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* Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from
Savagery, through Barbarism to Civilisation. By Lewis, H. Morgan, Lon-
don, MacMillan and Co., 1877. Bu kitap Amerika'da bas›lm›flt›r; ‹ngilte-
re'de bulmak çok güçtür. Yazar› birkaç y›l önce ölmüfltür. [Engels'in notu]

B‹R‹NC‹ BASKININ ÖNSÖZÜ

BU kitap, deyim yerindeyse, bir vasiyetin yerine getiril-
mesidir. Hiç kimse Karl Marx kadar, kendi —bir dereceye
kadar bizim de diyebilirim— materyalist tarih irdelemesi
sonuçlar›yla iliflki kurarak, Morgan'›n araflt›rmalar›ndan
ç›kan varg›lar› aç›klamak ve bunlar›n büyük önemini orta-
ya koymak istemezdi. Gerçekten, Morgan, Marx'›n k›rk y›l
önce keflfetmifl bulundu¤u materyalist tarih görüflünü,
Amerika'da, kendi alan›nda yeniden keflfetmifl ve bu du-
rum, onu, barbarl›k ile uygarl›k aras›ndaki karfl›laflt›rma
konusunda, belli bafll› noktalar üzerinde Marx'la ayn› so-
nuçlara varmaya götürmüfltü. Nedir ki, Almanya'n›n pro-
fesyonel iktisatç›lar› Kapital'den sözetmemek için ne kadar
direndilerse, ondan kopya çekmek için de o kadar büyük bir
çaba göstermifllerdi. Morgan'›n Eski Toplum'u* karfl›s›n-
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da, ‹ngiltere'deki "tarih-öncesi" bilim sözcülerinin tumu-
mu da baflka türlü olmad›. Benim bu çal›flmam, yitip giden
dostumun yapamad›¤› iflin yerini, ancak güçsüz bir flekilde
doldurabilir. Bununla birlikte, Marx'›n Morgan'dan ç›kar-
d›¤› bol say›da özet1 aras›nda bulunan elefltiri notlar› eli-
min alt›nda. Bu çal›flmada elden geldi¤ince bu notlar› kul-
land›m.

Materyalist anlay›fla göre, tarihte, egemen etken, so-
nunda, maddi yaflam›n üretimi ve yeniden-üretimidir.
Ama bu üretim, ikili bir özlü¤e sahiptir. Bir yandan, ya-
flam araçlar›n›n, beslenmeye, giyinmeye, bar›nmaya yara-
yan nesnelerin, ve bunlar›n gerektirdi¤i aletlerin üretimi;
öbür yandan bizzat insanlar›n üretimi, türün üremesi.2 Be-
lirli bir tarihsel dönem ve belirli bir ülkedeki insanlar›n
içinde yaflad›klar› toplumsal kurumlar, bu iki türlü üretim
taraf›ndan, bir yandan eme¤in, öbür yandan da ailenin
eriflmifl bulundu¤u geliflme aflamas› taraf›ndan belirlenir.
Eme¤in eriflmifl bulundu¤u geliflme aflamas› ne kadar dü-
flük, toplam emek ürünü ve bunun sonucu, toplumun sa-
hip bulundu¤u servet ne kadar az ise, kan ba¤›n›n a¤›r ba-
san etkisi, toplumsal düzen üzerinde o kadar çok belirleyici
görünür. Ama kan ba¤›na dayanan bu toplumsal yap› çer-
çevesinde, emek üretkenli¤i gitgide artar; ve onunla birlik-
te, özel mülkiyet ve de¤iflim, servetler aras›nda eflitsizlik,
baflkas›n›n emek-gücünden yararlanabilme olana¤›, sonuç
olarak, s›n›flar aras›ndaki karfl›tl›klar›n temeli de geliflir;
bütün bu yeni toplumsal ö¤eler, kuflaklar boyunca, eski top-
lumsal kuruluflu yeni koflullara uyarlamak için, bunlar›n
aras›ndaki ba¤daflmazl›k tam bir devrim sonucu verene
kadar var güçleriyle etkide bulunurlar. Kan ba¤› üzerine
kurulmufl eski toplum, yeni yeni geliflmifl toplumsal s›n›f-
lar›n çat›flmas› sonucu de¤iflir; yerini, art›k dayanaklar›n›
kan ba¤› üzerine kurulmufl topluluklar›n de¤il, belirli bir
ülkede yaflayan topluluklar›n oluflturdu¤u devlet içinde ör-
gütlenen aile rejiminin tamamen mülkiyet rejimi taraf›n-
dan belirlendi¤i günümüze kadar gelen yaz›l› tarihin bü-
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tün özünü biçimlendiren s›n›flar çat›flmas› ve s›n›flar sa-
vafl›m›n›n art›k içinde özgürce geliflece¤i yeni bir topluma
b›rak›r.

‹flte Morgan'›n büyük de¤eri, yaz›l› tarihimizin bu ta-
rih-öncesi temelini bularak onu ana çizgileriyle anlatm›fl
ve en eski Yunan, Roma ve Cermen tarihinin o zamana ka-
dar tahlil edilememifl bafll›ca gizlerinin anahtar›n›, kuzey
Amerika yerlilerinin kandafl gruplar› içinde bulmufl olma-
s›ndad›r. Ama yap›t›, bir günün ifli olmad›. Konusunu ada-
mak›ll› kavrayabilmek için, onunla hemen hemen k›rk y›l
içlid›fll› oldu. Ve iflte bu yüzdendir ki, kitab›, günümüzün
ç›¤›r açacak say›l› yap›tlar›ndan biridir.

Okur, bu kitab›n bütünü içinde, Morgan'a ait olanla, be-
nim eklemifl bulunduklar›m› kolayca ay›rdedebilir. Yunan
ve Roma üzerine olan tarihsel bölümlerde, Morgan'›n veri-
leriyle yetinmedim; kendi elde etmifl bulunduklar›m› da ek-
ledim. Keltler ve Cermenler üzerine olan bölümler, asl›nda
benim yap›t›md›r. Bu konuda, Morgan ancak ikinci elden
kaynaklara sahipti ve hele Cermenlerle ilgili olarak, —
Tacitus bir yana— elinin alt›nda M. Freeman'›n kötü libe-
ral düzmecelerinden baflka bir fley yoktu. Morgan'›n ere¤i
bak›m›ndan yeterli, ama benim ere¤im bak›m›ndan yeter-
siz bulunan bütün iktisadi aç›klamalar› yeniden ele al›p
gelifltirdim. Son olarak, Morgan'›n aç›kça an›lmad›¤› her
yerde, bütün varg›lardan benim sorumlu bulundu¤um,
kendili¤inden anlafl›lacakt›r.
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