinin bulunmadýðý daðýnýk kasabalarda yapýldý, bu
köyler ve kasabalar, yavaþ yavaþ kentler haline geldiler ve hatta
her ülkede çabucak o ülkenin en parlak kentleri oldular.
Loncadan kurtulmuþ olan manüfaktürle birlikte mülkiyet
iliþkileri de derhal deðiþikliðe uðradý. Bir mesleðe baðlý ayný sermayeyi aþmak konusunda ilk ileri adým, hemen taþýnýr (menkul)
bir sermaye edinen, yani o zamanýn koþullarý içinde sözkonusu
olabildiði kadarýyla modern anlamda bir sermaye edinen tacirlerin
otaya çýkýþý ile kendini göstermiþ oldu. Ýkinci ilerleme manüfaktürle
kendini göstermiþ oldu, manüfaktürün kendisi de bir ayný sermaye
yýðýnýný taþýnýr sermayeye çevirdi ve genel olarak taþýnýr sermaye
toplamýný ayný sermayeye oranla artýrdý.
Manüfaktür, bir çýrpýda, köylüler için, kendilerini dýþarýda
býrakan ya da az para veren loncalara karþý bir sýðýnak haline geldi,
týpký eskiden lonca kentlerinin, köylüler için bir sýðýnak görevi [47]
görmüþ olmasý gibi.
Ayný zamanda, feodalitenin silahlý maiyetinin yok oluþu ve
krallarýn vasallarýna karþý kullandýklarý daha önce toplanmýþ bulunan
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ordulara yol verilmesi yüzünden ve gene tarýmýn iyileþmesi ve geniþ
tarým arazisinin otlak haline çevrilmesi nedeniyle meydana gelen
bir serserilik dönemi, manüfaktürlerin baþlangýcýna damgasýný
vurmuþtur. Zaten bu olaylardan anlaþýlýyor ki, bu serserilik, doðrudan
doðruya feodal düzenin çözülüp daðýlmasýna baðlýdýr. Daha 13.
yüzyýlda, böyle birkaç dönem olmuþtur, ama serserilik, ancak, 15.
yüzyýlýn sonu ile 16. yüzyýlýn baþýnda sürekli ve genel bir þekilde
yerleþmiþtir. Bu serserilerin sayýsý o kadar çoktu ki, Ýngiltere Kralý
Henri VIII, baþka birçok kral gibi, 72.000ini astýrdý ve onlarýn iþe
koþulabilmesini baþarmak için çok büyük bir yoksulluðun gelmesi
gerekti ve gene de büyük güçlükler pahasýna ve uzun bir direnmeden sonra baþarýldý. Manüfaktürlerin hýzla geliþmesi, özellikle Ýngilterede, gitgide bu aylaklarý yuttu.
Eskiden uluslar, birbirleriyle baðlantý kurduklarýnda aralarýnda
yalnýzca saldýrgan olmayan alýþveriþler [sayfa 67] yaparlarken, manüfaktürle birlikte, baþka baþka uluslar, rekabet iliþkileri içine girdiler,
savaþlar yoluyla, koruyucu gümrükler ve yasaklar yoluyla sürdürülen
ticari bir savaþýma baþladýlar. Bundan böyle, ticaretin siyasal bir
anlamý vardýr artýk.
Manüfaktür, ayrýca iþçi ile iþveren arasýndaki iliþkilerde de
bir deðiþikliðe neden oldu. Loncalarda kalfalar ile ustalar arasýndaki
ataerkil iliþkiler sürmekteydi; manüfaktürde bu iliþkilerin yerini
emekçiler ile kapitalist arasýndaki para iliþkileri aldý, bu iliþkiler kýrlýk yerlerde ve küçük kentlerde ataerkil niteliklerini koruyorlardý
ama, tamamen manüfaktür kenti olan azçok önemli kentlerde
hemen hemen bütün ataerkil niteliklerini çabucak yitirdiler.
Manüfaktür ve genellikle üretim hareketi, Amerikanýn ve
Doðu Hindistan deniz yolunun keþfi sonucu, ticaretin geniþlemesi
olgusuyla olaðanüstü bir ilerleme gösterdi. Hindistandan getirilen
yeni ürünler ve en baþta da dolaþýma giren altýn ve gümüþ kitleleri,
toplumsal sýnýflarýn karþýlýklý durumlarýný baþtan aþaðý deðiþtirdi ve
feodal toprak mülkiyetine ve emekçilere sert bir darbe indirdi; serüvencilerin yurtdýþý seferi, sömürgecilik, ve pazarlarýn þimdi artýk
mümkün olan ve her geçen gün daha çok gerçekleþen dünya pazarý geniþliði kazanmasý olayý, tarihsel geliþmede yeni bir evreye
[48] neden oldu; ama burada bu nokta üzerinde daha fazla duracak
durumda deðiliz. Yakýn zamanda keþfedilen ülkelerin sömürgeleþtirilmesi, uluslarýn giriþtikleri ticaret savaþýmýný besleyecek yeni
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kaynaklar saðladý ve bu yüzden bu savaþým hem geniþledi, hem
de geniþledikçe daha büyük bir hýrs kazandý.
Üretimlerini artýrmak için hiçbir dürtüleri olmayan loncalarda,
ayný sermaye deðiþmez kaldýðý ve hatta azaldýðý halde, ticaretin ve
manüfaktürün geniþlemesi, taþýnýr sermayenin birikimini hýzlandýrdý.
Ticaret ve manüfaktür büyük burjuvaziyi yarattý; loncalarda, kentlerde artýk eskisi gibi hüküm sürmeyen ama büyük tüccarlarýn ve
manüfaktürcülerin egemenliðine boyun eðmek zorunda bulunan
küçük-burjuvazinin toplaþtýðý görüldü.66 Loncalarýn, manüfaktürle
[sayfa 68] temas haline gelir gelmez son bulmasý bundandýr.
Uluslarýn kendi aralarýndaki ticaret iliþkileri, sözünü ettiðimiz
dönemde, iki deðiþik yön kazandý. Baþlangýçta, dolaþýmdaki altýn
ve gümüþ miktarýnýn azlýðý, bu madenlerin ihracýnýn yasaklanmasýna
neden oldu; ve kentlerin artan nüfusuna uðraþ bulmak zorunluluðu,
çoðu kez dýþardan getirilen bir sanayii zorunlu kýldý, ve bu sanayi,
elbette ki, yalnýz iç rekabete karþý deðil, dýþ rekabete karþý da
uyum saðlayabilecek ayrýcalýklardan vazgeçemezdi. Bu ilkel yasaklamalarda, yerel lonca ayrýcalýðý bütün ulus ölçeðinde yaygýnlaþtý.
Gümrük vergilerinin kökeninde, feodal beylerin, kendi topraklarýndan geçen tacirlere onlarý yaðmadan koruma bedeli (fidyesi) olarak
zorla kabul ettirdikleri haklar vardýr; bu haklar, daha sonra kentler
tarafýndan kabul ettirildiler ve modern devletlerin ortaya çýkýþýyla
da devlet hazinelerine para toplama hususunda en kolaylýkla baþvurulabilen el altýnda hazýr bir araç haline geldiler.
Bu önlemler, Amerikan altýn ve gümüþünün Avrupa pazarlarýnda kendilerini göstermesiyle, sanayiin gittikçe geliþmesiyle, ticaretin hýzla ilerleyiþi ve bu ilerlemenin sonuçlarýyla, burjuvazinin
loncalar dýþýndaki gönenciyle ve paranýn gittikçe artan önemiyle
baþka bir anlam kazandý. Parasýz kalmanýn kendisini günden güne
daha güç durumda býraktýðý devlet, altýn ve gümüþ ihracý yasaðýný
yalnýzca ulusal düþüncelerle sürdürdü; þimdi baþlýca hedefleri
piyasaya yeni çýkarýlan bu gümüþ kitlelerini kapýp istif etmek olan
burjuvalar tamamýyla tatmin olmuþ durumdaydýlar; mevcut ayrýcalýklar hükümet için bir gelir kaynaðý haline geldiler ve para karþýlýðýnda satýldýlar; gümrük yönetmeliðinde, ihracata konan vergiler
ortaya çýktý, sanayiin yolu üzerine düpedüz bir engel koyan bu
66

[Marxýn kenar notu:] Küçük-burjuvazi - Orta sýnýf - Büyük burjuvazi.
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vergiler yalnýzca mali bir amaç taþýyorlardý.
[49] Ýkinci dönem, 17. yüzyýlýn ortasýnda baþladý ve hemen
hemen 18. yüzyýlýn sonuna kadar sürdü. Ticaret ve denizcilik, ikincil
bir rol oynayan manüfaktürden daha çabuk geliþmiþlerdi; sömürgeler büyük tüketiciler haline gelmeye baþladýlar; uzun süren kavgalar pahasýna çeþitli uluslar, açýlmakta olan dünya pazarýný paylaþtýlar.67 Bu dönem, [sayfa 69] denizcilik ve sömürge tekelleri ile ilgili
yasalarla[34] baþlar. Tarifelerle, yasaklarla, antlaþmalarla, çeþitli uluslarýn rekabette bulunabilmeleri mümkün olduðu kadar önlendi, ve
en son aþamada rekabet savaþýmýný sürdürmeye hizmet eden ve
bu savaþýmýn sonucunu belirleyen þey, savaþlar (özellikle deniz savaþlarý) oldu. Denizler üzerinde en güçlü olan ulus Ýngiltere, ticaret
ve manüfaktür planýnda üstünlüðü korudu. Þimdiden, burada, bir
tek ülke üzerinde merkezleþme.
Manüfaktür, ulusal pazar üzerinde, koruyucu vergilerle, sömürge pazarýnda tekel imtiyazlarýyla ve dýþarda da olabildiðince
çok farklýlaþan[35] gümrüklere sürekli olarak korunmuþtu. Ayný ülkede üretilen hammaddenin iþlenmesi kolaylaþtýrýldý (Ýngilterede yün
ve keten, Fransada ipek); o ülkede üretilen hammaddenin ihracatý
yasaklandý (Ýngilterede yün) ve ithal edilen maddenin ihracatý ya
savsaklandý ya da engellendi (Ýngilterede pamuk). Deniz ticaretinde
üstünlüðü elinde tutan ve sömürgeci güce sahip olan ulus, elbette
ki, manüfaktürde de nitelik ve nicelik bakýmýndan en büyük geniþlemeyi saðlýyordu. Manüfaktür, öteki ülkelerde meydana gelen en
küçük deðiþiklikle pazarýný kaybedeceði ve mahvolacaðý için himayeden katiyen vazgeçemezdi; çünkü, manüfaktür ne kadar elveriþsiz
koþullarda olursa olsun, bir ülkeye kolaylýkla sokulursa, gene bu
yüzden ayný derecede kolaylýkla da yýkýlýr. Öte yandan kýrda uygulanýþ tarzýyla, özellikle 18. yüzyýlda, manüfaktür, büyük bir bireyler
yýðýnýnýn yaþayýþ koþullarýna o kadar sýký sýkýya baðlýdýr ki, hiçbir
ülke serbest rekabeti getirerek kendi varlýðýný tehlikeye atmayý göze
alamaz. Manüfaktür ihracata ulaþtýðý ölçüde, demek ki, tamamýyla
ticaretin geniþliðine ya da sýnýrlý oluþuna baðlýdýr ve kendisi de
ticaret üzerinde göreli olarak zayýf bir etki meydana getirir. Ýþte
onun 18. yüzyýlda ikinci derecede bir önem taþýmasý [...]* ve tacir67
[Elyazmasýnda ilk biçim:] açýlmakta olan dünya pazarý, herbiri onu kendi hesabýna
sömürmek için çekiþen çeþitli uluslar tarafýndan ele geçirildi.
* Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
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lerin nüfuzu bundandýr. [50] Devlet himayesi ve tekeller üzerinde,
herkesten daha çok ýsrar edenler tacirler ve özellikle de armatörler
oldular; manüfaktürcüler de, elbette ki, bu himayeyi istediler ve elde ettiler de, ama onlar siyasal önemi olan her [sayfa 70] þeyde tacirlerin öne geçmesine rýza gösterdiler. Ticaret kentleri, özellikle limanlar, göreli bir uygarlýk düzeyine ulaþtýlar ve büyük burjuvazinin
kentleri haline geldiler, oysa sanayi kentlerinde, daha çok küçükburjuva zihniyeti varlýðýný sürdürdü. Örneðin Aikine[36] bakýnýz. 18.
yüzyýl, ticaret yüzyýlý oldu. Pinto bunu kesin olarak söylüyor: Le
commerce fait la marotte du siècle*; ve: depuis quelque temps il
nest plus question que de commerce, de navigation et de marine.**[37]
Sermaye hareketi, hatýrý sayýlýr derecede hýzlanmýþ da olsa,
gene hâlâ göreli bir yavaþlýk göstermekten geri kalmýyordu. Dünya
pazarýnýn, herbiri ayrý bir ulus tarafýndan sömürülen ayrý ayrý parçalara bölünmesi, uluslar arasýnda rekabetin kaldýrýlmasý, bizzat üretimdeki beceriksizlik ve geliþiminin ilk evresini ancak aþabilmiþ
olan mali sistem, dolaþýmý pek çok engelliyorlardý. Bunun sonucu,
cimri bir dükkancý zihniyeti oldu ki, bütün tacirler, ve ticaretin bütün sömürü tarzý, hâlâ bu zihniyetten kurtulmuþ deðildi. Bunlar,
manüfaktürcülere ve hele zanaatçýlara oranla, doðrusunu söylemek
gerekirse, büyük burjuva idiler; ama sonraki dönemin tacirlerine
ve sanayicilerine oranlanýnca da küçük-burjuva olarak kalýrlar. Bkz:
Adam Smith.[38]
Bu dönemin bir ayýrdedici özelliði de, altýn ve gümüþ ihracatý
yasaðýnýn kalkmasý, para ticaretinin, bankalarýn, devlet borçlarýnýn,
kaðýt paralarýn, fonlar ve eshamlar üzerindeki spekülasyonlarýn,
her þey üzerindeki borsa oyunlarýnýn, genellikle para sisteminin
geliþmesinin doðuþudur. Sermaye de hâlâ taþýmakta olduðu ayni
niteliðini büyük ölçüde yitirdi.
[4. EN KARMAÞIK ÝÞBÖLÜMÜ,
BÜYÜK SANAYÝ]

Ticaretin ve manüfaktürün bir tek ülkede, Ýngilterede
* Ticaret yüzyýlýn tutkusu oldu. -Ed.
** Bir süredir, insanlar, artýk yalnýzca ticaretten, denizcilikten ve gemicilikten
sözediyorlar. -Ed.
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toplaþmasý durumu, 17. yüzyýlda, kesintiye uðramadan geliþen biçimiyle bu ülke için yavaþ yavaþ göreli bir dünya pazarý [sayfa 71] yarattý
ve bu nedenle, daha önceki üretici güçlerin artýk karþýlayamayacaklarý bir Ýngiliz manüfaktür ürünleri talebine yolaçtý. Üretici güçlerin
sýnýrlarýný aþan bu talep, büyük sanayii doða güçlerinin sýnai
amaçlarla kullanýlmasý, makineleþme ve en karmaþýk iþbölümünü
yaratarak, ortaçaðdan bu yana mülkiyetin üçüncü [51] dönemine
yolaçan dürtücü güç oldu. Ülke içinde rekabet özgürlüðü, teorik
mekaniðin yetkinleþmesi vb. gibi bu yeni evrenin öteki koþullarý,
Ýngilterede daha önceden de vardý. (Newton tarafýndan tamamlanan mekanik, zaten Ýngiltere ve Fransada 18. yüzyýlda herkesin en
iyi tanýdýðý bilimdi). (Bizzat ulusun kendi içerisindeki serbest
rekabete gelince, bunu elde etmek için bir devrim her yanda zorunlu oldu  1640ta ve 1688de Ýngilterede, 1789da Fransada.) Rekabet, kýsa zaman sonra, tarihsel rolünü korumak isteyen her ülkeyi,
yeni gümrük önlemleri (çünkü eskileri büyük sanayie karþý hiç bir
yardým saðlayacak nitelikte deðillerdi) ile kendi manüfaktürlerini
korumaya zorladý ve az sonra himayeci tarifelerle birlikte büyük
sanayiye eþlik etmek zorunda kaldýlar. Bu himaye önlemlerine
karþýn, büyük sanayi, rekabeti evrensel kýldý (büyük sanayi pratik
ticaret özgürlüðünü temsil eder, himayeci gümrükler, onda, ancak
geçici bir önlem, ticaret özgürlüðü içersinde bir savunma silahýdýr),
büyük sanayi, ulaþým araçlarýný ve modern dünya pazarýný kurdu,68
ticareti sanayiin egemenliði altýna soktu, her sermayeyi, sanayi sermayesi haline getirdi ve bununla da dolaþýmý yarattý (para sisteminin
yetkinleþmesi) ve sermayelerin hýzla merkezileþmesine neden oldu.
Evrensel rekabet yoluyla, bütün bireyleri, enerjilerini azami bir
gerilim derecesinde tutmaya zorladý. Ýdeolojiyi, dini, ahlaký, vb., vb.
mümkün olduðu kadar yoketti ve bunu baþaramadýðý zaman da
onlarý apaçýk yalanlar haline getirdi. Her uygar ulusu ve, gereksinmelerinin karþýlanmasý için, bu ulusun herbir bireyini bütün dünyaya
baðýmlý kýldýðý ölçüde ve çeþitli uluslarýn, o zamana kadar doðal
olan baðdaþmaz niteliðini yýktýðý ölçüde dünya tarihini gerçekten
yaratan odur. Doða bilimini sermayeye baðýmlý kýldý ve iþbölümünün
üzerinden onu doðal birþeymiþ gibi [sayfa 72] gösteren son perdeyi de
68
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] ve hýzlý dolaþým ve sermaye yoðunlaþmasýný
doðurdu.
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ortadan kaldýrdý. Ve genel bir tarzda, iþ içinde olabildiði ölçüde her
doðal öðeyi yoketti ve bütün doðal olan iliþkileri, onlarý para iliþkisi
haline getirmek üzere bozup daðýtmayý baþardý. Doðal olarak
oluþmuþ kentlerin yerine, mantarlar gibi biten modern sanayi
kentlerini yarattý. Girdiði her yerde zanaatçýlýðý ve genellikle sanayiin
daha önceki bütün evrelerini yýktý. Kentin kýr üzerindeki zaferini
tamamladý. [Onun ilk koþulu*] otomatik sistemdir. [Onun geliþmesi**] öyle bir üretici güçler kitlesi yarattý ki, loncalar nasýl manüfaktür için bir engel olduysa, küçük kýr iþletmesi nasýl geliþme yolundaki zanaatçýlýk için bir baþka engel olduysa, özel mülkiyet de
bu üretici güçler için öyle bir köstek haline geldiler. [52] Bu üretici
güçler, özel mülkiyette, ancak tek yanlý bir geliþme tanýrlar, çoðunlukla yýkýcý güçler haline gelirler, ve bunlardan pek çoðu özel
mülkiyet rejiminde en ufak bir kullanma alaný bulamazlar. Genel
olarak, büyük sanayi, her yerde toplum sýnýflarý arasýnda ayný iliþkileri
yarattý ve bu nedenle, baþka baþka uluslarýn özel niteliklerini yoketti.
Ve ensonu, her ulusun burjuvazisi hâlâ özel ulusal çýkarlarýný korumaktaysa da, büyük sanayi, bütün uluslarda çýkarlarý ayný olan bir
sýnýf, kendisi için ulusallýðýn çoktan yokolduðu bir sýnýf, eski dünyadan gerçekten kurtulmuþ ve ayný zamanda ona karþý çýkan bir sýnýf
yarattý. Büyük sanayi, yalnýzca kapitalist olan iliþkileri deðil, iþin
kendisini de iþçi için dayanýlmaz hale getirdi.
Besbelli ki, büyük sanayi,69 bir ülkenin her yerinde ayný yetkinlik düzeyine varmaz. Ama bu durum, büyük sanayiin yarattýðý
proleterler, sýnýf hareketinin baþýnda yer aldýklarýna göre, ve bütün
yýðýný kendileriyle birlikte sürüklediklerine göre, ve büyük sanayi
dýþýnda kalan iþçiler, büyük sanayiin kendi iþçilerinden daha da
beter durumda olduklarýna göre, proletaryanýn sýnýf hareketini durdurmaz. Ayný biçimde, büyük sanayiin geliþtiði ülkeler, sanayiden
çok ya da az yoksun ülkeler üzerinde bu yoksun ülkelerin dünya
ticareti yoluyla evrensel rekabet savaþýmýna sürüklenmesi ölçüsünde etki yaparlar. [sayfa 73]
*
* Elyazmasýnda okunamaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
* * Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
69
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] bütün ülkelerde ne
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Bu çeþitli biçimler iþin örgütlenmesi biçimlen olduklarý kadar
ayný zamanda mülkiyetin de biçimleridirler. Her dönemde, gereksinmelerin zorunlu kýldýðý ölçüde, mevcut üretici güçlerin bir birliði
meydana gelir.
[5. TOPLUMSAL BÝR DEVRÝMÝN TEMELÝ OLARAK
ÜRETÝCÝ GÜÇLER ÝLE KARÞILIKLI ÝLÝÞKÝ TARZI
ARASINDAKÝ ÇELÝÞKÝ]

Daha önce gördüðümüz gibi, tarihte, zamanýmýza gelinceye
kadar birçok kez, temel durumu tehlikeye düþürmemekle birlikte,
meydana gelmiþ olan üretici güçler ile karþýlýklý iliþki tarzý arasýndaki
bu çeliþki, ayný zamanda, bütün alanlarý kapsayan çatýþmalar, çeþitli
sýnýflarýn çarpýþmalarý, bilinç çeliþkileri, ideolojik savaþým, vb. gibi,
siyasal savaþým vb. gibi, çeþitli ikincil biçimler olarak, her keresinde
zorunlu olarak bir devrim halinde patlak vermiþtir. Sýnýrlý bir görüþ
açýsýndan bakýldýðýnda, bu ikincil biçimlerden biri, soyutlanarak
ötekilerden ayrýlabilir ve bu devrimlerin temeli sayýlabilir, bu o kadar
kolay bir þeydir ki, devrimleri yapan bireyler, kültür düzeylerine göre ve tarihsel geliþimin evresine göre kendi eylemleri hakkýnda
kendileri de yanýlsamalara kapýlýrlar.
*
Demek ki, bizim anlayýþýmýza göre, tarihin bütün çatýþmalarýnýn kökeni üretici güçler ile karþýlýklý iliþki tarzý [53] arasýndaki
çeliþkidedir. Ayrýca, bu çeliþkinin, bir ülkede, çatýþmalara neden
olmasý için o ülkede aþýrý ölçüde artmýþ olmasý da zorunlu deðildir.
Sanayileri daha çok geliþmiþ ülkelerle rekabet, ticaretin geliþmesinin
neden olduðu rekabet, hatta sanayileri daha az geliþmiþ ülkelerde
bile böyle bir çeliþkinin doðmasýna yeter (örneðin, Ýngiliz sanayii
ile rekabetin ortaya çýkmaya zorladýðý Almanya daki gizil proletarya). [sayfa 74]
[6. BÝREYLERÝN REKABETÝ VE SINIFLARIN OLUÞMASI.
BÝREYLER ÝLE GEÇÝM KOÞULLARI ARASINDAKÝ
ÇELÝÞKÝNÝN GELÝÞMESÝ.
BURJUVA TOPLUM KOÞULLARI ÝÇÝNDE BÝREYLERÝN
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ALDATICI ORTAK TOPLULUÐU VE KOMÜNÝZMDE
BÝREYLERÝN GERÇEK BÝRLÝÐÝ.
TOPLUMUN YAÞAM KOÞULLARININ BÝRLEÞMÝÞ
BÝREYLERÝN GÜCÜNE BAÐLI KILINMASI]

Rekabet, bireyleri birbirinden ayýrýr, yalnýzca burjuvalarý deðil,
hatta onlardan daha çok proleterleri de, her ne kadar bunlarý biraraya topluyorsa da. Bunun içindir ki, bu bireyler birleþebilinceye
kadar eðer onlarýn birliðinin salt yerel birlik olmasý istenmiyorsa
bu birliðin, ilkönce büyük sanayi tarafýndan gerekli araçlarýn, yani
büyük sanayi kentlerinin, hýzlý ve ucuz iletiþim olanaklarýnýn yaratýlmasýný gerektirdiði bir yana býrakýlýrsa, daima uzun bir dönem geçer
ve gene bunun içindir ki, birbirinden yalýtýlmýþ durumda bulunan
ve her gün bu yalýtýk durumunu yeniden yaratan koþullar içinde
yaþayan bu bireylerin karþýsýndaki herhangi örgütlü bir gücü yenmek, ancak uzun savaþýmlardan sonra olanaklý olabilir. Bunun
tersini istemek, rekabetin, bu belirli tarihsel çaðda mevcut olmamasýný istemek ya da tek baþlarýna bireyler olarak üzerinde hiçbir
denetime sahip bulunmadýklarý koþullarý bireylerin kendi kafalarýndan uydurduklarýný iddia etmek olurdu.
*
Konut yapýmý. Vahþilerde, kuþkusuz her ailenin kendi maðarasý ya da kendi kulübesi vardýr, ayný biçimde, her ailenin özel bir
çadýrý olmasý göçebelerde de normal bir þeydir. Özel mülkiyetin
bunu izleyen geliþmesi, bu yalýtýk ev ekonomisini daha da vazgeçilmez hale getirmekten baþka bir þey yapmaz. Tarýmcý halklarda
topraðýn ortak olarak iþlenmesi ne kadar olanaksýz ise, ortaklýkçý
ev ekonomisi de o kadar olanaksýzdýr. Kentlerin inþa edilmesi büyük
bir ilerleme olmuþtur. Bununla birlikte, daha önceki bütün dönemlerde, zaten yalnýzca þu nedenden, yani maddi koþullarýn bulunmayýþý yüzünden özel mülkiyetin kaldýrýlmasýna baðlý olan yalýtýk
ekonominin kaldýrýlmasý iþi de olanaksýzdý. [sayfa 75] Ortaklýkçý bir ev
ekonomisi kurulmasýnýn önkoþulu, makine kullanýmýnýn geliþmesi,
doðal güçlerin ve baþka sayýsýz üretici güçlerin kullanýlmasýnýn geliþmesi  sözgelimi su yollarý, [54] gazla aydýnlatma, buharlý ýsýtma
vb., kent ile kýr [arasýndaki karþýtlýðýn] ortadan kaldýrýlmasýdýr. Bu

Karl Marks-Friedrich Engels
Alman Ýdeolojisi

69

koþullar olmadan ortak ekonominin kendisi de yeni bir üretici güç
meydana getirmezdi, bütün maddi temelinden yoksun olurdu,
ancak yalnýzca teorik bir temele dayanýrdý, yani baþka bir deyiþle
basit, delice bir heves olurdu ve ancak bir keþiþler ekonomisine
varýrdý.  Neyin mümkün olduðu da kent halinde kümelenmelerde
ve belirli özel amaçlarla (hapishane, kýþla vb.) genel binalar yapýmýyla tanýtlanmýþtýr. Kendiliðinden anlaþýlýyor ki, yalýtýk ekonominin
yokedilmesi, ailenin ortadan kaldýrýlmasýndan ayrýlamaz.
*
(Aziz Maxta sýk sýk raslanan: herkes devletin sayesinde ne
ise odur tümcesi aslýnda, burjuva, burjuva cinsinin ancak bir nüshasýdýr demeye gelir, bu tümce, burjuvalar sýnýfýnýn kendisini oluþturan bireylerden önce var olmuþ olacaðýný önceden varsayar .)70
Ortaçaðda, burjuvalar, her kentte, kendi canlarýný korumak
için kýrýn soylularýna karþý birleþmek zorundaydýlar, ticaretin
geniþlemesi, ulaþým olanaklarýnýn kurulmasý, her kentin ayný engele
karþý savaþarak ayný çýkarlarý baþarýya ulaþtýrmýþ olan öteki kentleri
tanýmalarýna neden oldu.71 Burjuva sýnýfý çeþitli kentlerdeki birçok
yerel burjuvazilerden baþlayarak ancak çok yavaþ bir biçimde
meydana gelmiþtir. Mevcut iliþkilerle karþýtlýk ve gene bu karþýtlýðýn
koþullandýrmakta olduðu iþ tarzý, ayný zamanda, ayrý ayrý her burjuvanýn yaþam koþullarýný deðiþtirdi, bunlarý bütün burjuvalar için
ortak ve tek baþýna her bireyden baðýmsýz olan yaþam koþullarý
haline getirdiler.72 Burjuvalar, feodal birlikten kopup ayrýldýklarý ölçüde bu koþullarý yarattýlar ve burjuvalar, mevcut feodalite ile olan
karþýtlýklarýnýn belirlediði [sayfa 76] ölçüde de, bu koþullar, burjuvalarý
yarattý. Çeþitli kentler arasýndaki birleþmeyle bu ortak koþullar sýnýf
koþullarýna dönüþtü. Ayný koþullar, ayný karþýtlýk, ayný çýkarlar da
grosso modo* her yerde ayný adetleri doðurmak zorundaydý. Burjuvazinin kendisi, kendine özgü koþullarýn geliþmesiyle birlikte,
[Marxýn kenar notu:] Filozoflarda sýnýfýn önceden-varlýðý
[Elyazmasýnda ilk biçim:] birçok kentin birliðine yolaçtý, bu da onlarýn feodal
beyler karþýsýndaki çýkarlarýnýn özdeþliði ile açýklanýyordu.
72
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] bir sýnýfýn ortak varlýk koþullarý haline gelen bu
bireysel yaþam koþullarýnýn birleþmesi.
* Kaba bir biçimde. -ç.
70
71

70

Karl Marks-Friedrich Engels
Alman Ýdeolojisi

ancak yavaþ yavaþ geliþir, kendisi de kendi içinde iþbölümüne
göre çeþitli kesimlere ayrýlýr ve (bu arada, bir yandan burjuvaziden
önce var olan, mülk sahibi olmayan sýnýflarýn çoðunluðunu ve o
zamana kadar mülk sahibi olan sýnýflarýn bir kýsmýný, yeni bir sýnýfa,
proletaryaya dönüþtürür) daha önce mevcut olan mülk sahibi bütün
sýnýflarý, mevcut bütün mülkiyetin ticaret ve sanayi sermayesine
dönüþmesi ölçüsünde, baðrýnda toplayacak duruma gelmeye
baþlar.73 Tek tek bireyler, ancak baþka bir sýnýfa karþý ortak bir savaþým [55] yürütmek zorunda oldukça bir sýnýf meydana getirirler;
bunun dýþýnda rekabet içinde birbirlerine düþmandýrlar. Bundan
baþka, sýnýfýn kendisi de, bireylere karþý baðýmsýz hale gelir. Öyle
ki bireyler kendi yaþam koþullarýný önceden hazýrlanmýþ olarak
bulurlar, yaþamdaki durumlarýný ve bunun yanýnda kendi kiþisel
geliþimlerini, tüm çizdiði yolu kendi sýnýflarýndan alýrlar; kendi
sýnýflarýna baðýmlýdýrlar. Bu görüngü, tek tek bireylerin iþbölümüne
baðýmlýlýðý ile aynýdýr ve bu görüngü, ancak özel mülkiyet ve bizzat
çalýþma ortadan kaldýrýldýðý takdirde ortadan kaldýrýlabilir. Bireylerin kendi sýnýflarýna karþý bu baðýmlýlýðýnýn, ayný zamanda, nasýl
her çeþit tasarýmlara vb. baðýmlýlýk haline geldiðini kerelerce belirtmiþtik.
Eðer, felsefi açýdan, bireylerin geliþmesi,74 tarihsel olarak birbiri ardýndan gelen toplum katlarýnýn ve sýnýflarýn ortak koþullarý
içinde ve bu olgunun bireylere dayatýlan genel tasarýmlarý içinde
dikkate alýnýrsa, gerçekten, Cinsin ya da Ýnsanýn bu bireyler içinde
geliþtikleri ya da bu bireylerin Ýnsaný geliþtirmiþ olduklarý sanýlabilir;
tarihe büyük hakaretlerde bulunan hayali görüþ. O zaman, bu çeþitli
[sayfa 77] katmanlar ve çeþitli sýnýflar, genel ifadenin özel belirtileri
olarak, Cinsin alt-bölünmeleri olarak, Ýnsanýn geliþim evreleri olarak
anlaþýlabilir.
Bireylerin, belirli sýnýflara bu baðýmlýlýðý, özel bir sýnýf çýkarýný
artýk egemen sýnýfa karþý üstün kabul ettirmek zorunda olmayan
bir sýnýf oluþmadýkça ortadan kaldýrýlamaz.
*
73
[Marxýn kenar notu:] Ýlkönce doðrudan doðruya devlete ait iþkollarýný, sonra da
azçok ideolojik bütün iþleri soðurur.
74
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] onlarýn kýsmen verilmiþ kýsmen de bu verilmiþ
koþullarýn geliþmesinin sonucu olan varlýk koþullarý içinde, felsefi açýdan.
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Kiþisel güçlerin (iliþkilerin) iþbölümü yoluyla nesnel güçler
haline dönüþmesi, bu engel, tasarýmlarýn kafadan çýkarýlýp atýlmasýyla ortadan kaldýrýlamaz, ama yalnýzca bireyler bu nesnel güçleri
yeniden egemenlikleri altýna alýrlarsa ve iþbölümünü ortadan kaldýrýrlarsa o da ortadan kalkar.75 Bu, ortaklaþalýk (Gemeinschaft) olmadan mümkün deðildir.76 Ancak [baþkalarý ile] ortaklaþalýk halindedir ki, her birey [56] kendi yetilerini her doðrultuda geliþtirmek
çarelerine sahip olur; kiþisel özgürlük, yalnýz ortaklaþalýk içinde
olanaklýdýr. Þimdiye kadar yaþanmýþ olan ortaklaþalýklarýn yerine
geçenler içinde, devlette, vb., kiþisel özgürlük, ancak egemen sýnýfýn
koþullarý içinde geliþmiþ olan bireyler için ve yalnýzca bunlarýn bu
sýnýfýn bireyleri olmalarý ölçüsünde vardý. Bireylerin daha önceleri
meydana getirmiþ olduklarý görünüþteki ortaklaþalýk, o bireylere
karþý daima baðýmsýz bir varlýk kazanmýþtý ve ayný zamanda, bir
baþka sýnýf karþýsýnda bir sýnýfýn birliðini temsil etmesinden dolayý,
egemen sýnýf için, ancak, tamamýyla hayali bir ortaklaþalýðý deðil,
ama yeni bir zinciri temsil etmiþtir. Gerçek ortaklaþalýkta, bireyler,
ortaklýklarýyla birlikte, ayný zaman içinde, bu ortaklýk sayesinde ve
bu ortaklýkta kendi özgürlüklerini elde ederler.
Bireyler, her zaman kendi kendilerinden, elbette ki, ideologlarýn anladýklarý anlamda saf bireyden deðil, kendi koþullarý ve
kendi belli tarihsel iliþkileri çerçevesi içinde kendilerinden hareket
etmiþlerdir. Ama tarihsel geliþmenin seyri sýrasýnda ve kesin olarak
toplumsal iliþkilerin kazandýklarý baðýmsýzlýk, yani iþbölümünün bu
kaçýnýlmaz meyvesi ile, her bireyin, kiþisel olduðu ölçüde yaþamý
ile, herhangi bir [sayfa 78] iþkoluna ve bu iþkolunun içkin koþullarýna
baðýmlý olduðu ölçüde yaþamý arasýnda bir fark olduðu ortaya çýkar.
(Bu sözlerden, sözgelimi, geliriyle yaþayan bir kimsenin ya da bir
kapitalistin kiþiler olmadan çýktýklarý anlamýný çýkarmamalýdýr; ama
onlarýn kiþilikleri, baþtan aþaðý belirli olan sýnýf iliþkileriyle koþullandýrýlmýþtýr ve bu fark, ancak baþka bir sýnýfa karþý olmayla kendini
gösterir, ve gene bu fark, onlarýn kendilerine ancak iflas ettikleri
zaman görünür.) Zümre içinde (ve hatta aþirette de) bu olgu gizli
kalýr; örneðin, bir soylu, daima bir soylu olarak kalýr, baþka iliþkileri
[Engelsin kenar notu:] (Feuerb[ach]: Varlýk ve Öz)
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] ve ortaklaþalýðýn içerdiði bireyin tam ve özgür
geliþmesi olmadan olanaklý deðildir.
75
76
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hesaba katýlmazsa soylu olmayan biri daima soylu olmayan biri
olarak kalýr; bu onun kiþiliðinden ayrýlmaz bir niteliktir. Kiþisel birey
ile onun karþýtý olan bir sýnýfýn üyesi olarak birey arasýndaki fark,
birey için varlýk koþullarýnýn raslansallýðý, ancak, kendisi de burjuvazinin bir ürünü olan sýnýfla ortaya çýkarlar. Yalnýz rekabet ve bireylerin kendi aralarýndaki savaþýmdýr ki, bu varlýk koþullarýnýn raslansallýðýný raslansallýk olarak yaratýr ve geliþtirir. [57] O halde, görünüþte, bireyler, burjuvazinin egemenliði altýnda öncekinden daha
özgürdürler, çünkü onlarýn varlýk koþullarý, onlar için raslansaldýr;
gerçekte ise, kuþkusuz, daha az özgürdürler, çünkü nesnel bir
güce daha fazla baðýmlý durumdadýrlar. Zümre ile olan fark, özellikle
burjuvazi ile proletarya arasýndaki karþýtlýkta kendini gösterir. Kent
yurttaþlarýnýn zümresi, loncalar, vb., toprak sahibi soylularýn karþýsýnda ortaya çýktýklarý zaman, feodal kurumlardan ayrýlmadan önce
de gizli bir þekilde var olan varlýk koþullarý, taþýnýr mülkiyet ve zanaat iþi, feodal toprak mülkiyetine karþý deðerlendirilmiþ ve baþlangýçta kendisi de kendine özgü feodal bir biçim almýþ olan olumlu
bir þey olarak göründüler. Kuþkusuz, kaçak serfler, daha önceki
serflik durumlarýný kendi kiþilikleri için zorunlu olmayan bir þey
sayýyorlardý: bunda, herhangi bir zincirden kurtulan her sýnýfýn yaptýðý
gibi hareket ediyorlardý ve, o zaman da, sýnýf olarak özgür olmuyorlar, tek tek kendi baþlarýný kurtarýyorlardý. Üstelik, zümrelere
göre örgütlenme alanýnýn dýþýna çýkmýyorlardý, ancak kendileri de
yeni bir kast meydana getirdiler ve yeni durumlarýnda da daha
önceki çalýþma tarzlarýný [sayfa 79] korudular ve bu çalýþma tarzýný,
daha þimdiden onun ulaþmýþ olduðu geliþme noktasýna artýk uygun
gelmeyen geçmiþin baðlarýndan kurtararak geliþtirdiler.
Öte yandan, kendi yaþam koþullarý, emek, ve onunla birlikte
modern toplumun varolan bütün koþullarý, proleterler için, ayrý
bireyler olarak, denetleyemedikleri ve hiçbir toplumsal örgütlenmenin kendilerine denetleme olanaðý vermediði, raslansal birþey haline
gelir.77 Her proleterin kiþiliði ile çalýþma [...]* arasýndaki çeliþki ve
yaþam koþullarýnýn baskýsý gençliðinden beri kurban edildiði ve
kendi sýnýfý içersinde baþka bir sýnýfa geçecek koþullara ulaþma
þansý hiçbir zaman olmadýðý için belirgin hale gelir.
77
[Elyazmasýnda ilk biçim:] hiçbir toplumsal organizasyonun da, üzerinde hiçbir
denetim saðlayamayacaðý
* Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
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[58] N.B.  Unutmayalým ki, serflerin, bulunduðu yerde varlýðýný sürdürmek zorunluluðu, allotementlarýn [parseller, evlekler. ç.] serfler arasýnda paylaþtýrýlmasýna neden olan büyük iþletme
olanaksýzlýðý, serflerin feodal beylere karþý yükümlerini, kýsa zamanda, bir ayný ödemeye ve angaryalar ortalamasýna indirgedi; bu,
serfe, taþýnýr servetleri biriktirme olanaðýný veriyordu, onun beyin
mülkünden kaçýþýný kolaylaþtýrýyordu ve ona bir kentli yurttaþ olarak
kente gitmeyi baþarma umudu veriyordu; bu, serfler arasýnda da,
hiyerarþiye göre, bir sýralanma sonucunu doðurdu, öyle ki, kaçanlar
daha þimdiden yarý-burjuva durumda idiler. Þurasý hemen göze
çarpar ki, bir mesleði olan köylüler, taþýnýr servetleri elde etmekte
en fazla þansý olanlardý.
O halde, kaçak serfler yalnýzca varolan kendi varlýk koþullarýný
geliþtirmek ve zafere ulaþtýrmak isterken ve bundan dolayý sonuçta
yalnýzca serbest çalýþmaya ulaþýrken, proleterler eðer kendilerini
birey olarak ortaya koyuyorlarsa, þimdiye kadar süregelen kendi
varoluþ koþullarýný, daha da ötesi, þimdiye kadar her toplumun koþulu olan varoluþ koþullarýný, yani çalýþmayý, [sayfa 80] ortadan kaldýrmalýdýrlar. Bu bakýmdan, proleterler, toplum bireylerinin þimdiye
kadar topluluðun tümünün ifadesi olarak seçmiþ olduklarý biçim
ile doðrudan bir karþýtlýk halinde, yani devlet ile karþýtlýk halinde
bulunmaktadýrlar, ve kendi kiþiliklerini gerçekleþtirmeleri için bu
devleti devirmeleri gerekir.
*
Zamanýmýza kadarki bütün tarihsel geliþmeden çýkan þudur:78 bir sýnýfýn bireylerinin katýldýklarý ve her zaman onlarýn bir
baþkasýna karþý ortak çýkarlarýyla koþullandýrýlmýþ bulunan kolektif
iliþkiler, bu bireyleri, yalnýzca sýradan bireyler olarak, kendi sýnýflarýnýn varoluþ koþullarý içinde yaþadýklarý ölçüde içinde toplayan bir
ortaklaþalýk oluþturur; demek ki, bunlar, kýsaca, bireylerin bireyler
olarak deðil, ama bir sýnýfýn üyeleri olarak katýldýklarý iliþkilerdir.
Buna karþýlýk, bütün kendi varlýk koþullarýný ve toplumun bütün
78
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] her tarihsel çaðda özgür olmuþ bireyler daha
önceden varolan ve kendilerine verilmiþ varlýk koþullarýný geliþtirmeye devam etmekten
baþka bir þey yapmadýlar.
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üyelerinin koþullarýný [59] kendi denetimleri altýna alan devrimci
proleterlerin ortaklaþalýðýnda bunun tersi meydana gelir: bireyler,
bu ortaklaþalýða bireyler olarak katýlýrlar. Ve (kuþkusuz, bireylerin
birliðinin þimdi artýk geliþmiþ olduklarý varsayýlan üretici güçler çerçevesi içinde iþlemesi koþuluyla), bireylerin özgürce geliþmesinin
ve (birliðin) kendi denetimi altýndaki hareketlerinin koþullarýný koyan
bu birleþmedir, oysa þimdiye kadar bu koþullar raslantýya býrakýlmýþtý
ve bu koþullar kesin olarak bireylerin bireyler olarak ayrýlmalarýndan dolayý ve iþbölümünün içerdiði, ama bireylerin bireyler olarak
ayrýlmalarý yüzünden onlara yabancý bir bað haline gelen zorunlu
birliðinden dolayý, bireyler karþýsýnda özerk bir varlýða sahip olmuþlardý. Þimdiye kadar bilinen toplum içinde birleþme hiç de (örneðin
bize, Toplum Sözleþmesinde[39] tanýtýldýðý gibi) isteðe baðlý bir birlik
deðildi, tersine bireylerin, içinde, raslantýsallýktan yararlandýklarý
koþullar temeli üzerinde kurulmuþ zorunlu bir birlikti. (Örneðin,
Kuzey Amerika Devletinin kuruluþu ile Güney Amerika cumhuriyetlerini karþýlaþtýrýnýz.) Ýþte þimdiye kadar kiþisel özgürlük [sayfa 81]
denilen þey, belli koþullar içersinde raslansallýktan rahatça yararlanabilme hakkýdýr.  Bu varlýk koþullarý, doðaldýr ki, her dönemin
üretici güçlerinden ve karþýlýklý iliþki tarzlarýndan baþka bir þey deðildir.
*
Komünizm, kendinden önce gelen bütün hareketlerden,
daha önceki bütün üretim ve karþýlýklý iliþkilerin temelini altüst
etmesi bakýmýndan, bütün doðal öncülleri, ilk kez, bizden önceki
insanlarýn yarattýklarý öncüller olarak bilinçle ele almasý bakýmýndan,
bu öncülleri doðal niteliklerinden soyup onlarý birleþmiþ bireylerin
gücüne baðýmlý kýlmasý bakýmýndan, ayrýlýr. Bundan ötürü, komünizmin örgütlenmesi, esas olarak, ekonomiktir, bu birliðin koþullarýnýn
maddi üretimidir; mevcut koþullarý, bu birliðin koþullarý haline getirir.
Komünizmin yarattýðý mevcut durum, bu durum bizzat bireylerin o
güne kadarki karþýlýklý iliþkilerinin ürününden baþka bir þey olmadýðýndan, bireylerden baðýmsýz olarak mevcut olan her þeyi olanakdýþý kýlan gerçek temelin ta kendisidir. Komünistler, demek ki,
kendilerinden önceki üretim ve karþýlýklý iliþki tarafýndan yaratýlan
koþullarý, pratikte, inorganik etkenler olarak ele alýrlar, ama önceki
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kuþaklarýn planýnýn ya da bu kuþaklarýn varoluþ nedeninin kendilerine malzeme saðlamak olduðunu düþünmezler ve bu koþullarýn,
o koþullarý yaratanlarýn gözünde de inorganik olduklarýna
inanmazlar.
[7. ÜRETÝCÝ GÜÇLER ÝLE ÝLÝÞKÝ TARZI ARASINDAKÝ
ÇELÝÞKÝ OLARAK, BÝREYLER ÝLE O BÝREYLERÝN ÝÇÝNDE
BULUNDUKLARI VAROLUÞ KOÞULLARI ARASINDAKÝ ÇELÝÞKÝ.
ÜRETÝCÝ GÜÇLERÝN GELÝÞÝMÝ VE ÝLÝÞKÝ TARZLARININ DEÐÝÞMESÝ]

[60] Kiþisel birey ile raslansal birey arasýndaki fark, bir kavram
farký deðil, tarihsel bir olgudur. Bu ayrýmýn deðiþik çaðlarda deðiþik
bir anlamý vardýr: örneðin, 18. yüzyýlda, birey için zümre raslansaldýr,
aile de azçok öyle. Bu, her çað için bizim bizzat yapacaðýmýz bir
[sayfa 82] ayrým deðildir, ama her çaðýn kendi geliþinde hazýr bulduðu
çeþitli unsurlar arasýnda kendisinin yaptýðý bir kavrama göre deðil
de, yaþamýn maddi çatýþmalarýnýn baskýsý altýnda yaptýðý bir ayrýmdýr. Daha sonraki çaðda, daha öncekine karþýt olarak, hem de bu
daha öncekinden miras alýnan unsurlar arasýnda raslantýsal gibi
görünen þey, üretici güçlerin belirli bir geliþmesine uygun düþen
bir karþýlýklý iliþki tarzýdýr. Üretici güç ile karþýlýklý iliþki tarzý arasýndaki
bað, karþýlýklý iliþki tarzý ile79 bireylerin eylemi ya da faaliyeti arasýndaki baðdýr. (Bu faaliyetin80 temel biçimi, doðal olarak, bütün öteki
entelektüel, siyasal, dinsel vb. biçimlerin baðlý olduklarý maddi biçimdir. Maddi yaþamýn aldýðý deðiþik biçimler her seferinde, daha
önce geliþmiþ bulunan gereksinmelere baðlýdýr ve bu gereksinmelerin üretiminin kendisi, týpký onlarýn tatmini gibi, hiçbir zaman bir
koyunda ya da bir köpekte bulamayacaðýmýz tarihsel bir süreçtir.
(Stirnerin iflah olmaz temel savý,[40] adversus hominem*) her ne
kadar koyunlar ve köpekler, bugünkü biçimleriyle, tarihsel bir sürecin ürünleri, ama malgré eux** ürünleri iseler de.) Çeliþki ortaya
çýkmadýkça, bireyler hangi koþullar içinde birbirleriyle iliþkiye giriyorlarsa, bu koþullar onlarýn bireyselliklerinin içinde ondan ayrýlmaz
olan koþullardýr; kesinlikle bireylerin dýþýnda deðillerdir ve, yalnýz
[Elyazmasýnda karalanmýþ sözcük:] öz faaliyeti.
[Elyazmasýnda ilk biçim:] kendinden faaliyeti.
* Ýnsana karþý. -ç.
** Kendilerine karþý. -ç.
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bu koþullar, bu belirli olan ve belirli koþullar içinde mevcut bulunan
bireylere, maddi yaþamlarýný ve maddi yaþamlarýndan ileri gelen
her þeyi meydana getirmek olanaðýný saðlarlar; þu halde bu koþullar,
bireylerin kendi kendilerini aktif olarak ifade etmelerini saðlayan
koþullardýr ve bunlar, bu öz faaliyet ile ortaya çýkarlar.81 Bunun sonucu olarak, henüz, çeliþkinin müdahalesi olmadýðý sürece, demek
ki, bireylerin, içinde üretimde bulunduklarý belirli koþullar, [61]
bunlarýn sayýca sýnýrlanmalarýna, sýnýrlý karakteri ancak çeliþkinin
ortaya çýkmasýyla beliren ve bu bakýmdan daha sonraki kuþak için
de mevcut olan sýnýrlý varlýklarýna tekabül eder. Ve o zaman bu
koþul raslansal [sayfa 83] bir engel gibi görünür ve o zaman, bir engel
olduðu bilinci, daha önceki çaða da atfedilir.
Ýlkönce öz faaliyetin koþullarý olarak, daha sonra da öz faaliyetine engel olarak ortaya çýkan bu deðiþik koþullar, bütün tarihsel
evrim içinde birbirleriyle baðlantýlý bir karþýlýklý iliþki tarzý dizisi
oluþtururlar ki, bu tarzlar arasýndaki bað, daha geliþmiþ üretici güçlere ve bundan dolayý da bireylerin daha yetkinleþmiþ faaliyet tarzlarýna uygun düþen yeni bir biçimin, bir engel haline gelen daha
önceki tarzýn yerini almasýndan ve bu yeni tarzýn da à son tour *
bir engel haline gelmesinden ve yerini baþka bir tarza býrakmasýndan ibarettir. Her evrede, bu koþullar, üretici güçlerin zamandaþ
geliþmelerine uygun düþtüðünden, bu koþullarýn tarihi, ayný zamanda, geliþen ve her yeni kuþak tarafýndan benimsenen üretici güçlerin
de tarihidir ve bu bakýmdan da bizzat bireylerin kendi güçlerinin
tarihidir.
Doðal olarak meydana gelen, yani özgür olarak biraraya gelmiþ bireyler tarafýndan kurulmuþ genel bir plana baðýmlý olmayan
bu geliþme, çeþitli yörelerden, aþiretlerden, uluslardan ve çeþitli iþkollarýndan vb. hareket eder, bu çeþitli yörelerin herbiri baþlangýçta
ötekilerden baðýmsýz olarak geliþir ve ötekilerle ancak azar azar
baðlantý kurar. Giderek, ancak çok yavaþ ilerler; baþka baþka evreler
ve çýkarlar hiçbir zaman tamamýyla aþýlmýþ deðildir, ama yalnýzca
üstün gelen çýkara baðýmlý olmuþlardýr ve daha yüzyýllar boyunca
onun yanýnda sürüklenip giderler. Bundan þu sonuç çýkar ki, ayný
ulusun içerisinde bireylerin geliþmeleri tamamýyla birbirinden
[Marxýn kenar notu:] bizzat deðiþim tarzýnýn üretimi.
* Sýrasý gelince. -ç.
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ayrýdýr, hatta onlarýn servet koþullarý hesaba katýlmasa bile. Ve gene
bundan çýkan sonuca göre, özel karþýlýklý iliþki tarzý, daha sonraki
bir çýkara karþýlýk olan baþka bir tarza çoktan yerini býrakmýþ
bulunan daha önceki bir çýkar, daha uzun bir zaman, görünürdeki
toplum iliþkilerinde geleneksel ve bireyler karþýsýnda özerk bir hale
gelmiþ bulunan (devlet, hukuk gibi) bir güce sahip olmakta devam
eder; yalnýz bir devrim, son tahlilde, bu gücü kýrabilir. Bu da, ayný
biçimde, daha genel bir senteze olanak veren tek tek [sayfa 84] hususlar [62] sözkonusu olduðunda, bilincin neden bazan çaðdaþ
ampirik iliþkilerden daha ilerilere gitmiþ gibi göründüðünü, öyle ki,
daha sonraki bir dönemin savaþýmlarýna, niçin, daha önce yaþamýþ
olan teorisyenlere bir otorite olarak dayanýlabildiðini açýklar.
Buna karþýlýk, Kuzey Amerika gibi zaten geliþmiþ bir tarihsel
dönemle baþlayan ülkelerde, geliþme, hýzlý olur. Bu gibi ülkelerde,
terk ettikleri ülkelerin gereksinmelerine uygun düþmeyen karþýlýklý
iliþki tarzlarý yüzünden göç eden ve buraya gelip yerleþen bireyler
dýþýnda önceden mevcut doðal koþullar yoktur. Dolayýsýyla bu ülkeler, eski dünyanýn en çok evrime uðramýþ bireyleriyle, ve bu yüzden
de bu bireylere uygun düþen en geliþmiþ karþýlýklý iliþki tarzýyla iþe
baþlarlar. Hatta bu, bu karþýlýklý iliþki tarzý eski ülkelerde kendini
kabul ettirmeden önce olabilir. Bütün sömürgelerde, bunlar basit
birer askeri ya da ticari üs olmadýklarý ölçüde, durum böyledir.
Kartaca, Yunan kolonileri ve 11. ve 12. yüzyýllarda Ýzlanda, bunun
örnekleridir. Fetih halinde de, baþka bir toprakta geliþmiþ olan
karþýlýklý iliþki tarzý, olduðu gibi istila edilen ülkeye getirildiði zaman
buna benzer bir durum meydana gelir; eski ülkesinde bu tarz,
daha önceki çaðlarýn çýkarlarýnýn ve yaþayýþ koþullarýnýn henüz
izlerini taþýmaktaydý, ama burada fethedilen ülkede, tersine, tam
olarak ve engelsiz kök salabilir; yalnýzca, fethedilen ülkeye sürekli
olarak bir kuvvet saðlayabilmesi için bile olsa. (Normanlarýn fethinden sonra feodal örgütlenmenin en kusursuz þeklini tanýmýþ olan
Ýngiltere ve Napoli[41].)
[8. TARÝHTE ZORUN (FETHÝN) ROLÜ]

Fetih olgusu, bütün bu tarih anlayýþýyla çeliþir görünmektedir.
Þimdiye kadar zorbalýk, savaþ, yaðma, cinayet ve soygunculuk, vb.,
tarihin itici gücü sayýldý. Biz burada, bellibaþlý noktalarla yetinmek
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zorundayýz, bunun için de yalnýzca en çarpýcý bir örneði, eski bir
uygarlýðýn barbar bir halk tarafýndan yýkýlmasý ve yeniden sýfýrla
baþlayan yeni bir toplumsal yapýnýn, onun yanýsýra oluþmasý örneðini
alýyoruz. (Roma ve Barbarlar, feodalite ve Galya, [Bizans] Doðu
Ýmparatorluðu ve Türkler[42].) [sayfa 85]
[63] Fetihçi barbar halkta, daha yukarýda da belirttiðimiz
gibi, bu halk için geleneksel ve ilkel üretim tarzýndan baþka bir
tarz mümkün olmadýðý, nüfusun çoðalmasý, zorunlu olarak, yeni
üretim araçlarý gereksinmesine yol açtýðý için, savaþýn kendisi, daha
büyük bir þevkle baþvurulan bir normal iliþki tarzýdýr. Ýtalyada, tersine (miras yoluyla, satýnalma ve borçlandýrma yoluyla gerçekleþen)
toprak mülkiyetinin toplaþtýðý görülmektedir; (çünkü, törelerin son
derece bozulmasý ve evlenmelerin seyrekliði eski ailelerin gitgide
sönmesine neden oluyordu) ve bu ailelerin servetleri birkaç kiþinin
eline geçiyordu (üstelik, bu toprak mülkler, otlaklar haline çevrilmiþti, zamanýmýzda da hâlâ geçerli olan ekonomik nedenler dýþýnda,
çalýnan, yaðma edilen ya da haraç adý altýnda zorla alýnan tahýllarýn
ithali ve bunun sonucu olarak da Ýtalyan buðdayý için tüketici
bulunmayýþý, bu topraklarýn otlak haline dönüþmesine neden oluyordu). Bu koþullar yüzünden özgür halk hemen hemen tamamen
kaybolmuþtu, kölelerin kendileri sürekli yokolmak tehlikesi ile karþý
karþýyaydýlar ve sürekli olarak yerlerine baþkalarýnýn konmasý
gerekiyordu. Kölelik bütün üretimin temeli olarak kaldý. Özgür insanlarla köleler arasýnda yer alan plebyenler hiçbir zaman Lumpenproletaryanýn üstünde bir duruma eriþemediler. Ayrýca, Roma, hiçbir zaman kent aþamasýný aþmamýþtý; Roma, taþra eyaletlerine hemen hemen yalnýzca siyasal baðlarla baðlýydý ki, elbette, siyasal
olaylar da sýrasýnda bu baðlarý pekâlâ koparabiliyordu.
Tarihte, þimdiye deðin, yalnýzca ele geçirmelerin sözkonusu
olduðu fikrinden daha yaygýn bir þey yoktur. Barbarlar Roma Ýmparatorluðunu ele geçiriyorlar, eski dünyanýn feodaliteye geçiþi bu
ele geçirme ile açýklanýyor. Ama, bu barbarlar tarafýndan ele geçirilme iþinde sözkonusu olan, topraklarý ele geçirilen ulusun, modern
halklarda olduðu gibi, sýnai üretici güçleri geliþtirip geliþtirmedikleri
ya da ulusun üretici güçlerinin, yalnýzca biraraya toplanmalarýna82
ve [sayfa 86] ortaklaþalýða (Gemeinwesen) dayanýp dayanmadýðýdýr.
82

[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] olabildiði kadarýyla elbirliði.
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Ele geçirme, ayrýca, ele geçirilen nesne tarafýndan da koþullandýrýlýr.
Alýcý, ele geçirilen ülkenin üretim ve dolaþým koþullarýna tabi olmadan, bir bankacýnýn kaðýttan ibaret olan servetine hiçbir zaman
elkonulamaz. Modern bir sanayi ülkesinin bütün sanayi sermayesi
için de durum aynýdýr. Ve, sonu sonuna, ele geçirme, her yerde
çabucak son bulur, ve artýk alacak bir þey olmadýðý zaman elbette
üretime koyulmak gerekir. Çok erkenden [64] kendini gösteren
bu üretim zorunluluðu, oraya yerleþen fatihlerin benimsedikleri
ortaklaþa biçimin, bu fatihlerin orada bulduklarý üretici güçlerin
geliþme evresine uygun düþmesi gereðini doðurmaktadýr ve eðer
bu hemen meydana gelen bir durum deðilse, topluluk biçimi, üretici
güçlerdeki deðiþikliklere uygun olarak deðiþikliðe uðramalýdýr. Büyük istilalarý izleyen dönemlerde, her yerde önemli görüldüðüne
inanýlan olayýn açýklamasý buradadýr: Gerçekten de uþak efendi idi
ve fatihler, ele geçirilen ülkenin dilini, kültürünü ve törelerini
çabucak kabul ettiler.
Feodalite, Almanyadan hiç de hazýr olarak getirilmemiþtir,
ama fetihçiler yönünden, fetih sýrasýnda bile, ordunun askeri örgütleniþinde kökeni vardýr, bu örgütlenme fetihten sonra ele geçirilen
ülkelerde bulunmuþ olan üretici güçlerin etkisi altýnda geliþmiþtir
ve, ancak o zaman tam anlamýyla feodalite haline gelmiþtir. Eski
Romanýn bilinçsiz anýlarýndan doðma baþka biçimleri kabul ettirmek için yapýlan çabalarýn baþarýsýzlýðý (örneðin Charlemagne) feodal biçimin üretici güçler tarafýndan ne ölçüde koþullandýrýlmýþ olduðunu bize gösterir.
[Devam edecek.]
[9. BÜYÜK SANAYÝ VE SERBEST REKABET KOÞULLARINDA
ÜRETÝCÝ GÜÇLERLE ÝLÝÞKÝ TARZI ARASINDA
GÝTTÝKÇE BÜYÜYEN ÇELÝÞKÝ.
EMEK VE SERMAYE KARÞITLIÐI]

Büyük sanayide ve rekabette, bireylerin bütün varoluþ koþullarý, belirlenmeleri ve sýnýrlanmalarý en basit iki biçim [sayfa 87] içinde
erimiþtir: özel mülkiyet ve emek. Paranýn iþe karýþmasýyla iliþkinin
her biçimi ve iliþkinin bizzat kendisi, bireyler için olmasý da, olmamasý da mümkün þeyler olmaktadýr. Demek ki, daha önceki iliþkilerin, bireylerin, birey olarak, aralarýndaki iliþkiler deðil, ancak,
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belirli koþullar içinde yaþayan bireylerin iliþkileri olmasý, paranýn
kendi niteliðindedir. Bu koþullar, þimdi artýk yalnýzca iki koþula
indirgeniyorlar: bir yanda birikmiþ emek ya da özel mülkiyet, öte
yanda fiili emek. Eðer bu koþullardan biri ortadan kalkarsa deðiþim
kesintiye uðrar. Modern iktisatçýlarýn kendileri, örneðin Sismondi,
Cherbuliez, vb. lassociation des individus* ile lassociation des
capitauxyu** karþý karþýya getiriyorlar. Öte yandan bireylerin kendileri de tamamen iþbölümüne baðýmlýdýrlar ve bu yüzden de birbirlerine karþý da tam bir baðýmlýlýk içinde bulunurlar. Özel mülkiyet,
iþ içerisinde, emeðe karþýt olduðu ölçüde doðar, ve birikim zorunluluðu ile geliþir, ve baþlangýçta, ortaklaþa biçimini korumakla birlikte,
daha sonraki geliþmesinde özel mülkiyetin modern biçimine gittikçe yaklaþýr. Ve hemen, iþbölümü, daha þimdiden iþ koþullarýnýn,
aletlerin ve malzemenin bölünümünü de içerir, ve bu bölünme ile
birlikte, birikmiþ sermayenin ayrý ayrý mülk sahipleri arasýnda parçalanmasýný ve bunun sonucu olarak da sermaye ile emek arasýnda
olduðu gibi bizzat mülkiyetin çeþitli biçimleri arasýnda da parçalanmayý içerir. Ýþbölümü yetkinleþtiði ölçüde [65] birikim artar ve bu
parçalanma da daha belirli bir durum alýr. Ýþin kendisi, ancak, bu
parçalanma koþulu varoldukça varlýðýný sürdürebilir.
*
(Ayrý ayrý uluslarýn bireylerinin Almanlarýn ve Amerikalýlarýn
kiþisel enerjisi, bu enerji daha önceden ýrklarýn karýþmasýndan
doðmaktadýr dolayýsýyla Almanlarýn kretenizmi***; Fransada,
Ýngilterede, vb., daha önceden evrime uðramýþ bir topraða yabancý
halklar gelip yerleþmiþlerdir. [sayfa 88] Amerikada ise yepyeni bir
topraða yerleþmiþlerdir, Almanyaya gelince, ilkel nüfus yerinden
kýpýrdamamýþtýr.)
*
Demek ki, burada, iki olgu belirir. Birincisi, üretici güçler,
* Bireyler birliði. -ç.
** Sermayeler birliði. -ç.
*** Kreten hastalýðý. Kreten, baþý kocaman, yüzü ablak, boynu kýsa ve kalýn, vücudu
raþitizmalý, duygularý sönük olan bir hasta tipidir. -ç.
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bireylerden tamamen baðýmsýz ve kopuk, bireylerin yanýnda, ayrý
bir dünya imiþ gibi gözükmektedirler, ki, bunun da nedeni vardýr,
çünkü bireyler daðýnýk ve birbirleriyle çeliþki halinde bireyler olarak
bulunurken, öte yandan onlarýn üretici güçlerini oluþturan güçler,
ancak karþýlýklý iliþkide ve bu bireylerin karþýlýklý baðýmlýlýðýnda gerçek güçler olabilmektedirler.83 Demek ki, bir yanda, bir çeþit nesnel
bir biçime bürünmüþ bulunan ve bizzat bireylerin kendileri için
artýk bireylerin güçleri olmaktan çýkmýþ, tersine özel mülkiyetin ve
dolayýsýyla yalnýzca özel mülkiyete sahip bulunduklarý ölçüde
bireylerin güçleri olan bir üretici güçler bütünü. Daha önceki hiçbir
dönemde, üretici güçler, birey olarak bireylerin karþýlýklý iliþkilerine
böylesine kayýtsýz bir biçime bürünmemiþti, çünkü bu iliþkiler henüz
sýnýrlýydýlar. Öte yandan da üretici güçlerden kopmuþ ve bu yüzden
de yaþantýlarýnýn gerçek içeriðinden yoksun kalan ve soyut bireyler
haline gelmiþ bulunan, ama özellikle bu nedenle ve ancak bu duruma geldiklerinde birbirleriyle bireyler olarak iliþkiler kurma durumuna gelmiþ bulunan bireylerin çoðunluðunun bu üretici güçlerin
karþýsýna dikildiði görülür.
Onlarý hâlâ üretici güçlerle ve kendi varlýklarý ile birleþtiren
biricik bað olan çalýþma, her türlü öz faaliyet görünümünü yitirmiþtir
ve onlara yaþamlarýný ancak bu yaþamý kýsaltarak [66] devam
ettirme, sürdürme olanaðý tanýmaktadýr. Daha önceki dönemlerde
öz faaliyet ile maddi yaþamýn üretimi, sadece ayrý ayrý kiþilere düþmekte ve maddi yaþamýn üretiminin hâlâ bir öz faaliyeti olarak,
bizzat bireylerin sýnýrlý niteliði yüzünden ayrýlýyordu; bugün öz faaliyet
ile maddi yaþamýn üretimi öylesine birbirinden ayrýlmýþtýr ki, maddi
yaþam amaç gibi görünmekte ve maddi yaþamýn üretimi, yani çalýþma da, [sayfa 89] (bu çalýþma þimdi artýk öz faaliyetin mümkün
olan biricik biçimi, ama gördüðümüz gibi olumsuz biçimi olduðuna
göre) araç gibi görünmektedir.
[10. ÖZEL MÜLKÝYETÝN ORTADAN KALDIRILMASININ
ZORUNLULUÐU, KOÞULU VE SONUÇLARI]

Bugün öyle bir noktaya gelmiþ bulunuyoruz ki, bireyler, yalnýzca kendi öz faaliyetlerini deðil, salt varlýklarýný sürdürebilmek
83

82

[Engelsin kenar notu:] Sismondi.
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için de, mevcut üretici güçlerin bütününü mülk edinmek zorunluluðundadýrlar.84
Bu maledinmeyi, en baþta mülk edinilen nesne büyük bir
bütünlük haline gelmiþ olan ve ancak evrensel bir karþýlýklý iliþkiler
çerçevesinde varolan üretici güçler belirler. Daha þimdiden, bu
açýdan bu maledinme zorunlu olarak üretici güçlere ve karþýlýklý
iliþkilere uygun düþen evrensel bir nitelik göstermek zorundadýr.
Bu güçlerin mülk edinilmesi, bizzat maddi üretim aletlerine uygun
düþen bireysel yeteneklerinin geliþmesinden baþka bir þey deðildir.
Bu bakýmdan da, bir üretim aletleri bütünlüðünün maledinilmesi,
þimdiden, bizzat bireylerin yetenekler bütününün maledinilmesi
demektir. Bu maledinmeyi, ayrýca, maledinen bireyler belirler.
Ancak günümüzün her türlü öz faaliyetten dýþlanmýþ proleterleridir
ki, bir üretici güçler bütününün maledinilmesinden ve bunun içerdiði bir yetenek bütününün geliþmesinden oluþan ve artýk herhangi
bir sýnýrlýlýðý olmayan bir öz faaliyete ulaþabilecek durumdadýrlar.
Daha önceki bütün devrimci maledinmeler, sýnýrlýydýlar. Öz faaliyetleri, sýnýrlý bir üretim aletiyle ve sýnýrlý karþýlýklý iliþkilerle sýnýrlandýrýlmýþ bulunan bireyler, bu sýnýrlý üretim aletini malediniyorlardý [67]
ve böylece ancak yeni bir sýnýrlýlýk üretmiþ oluyorlardý. Kendi üretim
aletleri kendi mallarý oluyordu, ama onlarýn kendileri, iþbölümüne
ve kendi [sayfa 90] üretim aletlerine tabi kalýyorlardý. Daha önceki
bütün maledinmelerde bir sürü birey bir tek üretim aletine tabi kalýyordu; proleterlerin mülk edinmesinde ise, her bireye bir sürü
üretim aleti tabi kýlýnmakta ve onun mülkiyeti herkesin olmaktadýr. Modern evrensel iliþkiler bireyler tarafýndan, o nedenle de ancak
bu bireylerin tümü tarafýndan kontrol altýna alýnabilirler.
Maledinme, bundan baþka, bu maledinme gerçekleþtirilirken
almak zorunda kaldýðý biçimle de belirlenir. Bu maledinme ancak,
proletaryanýn karakteri gereði kendisi de ancak evrensel olabilecek
bir birliktelik yoluyla; ve bir yandan bir önceki üretim tarzýný, karþýlýklý
iliþkiyi ve toplumsal örgütlenmeyi devirerek, öte yandan ise, proletaryanýn evrensel karakterini ve enerjisini geliþtirerek ki bu olmadan devrim gerçekleþemez, ve nihayet, proletaryanýn onu toplum84
[Elyazmasýnda ilk biçim:] Bugün, bireylerin, büyük bir bütünlük oluþturacak ölçüde
geliþmiþ bulunan ve evrensel karþýlýklý iliþkilere baðlý olan üretici güçleri artýk mülk
edinemeye-cekleri bir noktaya gelmiþ bulunuyoruz.
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daki eski konumuna baðlayan ne varsa hepsinden kurtaracak bir
devrim yoluyla gerçekleþtirilebilir. Ancak bu aþamadadýr ki, öz
faaliyet bireylerin eksiksiz bireyler haline gelmelerine ve bütün doðal
sýnýrlýlýklardan kurtulmalarýna tekabül eden maddi yaþamla örtüþür.
Çalýþmanýn öz faaliyet haline dönüþmesi, eski sýnýrlý karþýlýklý iliþkinin
bireylerin bireyler olarak karþýlýklý iliþkileri haline dönüþmesine
tekabül eder. Üretici güçlerin bütününün birleþmiþ bireyler tarafýndan maledinilmesi ile, özel mülkiyet ortadan kaldýrýlmýþ olur. Daha
önceleri, tarihte, her özel koþul, daima raslansal olarak göründüðü
halde, þimdi raslansal hale gelen þeyler bizzat bireylerin birbirlerinden ayrýlmasý, herbirinin özel kazancýdýr.
Artýk iþbölümüne baðýmlý olmayan bireyleri [68] filozoflar,
düþüncel olarak, Ýnsan adý altýnda tasarýmlamýþlar, ve geliþtirmiþ
bulunduðumuz bütün bu süreci Ýnsanýn geliþimi olarak anlamýþlardýr; o kadar ki, geçmiþ tarihin her evresinde Ýnsan, mevcut olan
bireylerin yerine konmuþ ve tarihin itici gücü olarak gösterilmiþtir.
Bunun için, bütün süreç Ýnsanýn kendine yabancýlaþmasý süreci
olarak anlaþýlmýþtýr ve bu da, esas olarak, daha sonraki [sayfa 91] dönemin sýradan bireyinin, daha önceki dönemin sýradan bireyinin
yerine konmuþ olmasý, daha sonraki bilincin daha önceki bireylere
yüklenmiþ olmasý olgusundan ileri gelmektedir.85 Bir çýrpýda gerçek
koþullardan soyutlanan bu altüst oluþ sayesinde, tüm tarihi, bilincin
geliþme süreci haline getirmek mümkün oldu.
Sivil toplum, üretici güçlerin belirli bir geliþme aþamasý içersinde, bireylerin maddi karþýlýklý iliþkilerinin hepsini birden kucaklar.
Sivil toplum, bir aþamanýn ticari ve sýnai yaþamýnýn tümünü birden
kucaklar ve bu bakýmdan da her ne kadar dýþarda ulus-topluluðu
olarak kendini olurlamak ve içerde devlet olarak örgütlenmek zorundaysa da, devleti ve ulusu aþar. Sivil toplum terimi, 18. yüzyýlda,
mülkiyet iliþkileri, ilkçað ve ortaçað ortaklaþalýðýndan kurtulur
kurtulmaz ortaya çýktý. Sivil toplum, sivil toplum olarak ancak burjuvazi ile geliþir; böyle olmakla birlikte, üretimin ve karþýlýklý iliþkinin
doðrudan sonucu olan ve her zaman devletin ve ayrýca idealist
üstyapýnýn temelini oluþturan toplumsal örgütlenme de her zaman
ayný adla belirtilmiþtir.

85

84

[Marxýn kenar notu:] Kendine yabancýlaþma
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[11. DEVLETÝN VE HUKUKUN MÜLKÝYET ÝLÝÞKÝLERÝ]

Antikçaðda ve ortaçaðda mülkiyetin ilk biçimi, Romalýlarda
özellikle savaþla ve Cermenlerde özellikle hayvancýlýkla [69] belirlenmiþ olan aþiret mülkiyetidir. Birçok aþiretin ayný kentte birarada
yaþadýklarý antik halklarda,86 aþiret mülkiyeti devlet mülkiyeti olarak
ve bu mülkiyette bireyin hakký aþiret mülkiyeti tarzýnda biricik mülkiyet olan toprak mülkiyetiyle sýnýrlanmýþ olmakla birlikte, basit
poscessio* olarak görünür. Tam anlamýnda özel mülkiyet, modern
halklarda olduðu gibi Antiklerde de taþýnýr mülkiyetle baþlar  (Kölelik ve komünallýk) (dominium ex jure quiritum**). Ortaçaðdan çýkan halklarda, aþiret mülkiyeti, [sayfa 92] demek ki, feodal toprak
mülkiyeti, taþýnýr lonca mülkiyeti, manüfaktür sermayesi gibi baþka
baþka evrelerden geçerek, büyük sanayi ve evrensel rekabetin
koþullandýrdýðý katýksýz özel mülkiyeti temsil eden, bütün ortaklaþa
mülkiyet (Gemeinwesen) görünümlerinden sýyrýlmýþ ve mülkiyetin
geliþmesi üzerindeki devletin bütün etkisini dýþlayan modern sermayeye kadar evrim gösterir. Ýþte modern devlet, bu modern özel
mülkiyete tekabül eder, özel mülk sahipleri vergiler yoluyla yavaþ
yavaþ modern devleti ele geçirmiþlerdir, ve devlet, devlet borçlarý
sistemiyle bütün bütüne onlarýn ellerine düþmüþtür, ve devletin
varlýðý, yalnýzca, borsada devlet tahvillerinin yükselip düþmesi oyunu
ile özel mülk sahiplerinin, yani burjuvalarýn kendisine verdikleri
ticaret kredisine baðlýdýr. Burjuvazi, artýk bir zümre deðil, bir sýnýf
olmasý bakýmýndan, yalnýzca bu yüzden, yöresel planda deðil, bütün
ulusal planda örgütlenmek ve kendi ortak çýkarlarýna evrensel bir
biçim vermek zorundadýr. Özel mülkiyetin, ortaklaþa mülkiyetten
kurtulmasý sonucunda, devlet, sivil toplum yanýnda ve onun dýþýnda
özel bir varlýk kazanmýþtýr; ama bu devlet, burjuvalarýn dýþarda
olduðu kadar içerde de mülkiyetlerini ve çýkarlarýný karþýlýklý olarak
güvence altýna almak üzere, zorunluluk yüzünden kendilerine seçtikleri örgütlenme biçiminden baþka bir þey deðildir. Bugün artýk,
yalnýzca zümrelerin geliþmelerinde henüz sýnýf aþamasýna tamamýyla varmamýþ olduklarý ve safdýþý edildikleri halde, hâlâ bir rol
oynamakta bulunduklarý daha ileri bir evrime ulaþmýþ olan ülkeler[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] (özellikle ve Isparta)
* Elde bulundurma, zilyedlik. -ç.
** Eski soydan bir Romalý yurttaþýn mülkiyeti. -ç.
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de, demek ki, katýþýk bir durumun mevcut olduðu ülkelerde, o
halde nüfusun hiçbir bölümünün ötekileri egemenliði altýna alacak
duruma ulaþamadýðý ülkelerde, devletin özerkliði mevcuttur. Bu,
özellikle Almanyadaki durumdur. Modern devletin en eksiksiz örneði, Kuzey Amerikadýr. [70] Modern Fransýz, Ýngiliz, Amerikan yazarlarýnýn, istisnasýz hepsi, devletin, ancak özel mülkiyet yüzünden
mevcut olduðunu, açýkça iddia etmeye vardýrmýþlardýr iþi ve o kadar
ki, bu inanç, artýk kamunun bilincine iþlemiþtir.
Þu halde, devlet egemen bir sýnýfýn bireylerinin onun aracýlýðýyla kendi ortak çýkarlarýný üstün kýldýklarý bir biçim, içinde bir
çaðýn bütün sivil toplumunun özetlendiði bir [sayfa 93] biçim olduðundan, bunun sonucu olarak, bütün kamusal kurumlar, devlet aracýlýðýndan geçer ve siyasal bir biçim alýrlar. Bu yüzden, yasanýn iradeye
dayandýðý, hatta daha iyisi, özgür iradeye dayandýðý kuruntusu,
somut temelinden kopmuþtur. Ayný biçimde hukuk da yasaya
dayandýrýlmýþtýr.
Doðal ortaklaþa mülkiyetin daðýlýp çözülmesi, özel mülkiyet
gibi, ikisi ayný zamanda birarada geliþen özel hukuku da doðurur.
Romalýlarda, özel mülkiyetin ve özel hukukun geliþmesinin hiçbir
baþka sýnai ve ticari sonucu olmamýþtý, çünkü onlarýn bütün üretim
tarzlarý ayný kalýyordu.87 Sanayi ve ticaretin, feodal ortaklaþa mülkiyeti daðýlmaya götürdüðü bütün modern halklarda özel mülkiyetin
ve özel hukukun doðuþu, daha sonraki bir geliþmeye elveriþli yeni
bir evrenin baþlangýcýný iþaret etmiþtir. Ortaçaðýn, geniþ bir deniz
ticaretine sahip olmuþ olan ilk kenti Amalfi,[43] ayný zamanda, deniz
hukukunu hazýrlayýp iþlemekte de ilk oldu. Ýlkönce Ýtalyada, sonra
öteki ülkelerde, sanayi ve ticaret, özel mülkiyete daha önemli bir
geliþme saðlar saðlamaz, Romalýlarýn daha önce hazýrlanmýþ olan
özel hukuku yeniden ele alýndý ve bir otorite katýna yükseltildi. Daha sonra, burjuvazi, prenslerin, feodal sýnýfý devirmek için bir alet
gibi kullandýðý bu burjuvazi, çýkarlarýný savunmayý üstlenecek kadar
güçlendiði zaman, hukuk [71] bütün ülkelerde Fransada 16.
Yüzyýlda sözcüðün tam anlamýnda geliþmeye baþladý ve Ýngiltere
den baþka bütün ülkelerde bu geliþme Roma hukukunun temelleri üzerinde oldu. Ýngilterede bile, özel hukuku gittikçe daha çok
87
[Engelsin kenar notu:] (Tefecilik!)
[Elyazmasýnda karalanmýþ pasaj:] ve bu evrime, sanayiin ve ticaretin geliþmesi neden
olmuþ deðildir.
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yetkinleþtirmek üzere Roma hukukunun (özellikle taþýnýr mülkiyet
konusundaki) ilkelerini almak zorunda kalýndý. (Unutmayalým ki,
hukukun da, dinden daha fazla, salt kendine özgü bir tarihi yoktur.)
Özel hukukta, mevcut olan mülkiyet iliþkileri genel bir iradenin sonucu gibi açýklanýr. Jus utendi et abutendinin* kendisi, bir
yandan, özel mülkiyetin ortaklaþa mülkiyetten bütün bütüne baðýmsýz bir hale gelmesi gerçeðini, [sayfa 94] öte yandan da özel mülkiyetin
kendisinin yalnýz özel iradeye, nesnelerden serbetçe yararlanýlmasýna dayandýðý kuruntusunu ifade eder. Pratikte, abutinin** özel
mülk sahibi için, eðer kendi mülkünü ve onunla birlikte Jus
abutendisini*** baþkalarýnýn ellerine geçmiþ görmek istemiyorsa,
çok belirli iktisadi sýnýrlarý vardýr; çünkü, kýsaca, yalnýz kendi iradesi
ile iliþkileri içinde ele alýnan þey, hiçbir þey deðildir, ama o þey,
yalnýz ticarette ve hukuktan baðýmsýz olarak bir þey haline, gerçek
bir mülkiyet haline (bir iliþki haline, filozoflarýn fikir (idea)88 dedikleri
þey haline) gelir. Hukuku salt iradeye indirgeyen bu hukuksal yanýlsama, mülkiyet iliþkilerinin geliþmesi sonucunda, kaçýnýlmaz olarak,
herhangi bir kimsenin bir þeyi gerçekten elinde bulundurmaksýzýn
hukuken o þeyin sahiplik unvanýna malik olmasý sonucuna varýr.
Sözgelimi, diyelim ki, bir topraðýn rantý rekabet dolayýsýyla kaldýrýlmýþ
olsun, bu arazinin sahibi, pekâlâ hukuksal unvanýný olduðu gibi,
onun Jus utendi et abutendisini de muhafaza eder. Ama onu hiçbir þey yapamaz, eðer topraðýný muhafaza etmek için fazladan, yeter miktarda sermayeye sahip olamazsa, toprak sahibi olarak eline
hiçbir þey geçmez. Hukukçularýn bu ayný yanýlsamasý, hukukçular
için olduðu gibi bütün hukuk kurallarý sistemi için de, bireylerin,
örneðin, sözleþme ile, kendi aralarýnda iliþkilere giriþmelerinin salt
bir olumsallýk gibi görülmesini, ve bu çeþitten iliþkilerin, onlarýn
gözünde, isteðe göre,[72] giriþile[bilir] ya da giriþilmeye[bilir] iliþkiler
olarak ve içeriði tamamýyla sözleþmeyi yapanlarýn keyfi ve kiþisel
iradelerine dayanan iliþkiler olarak kabul edilmesini açýklar.
Ne zaman sanayi ve ticaretin geliþmesi, örneðin sigorta
88
[Marxýn kenar notu:] Filozoflar için iliþki = fikir (ideà). Onlar yalnýz Ýnsanýn kendi
kendisine olan iliþkisini tanýyorlar ve bu yüzden de onlar için bütün gerçek iliþkiler, fikir
haline geliyor.
* Kullanma ve kötüye kullanma hakký. -ç.
** Kötüye kullanma. -ç.
*** Kötüye kullanma hakký. -ç.
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þirketleri ve benzerleri gibi yeni biçimler yaratmýþsa, hukuk, her
seferinde, bu biçimleri, þaþmaz bir biçimde, mülkiyetin elde ediliþ
tarzlarý içinde birleþtirmek zorunluluðunda olmuþtur. [sayfa 95]
[12. TOPLUMSAL BÝLÝNÇ BÝÇÝMLERÝ *]

Ýþbölümünün bilim üzerindeki etkisi.
Baskýnýn, devletteki, hukuktaki, ahlaktaki vb. rolü.
Yasa[da], burjuvalarýn, sýnýf olarak egemen olduklarý için,
kesin olarak bu nedenden, kendilerine genel bir ifade biçimi bulmalarý gerekir.
Doða bilimi ve tarih.
Siyasetin, hukukun, bilimin, vb., sanatýn, dinin vb. tarihi yoktur.89
*
Ýdeologlar neden her þeyi baþaþaðý koyarlar.
Din adamlarý, hukukçular, siyasetçiler.
Hukukçular, siyasetçiler (genellikle devlet adamlarý),
ahlakçýlar, din adamlarý.
Bir sýnýfýn içerisinde bu ideolojik alt-bölünme hakkýnda: l°
iþbölümü sonucunda o iþin (Geschäft) özerkliðe ulaþmasý; herkes
kendi iþine gerçek gözüyle bakar. Zanaatlarý ile gerçek arasýndaki
bað konusunda, zorunlu olarak, zaten mesleðin kendi doðasýnýn
gerektirdiði kadar hayaller kurarlar. Hukukta, siyasette vb., bu iliþkiler  bilinçte kavranýrlar; bu kiþiler, bu kavramlarýn üstüne çýkamadýklarýndan,** bu iliþkiler konusunda sahip olduklarý kavramlar,
onlarýn kafalarýnda sabit kavramlardýr: sözgelimi yargýç, yasalarý
uygular, ve bunun için de mevzuatý gerçek etkin devindirici olarak
kabul eder. Herkesin kendi metaýna karþý saygýsý; çünkü onlarýn
yaptýklarý iþ evrensel ile iliþki halindedir.
Hukuk fikri. Devlet fikri. Olaðan bilinçte þey, baþaþaðý edilmiþ
durumdadýr.
89
[Marxýn kenar notu:] Antik devlette, feodalitede, mutlak hükümdarlýkta göründüðü
biçimiyle ortaklýka, bu baða özellikle dinsel tasarufflar tekabül eder.
* Elyazmasýnýn ilk iki sayfasýnda bulunan çok kýsa notlar, burada toplandý. -Ed.
* * Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
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*
Din, herþeyden önce, aþkýnlýk bilincidir, [sayfa 96] gerçek yükümden do[ðan bir bilinç]tir.*
Bunu daha anlaþýlýr bir þekilde açýklamalý.
*
Hukuk, din vb. ile ilgili gelenek.
*
[73] Bireyler her zaman kendilerinden hareket etmiþlerdir,
her zaman kendilerinden hareket etmektedirler. Onlarýn iliþkileri,
onlarýn gerçek yaþam süreçlerinin iliþkileridir. Onlarýn iliþkilerinin
kendilerine karþý bir özerkliðe ulaþmasý nereden geliyor? Onlarýn
kendi öz yaþamlarýnýn güçlerinin, kendilerine karþý kadiri mutlak
hale gelmeleri nedendir?
Kýsacasý: derecesi üretici güçlerin herhangi bir andaki
geliþmesine baðlý olan iþbölümü.
*
Toprak mülkiyeti. Komünal mülkiyet. Feodal. Modern.
Zümre mülkiyeti. Manüfaktür mülkiyeti. Sanayi sermayesi.
[sayfa 97]

Kasým 1845 ile
Aðustos 1846 arasýnda,
Brükselde,
Marx ve Engels tarafýndan
yazýlmýþtýr.
Ýlk kez Rusça olarak, 1924te,
Marx-Engels Arþivleri, Kitap Ide
yayýnlanmýþtýr.
* Elyazmasýnda okunmaz hale gelmiþ pasaj. -Ed.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[1]
Feuerbach Üzerine Tezler, Marx tarafýndan, kendisine ait tarihsel
materyalizm teorisini, esas olarak tamamlamýþ ve materyalizmi insan toplumunu
kapsayacak biçimde geniþletmiþ olduðu 1845 ilkyazýnda Brükselde yazýlmýþtýr.
Engelse göre bu yeni dünya anlayýþýnýn dahiyane tohumunun atýlmýþ olduðu
ilk belge idi. (Bkz: K. Marx, F. Engels, Felsefe Ýncelemeleri, Sol Yayýnlan, Ankara
1975, s. 9.)
Feuerbach Üzerine Tezlerinde, Marx, Feuerbachýn ve ondan
öncekilerin materyalizmlerinin temel kusurlarýný edilgin, sezgisel yaklaþýmlarýný
ve insanýn devrimci eyleminin, pratik-eleþtirel eyleminin önemini
anlayamamalarýný ortaya koymaktadýr. Marx, dünyanýn kavranmasýnda ve
deðiþtirilmesinde devrimci pratiðin oynadýðý belirleyici rolü vurguluyor.
Tezler, Marxin 1844-47 tarihli ve Feuerbacha Ýliþkin baþlýklý Not
defterlerinde yer almaktadýr. Engels Tezleri 1888de yayýnlarken, Marxýn
yayýnlamayý düþünmediði bu belgeyi okur için daha anlaþýlýr hale getirmek
üzere bazý deðiþiklikler yapmýþtý. Bu metin, Engelsin baskýya hazýrladýðý metindir;
þu farkla ki, 1888 baskýsýnda bulunmayan italikler ve týrnaklar Marksýn el
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yazmasýna dayanýlarak buraya konulmuþtur. Feuerbach Üzerine Tezler baþlýðý
Marksizm-Leninizrn Enstitüsü tarafýndan konulmuþtur.
[2]
Alman Ýdeolojisi (Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten
deutschen Philosophie in ihren Reprasentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner,
und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten) 1845-46da
Brükselde Marks ve Engels tarafýndan birlikte yazýlmýþtýr. Bu yapýtta Marks ve
Engels, materyalist tarih anlayýþýný, bilimsel komünizm teorisinin felsefi temeli
olarak ilk kez iþlemiþlerdir.
Alman Ýdeolojisinin elyazmalarý iki ciltten oluþmaktaydý: birincisi hegelsonrasý felsefenin eleþtirisi; ve ikincisi, hakiki sosyalizmin eleþtirisi.
Birinci Cildin Birinci Bölümü Alman Ýdeolojisinin temel belirleyici
içeriðini ortaya koymaktadýr. Bütün yapýtýn en önemli bölümünü oluþturmasýnýn
ve kendi baþýna önemli oluþunun nedeni budur.
Elyazmasýnýn Birinci Bölümü, müsvedde halindeki elyazmalarýnýn üç
kesiminden ve bu bölümün baþlangýcýnýn iki temiz kopyasýndan oluþmaktadýr.
Buna göre, bölüm dört kesime ayrýlmýþtýr.
Birinci Bölümün Birinci Kesimi, temiz kopyanýn ikinci versiyonudur; þu
farkla ki, birinci versiyonda olup da ikinci versiyona alýnmamýþ kýsýmlar
eklenmiþtir. Ýkinci Kesim, tüm bölümün esas özünü vermektedir. Üçüncü ve
Dördüncü Kesim, Stirnerin incelendiði bölümden (Cilt 1, Üçüncü Bölüm) alýnmýþ
konu-dýþý teorik yorumlardýr.
Alman Ýdeolojisi [Feuerbach], Lidéologie allemande, Première Partie,
Feuerbach, Editions Sociales, Moscow 1968 ve Dietz Verlag, Berlin 1970
baskýlarýyla karþýlaþtýrýlmýþ, köþeli parentez içinde sunulan baþlýklar ve sayfa
numaralarý K. Marx and F. Engels, Sellected Works, c. I, Moscow 1969dan
alýnmýþ ve açýklayýcý notlar, bu cilt için düzenlenmiþtir.
Yayýna hazýrlanýrken konmuþ olan bütün baþlýklar ve gerekli eklemeler
ve elyazmalarýnýn sayfa numararalý, köþeli parentez içinde verilmiþtir. Esas ikinci
temiz kopyanýn yapraklarýna Marks ve Engels tarafýndan verilmiþ olan numaralar
y harfiyle ve buna tekabül eden rakamla gösterilmiþtir, örneðin [y. 1], [y. 2],
vb.. Birinci temiz kopyaya yazarlar sayfa numarasý koymamýþlardýr; bu sayfalar
s harfiyle ve buna tekabul eden rakamla gösterilmiþtir: [s. 1], [s. 2], vb..
Elyazmalarýnýn müsvedde halindeki üç kesiminin Marks tarafýndan numaranmýþ
sayfalarý ise yalnýzca rakamla gösterilmiþtir: [1], [2], vb..
[3]
Burada, David Straussun, dinin felsefi eleþtirisine kapý açan ve hegelci
okulun eski-hegelciler ve yeni-hegelciler olarak ikiye bölünmesinin baþlangýcýný
oluþturan temel yapýtýna (D. F. Strauss, Das Leben Jesu, Bd. 1-2, Tübingen
1835-1836) deðinilmektedir. - 32.
[4]
Diadokoslar  Büyük Ýskenderin ölümünden sonra iktidar için
birbirleriyle amansýz bir savaþa tutuþan generalleri. Bu savaþým sýrasýnda (MÖ
4. yüzyýlýn sonundan 3. yüzyýlýn baþýna dek sürmüþtür), Ýskenderin
Ýmparatorluðunun oturmamýþ askeri ve idari birliði birkaç baðýmsýz devlete
bölündü.  32.
[5]
Bu terim, Wigands Vierteljahrsschrift, Bd. IV, 1845, s. 327de
yayýnlanmýþ imzasýz bir makaleden alýnmýþtýr.
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Wigands Vierteljahrsschrift  1844-45te Laipzigde Otto Wigand
tarafýndan yayýnlanan genç-hegelcilerin felsefi dergisi. Bruno Bauer, Max Stirner
ve Ludwig Feuerbach bu derginin yazarlarý arasýndaydýlar. - 35.
[6]
Alman Ýdeolojisinde Verkehr sözcüðü, bireylerin, toplumsal,
gruplarýn ve bir bütün olarak ülkelerin maddi ve manevi iliþkilerini de
kapsayacak biçimde çok geniþ bir anlamda kullanýlmaktadýr. Marx ve Engels,
maddi iliþkinin, ve hepsinden önemlisi, insanlarýn üretim sürecinde birbirleriyle
olan iliþkilerinin, bütün öteki iliþki biçimlerinin temeli olduðunu gösteriyorlar.
Alman Ýdeolojisinde karþýlaþtýðýmýz Verkehrsforrn (karþýlýklý iliþki biçimi),
Verkehrsweise (karþýlýklý iliþki tarzý), Verkehrsverhältnisse (karþýlýklý iliþki
koþullarý) terimleri, Marx ve Engels tarafýndan üretim iliþkileri kavramýný ifade
etmek için kullanýmýþlardýr, ki bu kavram, onlarýn kafasýnda o dönemde yeni
yeni biçimlenmekteydi. - 37.
[7]
Marxýn bu satýrlarý yazdýðý dönemde (1840larda) aþiret, klan
kavramýna þimdi olduðundan çok daha büyük bir önem yükleniyordu. L. H.
Morganýn 1877de yayýnlanan ve ilkel toplumun incelenmesine ayrýlmýþ yapýtý
gens ve klan kavramlarýný belirginleþtirmiþtir. Engels, Morganýn elde ettiði
sonuçlarý Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884) adlý yapýtýnda
kullanmýþtýr. - 38.
[8]
Licinius (MÖ 350 sýralarý): Sextius ile birlikte (MÖ 367de) plebyenlerin
yararýna yasalar yayýnlayan bir halk tribünü.  Bu metinler gereðince, hiçbir
Roma yurttaþýnýn devlet mülkü topraklarýn (ager publicas) 500 jugers (yaklaþýk
olarak 125 hektar)dan fazlasýný mülk edinmeye hakký yoktu. MÖ 367den sonra
plebyenlerin toprak açlýðý, askeri fetihler sayesinde kýsmen giderildi. Bu
fetihlerle ilhak edilen topraklarýn bir kesimini paylaþtýlar. - 39.
[9]
Marx ve Engels, daha sonra, bu tanýmlamayý, mülkiyet yapýlarýnýn
evriminin bu þemasýný, bunun yalnýz Batý Avrupa için geçerli olduðunu
kaydederek ve bir Asya üretim tarzýnýn varlýðýna iþaret ederek, biraz deðiþik bir
biçimde sunacaklardýr. Bkz: Lettres sur Le Capital ve Sur le mode de
production asiatique, Editions Sociales, Paris 1969. - 39.
[10]
Bruno Bauer, Charakteristik Ludwig Feuerbachs, Wigands
Vierteljahrs-schrift, Bd. III, 1845, s. 86-146. - 47, 63dn.
[11]
Gthe, Faust, Prolog im Himmel. - 47.
[12]
Bruno Bauer, Charakteristik Ludwig Feuerbachs, Wigands
Vierteljahrs-schrift, Bd. III, 1845, s. 130.- 49.
[13]
G. W. F. Hegel, Die Philosophie der Geschichte, Einleitung,
Geographische Grundlage der Weltgeschichte. - 49dn.
[14]
Genç-hegelcilerin ve özellikle Stirnerin kullandýðý terimler. - 53.
[15]
Deutsch-Französische Jahrbücher  Karl Marx ve Arnold Rugeun
Pariste çýkardýklarý Almanca bir dergi. Yalnýzca (Þubat 1844te) bir sayýsý
yayýnlanmýþtýr. Bu sayýda Karl Marxýn iki makalesi Yahudi Sorunu Üzerine
ve Hegelci Hukuk Felsefesinin Eleþtirisine Katký. Giriþ ve Friedrich Engelsin
de gene iki makalesi Bir Ekonomi Politik Eleþtirisi Denemesi ve Ýngilterenin
Durumu Dün ve Bugün, Thomas Carlyle, Londra 1842 yer alýyordu. Bu yapýtlar
Marx ve Engelsin materyalizme ve komünizme nihai geçiþlerini
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belgelemektedir. Derginin yayýnlanmasý esas olarak Marx ile bir burjuva radikali
olan Rugeun arasýndaki görüþ farklýlýklarý yüzünden kesilmiþtir. - 55.
[16]
Bauerin eleþtirici bir felsefe okulunun savunucusu olmak istediði
bilinir. - 56.
[17]
Proleter devrimin bütün geliþmiþ kapitalist ülkelerde ayný anda
yapýlabileceði ve dolayýsýyla devrimin yalnýzca tek bir ülkede zafere ulaþmasýnýn
olanaksýzlýðý vargýsý ki bu vargý nihai ifadesini Engelsin, Komünizmin Ýlkeleri
adlý denemesinde bulur. (bkz: Marx-Engels, Komünist Manifesto ve Komünizmin
Ýlkeleri, Sol Yayýnlarý, Ankara 1991, s. 212-213.) tekel-öncesi kapitalizm dönemi
iþin doðruydu.
Emperyalizm çaðýnda kapitalizmin eþit olmayan ekonomik ve siyasal
geliþimi yasasýný hareket noktasý olarak alan Lenin, farklý bir vargýya ulaþtý.
Buna göre, yeni tarihsel koþullarda, tekelci kapitalizm döneminde, sosyalist
devrim ilkin birkaç ülkede, hatta tek bir ülkede zafere ulaþacaktý ve devrimin
bütün ülkelerde ya da ülkelerin çoðunda ayný anda zafere ulaþmasý olanaksýzdý.
Bu tez ilk kez Leninin Avrupa Birleþik Devletleri Sloganý Üzerine adlý makalesinde ortaya konmuþtur. (Bkz: Lenin, Marx- Engels- Marksizm, Sol Yayýnlarý,
Ankara 1990, s. 236-240.) - 58.
[18]
Kýta Sistemi, ya da kýta ablukasý  1806da Napoléon I tarafýndan
ilan edilmiþti ve Avrupa kýtasýndaki ülkelerle Büyük Britanya arasýnda ticareti
yasaklýyordu. Napoléonun Rusyadaki yenilgisinden sonra kaldýrýlmýþtýr. - 60.
[19]
Max Stirner, Der Einzige und sein Eigenthum, Leipzig 1845. - 60dn.
[20]
B. Bauerin Charakteristik Ludwig Feuerbachs adlý makalesinden.
- 61dn.
[21]
Marseillaise, Carmagnole, ça ira  18. yüzyýl sonu Fransýz burjuva
devirmi döneminin devrimci ezgileri. Son ezginin nakaratý þöyleydi: Ah! ça ira,
ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne! - 63dn.
[22]
Bu terimler Max Stirnerin Der Einzige und sein Eigentum adlý
yapýtýnda geçmektedir. - 64.
[23]
Bu ifade Bruno Bauerin Charakteristik Ludwig Feuerbachs adlý
makalesinden alýnmýþtýr. - 67.
[24]
Bu terim Max Stirnerin Der Einzige und sein Eigentum adlý yapýtýndan
alýnmýþtýr. - 65.
[25]
Genç-hegelcilerin 1838den 1843e kadar gündelik yaprak halinde
yayýnlanan tek ve ayný dergilerinin kýsaltýlmýþ adý. Dergi 1838den 1841e kadar
kendine Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst (Alman
Bilim ve Sanatý Üzerine Halle Yýllýklarý) adýný verdi, Arnold Ruge ve Theodor
Echtermeyer yönetiminde yayýnlandý. Prusyada yasaklanma tehlikesi ile karþý
karþýya bulunduðundan, dergi, Saxea göçtü ve 1841 Temmuzunda Deutsche
Jahrbücher für Wissewchaft und Kunst (Bilim ve Sanat Üzerine Alman
Yýllýklarý) adýný aldý. Ama 1843te hükümet, derginin yayýnlanmasýný yasakladý
ve yasak kararý Bundestagýn kararý ile bütün Almanya için geçerli hale geldi. 67.
[26]
Sýrasýyla Bauer, Feuerbach, Stirnere anýþtýrmada bulunuluyor. - 67.
[27]
Bruno Bauer, Geschichte der Politik, Kultur und Aufklärung des
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achtzehnten Jahrhunderts, Charlottenburg 1843-1845, Bd. 1-2. - 67.
[28]
Nicholas Beckerin milliyetçi þarkýsý. Alman Ren, 1840ta bestelendi,
o zaman iki ayrý tepkiye neden olmuþtu, biri üniforma meraklýsý Mussetnin,
öteki de pasifist Lamartinein tepkisine. - 68.
[29]
Burada Wigands Vierteljahrsschrift, Bd. II, 1845, s. 193-205te
yayýnlanmýþ olan Feuerbachýn Über das Wesen des Christenthums in
Beziehung auf den Einzigen und sein Eigenthum adlý makalesine deðiniliyor.
Bu makale þu sözlerle son bulmaktadýr: ...Feuerbach Ýnsanýn özünü yalnýzca
onun topluluðuna aktardýðýna göre, o toplumsal insandýr, komünisttir. - 68.
[30]
L. Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft, Zurich und
Wintherthur 1843, s. 47. - 69.
[31]
Marx ve Engels, burada, Alman Ýdeolojisinin Birinci Cildinin III.
Bölümüne anýþtýrma yapýyorlar. Bölümün Feuerbach üzerine olan bu kýsmý,
aslýnda III. Bölümüne dahil edilmiþti ve Marx ve Engelsin anýþtýrma yaptýklarý
metnin hemen ardýndan geliyordu. III. Bölümdeki sözü edilen pasajda Marx ve
Engels, Hegelin Die Philosophie der Geschichte adlý yapýtýndan alýntý yapýyorlardý.
- 73.
[32]
Tahýl Yasalarýna Karþý Birlik  Ýngiliz sanayi burjuvazisinin örgütü;
1838de Manchesterlý fabrika sahipleri Cobden ve Bright tarafýndan kurulmuþtu.
Dýþardan yapýlan tahýl ithalini kýsýtlamayý ya da yasaklamayý amaçlayan Tahýl
Yasalarý, büyük toprakbeylerinin çýkarlarýný korumak üzere konulmuþtu. Birlik,
sýnýrsýz serbest ticaret istemini öne sürerek, iþçi ücretlerini düþürmek ve toprak
aristokrasisinin ekonomik ve siyasal gücünü zayýflatmak amacýyla Tahýl
Yasalarýnýn kaldýrýlmalarý için savaþtý. Bu savaþým sonucunda Tahýl Yasalarý
1846da kaldýrýldý. - 76.
[33]
Verein (birlik), Max Stirnere göre çýkarcýlarýn oluþturduklarý gönüllü
bir birlikti. - 77.
[34]
1651de Cromwell tarafýndan çýkartýlan ve daha sonra yenilenen
yasalar. Bu yasalar, Avrupadan, Rusyadan ya da Türkiyeden ithal edilen
metalarýn yalnýz Ýngiliz ya da ihracatçý ülkelerin gemileriyle taþýnmasý gereðini
koþul olarak getiriyordu. Ýngiliz kýyýlarý boyunca kabotaj hakký yalnýz Ýngiliz
gemilerinin tekelinde olacaktý. Ýngiliz denizciliðini kolaylaþtýrmak amacýný güden
bu yasalar, özellikle Hollandaya karþý yöneltilmiþlerdi. 1793 ile 1854 arasýnda
kaldýrýldýlar. - 84.
[35]
Bu farklýlaþan (differansiyel) vergiler, bir metaya, þu ya da bu ülkeden
gelmesine göre, farklý gümruk resimleri koyuyordu. - 84.
[36]
J. Aikin, A Description of the Country from Thirty to Forty Miles
Round Manchester, London 1795. - 85.
[37]
Marx ve Engels burada, I. Pintonun Traité de la Circulation et du
Circulation et du Crédit,
(Amsterdam 1771, s. 234, 283) adlý kitabýnda
yayýnlanmýþ, Lettre sur la Jalousie du Commerceden alýntý yapýyorlar. - 85.
[38]
A. Smith, An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, London 1776.- 86.
[39]
Jean Jacques Rousseau, Du Contrat Social: ou principes du droit
politique, Amsterdam 1762. - 96.
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[40]
Burada Max Stirnerin Wignads Vierteljahrsschrift, Bd. III, 1845, s.
187de yayýnlanmýþ Rezensenten Stirnes adlý makalesinde ifade edilen
görüþlere deðiniliyor. - 97.
[41]
Normanlar Ýngiltereyi 1066da, Napoliyi de 1130da istila etmiþlerdi.
- 99.
[42]
Doðu Roma Ýmparatorluðu  Köleci Roma Ýmparatorluðundan 395
yýlýnda ayrýlmýþ bir devlet; merkezi Konstantinople (Ýstanbul) idi. Daha sonralarý
Bizans adýný almýþtýr. Doðu Roma Ýmparatorluðu 1453de, Osmanlýlar tarafýndan
istila edilinceye dek varolmuþtur. - 100.
[43]
Amalfi  Napolinin güneyinde kurulmuþ bir Ýtalyan kenti. 10. ve 11.
yüzyýllarda parlak bir limandý. Bu kentin deniz hukuku bütün Ýtalya tarafýndan
benimsenmiþti. - 108.
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