
Karl Marks   

Feyerbax haqqında tezislәr 
 

Bәzi sosialistlәr  avtoritet prinsipi adlandırdıqları şeyә qarşı son zamanlar xalis sәlib yürüşünә 
başlamışlar. Bu vә ya başqa hәrәkәtin pislәnmәsi üçün onun avtoritar hәrәkәt olduğunu onlara 
söylәmәk kifayәtdir. Bu bәsitlәşdirilmiş üsuldan o dәrәcә sui-istifadә etmәyә başlamışlar ki, 
mәsәlәni daha müfәssәl aydınlaşdırmaq lazım gәlir. Burada bәhs olunduğu mәnada avtoritet 
özgәsinin iradәsinin bizә qәbul etdirilmәsi demәkdir; digәr tәrәfdәn, avtoritet tabeliyi nәzәrdә 
tutur. Lakin bu ifadәlәrin hәr ikisi qulağa xoş gәlmәdiyindәn vә onların ifadә etdiyi münasibәt 
tabe olan tәrәf üçün ağır olduğundan sual olunur ki, bu münasibәt olmadan keçinmәk olmazmı,—
müasir cәmiyyәtdәki mövcud şәraitdә—biz başqa bir ictimai quruluş yarada bilmәrikmi ki, orada 
bu avtoritet gәrәksiz olsun vә, demәli, aradan qalxmalı olsun. Müasir burjua cәmiyyәtinin әsasını 
tәşkil edәn iqtisadi münasibәtlәri, sәnaye vә әkinçilik münasibәtlәrini gözdәn keçirdikdә görürük 
ki, onlarda, dağınıq hәrәkәtlәri insanların birgә fәaliyyәti ilә getdikcә daha artıq әvәz etmәk meyli 
vardır. Dağınıq istehsalçıların xırda emalatxanaları әvәzinә, içәrisindә yüzlәrlә fәhlәnin buxarla 
hәrәkәtә gәtirilәn mürәkkәb maşınları idarә etdiyi çox böyük fabriklәri vә zavodları olan müasir 
sәnaye meydana gәlmişdir; böyük yollarda dilican vә arabaları dәmir yol qatarları, xırda yelkәnli 
qayıqları vә gәmilәri isә paroxodlar sıxışdırıb aradan çıxartmışdır. Hәtta әkinçilikdә dә maşın 
vә buxar getdikcә daha artıq hökmran olmağa başlayır; bunlar xırda mülkiyyәtçilәri iri 
kapitalistlәrlә, böyük torpaq sahәlәrini muzdlu fәhlәlәrә becәrtdirәn iri kapitalistlәrlә 
yavaş-yavaş, lakin dönmәdәn әvәz edir. Belәliklә, birgә fәaliyyәt, bir-birindәn asılı olan 
proseslәrin mürәkkәblәşmәsi ayrı-ayrı şәxslәrin müstәqil fәaliyyәtinin yerini tutur. Lakin 
birgә fәaliyyәt tәşkilat demәkdir, tәşkilat isә avtoritetsiz mümküidürmü? 

Fәrz edәk ki, ictimai inqilab kapitalistlәri,—avtoritetinә hazırda sәrvәtlәr istehsalının vә 
tәdavülünün tabe olduğu kapitalistlәri—yıxdı. Tamamilә antiavtoritaristlәrin nöqteyi-nәzәrindә 
duraraq fәrz edәk ki, torpaq vә әmәk alәtlәri, onlardan istifadә edәn fәhlәlәrin kollektiv 
mülkiyyәti oldu. Onda avtoritet yox olarmı, yoxsa ancaq öz formasını dәyişәr? Nәzәrdәn keçirәk. 

Misal olaraq iplik fabrikini götürәk. Pambıq dönüb sap olana qәdәr dalbadal azı altı әmәliyyatdan 
keçmәlidir, hәm dә bu әmәliyyatların çoxu müxtәlif binalarda keçirilir. Sonra, maşınların 
müntәzәm işlәyә bilmәsi üçün buxar maşınına nәzarәt edәn mühәndis lazımdır, gündәlik tәmir 
üçün mexaniklәr vә mәhsulları bir binadan başqasına daşımaq üçün çoxlu başqa fәhlәlәr lazımdır 
vә ilaxir. Bütün bu fәhlәlәr—kişilәr, qadınlar vә uşaqlar— şәxsi muxtariyyәtlә işi olmayan 
buxarın avtoriteti ilә müәyyәn edilәn saatlarda işә başlamağa vә onu qurtarmağa mәcburdurlar. 
Demәli, fәhlәlәr hәr şeydәn әvvәl iş saatları haqqında danışıb razılaşmalıdırlar; hәmin saatlar 
müәyyәn edildimi, istisnasız olaraq hamı üçün mәcburi olacaqdır. Sonra, istehsal üsulu, 
materialların bölgüsü vә s. haqqında hәr binada hәr dәqiqә xüsusi mәsәlәlәr ortaya çıxır ki, bütün 
istehsalın dәrhal dayanmasına yol vermәmәk üçün bu mәsәlәlәri haman saat hәll etmәk lazım 
gәlir. Bu mәsәlәlәr hәr bir әmәk sahәsinә başçılıq edәn nümayәndәnin qәrarı ilәmi, yoxsa әgәr 



mümkündürsә, sәs çoxluğu ilә, hәr necә hәll edilirsә edilsin,—ayrı-ayrı şәxslәrin iradәsi hәmişә 
tabe olmalıdır, bu isә mәsәlәnin avtoritar şәkildә hәll edilmәsi demәkdir. Böyük bir fabrikin 
avtomat mexanizmi, fәhlәlәri işlәdәn xırda kapitalistlәrdәn xeyli çox müstәbid olur. Hәr halda iş 
saatlarına gәldikdә, bu fabriklәrin darvazasına aşağıdakı sözlәri yazmaq olar: Siz, ey buraya 
girәnlәr, hәr cür muxtariyyәtdәn әl çәkin![2] Әgәr insan elm vә yaradıcılıq dühası ilә tәbiәt 
qüvvәlәrini özünә tabe etmişsә, hәmin qüvvәlәr ondan intiqam alaraq onun özünü, onlardan 
istifadә etdiyi üçün, hәr hansı ictimai tәşkilatdan asılı olmayaraq, әsl istibdada tabe edir. İri 
sәnayedә avtoritetin mәhv edilmәsini arzu etmәk, sәnayenin özünün mәhv edilmәsini arzu 
etmәk demәkdir—cәhrәyә qayıtmaq üçün buxarla işlәyәn әyirici maşının mәhv edilmәsini 
arzu etmәk demәkdir. 

Başqa bir misal—dәmir yolunu götürәk. Burada da saysız-hesabsız çoxlu adamın әmәkdaşlığı 
şәksiz zәruridir; bәdbәxt hadisәlәrә yol vermәmәk üçün bu әmәkdaşlıq dürüst müәyyәn edilmiş 
saatlarda hәyata keçirilmәlidir. Burada da işin birinci şәrti hәr bir tabe mәsәlәni hәll edәn hakim 
iradәdir,—bu iradә bir nümayәndә tәrәfindәnmi, yoxsa әlaqәdar şәxslәrin çoxluğunun qәrarını 
yerinә yetirmәk tapşırığını alan bütöv bir komitә tәrәfindәn tәmsil edilir—hәr iki halda kәskin 
ifadә olunmuş avtoritet mövcuddur.  

Bundan әlavә: әgәr cәnab sәrnişinlәrin nәzәrindә dәmir yol qulluqçularının avtoriteti mәhv 
edilmiş olsaydı, yola salınan lap ilk qatar nә hala düşmüş olardı? 

Lakin açıq dәnizdә olan gәmidә avtoritetin—hәm dә әn hökmran bir avtoritetin—zәruri olması 
әn çox aydındır. Orada tәhlükә zamanı hamının hәyatı bir nәfәrin iradәsinә hamının dәrhal vә 
danışıqsız tabe olmasından asılıdır. 

Әgәr mәn әn ötkәm antiavtoritaristlәrә qarşı bu dәlillәri irәli sürürәmsә, onlar mәnә yalnız 
bu cavabı verә bilәrlәr: “Bәli! bu doğrudur, lakin burada iş bizim nümayәndәlәrә 
qazandırdığımız avtoritet üzәrindә deyil, müәyyәn tapşırıq üzәrindәdir”. Bu adamlar belә 
düşünürlәr ki, biz müәyyәn bir şeyin adını dәyişdirsәk, onun özünü dәyişdirmiş olarıq. Bu 
dәrin mütәfәkkirlәr bizi ancaq әlә salırlar. 

Belәliklә, biz gördük ki, bir tәrәfdәn, hәr necә yaradılmış olursa olsun, müәyyәn bir 
avtoritet, o biri tәrәfdәn isә müәyyәn tabelik—hәr hansı ictimai tәşkilatdan asılı 
olmayaraq—içәrisindә mәhsullar istehsalının vә tәdavülünün baş verdiyi maddi şәrait 
üzündәn bizim üçün mәcburidir. 

Digәr tәrәfdәn, biz gördük ki, iri sәnaye vә iri әkinçilik inkişaf etdikcә istehsal vә tәdavülün 
maddi şәraiti labüd olaraq mürәkkәblәşir vә bu avtoritetin sahәsini getdikcә daha artıq 
genişlәndirmәyә çalışır. Buna görә dә avtoritet prinsipini mütlәq pis, muxtariyyәt prinsipini 
isә mütlәq yaxşı prinsip kimi tәsvir etmәk mәnasızdır. Avtoritet vә muxtariyyәt nisbi 
şeylәrdir vә ictimai inkişafın müxtәlif fazaları dәyişmәklә onların tәtbiqi sahәsi dә dәyişilir. 
Әgәr muxtariyyәtçilәr ancaq bunu demәk istәsәydilәr ki, gәlәcәyin ictimai tәşkilatı yalnız 
istehsal şәraitindәn labüd olaraq irәli gәlәn hәdlәr daxilindә avtoritetә yol verәcәkdir, onda 



onlarla danışıb razılığa gәlmәk olardı. Lakin onlar avtoriteti zәruri edәn bütün faktları 
görmәk istәmirlәr vә sözә qarşı qızğın mübarizә aparırlar. 

Nә sәbәbә antiavtoritaristlәr siyasi avtoritetә qarşı, dövlәtә qarşı çığırıb-bağırmaqla 
kifayәtlәnmirlәr? Bütün sosialistlәr bu fikrә şәrikdirlәr ki, gәlәcәk ictimai inqilab 
nәticәsindә dövlәt vә onunla da birlikdә siyasi avtoritet aradan qalxacaqdır, yәni ictimai 
funksiyalar öz siyasi xarakterini itirәcәk vә ictimai mәnafeyә nәzәr yetirәn sadә inzibati 
funksiyalara çevrilәcәkdir. Lakin antiavtoritaristlәr tәlәb edirlәr ki, siyasi dövlәt, onu 
doğurmuş olan ictimai münasibәtlәr hәlә lәğv edilmәzdәn әvvәl bir zәrbә ilә lәğv edilsin. 
Onlar tәlәb edirlәr ki, ictimai inqilabın birinci tәdbiri avtoritetin lәğv edilmәsindәn ibarәt 
olsun. Bu cәnablar heç inqilab görmüşlәrmi? İnqilab, şübhәsiz ki, mümkün olan әn 
avtoritar bir şeydir. İnqilab elә bir tәdbirdir ki, orada әhalinin bir hissәsi tüfәnglәr, 
süngülәr, toplar vasitәsilә, yәni çox avtoritarlı vasitәlәrin kömәyi ilә öz iradәsini әhalinin 
digәr hissәsinә qәbul etdirir. Qalib gәlmiş partiya zәrurәt üzündәn öz hökmranlığını öz 
silahının irticaçılarda doğurduğu qorxu vasitәsilә әlindә saxlamağa mәcbur olur. Әgәr 
Paris Kommunası burjuaziyaya qarşı silahlı xalqın avtoritetinә arxalanmasaydı, mәgәr bir 
gündәn artıq davam gәtirә bilәrdi. Biz Kommunanı, әksinә, bunun üstündә qınamağa haqlı 
deyilikmi ki, o hәmin avtoritetdәn çox az istifadә etmişdi? 

Demәli: ya elә, ya belә. Ya budur ki, antiavtoritaristlәr nә dediklәrini heç özlәri dә bilmirlәr 
vә bu halda ancaq dolaşıqlıq törәdirlәr. Ya da budur ki, onlar bunu bilirlәr vә bu halda 
onlar proletariatın Hәrәkatına, işinә xәyanәt edirlәr. Hәr iki halda onlar ancaq irticaya 
xidmәt edirlәr. 

1. Engels tәrәfindәn 1872-ci ilin oktyabrında—1873-cü ilin martında yazılmışdır. 

2. Marks vә F.Engelsin Әsәrlәri mәtnindәn çap olunur, 2-ci nәşri, 18-ci cild, sәh. 302-305 

QEYDLӘR: 

[1] – Engelsin “Avtoritet Haqqında” әsәrindә hәr cür avtoritetlәri inkar edәn bakunistlәrin 
baxışlarının dәrin tәnqidi verilmiş vә proletar inqilabının dövlәtә münasibәti mәsәlәsi 
barәsindә marksistlәrin baxışları әsaslandırılmışdır. Engels dövlәti doğurmuş olan ictimai 
münasibәtlәr lәğv edilmәmişdәn әvvәl “dövlәtin lәğv olunması” haqqında anarxist 
ideyasının elmә zidd vә inqilaba zidd mahiyyәtini hәmin әsәrdә ifşa etmişdir. O, 
anarxistlәrin ehkamçılığını vә tәriqәtçiliyini amansız tәnqid etmişdir. 

[2] – Dante “İlahi komediya”, Cәhәnnәm, III fәsil, 3-cü bәnd, (bir qәdәr başqa şәkildә ifadә 
edilir). Red. 

 


