t

&'
EI

KARL MARKS

t,

fiirkgeye gevirirken
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Musa gibi, Isa gibi, .Muhammed gibi Karl tllarx da
diinyaya mutluluk vermek igin geldi, onlar gibi bir kitap
da getirdi, onlar gibi havarilere, fimmetlere dralik'oldu.
Eskiler ahretle riEragtrlar ve mazlumlara, bedbahtlara,
Iakirlere iiliimden sonra mutluluk vadcttiler,_ bu yenisi
ise ahirctte de[il, diinyada iyilik vardrruu il"o
o
"ir"
iyilikten verecefim dedi. Eskiler ruha dayandrlar, yenisi
maddecilili ileri siirdt. Hasrh eskiler oiilkiyeti ve zengin.

liEi kabul ediyorlardr, yenisi mtlkiyeti inkir etti ve
fakirleri baga grkardr.
Ve hcpsl birden-.insanlara bir din, bir iian; bir iimit
ve bir gaye verdillr. Biitiin bu geyler eskiler igin yarrn
ve ahret igindi, yenisi igin btrgiin ve dtnyi igindir. [1].
Marx\n (Kapital) i her dile gevrildigi balde heniiz
Tiirkgeye gevrilmemigtir. Belki de br: egerdon daha uzun
yrllar mahrum olacafrz. Ben burada bu oseria birinci u
clldinin hulAdasrnr dilimize geviriyorum.l'Hig olmaz*a gim.
dilik T0rkler de bu kadarrnr okumtg, bitmiq ve anlamrg
olsunlar.

|ll LiIin snu da i6yliyelim

$ubat 1936
Suphi Nuri

lbri

Li Markrizm arla bir din delil,
bu doktrioia tdmu-

ilmi bir dohtriudir, Yukerrdaki izah tarzr arrf
lihin toberiiz cttirilme.i itiEdi;.
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gazdtfrz kualttlmq (Klapnal) es*ini halgan.
cailan Fransrzoaya Seoiren lames Gaillame ba ink apq ltalgan rr,sgahcti hakkiada sanlan s|gkiyor:

Carh cafiero

[Caffero 1846 da ltalyan,n Barletta kentinde dofdu
vc 1892 de Mocera'da 6ldii.
Z6ngin ve mut.assrp blr katolik ailenin gocugu idi.
Papaolann okulunda okuduktan sonra Napoliye hukuk
" (ahaili igin gitti. Diplomat olacaktr. . Fakatr Floransada
politikacr vd padementocular ile temasa geldikten sonra
bu muhltlarden isiikrah etti, Yabancr filkelere seyahat
ederek llklrierine yeni bir diroksiyon verdi,
1870 de Paric ve Londraya gitti. Londrada Enternasioo lin genel mcclis yeleii ve elciiinle Karl Marks ile
tanEtr.
1871 de ltalyaya
ontornasyonalin ltalya b6lt{6niip
mfine girdi ve vaz'r{e itibarile Londrada bulunan Fr.
Engels ile nuntazaman mektuplajmaEa baqladr.
Parig komfint aloyhinde bulunan Mazzini ile savaqan
Michel Bakounine o srralarda ltalyan genqligini Enter. dalyonale gekiyordu. Ayrtr tamaoda Londra konftansrndi
Ehternalyonalcilet bitbirlerine. giliyorlardr.
1872 de her nc kadar Lahiy kongreeilde gdiiel mec.
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zorbahgrnda frvalfak oldu ise de sonradan idaro
edenlerin entirikalarr ortaya qtkarrlarak akrbet. 1873 de
genel meclis lagvedildi,

o,Eir arahk Engels'in mektuplarrna kanan Caliero,
Bakounine aleyhine yaprlan entrikalara krzarak idare
edenlere ve genel mcclise kargr gelmigti.
Caliero 1872 de Riminide ilk italyan Enternasyonalci
federasyonunu kurdu ve Londra ile ayni zamanda mffnasebetini kesti.
1873 de Boloayada

l

ltalyan federaryonu kongresinde
tevkif edilen Caliero bir az aonra sahverilmigti. Bu arahk
babasrndan mirasa konmuEfu. lsvigreye gegti. Italyanrn
srnrrrnda Lokarno yakrnlarrnda Boronata denilen bir villa
satrn aldr. Orada hfikrlmetlerinin takiplerine ugramr$
ihtililcileri banndrracaktr. Bakounine ile bir kag Rus ve
Italyan misafir edildi, Fakat fena idare edilen bu miras
gabuk tiikendi.
.
1874 de Cafiero italyade bir strii ihtil hareketlerins
karrgtrktan sonra yine villasrna karrsile beraber gekildi.
1874 de Sen Petersburg,da Olyopia Koutouzof ile
evlenmigtil Fakat biisbiitiin parasrz kalnca l8Z5 de ken-

disi Mildnoda bir fotolrafcrnrn yanrna gah$maga
girdifi gibi karrsr da sosyalist propagandasr yapmak

iizere Rusyaya diindii, Fakat karrsr orada 1881 de yaka.
lanarak Siberyaya sffrtldii.
1876 Bernede toplanan Komunist Enternasyonalkongresine ltalyan delegesi olarak g6nderildi.
1877 de ltalyada bir ihtilAl hareketinin ba4rna gegti

-6ile arkadag'
ise de hiik0met bu hareketi bastrrrptafiero
ve mevkuf olduktan
larrnr tevki[ etti' Bu suretle ma!'lup
;;;. F-t"", Almanya ve italyadaki biitiin Sosyalistler
brrakoadrlar*e
t.l"i"i"nt" ut.yt in" yazmadrk qeyler

iu 6z ide.lisi ihtililcilerin Komiinist

Enternasyonal

ettiler'
frro UO miinasebeti olmadr$rnr iddia
-qunkii
K' -Marks'rn
Enternasyonali idare edenlerin'
i.
"*ot* Bakounine ile birlikte karsr gelmiglerdi' lste
;;;;;,t.
hapishanesinde iken ve herkesin aleyhinde
Lufl"ro- l
"ty.n zamanda, italyan arkadaqlarr igin K'
U*.rrg" bir
O
(Kapital) ini krsaltarak gevirme!'e baEladr'
M..t
Cafiero
"'rrrr.i " o**' bu kitap ltalyada bilinnreyordu' .
bir gok Fransrz. ingiliz, Betgikah' Hollandah' ':1'ot"tt:
tahakkiimcii
Rus ve Amerikah Sosyalistler gibi Marks'rn
bulunmuq ve enternasyonalin iginde

,f.

Iiktinin aleyhine

etmemiEti'
bir kiEinin dikt"tti.liigri.,ii, kurulmasrnr kabul
ilmine
Bu,runln b.rub., kendisi Alman miitelekkirinin
htrmet ediYordu.
sattrlara
1869 da Bakounine'nin Herzen'e yazdrlr 9u
her halde imzaarnt koYacaktt :
ddvasrna yaptr!r muazzam hizmet'
"MarLs'rn Sosyalizm
zeki'
leri inkir edemeur. O yirmi beg yrldanberi Sosyalizme
muhakkak
enerli ve samimiyetle gahgryor ve bu iE de
birinci ve
hepimizi gok geqti. Marks Enternasyonalin
kurucul..rrrdan ve bizim aleyhimizde bulunmasrna
""usl,
biiyiik bir meziyet
ragmen benim g6zfimde bu hizmeti en
oldufunu her vakit itiral edece!'irr',
hig bir vakit
B-akouni., ile Cafiero gahsi igbirarlarrnr

liLir vadisindeki

diiqiince ve inanlartna feda etoemiglerdi'

Ipte bunun iqindir ki ilk defa olarak Marks ve Engels'in
Manifest'ini komiinist Rusqaya 1862 Bakounine gevirmigti.
Yine kendisi 1869 da ilk deli olarak (Kapital) i qevirmefe
baglamrgtr.

1877 da Cafiero Marks'rn biiyiik eserini ltalyaya ta'
orttrrdr. 1878 de hapisten grkan Cafiero 1879 da Milanoda
(Kapital) in krgaltrlmrgrnr Ribtioteta soeialista'fin besinci
cildi olarak bastrrdr ve yaydr.
. Cafiero'nun son ytllart (eci gegti. Akhor kaybetmigti.
Siberyadan kagan kansr ltalyaya gelip tedavisinde bulundu ise de muvaffak olamryarak Rusyaya diindii. Kardegleri
Cafiero'yu evlerine aldrlar. 1892 de 5arsak vereminden
oldu.
**t*

Cafiero'nun krsalttrgr (Kapital) Marks'rn 1867

de

kendisi bastrgr kitaptan ahnmrEtlr. Kitabrn ashnr okumaga
vakti olmryanlann bu krsaltrlmrg kitap iqlerine yarayakcakt,r'
Nazariye krsmrnr Cafiero miikemmelen krsaltmigtrr.
Marksrn iislubu karrgrk ve karanhktrr. Cafiero ise pek
aqrk ve selis bir iislupla yazmrqtrr. Kitabrn inkilApci ve
ingilteredeki iggi sefaletlerioe dair olan tarihi klsrmlarrna
6nem vermiqtri. I
Bu kitabrn yiiz sahifasrnr okuyan ashnrn sekiz yiiz
sahifasrnrn en canh yerlerini 6$renmig olacaktrr.
Cafiero (Kapital)'r J. Roy un Fransrzca terciimesindeo
okuougtu,

BAgLANGIq
italya, Mart

1878

bilnedikle(Kapital) i okurken, bu kitabr italytnlann
rini ve kimbilir daha da ne kadar zaman bilmiyeceklerini
bir duygu aldr'
digtnerek,
--'Son.. beni hazin
biiyle ise'
kendi kendime q6yle dedim' Iakat bu
bundan sonra
vazilem biitiin kuvveiimle gahqarak arttk
b6yle olmamasrnr temin etmektir
asla ! Bunun
Ne yapoah ? Bir geviroe mi ? Hayrr'
hig bir faydast olmtYacakttr'
olanlar
M"rx'r, eserini yazdigr gibl anhyacak seviyede
giizel qevirmegflphesiz Fransrzca bilirler ve J' Roy'nun
g6rmiig we
sine bugvurabilirler. Zaten bu gevirmeyi Marx
siiylehatta Almanca bilenlerin bile okuyabileceklerini
miqtir.
ayrrhr:
Ben bagkalarr igin gahqmaltyrm' Bunlar iige
Birinciler, bir hayli akh ve mal0matr olan iqqilerdir'
lkinciler, (Kapital) i astl metninden okuyup anhyacak
i9
kadar mal0mat ve tefekktre sahip olmamakla beraber
taralrna gogen buriuvazinin genqleri'
eo
0giinciileri ise, miisait bir toprala ekildikleri vakit
ol'
.iyi ye-iglgr verecek olan, g[zel bir Pepinyerin daha
nebatlan gibi, hen[z okullarda bulunan kalbleri

mus

bikir

genglik.
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-9hatde benim igim Marx'rn kitabrnrn kolay ve krsa
hriliaaqrndan ibaret olacaktrr,
Bu kitap, asrr g6rm0g biitEn bir yalan ve yanlqhklar
binasrnr yrkan, pargalagan ve rftzgirlara dalrtan yeni
hakikati temsil etmektedir. Biitiin bir savasttr.
DiiEmanrn kuvvetinden ve asri fenlerden dehasrnrn
qrkarabildigi birgok ve yepyeni silAhlarla, her t0rlii alet
ve edevatle bu savaEa baEhyan bagbufun daha btytk
olan kuvvetinden dolayt zalerli bir savaqttr.
Benim iqim bundan pek azdtr ve gok mttevazidir.
Ben yalnrz aeeleci bir taraftar siiriisiinii, en kolay ve en
do!,ru yoldan, (Kapital) in mibedine giitilrmeliyim ; ve

terekkiip etti!'i unsurlarr herkesin giizlerile giiroesi ve
ve irllerile tutmasr igin bu Allahr yrkmahyrm; ve paPas'
larrn insan kanile lekeli elbiselerini herkesin g6rmesi i9i4
yrrtmahytm; ve papaslarln her giin sayrsr artan mazlumlarr
kestikleri gaddar silAhlan krmahytm.

Bu maksatla iqe baghyorum. Herhalde Marx'rn vadini
yerine getirerek (Kapital) in ikinci cildini bize vermesi
lAzrudrr. Bu ikinci cildin ikinci b6liimiind. (Kapital) in
tedaviilt ve iigiincii billiiuiinde tekAmiilii srrasrnda aldrlr
Duhtelif tekilleri ve iigiincii yani sonuncu cildinde dahi
d6rdiincii b6liimiinii tegkil edecek olan nazariyenin tarihi
" krsmr incelenecektir.
Ashnda Almanca olarak yazrLp sonradan Rusca ve
Francrzcala gevriluiE olan (Kapital) in bu birinci biiliioii
gimdi krsaca ig davasrnrn menfaati namrna ltaly"rrc"y.
gevirilmiqtir.

-10Bunu ipgiler dikkatle okuyup diigiinmelidirler. Q0nkii
bunda yalnrz kapitalist istihsal ve tekhmiiliinto tarihi
degil, aym zamanda. da iqginin mazlumiYetinin de tarihi
vardrr.

Ve, bu siiylediklerimi bitirirken'kapitalist biriktirme
hidieesinde cidden alikah olan bir srnrfa, kiigtk miilki'
yetgiler srnrfrna dahi hitap edecefin.
Acaba bir vakitler ltalyada pek kalabahk olan bu
srnifrn bugiin gittikge azaldrlrnrn sebebi nedir? Bunun
sebebi pek basittir' qiinki 1860 danberi biitiin asri ulus'
larrn yiiriiyecekleri yolu, Italya daha got siiratle alorya
baElamrqtrrl bu yol kapitalist biriktirmeye gider, bu birik'
tirme lngilterede bugiin italyada ve 6btr asri ilkelerde
oldugu gibi klisik geklini buldu,
Kiigfik mtlkiyetgiler, kapitalist biriktirmenin ltalyada
bfiytk miilkiyetgilerin gasrplan ve kilise ile miriye ait
mallarrn tasliyesile neticelenen vaziyeti hatrrLyarak, bu
kitapta giisterilen lngiliz tarihiniu sahifelerini ibretle
dfigiinsiinler, Ruhlan. ve kalbleri iizerine basan korku bu
sarstnttlar ve davalartnrn ayni ile iggilerin davast oldu$una
inansrnlar. Q0nki hepsi de akrbet ve garesiz, asri kapi-

taligt biriktirme ile qu leci Aktbet arastnda kalacaklardrr:
Ya ekmek bulmak igin htk0mete s4trlmak veyahut
ebediyen proletaryantn srkr saflarr arasrnda kaybolmak'
Carlo Ca/iero

BiRINCI BOLUM

Mal, Para, Zenginlik, KaPital
Marchandise, monnaie, richesse et capital

1

Mal iki tiirlii deferi olan bir eEyadrr:
Valeur d'usage kullanma deleri ve valeur d'ichange
degiptirme de!-eri yani asrl anlamile deget. [lstimal krymeti ve miibadele krymeti.]
Meseli, 20 kilogram kahvem olsa, bunu ya kendi
ihtiyacrm igin istihlik edebilirim, ya 20 metre bez veya
bir ebise veyahut 250 gram giimiig ile-ve eSo kahve
yerine bu iig malden birine ihtiyacrm varsa onlarla-de'
Ei tt iririr" .
Mahn kullanoa degeri, hakiki kalitelerine gdre, bAsi
olmuEtur. iEte bu kalitelerinden dolayrdrr ki, bu mal
bizim ihtiyagl:irrmrzdan herhangi birini- tatmine yarayrp
iibiir ihtiyaglanmrza yaramaz,
20 kilogram kahvenin kullanma degeri. kahvede bulunan
kalitelerden dolay,drr. Kahvenin kalitesi herkesin bildigi
mayii vermesindedir. Fakat kahvenin bu kalitesi bizi ne
giydirir, ne de bize gEmleklik kumaq verir.
Bu sebepten dolayr 20. kilogram kahvenin kullanma
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deferinden faydalanmamrz ancak kahve, igmek ihtiyacrn
duydufumuz vakittir. Fakat, efer, bunun aksine olarak,
bir g6mle[e veya bir elbiseye ihtiyacrmrz varsa, 20 kilogramhk kahvenin kullanma deferini ne yapaca$rorzr
bilemeyiz, veya daha dofru siiylemek igin, e!,er o malda
kullanma degerinin yanrnda bir de'degigtirne defieri olmasaydr onu ne yapacaktrk.
Bunun iizerine, ihtiyacr olmadrfr bir elbisesi olan ve
aksine kahveye ihtiyacr bulunan bir baqka adama rast
geliriz. O vakit hemen bir degigtirme yaprhyerir. Biz
ona 20 kilogram kahve veririz, o da bize elbiseyi verir.
Fakat nasrl oluyorda mallar, birbirinden tiirlii kaliteIeri itibarile bagka olmakla beraber, yine kendi aralarrnda-yani kullanma de!.erlerinden dolayr- oaltm miktarlar
ile de!igtirilebiliyodar ?
Bunu zaten siiyledik. Qiinli mahn kullanma delerinin
yaninda bir de defigtirme' deferi bulunuyor. $u halde,
deligtirde, de!.erinin yani asrl de!.erin, esasr istihsal igin
gereken insan qahgmasrdrr.
Mal iggi tarahndan halkediliyor; insan qalrgmasr uala
varhk veren do!.urucu cevherdir. Substanre gtn4iatrice.

Deoek oluyor 'ki biittn mallar, kaliteleri itibarile
kendi aralarrnda ' baEka bagka olmakla beraber. cevher.

lerinde yine birdirler, giinki damarlarrnda ayni kan bulunan ayni babanrn krzlaridrrlar.
Eger 20 kilogram kahve bir elbise veya 20 metre bez
ile de!,igtiriliyorsa, bunun sebebi, 20 kilogram kahve
istihsal etmek igin, tab-ri bir elbise veya 20 metre bez
yapmak igin ayni miktarda insan igi gerektir.

'!{
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rinsan ipidir ve deferin
$u halde deEerin cevhcri
bnyiikhffi bu iosan.iginin bny[kliigii ile tayin edilmigtir.
Delcrin cevheri her malda birdir:
Dolerin ifadesi olmak itibarile maltarrn kendi arala'
rada hepsi mfisavi - yani hepri birbirile defigtirilmiye
kabiliyetli - oluaer igin yaprlacak qey biiyiikliiklori m[savatlagtrrmaktrr.

Defierin bfiytkliiga iqin bEyifkltgnne baglrdrr:
On iki saatlik iqle yalnrz altr saattc yaprlan igin iki
oisli bir deger elde edilir.

$u halde, belki biriei diyebilir ki, bir iqci, beceriksizIil. veya teribellilinden dolayr, yavag galEhkga o nisbette
iatihaal

ettili

deger aitar,

Bunun kadar yanLq birEey olauaz.
Deferin cevherini yapan Paul veya Pierri'in iqi dog.ildir, belki orta bir iEtir, bu ise her vakit miisavidir ve
buaa sadece Sosyal ig derler. Travail social,
Herhangi bir istihsal merkezinde orta bir ustahk ve
orta bir kuvvetle gahgan bir igginin vasati olarak yapdrfi
iEtir.
Mahn ayni zamanda hem kullanma ve hem de de[iqtirme degeri diye iki karakteri oldufu bilinnelidir, Herkese (aideli olan bir igle mahn dofaca$r anlaErhr, Mesel6,
hava, tAbii gimenlikler, bakir toprak vesaire.. Her ne
kadar insan iqin faideli iseler de birer defer tegkil
etmezler, giinkfl buqlar insan iginin firiinii (mahsul) ve
biaaenaleyh birer ral degillerdir.
Bir bakrmdan da, bagkasrna faydal olamayacak olan

*

t4esyayr biz strf kendimiz -kullanmak

igin

imal edebiliriz.
bu takdirde biz mal igtihsal etmig oluayoruz; ve ne ba!kalan, ne de- kendimiz iqin hig bir faydalarr olmayan
egya imali igin gahgtnfimrz vakit yine mal. istihsal etmiq
olmayrz.

Demek oluyor ki, mallar kendi aralarrnda deiigtirilir,
yini mallarrn biri 6b0riiniin muadili olarak ortaya gikar.
. Defigtirmelerin en biiyiik kolayhgr igin muadil olarak
herhangi bir oalro kullanrlmasrnda her vakit anlagrlabilir.
B6ylece bu mal .umumi ouadil yini para oluak igin' 6biir
mallann arasrndan grkar ve onlann kargrlartna geler.
$u halde para, ahgkanhk veya kanunun emri ile
umumi muadil vazifesini monopolize eden maldtr.
Bizde giimiig ile biiyle oldu.
Yoksa eskiden 20 kilogram kahve, bir elbise, 2O
mctre bez ve 250 gram gflmiig kendi aralartnda farkstz
olarak de!'igtirilirlerdi, bugiin, 20 kilogram kahve, 26
netro bez, bir elbise her biri 250 gram giimfig eden iig
maldrr denecektir.
Fakat gerek de$qtirme igi bir maldan 6biiriine hemen
yaprlsrn, gerek para vasrtasile olsun bunun kanunu her
vakit birdir. E!-er degigtiroe degerlcri (mffsavi) denk
degilee higbir vakit bir rnal bir bagkaeile-efer birini elde
etmek igin gereken ig.e denk de[ilse - de[igtirilemez.
Bu kanunu unutmEYrdrr. Qiinki bundan sonra stiyliye'
ceklerimizin hepsi onun izerine dayanmaktadrr.
Bir defa para ortaya grkhktan sonra, maltn ral ile
do$rudan dogruya veya anide ilefigtirilmgsi hemen
durur.

-15Arhk, rnall# hep.para vasrtasile defigtirilecektir :
$tiyle ki, baEkasrna devredilmek istenilen bir mal, iince,
paraya gevrilmelir, ondan sonra da para yine

mala

geg-

melidir,
$u halde deligtirmcnin form [ siirekli bir mal zenciri oluryacaktrr, belki miitevali bir mal ve para zenciri
olacaktrr. Igte :
Mal
- para - mal - para - mal - para,
IMorehamsis - monnail].
$u halde, bu formfilde mahn miitevali tahavviillerinin
dairesinde buldu$umuz gibi, ayni zamanda da, para tarahndan devredilen genberi de bulmug oluyoruz. Ve biz
sermayenin formiilfinii de bu formiilden grkaracalrz. Birikmig bir takrm mal veya ayni gey olan paraya sahip
oldulumoz vakrt, bir mrktarda zenginligile sahip olmu5.
bulunuyoruz Eger bu zenginlife biz bir viicut, yani ilerlemefe uyguo bir uzviyet verebilir isek, kapitah elde etmig olaca!rz.
herlemege uygun bir viicut veya bir uzviyet edinmek
dofmak ve golalmak demektir. Ve filen, kapitalin asrl
ve esas paranrn qo$almasrnr temin etmek imknnrna dayanrr.

Meselenin halli: Kapitali dofuracak qarenin bulunmagu
st,
bagka meselenin halline bakar: Paraya para do!,ur.
mak garesini bulmak, veyahut: Gitgide parayr qolaltmak
garesini bulmak.

Mallar ile paranrn gevirdikleri genberi g6steren formiilde para tabirine siirekli qo$almayr g6steren, meseli
bir rakkam ile giistererek, bir igaret ekliyelim. $unu el.
de .edecefiz :
Para: mal - prra 1- mal - para2- mal para 3. Iqte kapitalin
formilii.

I

IKINCI BOLUM

KapitalNasrl DoEar?

.n"lirdu,
Kapitalin formiil[ dikkatla incelenirken
"on
kapitalin dogusu oeselesi qundan ibaret oldufu giirfiltr.
Maliyet fiyatrnden fazla gelir getiren bir mal bulmak.
Oyte bir mal bulunmah ki, elimizde oldukga, degeri artsrn, Sattrsrmrz vakrt alrr iken iidedigioiz paradan daha
Iazlasrnr elde edelim.
!{acrh o maln eleetiki oluasr gerektir. Qiinkii o mal
climizde oldukga, bir az gekilerek, degeri biiyiittlebilsin.
Bu acayip mal hakikatta vardrr ve adr da ig kabiliyeti
veya ig kuvvetidir. Igte parasr otan, biriktirilmig bir zen'
iinligi (servet) olan adau o biriktirilmig paradan kapital do$urtma[ isteyerek ig kuvveti aramak iqin pazara
gidiyor,
Kendirini takip edelim. Pazarda geziniyor ve orada
iggiye rast geliyor. Oda oraya, biricik. malik oldufu maL
ig kuvvetini, satmaya gelmig.
Fakat iqgi bu kuvveti toptan ve birden satmryor, igini yalnrz krsmen satryor. Muayyen bir zaman, bir giin,.

Iq aletleri ve ilk maddeler ile temsil edilene defigmeyen kapital de*rir. Binalar, kaloriferler, avadanhklar, iq
ya[r, k6miir, zeytinyafi vesaire gibi yardtmct maddelerle
demir, pamuk, ipek, giimtg, odun vesaire gibi ilk m:id'
deler de!igmeyen kapitali teqkil eder. Giindelik ile yini iq
kuvvetinin liatile temsil edilene de de!'iqen kapital denir'
Birincisine de!iSmeyen deniyor, giinkii zaten iqtirak etti!'i
oahn de!eri iginde kapital'in degeri defigmeyor;ikincisine ise
defiqen deniyor, giinkii bir mahn de$erine degi$oteyen krsrB
diye girerek kapitalin de$eri artarak de!'igiyor' Artrk'de!er
yaratan yalntz degiqen kapitaldir ve makina ise ancak
de{'iqmeyen kapitalin eczasrndan olabilir'
Kapitalist, biiyiik endiisttide, eski gahgmalartn pek
biyiik bir ktsmrndan faydalanmayr dfiltniir, trpkl tabii kuv'
vetin biiytik bir krsmrndan Iaydalanaca[r gibi, yani bedava'

Bununla beraber, bu amaca varmak igin, kendisine'
az gok pahahya mal olan bir mekanizma lizrm oldulu
glbi her vakit de kapitalist bir mrktar da iE sarfetmelidir'
'ne de su ile ha'
Fakat kapitalist ne buhann kuvvetini,
vamn harekete getiren hassalarrnt satrn almak zaruretinde
olmadrlr gibi ne icatlan ve ne de ayni oeslegin avadanfiklannrn teliimulilnii sattn almafa da mecbur delildir'
O, b0ttn bunlan, hig masraf etmeden ve istedigi kadar
kullanabilir. Kapitalistin iqe uyan mekaoizmayt sattn
aloasr kifidir. Makina s6ylendigi gibi deligoeyen kapi'
S
talin cczastndandrr.
kendi
nisbeti,
Makinanrn, Bahn deEerinin terkibindeki
istihliLi ile k6mtp, ya! vetsirc giBi yardrrcr maddelorin

'rrA

\ \\r

-50istihlAkile mebsutan ve maLa de!'erilen mak0sendir, bu demektir ki, bir mahn imalinde makinenin agtrnaslla yardrmcr
maddelerinin istihlAki ne kadar gok' ise o nisbette o makine
o mala def'6rinden bir krsrm verir. Bunun aksine olarak'
makinenin yaptrlr maln deferi ne kadar biiyiik ise, o
makinenin aflnmastnln o mala'devrettigi deger payr da o
nisbette kiigiiktiir.
<Eger bir buharh qekicin hergiinkii aErnmasr, kiimiir
sarfiyatr veaaire pek gok diiliilmiiq demir iizerine tak'
sim edilir ise, her denrir kentaline ancak pek az bir de!'er miktan diiEmiig olur. Eger bri qekig, kiigiik delikler
aqaydr ddgerin bu miktarr tabii pek fazlalagacak tr. ' [1]
Makine, biiyiik endiistri sisteminin yayrlmasr ile, ka*

pitalist tarafrndan elde edilen levkalAde men{aatlerin do!'
rudan do!'ruya bir kaynafr olmaktan grktr!'r vakit, kapita'
list bu yeni istihsal kuvvetinden biiyiik bir miktarda artrkdeger elde etmek iEin daha bir gok yollar bulmafa muvaffak oldu.
< Kapital bir. kere makinaya sahip olunca heman 56y'
le haykrrdr: Kadrn igi,gocuk igi !insantn iqini azaltacak.
olan bu kuvvetli vasrta b6ylelikle giindelikcilerin sayrsrnr
arttrroaga yaradr. Yag ve cing farkr gtidbtmeden, bir
ailenin bitiin ferdlerini makina kapitalin sopasr 6niinde
e[di, Kapital ugruna mecburi galEma bu suretle de$iL
yalnrz gocuklu$un oyunlannrn, fakat hatta aile igiode ve
aile igin serbest galtqmanrn yerini aldI.
E
<lg kuvvetinin deleri, yalnrz igginin yaEaoasr iqin li'
[1! Marx, S.
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diiqii'
ol"n vakit ile de!'il, belki ailesinin de bekasr
qarqtya
nfllereil, tayin edilirdi. Ailenin bfftiin ferdlerini
atrvermekle makina, insamn iq kuvvetini bttin aileyo
degeiini
teEmil ile taksim ederek iqgirin ig kuvvetinin
ll
azaltryor. Ailenin meseli taksim edilebileclEi dirt.
bakor.,"tinin birden satrn alnmasr belki eskiden arile
fazlaya
dahada
basrnrn ig kuvvetinin satrn ahnoasrndan
giiniiniin yerini
i5
bir
mal olacaktrr. Fakat bu suretle
diirt
d6rt i$ e'Un[ aldrglndan bir kiginin iEine nisbetle
fazla gahgmasile fiat dffqtt'
kiginin
kapitala. d6rt
5i.di y"lnu bir ailenin yagamasl igin
borg'
kigi iglerini degil, hatta fazla iglorini bile vermege
ludurlar. B6yleoe makine aynr zamanda kapitalin istismar
insan malzealanrnr biiyfituekle yani istishar olunabilen
golaltmakla istihsal'in miktannt da arttrrmtg oluyor'
mesini

*M"tioccltlgin kapitalist tarzile kullamlmasr mukavele
birinci
rnlam,nr b"gtuo- aqa$r berbat etmiqtir' Mukavcleniri
mal'
q"rt, U"pit"ii"t ile i99i birbirinin kargrsrna miietakil
yani biri para ve istihaal vasttalarma 6biirt de
l"r.
".hip
ig kuwetine malik kimselar gibi grkacaklardl'- - grbi tam
Fakat bugiin kapital gocuklan veya gocuklar
Eskiden igqi
serbeet ve regit olnryanlarr satrn ahyor'
eatardr' $imdi
serbestge malik oldulu kendi is kuvvetini
Artrk k6leler 6atan bir adam
karrsile qocuklarlnr
'atryor'
oldo.'[1]
.Ef", -"Lin., igin istihsal kabiliyetini arthrdak igin
imali igin lizrm
en kuJvetli vasrta ise, yani bir mahn
[1] Marx, S. 171

,

olan ig miiddetinin krsaltrlmasr ise, o vakit ele gegirdigi
endiistri klsrmlarrnda, kapitalin deste!.i olmak itibarile, ig
giiniiilii tabii srnrrlarrn iitesine kadar uzaltan en kuvvetli
vairta olur. 'lg aleti makine oluverince miistakil olarak
iggilerin kargrsrna grkar. Kapitalisti bir tek hrrsr.karekete
getirir: Kendisine engel olan insan tabiatinin _ bu tabiat
ddyanrkh fakat alistikidir - asgari bir mukavemete kadar
indirilmesini ister. Makine iEinin g6riin[iEteki kolayL!,r ve
kadrnlarla qocuklarrn daha kullanrqh ve daha uysal bir
unsur olmasr bu kiilelegtirmek iginde kendisine yardrm
eder,
<Makinelerin maddi agtnmasr iki ttrlii kendini g6sterir: Bir yandan, madeni parglarrn ahg viripte a$rnmasr

,

'

.

gibi, makinelerde kullanrlmakla aErnrrlar, ve iibiir yandan
da bir krhcrn paslanmasr gibi, makinelerde kullanrlma_
makla .agrnrrlar. Bu ise unsurlar vasrtasile makinelerin
bozulmasrdrr. Makinelerin birinci gegit agrnmalarr kullamlmalanna giire, agaf.r yukan, oebsuten ve sonuncu geqit
agrnualarr ise uak0sen miitenaeiptir. Bundan bagka
makine bir de denebilir ki manevi aSrnmrya da maruzdur,
Aynr cinsten olan makineler daha ucuza mal olursa,
veyahut daha mfikemuel sakineler rekabet etmiye bag.
larsa, makine de o nisbette defigtirme degerinden
kaybeder.> [2]

Bu son zaran gidormek igin kapitalist makinesini
.U1!! "l,t"E: k",l* gok gatrgtrrmrya mecburdur ve
[2] Marr, S.
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hergeyden 6nce, gece igile yedekli sistemini kabul
ederek, gahgma miiddetini daha ziyade. uzaltmrya baglar.
Posta beygirlerinin de!.igtiriloesini giisteren bu yedek
kelimesinden zaten anladrlrmrz gibi bu yedekler sistemi
iqi birbirini defigtiren'iki i99i gurupile yaptrrmaktrr. Bu
iki gurup her oniki saatte veya iig gurup her sekizsaatte
bir kere iq bagrna gelerek netica itibarile yirmi diirt saat
durmadan makineyi igleturekte devam eder. Kapital igin
pek faydah olan bu sistem makinelerin ilk grktrklarr vakit
hemen kabul edilmigti. Bu sistem aynr zamanda kapitalistin fevkalAde denilen v4kitte ve makinelerin yayrlmasile
artrk arkasr kesilecek olan, kirlan azami surette kendisine gekmekte acele ettili devirdir. Kapitalist, Eu hqlde,
makineler sayesinde, Maniilakatiirde iqe yiikletilen zamanrn her tiirlii engellerini ve giiniin biittn irnrrlarrnr
ortadan kaldrrryor, ve tabii giiniin srnrrlarrna geldigi
vakit, yani bugiiniin yirmi dtirt saatinin tamamile sarfedildigi zaman, bir tek giin ile iki, iig, diirt ve daha da
ziyade giin yaptnanrn, i;i iki, iig veya d6rt defa arttrnlmakla garesini buluyor. Evet, eger bir i9 gfiniinde iggiye
iki, iig, diirt de(a daha fazla ig giirdiirmenin garesini
bulursa eski i9 giiniiniin artrk iki, iig, d6rt gtne bedel
olacagr muhakkakhr. Ve kapitalist, dedigimiz gibi, 9ah9mayr daha ziyade qofalirr ve zorlarsa, bagka bir tabirle
bir tek i9 giiniine iki, iig veya d6rt giin katarsa bunu
yapmrya imkin bulur. O, bu neticeyi makineleri ile elde
ediyor.
<Buharh makinenin tekAmiil0

dakika baqrnda verdigi

piston sayrstnt

aynr zamanda aynt mot6rle'
arthrmadan ve hatta azaltarak daha

artttrdr ve

L6-ii. "irfly"t,nt
kuvvet sar(ile
btyiik

daha miih'rm

bir

mekanizmantn

harekeie gelmesine imkAn verdi'
' Nakil mekanizmasrnrn tekdntl[ 'siirtiiloeyi biiyiik
ve k8giik mot6r afaglarrnrn' tekerleklerin' -tamburlann
azalan bir asgariye
vesairenin kutru ile a[rrh{rhr her giin
her biiliimiin'
do[ru giitiirdii ve bu suretle mekanizmanrn
d" buiu.,n artmrg kuvvetini daha siir'atle nakletoiye
hareket kuvvetini
muvaffak olundu' Makinenin siir'at ve
san'atrnda oldu!'u gibi
arttrrmakla beraber, modern dokuma
oldulu g'rbi'
hac6i;i kiiqiiltmiye ve biikme makineginde

adet

Utro,"tet, harekete getirdigi aletlerin.
""""ve hacmini arttlrorya veya aletlerinin mEteharrik'
tefe"ruatrnda de[igiklikler yaparak'
itgt.,

".it,.rnnkigin
tVlule i$lerinin
yrllarrnda oldugu gtb\, Selfacting
gibi muvaffak
siirutini beqte bir niabetinde arttrrdrklan

fISZ

'
'

olundu.

bir lngiliz fabrikacr g6yle diyordu:
olutsa' niakinelerin
[Eski zamanlara kryas edilecek
gok dikkat ve
p6k fazla artan gabukhgr, igqiden daha
amele'
iaalliyet istemesi yiiziintlen, Iabrikalarrn muhteli{
gok arttrrdr'l
lerinin icap ettirdigi iS gayretini pek
kurultayrnda
96yle
1844 d; Lord Ashley komiin
1836 da

diyordu:

'[Fabrika ameliyelerinde kullanrlan isqilerin iii - bu'
bugiin
u-iiyultrin tatbiki kabul edildigi vakte nisbetle '
piiphesiz' milyonlarca
Oo .*f' daha lazladrr' Makineler'

€ser viicuda getirdikadamtn adalesinin Yerini tutarn bir
ve hem
i.t ,*t "yo, ,"."'dt da hem kendi s6yileriniinsanlann
a. i-n"X",, hareketlerine boyun egdirdikleri
sutette arttrrdtlar'l Irl
galrEmalartntn miktannr miithiq bir

'

iSgideo
oFubrrkud" aletin kullantlmasrndaki ustahk
arasrndaki baEhca fark gudur:
-"ti.,"l"ru gegiyor" iqqiler
iEgiden
f - M"tin"nin Bot6r ktsmrna bakan birkaE
igqilerle;
'oaada hakikaten makinenin alet krsoile ulraqan
hepsi gocuklardan ibaret olup birincilerin

2-

Hemen

krsma aga$t yukarr
currinde bulunan 6di iEqiler' Bu ikinci
makineve iqle'
;;;;;;;*;,,t,"o ooto" 'l-enteurstd vani
iki biiyiik smtfrn
nO maddeleri verenler girer' Bu
""""0
itibarile ehemoiyetsiz bir taktm miistahdemy"nrndo
""y,
marangoz vesaue
1", tordrr. Bunlar miihendis' makinist'

giUi -"Lio.ti biitiin aletlerin kontrolii ve lnzrmgelen
fenni bir terbiye
iasrirut ile ufraErrlar' Bunlann bhztlarr

'

olan' y0ksek
alan ve bir takrmlan da birer zenaat sahibi
li. iEgl srn,ftdrr' Bu gibiler fabrika iggileri halkasrntn
edil'
i*,ti. Uttur-akla beraber labrika halkrna il6ve
miSlerdir.
<Makine

ile

gahgmak ancak iqqin-rn

'

makinenin siirekli

uydurabiloesi
ve Euttarit hareketine kendi iiz hareketlerini
ugra{Easrna alr$rDrl
iqin ' geng yagrnda bu gibi iSlerle
makine iSini gablk'
Urtuniu"rn, icap ettirir"' Qocuklarrn
bir srntt r99r
iukla 6grenueleri o iq igin artrk hususi
Omrii oldukga bir
bulundurma mecburiyetini kaldrnyor'
edilen ihtisas' artrk
aletin bir Parqaslnr kullanmaktan elde
lll Marx' S' 178
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biitiin iirqriinde. bir ma.linenin bir pargasrnr kullanmak
ihtisasr halini ahyor. Taksim edilmiq. bir makinenin bir
krsmr olmasr igin ta. gocu[luktanberi iqginin bizzat
kendisini defiqtirmek istiyerek makineciligi suiistimal ediyorlar. Igginin dtil vermesi' igin lAzrm olan
masraflar biiylece bir hayli azaldr!'r gibi aynr zamanda
da {abrikaya ve binaenaleyh kapitaliste olan mutlak ba!'
hh$ tabii bir krsmr oldu['u k[lliirt ba[hhfrgibi
- tamaD
oluyor.
<Mantfaktiirde ve zenaatta iSgiye alet hizmet eder,
labrikada ise kendisi oakineye hizmet eder. Orada ig
.aletinin hareketi iggiden baqlar, burada ise kendisi boyun
e$miye mecburdur. Miniifaktiirde, igqiler canlr bir mekanizmanrn pargalarrnr tegkil ederler. Fabrikada iggilerden
ayn ve cansrz bir mekanizma vardrr ve'ona kendileri
canh birer leri' gibi ilbak edilmiqlerdir... Hatta igin kolayhgr 6;16 bir igkence'vasrtasr oluyor, giinkii makine i99iyi gahgmaktan kurtarmayrp yalnrz igini ruhundan mahrum ediyor... I9 aleti iqqinin 6niine makinelegerek hatta
kuv'
iEzamamnda bile
kapital ve iilii i! gibi canh iE
vetine tahakkdm ederek ve qnu yutarak grkIyor.
<lstihsalin fikri kuvvetlerinin el iginden ayrrlmasr ve'
fikri kuvvetlbrin kapitalin ig iizerine tahakkiimii haline
gelqesi, evvelce s6ylendisi gibi, makinecilik esasr iizerins
kurulan biiyiik endiistride gtiriilmiigtiir,
Fennin iiniinde, gaqrlacak tabii kuvvetlerin iiniinde,
Iuuazzam sosyal igin dniinde makineye ilive edilen ve'
onunla, birlikte Efendi n\n kuvvetini tegkil eden, tek
bagrna igginin teferriiattaki ustah$r, nakine yardtmr ile,
giiriilebiloesi miigkiil bir feri' iibi kayboluveriyor. Bey-

.g

ninde, makine iizerinde sahip oldulu monopoliin ayrrlamamak iizere .birlegmiE olan bu efendi, ihtilif halinde,
bu tahkirleri iEgilerine frrlatabilecektir :

[Fabrika iggileri hakikatte i;lerinin pek agafr bir
kaliteden oldugunu, ve yaphklarr iEin kolayhkla 6[-renil-

digini ve nisbeten iyi iidendigini veya en az miitehassrs
olanlara bile krsa bir zaoanda iigretildigini ve baqka
iggiler tarafindao bu ig daha siiratle ve daha ziyade yaprldr$rnr unutmamalrdrr. Hakikatte efendioin makineleri igginin .iginden ve ustah!rndan daha 6nemli bir
imili temsil ederler. Zaten bu ustahgr en adi bir i99i bile
altr ayhk bir grrakhkla 6frenebiliyor.] (Usta biikiictler
ve maniifaktiiryeler koruma akgesi komitesinin raporu.
Mangester, 1851)
ulgginin iq aletinin muttarit hareketine ram olmasr ve her
iki cinsten ve her yagtan insanlardan toplanan iqgiler sayr-

srnrn iizel teqekkiilii, bir krqla disiplini halkeder ve
Jabrikalar rejimi ni dolurur. Orada, iinceden s6ylenmiE
oldu!,u gibi, bu nazaret ve mtrakabe tegekkiiliiniin en
yiiksek ilerleme derecesine vardrfr ve iqgilerin, el igqisi
ile ustabagr endiistri ordusunun adi nefcr ile ktgiik zabiti
olarak ikiye aynldr!.r giiriiliirri
Fabrika giizelliklerinin saz ozanr olan Dr. Ure bu
inesele hakkrnda giiyle siiyliiyor:
[Makinah fabrikada en baghca zorluk, iE de insanlarr
iDtizam$z aLgkanhklarrndan vaz gegirmekten ve makias-

nrn de$igmeyen intizauuna

uydurmaktan

ileri

gelir,

Kendi kendine igleyen makine sisteminin ihtiyag ve

I
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-5U-58icadt ve bunun
siiratine uygun bir diaiplin kanununun
tatbiki ancak hergiile lnyrk bir tegebbiistil'l

-"r"ff.Otrt "
vazrh kanun imig gibi

{abrikanrn kanunun'

<Ozel bir
da, burluvazinin' pek hoquna giden kuwetleri' iyt'l::"t
pr"rripit. ve yine buriuvazi iarafindan tatbik edilen
kapital iqqi'
temsil siitemine ehemmiyet vermeden [1] ve kendi key'
lerinin iizerinde giittiifii otokrasiye g6re
Kiilelerin kihyasrmn ktrbactnrn

{ince hiiktm siirilyor'
geqmiEtir' 'Tabii
;;;" ;;,. b"q,o,,, t"z"l"t defteri

bu

ve
giindeliginden kesilen cezalar
ve tevki[attan i5ut"1117.'r [2]
Friedrich Engels E6Yle diYor: [3]
reva giirdiigii k6lelik fabrika
[Buriuvazinin proletaryaya
oldulu kadar hig bir yerde ap aydrn giiriin'
"i"t"-ind"
kalkar' l59i {ab-mez. Burada hukukan ve filen hiirriyet
iki dakika
rikada sabah saat beq buqukta bulunmaldrr'
ise yalntz yegeq gelirse ceza gtiriir, on dak'rka gecikir
b:ri:i
luk,]"n "on." iqeri ahnrr ve giindeliginin d6rtte'
iSgi kumanda ile yeyip igip uyumahdrr"' Fab-

l"r"l"r,n

hepsi

de

i*O"r"r.
Lamural,n'O"o:-,
.
tll K;.t1"'f;'k'"" ait birpreneipi'
-:1 -,:"Liberal ve
megeledir'
(t"skiiii, u"."iy")k.uuouoa
(riamurav'
':l::::::l
iif.-.1"'a" S.tf,". iiq Luvvet vardrr : I '- Kanun vapao

eden (Hiikfimet) 3 - Adalet d"C'::". |M'.hf"-ve 8l temeil arstemr rse
melerl lTegLiliir eoaeiye kauunu M' 6 ve 7
hak ve
;:;;;i";;1;,n* -ii'"""il ol"'k ravlavlar
-g-5ndermesi
11]
10
ve
M
[Tegkilitr esasive kaouul

i"-' i.,,"*,.,t'[
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'"rii""iir'.
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b' kitapt" adrarr gesen buiuva vazrcrlar
i;i ;;;i;f;;;"r"
aulaglecalt
;t. k..t9tr.,l-.*"lrarr, Lendirini, iaten iiz s6zlerinden
gibi, Matr ile uyfuo bir lur'tte yiriiyor' (Cafi6ronuo
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-59'rikacr miietebid bir vazi'r kanundur. Kendi keyfine gbre
nizaular yapar kanunu de$iqtirir, gofaltrr, azalttr ve "
hatta en acaib hiikiimler koysabile mahkemeler yine iqqiye: [<mademki bir mukaveleyi serbestge kabul ettiniz
hiikiimlerinede boyun eymefe mecbursunuzr....]
<Bu igqiler, dokuz yagrndan iiliinceye kadar, fikri ve
cismi kirbaqlar alttnda yaEamafa mahk0mdurlar.> [1]
< Mahkemelerin dediklerini iki hadisede misal olarak
alalrm: 1866 da Sheftield de bir igqi bir metalurli {abrikasrna altnorgtt. Fabrikacr ile yaptr$r bir kavgadan sonra.
patronu igin gahgmala katiyen devam edemiyecefini siiyleyerek labrikadan grktr. Mukaveleye riayet etmediSi iqin
takip edilerek iki ay hapse mahkOm oldu, (Eger mukaveleye riayet etoeyen fabrikacr ise aleyhine ancak hukuki
bir dava agrlabilir ve yalntz zarar ve ziyanlara mah'

k0m edilebilir.) Hapisten grktrktan sonra
iEgiye

fabrikacr
mukavele mucibince {abrikaya diinmesini emredi-

yor. igqi cezasrnr bitirdigini s6yliyerek reddediyor.
IECi tekrar mahkemeye veriliyor ve - her ne kadar
hikimlerden biri olan M. Shee hadiseyi bu gidiqle bir
adau miinav6be ile biitiin timrii oldukqa ayDr suqtan
dolayr mahk0m olabilece(i igin agrkga bir adli hata olarak
haber verdigi halde - ikinci defa olarak mahk0m oluyor.
Bu hiikilm cahil kiiy h6kimleri tarahndan de$il, Iakat
Londranrn en yiiksek mahkemelerinden .biri tarafindau
verildi.

.lkinci hadise

1863

de Wiltshire'de oldu. Quha fabri-
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kacrsr Harrupp adh biri tarafindan tutulan takriben otuz
makineli zenaat dokumacrsr iEgi kadlnr bu Harrupp sabah-

leyin ge! kaldrklan vakit iggilerin giindeliklerinden iki
dakika iqin altt pens, iiq dakika igin bir gilin ve altt pens
hesabile kesmekten ibaret olan bir itiyadrndan dolayr greve baglamtqlaidr. Harrupp fabrikanrn saatini galmak
iizere bir geng gocugu oemur etmigti, bu gocuk bazan
altrdan iince saati " galardr ve galmayt bitirince kaprlar
kapanrrdt ve girmiyen iggi kadrnlara para cezasr
'verilirdi. Fabrikanrn iginde bir saat bulunmadr!-r iqin
zavalh kadrnlar Harrupp'dan ilham alan bu geng saat
galrcrsrnrn keyline bafl kalrrlardr. Aile anasr ve gen[
krzlardan miirekkep olan grev yapau i99i kadrnlar - eger
saat gahcrst gocuk yerine bir galar saat konursa ve efer
daha insallr bir para cezast tarifesi tertip edilirse - ige
baghyacaklartnr bildirdiler.
uMukaveleye riayetsizliklerinden dolayr Harrupp on do'
kuz kadln ve geng ktzt hikimlerin ilniine grkardt Bunlarrn

her biri altr pens para cezaarna ve iki Eilin altr pensde
mahkeme masraftna, biitiin dinleyicilerin biiyiik nefreti
karqrsrnda, mahkam edildiler. Mahkeme celsesinden Harrupp halkrn tslrklart arasrnda grkrp gitti.> [1]
Her frrsatta ilk makinelere g6sterdikleri sureti kabulden de giiriildii$ii gibi, Iabrikanrn ve biiyfik endiistrinin
hazin neticeleri, her vakrt iggiler tarafindan zaten tahmin
edilmigtir:
< On yedinci asrrda hemen biitiin Avrupada, Alman'
[1] Mar: S. ls3.
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ve

kaytanlar dokuma makinesinin icadr vesilesile,
iggi isyan.
larr oldu.r
1636 da venedikde grkan bir kitapta papas
Lancelotti
gunlarr anlatryor:

lDanzikfi Antoine Miiller memleketinde takribco elli
yrl iince (Lancelotti 1579 da
.yazryordu) bir delada diirt.
ten alhya kadar dokuma yapan bir marifeili
makine giirdii. Fakat bir takrm iggileri dilenoe!.e mahkrjm ut_"-"io.

den korkan Danzik meclisi bu icadr kaldrnp
mucidini gizlice bogdurdu.j
<7629 da bu ayni makine ilk defa
olarak Leydede
kullandr. Srrmacrlann kryaularr iince belediyeyi
bu makiyi men'e mecbur etti.r Boxhoru bu vak'a hakk,ndi giiyle
diyor:

'

. [Leyde,de b6zr kimseler, Jundan yiroi yrl 6nce, bir
tek igginin ayni vakitte bir kag igginin yaptrgrndan
daha
lazla ve daha kolaylkla kumaq yapabileceEi,
bir dokumacrlrk l'akinasr icat ettiler ve hakim
tarafrndan
nrn kullanrlpasr yasak edilinceye kadar bu makina_
doku.;;r*
arasrnda giirtltiiler ve kavgalar
grktr.]
Kutrlanrloasrnr tahdit ettigi bu makinanrn
aleyhine
7632 ve 1639 ve ilih. da bir
kag kararnamu .,"rdikt"a

sonra Hollandanrn kurultaylarr nihayet,
bazr gartlar ile
kullanrlmasrna 15 birinci kAnun
166l de bir kararname
ile izin verdiler,
<Bu aakina 1676 de Kolonyada
yasak edildi, ve aynr
zamanda Ingiltereye kabul
edilmesi dokumacrlar
arasrnda
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-63drlrnr birbirinden aylrmasr ve istihsal vasrtalar:nIn kendilerine def'il lakat makinanrn sosyal istismar qekline karEr
htcumlarrnr sevkedebilmeleri igin vakit ve tecriibe
gerektir. > [1]
Hasrh iqte makinalar ile biiyiik endiistrlnin iqgilere
hazrrladr!'r neticeler iggilerin bir gofu zaten, makinalartn
yerlerini almalart iizerine, {abrikalardan ko[uluyorlar' Fabrikada kalan azalmrg iggiler ise son i9 aletlerinin ellerinden ahndtgrnl giirmekten hasrl olan tahkire maruz kalmaga' ve makinantn k6lesi haline girmeSe, ve {evkalAde
gofaltrlmrE bir i5 giiniiniin yiikiinii tahoil etmefe' ve ka'
pitahn k6leleri haiine gelen kafilarile gocuklartndan vazgeqmiye mecbuidurlar. Ve nihayet. iEgiler miitemadiyen
qofaltrlmrq igin iEkencesinin dofurdu!u tarif kabul etmez rztrraplara ve biiyiik endtistri devrinde kapitalistin
artrk - defer htrsrna maruz kalmamahdrrlar' Fakat kapital
Allahr takdis etmek igin <ebedi kanunlanr adrnr verdikleri
ile hergeyi anlatrp hakh giisteren din nlioleri eksik
de!ildir.
Makinalarrn ag brraktrgr iqqilerin iioitsiz feryatlartna
kargr bunlar acayip bir kanunu <mahsup ve takas kanununu
bildirmekle cevap veriYorlar>:
.James Mill, Moe Culloch, Torrens, Semior, Jon
Stuart Mill vesaire gibi bir s0rii buriuva ekonomisti makinanrn, iEgileri fabrikadan kodufu vakit bile yeni bir

ig bulmalarr iqin tabiatile ve hep birlikte
daima serbest braktlfInr iddia ediyorlar.
Merr, S.
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-64<Bir kilim labrikasrnda bir kapitalistin 100 i99i kullandrlrnr ve bunlarrn da herbirine giindelik olarak 30 sterlin
lirasr verdigini farzedelim. B6ylece kendisinin sarfettiSi
delipen kapital 3000 Sterlin lirasrnr bulmuE oluyor. 50
iggi koguyor ve kalan 50 iqgiyi de 1500 $terlin lirasr
eden makinelere hizoet etmek igin kullanryor. Misali
sadelegtirmek iqin binayr, ktiuiirii vesaireyi hesaba katrnlyorum, Bir de kullanrlan ilk maddelerin, 6nce oldufu
gibi sonrada, yrlda 3000 Sterlin lirasr ettigini farzedelim.
Acaba bu de$igme ile herhangi bir kapital serbegt loi
brrakrldr ? Eski istihsal tarzrnda, kullaorlan paranrn topu,
defigmiyen ve defigen iapital, 6000 Sterlin lirasl idi.
$imdi bu para {500 Sterlin lirasr def'igmiyen kapital (3000
Sterlin lirasr ilk maddeler ve 1500 Sterlin lirasr makineler
igin), ve 1500 Sterlin lirasr da deligen *apiialden ibaiettir, (50 iqginin giindelifi igio) de!'igen unsur biiitn kapitalin yarrsrndan d6rtte birine diigtt. Scrbest brrakrlacafrna,
1500 Sterlin lirahk bir kapital bilikis, ig kuvveti kargrhgrnda defigemiyecek bir halde, yani defiqenden de(iEmiyen kapital geklinde bagh bulunur. lleride 6000 Sterlin
lirahk bfitfin kapital higbir vakit 50 den fazla iqgi kullan'rnryacak; hstta' makinenin her tekioiiliinde daha da az
miktarda iggi kullanacaktrr.

rEfer yeni kabul edilen oakinetcr, ortadan kaldrrrlan
ig kuweti mecmuundan ve bunun kullandrsr aletlerden
daha az, meseli 1500 Sterlin yerine 1000 Sterlio cdiyorlarga 1000 St'erlin liral* bir dcfcfiqen kapital degigmiyen

*apital haline gelmig vc 500 Sterlin lirahk

bir

kapital
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serbest kalmrg olacaktrr. Bu serbegi. kapital, giin'
delik degignedi[i takdirde, kofulan 50 iqginin yerine'

'

'

I

ancak 16 igginin kullanrlmasrna imkin verecel<tir, ve hatta
16 bile delil, qtnkt kapitale tahavviil etmek iqin strbest
ibrrakrlan .500 Sterlin lirast krsmen, ig aletleri, ilk madde:ler vesaire gibi de!'iqmiyen kapital geklinde kullanrlmaL.drr, de!.iEen kapital olarak ve ig kuvvetine verilmek
aru." un-""t brnon bi, ktsmr kalmrg olacaktrr'
dMakinenin imali yalnrz bir takrm makinist iEgiyc i9

verir, zaten bu gibiter makinesiz o igi bulamtyacaklardr '
Fakat acaba kovulan kilia Eanfifaktiirii iggileri igin bir
.mahsup ve !akas mrdr? Her halde oakinenin yaptlmasr,
kullanrlmasrndan dolayl a9,kta kalan iggiden daha azrnt
.gahgtrrr. Kovulan iEqile'iin yalnrz giindeliklerini temsil
,eden 1500 Sterlin lirast, arttk makineye nisbetle iiq
.ouhtelif unsuru teusil ediyor: 1 - Makinenin yaptlmast
igin gereken istihsal vasrtalarrmn deferi, 2 - Makioist
iEgilerin gEndeligi, 3 - Ve efendileri tarafindan dercip
edilen artrk 'deger. Bundan bagka, makine ancak ige
yaramadrft vakit yeniden yaprlmahdri, ve o makineyi
yapan makinistleri mitemadiyen meqgul etoek igin, 6biir
*ilim maniifaktirlerinin de, birbiti ardrndan, iqqilerini
oakinelerle de!'iqtirmeleri gerektir.
<Fakat hakikatte mahsup ve takas nazariyecileri bu
.suretle anlagrlan kapital serbestisinden bahsetoiyorlar'
Onlarrn istedileri bagka Eeydir. Onlar kovulan iggilerin
yaqama vasrtalarrnr diigiiotyorlar.

Evet, misalimizde uakinenin yalorz 30 iqgivi <serbest

brraktrgu yp ayn, zamanda da bu iggilerle 1500 Stcrlirc
deferinde yaqama vasttalart arasrndaki mtnasebetleri
.lirasr
bozdu['u inkir edilemez.
Gilrduhtleri olmadrlr igio iggilerin istihlAk edemiyecekleleri bu 1500 Stetlin lirasr b6ylece tserbest brrakrl'
rur1qr oluyor. lgte 'en aqrk hakikatle hadiseler bundio'
ibarettir ! iggiyi yagaua vasttalanndan- mahrum etmek"
i5giyi yaqatacak olan gey (serbestt brrakmak' ekonomist'
fU" iifi"a" buna maLine vasrtasile igqiyi yagatacak olan
kapitali serbest brrakmak demektir' Hergeyin ilade tarzrna'
giire degiEti['i g6riilmektedir'
Nominileus tnollirc ticet mola : ,Kendilerine bagka'
adlar vererek muvakkaten lcnahklarrn tiniine gegilmiye

izin vardrr.r

[1]

[1] Marx S. 189-
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GUNDELiK
Kapitalist ietihral tarzrnrn miidalileri, gflndelilin igin
ficreti ve artrk.deferin de kapitalin iiriinii oldufunu, iddia

ediyorlar. '
Fakat Acaba ig ve galtgoa nedir?
Iq ya heniiz igginin igindedir veyahut iqgiden grkmrE'
trl yani ya ig birqeyi yapmak kuvveti ve kudretidir
veyahut zaten yaprlmrE olan o geydir' Hasrh iq ya ig
kuvvetidir veyahut maldrrI99i kendinden grkan igi yani istihsal etti$i goyi, nah
satamaz, giinkii bu kapitaliste ait olup kendisinin defil'
dir. IEqinin kendinden grkan i5i yani kendinin ietihsal
rfl"digi -alr satabilmesi iqin iq aletleri ile ilk' maddelere
malik olmasr gerekti, ve o vakit de igginin iatihsal elti$i
mallarrn satrctsr olmast icap ederdi' Fakat igqinin hip bir

yoktur, o, yaEamak igin bagkasrna biricik oah olan
gahqma giiciinii, iq kivvetini satma$a mecbur olan bir
proleterdir. $u halde kendisinden kapitalist ig tuvvet'inden bagka birqiY satrh alamaz.
Bu ig kuvvetinin, biitiin baEka mallar gibi, bir kullanEeyi

.

:
i
i

d"ry.i ve birde de!.igtirme defiori vardrr. KapiLlis:-,
.r".
.
iqgiye, kendisine sattr$r mahn,
degigtirme a"gurini ,"y"
sadece de$eri tider. Fakat, bu
6deme ile kapiialist sut,n
aldrgr Ealrn kullanma deferini dahi
birlikte satrn almrp

bulunur'Buaqaipmahnkullanmade!,erininikikalitesi
vardrr. Birincisi diger biitiin mallarrn degiEtirme
deSerile
birlikte malik olduSu ve bir ihtiyacr t"t_ir,
t"., ii""ut
"t.ut
olan, kalitedir; ikincisi kendine has
olan

," b, ,"1, ;;";

-$u
biitiin mallardan ayrran ve, deger halk uden,
k"litedir.
hald.e iicret fiattan bagka birgey temsil
"a"."r, nju
mevhum bir tabir olan igi temsil
edemeyip, b"lki ;$ i;;.
vetini temsil eder. Ve artrk _ de!.er
kap*alin bir firiinii
olaoaz, giinkii kapital cansrz bi. ;udde;ir
," ;;. ;;;;
mala girdigindeki de$er miktannr
muhafaza uao.. Art* de$er hig bir hayatr olmayan bir maddedir
uu ig t urr"ti
bulunmazsa, kendi baqrna brrakrldr{.r
vakit, ti9 Ui. f,.y"i,
olamaz. Artrk . deferi dopuran yalnrz
ig kuvvetidir. Ka_
pitale ilk hayat tohumu getiren o
dur. Kapitalia biitiio
hayatrnr idame eden o dur. Kapital
iEin *tlt - a"g.".inl
her,delikten gekerek ve enerii ile ig.r"k,,rrIuktul
b"gxa t,rr$ey yapElyor.
a
Ucretin baEhca iki qekli vardrr: zamanla
iicret, parga
-. ii:reh
il:
zamanla iicret muayyen bir vakit igin
Adenen.

orr. rrr giinliik, bir haftahk, bir ayhk
veraire ig igin.
Bu ig kuvvetinin fiatrnrn bir
riik is tuvvetin 3
;i,,':il:1T'I;rii:;l'.rr1,[
3 frank [cretle galrpryor denir.
$u halde giinde 3 frank 0cret bir giinliik iE
kuvvetinin

;;"

,
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Iiatrdrr. Fakat bugtn iliimkiin oldugri kada. uzun

lir.

olabi_

MeselA, eger giin on saatlik i"""19 f.rrr"i"r.t
i-"_
5tna 30 santim eder, ve eger on iki saathk ise iq kuvveti

saat bagrna 25 santim olarak iidenir. yani
kapitalist ig
giiniinii uzaltmakla i59iye ig kuvveti igin
verdigi fiatr
azaltmrE olur. Kapitaliet, ig kuvveti igin,
eski f]atr ve
hatta bunun da azrnr vermege devam ile
beraberr. iicreti
artrrabilir de. Eger bir kapitalist, iqgisinin- giindeli!,i
3,
franktan 3,60 a arttrrrrsa ve ayni zamanda
da i9 giiniinii
or saatten on iki saata qrkarrrsa, her vakit iggiye iq
kuvvetini saatte 30 santim hesabile aau.ig
ot"""t t,.,

E!,e.r kapitalist, giindeligi 3 franktan 3,60 a
grkararak
ayni zamanda giinii on saatten on beEe
uzatrrsr, ;$;,;;
ig kuvvetini, eskisinden daha az, 6deyecektir. yani
saatini 30 santim yerine 24 santime. Kapitalist,
igin uzun_
lufunu artrraca!.rna
zaten
makineler
ile
yapt,gln,
evvelce g6rmiiq oldugumuz
gibi qiddet .,e kuuvetini
arttrrmakla ayni neticeyi elde eder, Hasrh
kapitalist iEi
gofaltarak i$1iye namashdrane bir surette
hile yap-uga
muvaffak oldu; ve bunu, kendine birde
ciimertlik siiiii
vererek, hergiinkn giindeligi artrrmakla yaptr.
Kapitalisi iggiye saat hesabile para verdi!.i vakit
bile
iEi uzaltarak veya krsaltarak, ve fakat her vakit
her iq
saati igin ndnuskArane bir surette ayni parayi
vererek,
yine isliye fenahk etmenin q"r""lni bulur. Bi,
saatl,k iqi
ijcretinin 25 santim oldulunu farzedelim.
E!.er kapitalist
12 saat yerine igqiyi sekiz saat qalrgtrrrrsa
B frank yerine
kendisine 2 frank verecektir, yani i$giye _
her giinl0k ihti-
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i
iei:
yaera,n, tatmiD
.etmei.
I,J:1':.:_ljTill,"'-1""r.,I:
rini - 1 frank kaYbettirecekti
on d6rt veva on altr saat eauq'
-f,"nk
iil;
Irank verse bile'
v"'in" 3'50 veva d6rt
;;::'.,;
ou1l
ti"tt" k"ndi"iod"n *l
si'
'olur'
iEten aonra
Hakikatte' on iki saatlik
A.tu
ffif i,'l;t1"'i
bulunuvor' ve lazla,ola"
;;i:
"'"lm's
'"t"n
is ilk on iki saatlikten
,""ti"rlrt*" iki veya dilrt saathk
lqqilerin tanzim -ve kabul
baska bir liatle iidenmelidir'

;';'.r'tit

,"'*

:*'

::;"'ilr";;;"g'

::i,:"

r"1
;;.;;..hakkrndaki

.c"f

'
i1;"::1f ::::,1"'i"ff:i

ic

para alrnmasr
edildi'
endiistriler tarafindan kabul
O*'
IOt*"
fiatt'
"'')".*
n"'*ile olan giindelikte iE kuvvetinino kadar uzundur'' Ve b1;
t" i"i;'* "t'rsa i9 miiddeti
apavdrndrr' Eger giindeligrn. ':::: 'o
;;;;;;-""r
'.i"*,". 2i ol"yd" iSginin * hergiinkii. ihtiyag-

".it- -;;,';e
;;

3 frankrn tedariki iqin gahgmasr gerektir'
on iki saathk birgiin
"E::' ::*:11:
ihtivactn
iki giinliik
lazrmgelen

;;;""* i"l - iseini" kendine
iiq giin qahEmala"' t":"nttt'.lltemini igin - iki yerine
(akat' igin artma'
,"i"-'*utrrtUt azalmasr igi arttrtyor' oldu{u vakidir'
mucip
,** ?-ri"it"gt de. azaloas'nt i99i eski istihsalinin

;;

bir
n4"i,t'"t".,. i'abulii ite' mesel6'
ikimisliistihsalettilioluyor'ovakitkapitalistkollaun
neticesi olarak da iq kuvve,'",rqr.- .rafttyot, ve bunun
diiqiiyor' earla le.sl'Uile
tinin arzt golahyor ve giindelik
defietirilmts

;;.;'"hesabile giindeligin ancak bir'
yalnrz muhtelif endiistpeklidir. Bu iki gekil iicretin degil

;;;

t

dlerde, fakat hatta bazan

iyni endiistride bile getiqi
kullanrldrgrnr
hadieeler gtisteriyor. Bir iggi 3 frank.
X.rizel
bir
giindelik
igin
giinde on iki saaf galrgiyor ve 6
'fik
frankhk bir de!er istihsaI ediyor. IEgi iginio ilk altr saatrnda giindelig.inin 3 frankrnr ve kalan altr saahnda da 3

{rankLk artrk - dcfer istihsal ettigini ,iiyleoekte bir
'beis yoktur; ve pek al6, i99i her ilk yarrm saatte gtndeJiiinin on iki de birini temsil edcn 25 gantim ve her
ikinci yarrm saatte de artrk - de!.erin on ikide biiini
temeiI eden 25 santim istihaal ediyor denilebilir.
Eler iggi on iki saatLk iEte herhangi bir mahn yirmi.
.d6rt parlasrnr yaprp ve her parga igin 12 buquk santim
*i ceman 3 frank ahrsa ayni ile bu, iggi iicretinin 3 frangrnr istihsal etmek igin on iki paria yapryor ve 3 frankhk artrk - de!.er istihsali igin de on iki parga daha yapryor deniliyor gibidir; veyahut iggi her iE saatrnda bir
parga mal liendi iicreti igin ve bir pargada patronunun
rmenfaatr igin istihsal ediyor.
"Parga hesabile igde qahqmanrn kalitesi yaprlan mal
ile kontrol edilir. Kararlagirrrlan Iiatla 6denmesi igin
'bu parga orta bir surette iyi olmahdrr. Bu itibarla iEgi-lerin alacaklarrndan kesmek igin parga hesabile iicret
bitmek tiikenuek bilmez bir vesile kaynap oluyor. Aynr
zamanda bu usul kapitaliste ig qiddet ve kuvvetinin bir
mtyarrnr da vermig oluyor. Onceden kararlagtrrrlp tecrtbe
ile de belli edildigi gibi, bir miktar mala karrqan iq
mtddeti yalnrz sosyalman lAzrm olan ve yalnrz parasr
werilen ig miiddeti olarak sryrhr. Londrahrn ttiiyiik terzi

O

t

'

at6lyelerinde herhangi bir parqaya, meselA bir yelefe
vesaireye bir saat, yartm Baat vesaire denir ve saat altt
pens olarak hesap edilir. Bir eaatin vasati' veriminin neLldogroo tecriibe giisterdi. Bahis mevzuu olan yrini bir
tarz, tanirat veraire .oldu$u vakit herhangi bir parqantrr
bir saate miisavi olup olmadrlrnr bilmek igin ve tecribs
karannr verinciye kadar, patron ile 'iggi arasrnda ritnakaga edilir. Marangozlarda vosairelerde de aynr vak'alar
ve
cereyan eder. Eger igginin vasati imal kapasitesi yoksa
e$er giiniinde assari bir iE teslim edemezse kovulur'
(Giindelifin qekli ile kalitesi' ve giddet ve kuvveti'
kontrol edilince nezaret iginin biiyiik bir krsmrna lizuo
kalmaz. Biiylece bu gekil asri bir surette o da galtqmanrn'
tisasrnr ve silsilei meratibe g6re tanzim edllnriq bir hrrsrz'
hk ve zorbahk sistemini teqkil eder' Bir yandan, parg*
hesabile giindelik kapitalist ile iqqi arasrnda tufeylilerin'
pazarhh iqe kartgmasrnt kolaylaqtrrrr. Aracrntn, pazarhkcrorn kin, miinhastran yapllan iq igin kapitalistin verdigi
fiatla ve bu fiattan mutavasgrtrn igqiye brrakmrya razl
oldufu payrn farkrndan gelir. Bu sistem lngilterede
swea.tingsystem(igqiyi terleten sistem) adrnl tagrr' Obiir yandan ige parga hesabile iicret kapitaliste baghca. rqgi ile
gu kadar parganln Parasrnln verilmesi igin bir mukaveleiin akdiue yarar - maniifaktiir{e grup bagr ile, madende
kiimilrii grkaran iqgi ile, fabrikada makine kondoktiirfi'
il6-bu baghca iEgi arkadaElarru kendi bulup paralarrnr
kendi .vermeyi taahhiit eder. Burada kapital taraftndan
iEqilerin gahnmasr iSginin igqi taralrndan gaLnmasile
reilize ediliyor.
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oParga hesabile iicret bir kere kabul
edildikten sonra,
tahsi menfaat tabiatile iggiyi, ig hrzrnr miimkiin oldu!.u
kadar fazla giddetlendirmiye sevkeder, bu
ise kaoitalistin
igioin giddetinin tabii bir derecede artmas,,na
,"r".. H".
ne- kadar bu netice kendilig.inden
3luyor". da bunu yine
daha ziyade temin igin gok defa sun,i vasrtalar
krll"n,irr.,
Bir Ingiliz sendikasrnrn, Trade IJnion, kAtibi olan
Dunning bu hadiseyi q6yle anlatryor:
IMese16 Londrada, makioistler muhitinde bir miktar
igqinin bagr olarak cismen ve ustahk itibarile
vasat
derecenin iistiinde bir adaurn kapitalist tarafrndan
segil_
ooesi artrk aLgrlmrg bir oyun halini almrEtrr.
Bu adama
elinden geldiii kadar galErp emri altrna
verilen iglerin
gevk ve gayretlerini arttrrmak gartile her
n9 aydu bir
kere fazla bir para verilir. Tabii bu srretle
gahEt,rrlan

iggilerin giindelikleri arttrrrlmaz.]
Aynr zaoanda i99i i9 g[nilniin uzamasile alikahdrr,
giinki g0nliik veya haftahk iicretinin artmasrnrn qaresi
budur. Giiniin uzatrlmasr, hatta parga iizerine giindelik
defigmese bile, yine heddizatinde ig fiatrnrn
dii$Eesini
mucib olduiunu hesaba katmakla beraber bundaa,
zaman
ile hesab edilen giindelik hakkrndaki anlattrfrurzda.oldu!.u
gibi,-burada da igginin teessiirji hasrl oluyor. :
tParga iizerine gindelik, iggiyi giinliik veya
haftahk
gahgtrrmaktan ise, saat iizerine ige iicret vermek
sistemi_

nin baglrca deste!idir.
ufoctories .Arls denileo (fabrikalar kanunu)
na bagh

oluyot'
kurumlardl [1] parqa iizerine ficret genel kural
gtnti orada kapitalin, hir giinkii oiktarr arttrrmak igin
iqi qiddetlendirmekten .bagka bir garesi yoktur' [2]'
takip
Istihsalin artmastnr iicretin nisbi surette azaknasr

ediyor'

saatte on iki parqa yaptrfr vakit' mese-la
ven'
kapitalist kendisine parga bagrna 25 santim iicret
iki yerine
yordo. Egu, istihsal iki -i"li olo'""- iEgi. on
diirt parga yapar, ve kapitalist de artrk. p,arga

llci

,

on

iki

yir.t

.

'

yanya indirir'
basrna 12 bucuk santim vererek iicreti
'"O".utin
iu degisikligi, her ne kadar itibatr da olsa'
'kapitalist il" iEgi
5u suretlerle' siirekli kavgalarr
",""'ndu
muciP oluyor i
i" k"pit"li"t hakikaten iE liatrm indirmek iqin bunu
,,.sil. s.yryo., ya iqin istihsalinin artmagr iSin- llddetlll'
ilzerine icretin.
slesile bereber oluyor, veyahut iqqi' pirqa
verilen parantn
dogurdu!-u zevahiri ciddi sanarak kendisine
-ku.,u"iindun
olmayrp istihsalinden verildigini. zannede' i9
; [cretinin azalmasrna uukabil mahn satrq {iatrlln da
birlikte azalmamasna karqr isyan ediyor' Kapital hgkh
. olarak bu gibi iddialarl, iicretli iqin tabiati hakkrnda kaba
.bir yanlgLk olarak, reddediyor ve igin istihsal kabili'
yetinin lggiye taalluku olmadiglnr. sertlikle iddia ediyor. [3]r

f!

t1il.ctlt"""d. ;, clt"lt"ltt miiddetini
Lanuodur. - (Cafiero oun ootu)
l2l Mart 5.240-242
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DOKUZUNCU BOLUM

Kapitalin birikmesi
KaPltairr
E!'erkapitalinformiiliinebakacakolurs'km,uha{aza.
Lger
Camamen
gureK[
sur tr'E yiniden halkdilm"sint
bir
orr surette
alDtn
u,n,rr'"iir"kli

:,

:

bildiEioiz gibi, kapital: 1 - Defig'
'oiyen
Deligeb }apitale-ayrrlrr'
kapital ve 2
l.:
-maddeler ile temsil edilen delilen
, .L,,..
lq .lutl"ri ve ilk
a$rnBrya, t,r:i;
kapital igin neticesi olarak siirekli bir surette
r-laKrri4lo.t,
Hakikaten, zaten

.

maruzdur.

uldLururlr ihtiyact
agtntr' makinelerin
mak'Ineler aqrnrr,
aqrnrr, maklneler
Aletler aqtntr'
makinenin
olan tiimiir, yaf vesaire dt tq'n"' nihayet

.

i,""r ,. "*"u. tff. -"dd"l"' ietihtik edilir' Fakat
iE de!'iEe1 kapitali asrndrrd'n:
b6ylelikle

?l'

Yt?t'
tekrar ha['
zamanda da, istihlnk etti$ini aynr nisbetlerde
keyler. Degi;miyen kapital mahn yaprldr!'r'"t-1nd-"-.u'
nisbctte aynr malda yeniden halkedilir'
i"tiUtaf.
"aitaigi
istihlak edilen de!'er
.19 aletlerile ilk maddelerin
her
orkfan, zaten g6rdii$iimiiz gibi, mallann de$eriude
vakit temamile giisterilmiqtir' $u halde, efer deligmeyen
ediloiE
kapital her malda klsmen giisterilmiq ise istihsal

:i",.'i

i-i.:i

I
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herhangi bir mal mrktarinin degerinde bu mallann yaprlmasr igin istihlik edilen deiigmeyen kapitalin bulundu!,u
bellidir.
De$'i9en kapitalde de vaziyet de!,igmeyen kapitalde
olduEu gibidir. lg kuvvetinin de$erile yani iicretle temsil
edilen de$igen kapitat dahi temamile mahn deSerinde
giisteriliyor. Zaten bunu iinceden giirmiiqtiik. Iggi iqinio
ilk krsmrnda giindeligini grkarryor ve ikinci krsrmrnda
artrk-de['er istihsa[ ediyor. Giindelik iqqiye ancak igini
bitirdigi vakit verildi!ine giire, i99i giirdeliginin bedelini
kapitaligtin maLnda deferini haik ettikten sonra almrE
oluyor. $u halde iEgilere verilen giindeliklerin inecmuu yine
kendileri tarafrndan miitemadiyen halk edilmig bulunuyor.
Giindelik paralarrnrn bu siirekli halk ediligi i5ginin kapitaliste kar$r olan bafhh!'rnr uzatiyor, iqgi ig kuvvetini
satmak igin pazara geldifi vakit .kendi payrna diigea
sosyal istihsale yardrm ederek ve yaqamasr igin evveli
iqi ile halk edecegi degiqen kapitalin bir krsmrnr giindelik
paralorrndan alarak- kapitalist istihsal tarzrnrn kendisine
g6ster.di[i yeri tuttu.
Ebedi zincir her vakit insan baihhf'rnr (tabiiyet) ister
kiilelik, ister servai [1] ve iater gtndelikgilik qeklinde
olsun, devam ettirir. Sathi giiren kiilenin bedavaya galrgtrgrnr zanneder. Kiilenin efendisinin kendisini yagatmasr
igin sarfettif'ini tazmine mecbur oldufunu diigiinmez; ve
kiileye yaqamaer igin temin edilen geyin gok dela igginin

ill

Servaj toprak ile beraber ahnrp aatrlan ve bir geye malik
olmryan gifgiler, demir baq kiilelik ietirkak. ($emsettin Saminin
Frangrzcadau Tiirkgeye Iigatr)

o

i

I
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ya$amak igin razr oldu!.u geyden pek fazla oldu!,una
dilikat etmelidir, giinkE kiilenin efendisi, kapitalinin bir

oldulu gibi, kendisini yagatmakta
ilikahdrr. Serf[1] ba!,h oldu!.u toprak gibi efendisinin
malrdrr, sathi giiren igin, kdleye nisbetle vaziyeti daha ile. ride olan bir oahluktur. Qiinkii aqrkga gdriildfifii gibi,ser{
efendisine iqinin yalnrz bir krsmrnr veriyor, iibiir krsmrnr
ise, yagamasr igin lizrmgelen maddeleri istihsal etmek
ffzere kendisine brrakrlan tapra$a hasreder ve nihayet
giindelikgilik de, sathi gtlrene, servaje nisbetle pek ytkseL bir vaziyet olarak g6riiniir, giinkii iggi bu vaziyette
temamile hiir olarak ve kendi tarafrndan yaprlan i5in
de!.erini ahyormuq gibi 96riiniir.
Garip hayat I Efer i$gi iginin degerini hakiki bir
surette keqdine qekseydi, o vakit kapitalist istihsal tarzr
artrk yagryamazdr Ve bunu zaten evvelce gdrmiigtiik.
iggi, satabilecegi yegAne mal olan, i5 kuvvetinin a"fu.in.
den bagka hig bir Eey elde edemez, giiokii onun dfnlyada
sahip oldugu biricik mal budur. lgten hasil olan gey
kapitalistindir, kapitalist iEgiye giindelik u..i.ir, y"ni
yasamasr igin lizrmgelen para. Ayni ile, efendisi
tarafindan
serfe brrakrlan toprak pargasr da, bu yeri ekmek
igin.
lAzrmgelen vakit ve aletlerile birlikte, yagamasr
iiirr
.
malik oldu{,u vasrtalarrn rnecmuunu temsil eder.
krsmrnrn idamesinde

pek

a

I

l
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Geri kalan vakitte eerf efendisi iqin gahgmala mec_
bur<iur. Kiile, sirf ve igiginin her iigfi de
kumen kendi

yagamalarrna lazrmgelen
;11

S*f;;;j,,

il*d

qeyi istihsal igin ve krsmen
eu ropragrb demir bas insaor,

de
1

i

*
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efendilerinin menfaati iqin gal,gryorlar. Bunlar, ayni'
insan soygunculuk ve bafhLk (tabiiyet) iincirinin iig
Euhtelil leklini temsil ediyorlar. Bu her vakit, eskiden
biriktirilmig hig bir mah olmaltan insantn (yani yagama
va$tast olan ietiheal vasrtalarrnrn) eskiden birikuiE mah
'olan (yani istihsal vasrtalari, hayat kaynaklan) insana es'tr '
edilnesidir. [11
Kapitalin muhafazast, yani yeniden halk edilmesi ezciimle kapitalist istihsal tarzrnda, bu insan so5rgunculuk
ve bafhlrk' zincirinin muhafazasrdrr'
, Fakat ig yalntz kaPitah halk etmiyor : Bundan baqka
kapitalin gelirini [2] tegkll eden, artrk'de!'eri de viicude

getiriyor.

.

korur'
$adece kapital elde etmekle, kapital kapiiali
artrk-deferin artmasile iE kapitali gofaltrr'
Gelir kapitale eklendigi vaklt bu gelir kremen i5 aletleri, krs:nen ilk madde ve ktsmen de iE kuvveti olarak
kullanrhr. Kapitali go[altan, gegmig fazla iqtir' 6denmemig'
yrltn
eaki iE. Gegmiq yrl," 6denmemiq iqinin bir krsmr bu
mari'
iEini iider' igte kapitalistin asri istihsalin

lizrogelen

Il

Cafiero burade Marx tarafindan kaleme alrqan eEteroaay-o-

g"o"l rtatilerinin ba;langtcrnrn bir frLrasrnr ler-h ;dir*or..,. ru
".lio
hkra iatnlerio FraDsrzcs metDine nokgan olarak gegmiltir' lDgrlrzce
netni ise budur :

uiir ."ooo.i"rt aubiectioo of the mar oJ labotr to the-mono.,
."lir", ;i the means ot labour, that is thc rources of lile' lie: on
ih. bo,,orlr of eervitute in alt its formr"' - J' G'

has ettigi
[2] Bu gelir rente tabrri (Kapitalin serdiEi, kaPitali! bir te:
yanlrg
giisterer
diy'
ailaverer
."".ji*l t"r-iaurt mahgul
likLiyi ilade ediYor; J' C'

o

Ietli mekaiizmasr sayesinde yapuaga muvaffak oldulu
budur. Tamamile qahsi miilkiyet ve giindelikgilik iizerine
kurulmuq olan asri istihsal sistemi bir kere kabul edil'
dikten sonra bundan qrkan ve biri kapitalist arttrrma
olan, neticeler halkrnda hig bir qey siiylenemez. Giinde.
lifini tidemeye yarayan iig frangrn iggi namrna iidenmememiq giindeligini temsil etmesi iggi antuvanrn umurunda

mrdtr? Onun bilecefi gey; o iig frangrn iginin hakiki
fiyatr olup olmadrfrdrr, yani bir gtn 19in *endisine l6zrm
gelen qeylerin tam bir kargrhsrdrr, bir kelime ile, de!.ig.
tirme kanununa tamamile'riayet edilmiE midir. Kapitalist
kapital iizerine kapital biriktirmiye bagladr!.r vakit tana. oile kendine has olan yeni bir meziyet bag gijsterir I
Gelirinin en biiyiik krsmrnr arttrrmrya hasredebilmesi igin
perhiz denilen masraflarrnr miiukffn mertebe azaltmak
fazileti.

<Kapitalistin iradesi ve vicdanr yalnrz temsil ettigi
kapitalin ibtiyaglannr dii$iindfigiinder, gahsi istihl6kinde,
biriktirme vazilesine kargr bir tiirlii hrrsrzlrk ve hig
degilse bir borglanma {iili giirebilir r ve tabiatile, gift
usullii delter tutuqta, iizel masraflarr passif srrasrnda,
yani kapitalist tarafrndan kapitile iidenmesi gereken
parayr giisterir. Arttrrma, sosyal zenginlik Aleminin fethi
demektir. lEqilerinin eayrsrnr arttrrmakla biriktirme, doymak bilmiyen bir hrrsrn giittiifii kapitalistio do!,rudan
dolruya ve dolayrsile tahakkfimiinii her tarala uzatrr.

rLuther-hatta qimdi bile tek ttk rastgelincn kapitalistin bu eski 6eklini - tefecinin tahakkiim arzurile zengin-

\
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leqmek hrrsrnrn

bir anasrn olarak misalini pekala g6ste-

riyor.> [1]
Luther diyor ki:
[Yalmz sadece akrl ile sevkedilen payinler [2] teleciyi
diirtldefa hilekir ve katil olarak tavsil etmiqlerdir. Fakat
. 'biz, hrristiyanlar, onu parasr iEin o kadar itibarda tutuyoriz, ideta ona tapryoruz. Bagkasrnrn yiyecefini sakhyan, 9alan, -yutan (elinden g'eldigi kadar) Adeta onu
aghktan 6ldfiren ve mahveden gibi, bir katil irtikAp ediyor. lqte bir tefecinin yaptr!r budur, fakat buna rafmen,
o iskeolesi iizerinde emniyetle oturuyor, asrl adalette
ise, sehpada. asrlmalr ve galdr$r paralar kadar kargalar
taraltndan didiklenerek yenmeliydi. Her bir karganrn bir
p""gu,
bulabilmesi igin tefecinin kifi miktarda eti
"i
- oldulunu larzetmelidir. Kiigiik hrrsrzlar prangaya konu' yor, biiyiik hrrsrzlar altrn ve ipek iginde kurularak yaqr'
yorlar. Diinya iizerinde (geytandan sonra) insanlarrn bir
.'hasis ve bir tefeciden daha btyiik diigoanr yoktur, giinki
bunlar b0tin insanlann iisttnde Allah oloak istiyorlar.
- :..SarraSgrlar ve zalimlerde fena bir hayvan cinsidirler, fakat
bununla beraber, bunlann insanlarr yagatmalarr gerektir.
'',. Bunlar, fena adamlar, diigman olduklarrnr ikrar ediyorlar,
bazan bazr insanlara acrdrklan Ja olur, Fakat bir tefeci,
Lir
cimri biitiin diinyanrn agLfa, susuzlufa, kedere ve
.
Ielikete maruz olmasrnr ve kendi baglarrira herEeye oalik
olmalarrnr, lre_ herkesin bir Allahtan aldrlr gibi, hergeyi
. Lll Marx, 5.2s9-2@

[2] Piieaputprest, miiqril, dinriz ($emecddiu Sami, Franrrzca
Tiirkge logat)
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ol'yalnrz kendilerinden . altrimaeinr ve ebediyen serfleri
. imasrht isterler. Telecinin bir mantosu, altrn kiistekleri ye
1&zfiHeri vardtr ve kendisini dindar ve namuslu bir adam '
,olarak tarirtmik ister. Teleci mekruh bir eanavardrr, yrrdrcr bir devden mirthiqtir... \t efer yol kesenlerle katilleri
..d6viiyorlar ye baqlarrnr kesiyorlarsa biitiin tefecileri kovtel'in etmeleri, diivmeleri ve asmalarr daha ne
'malart,
;kadar gok l6zrmdrr. ]
, Kipitalist biriktirme Ko[ miktarriun artmastnt ister"
Celirio bir krsarrnrn de!'iqen kapital haline gavrilebilmesi
igin iggi sayrsrorn artoast gerektir' Kapitalist tarzrnda
,halkedigin arrl organizmi. (uzviyet) iSginin iE kuvvetini
yeni gelea nesil vasrtasile muhalaza edebilmesini ve
*apitalin bu nesli mitemadi halkediq eserine devam ettir'
,-u"iri i""9 ettiriyor. Fakat kapitalistin bugiin istedigi iq
d[nka istedig'in;en gok olduluna g6re gffndelik de tabi.atile artttrtlmast gerekirdi. Ve netice itibarile eler kapitalin asrl arthrtlmastnda giindeliklerin aksine azaltrlmasr
sebebi bo{unmagaydr tablatile giindelitler de artacakir'
ller yrl kapitale 6klenen gelirin bir pargasr, g6rd0fiio0z gibi, krsmen defiqmiyen kapitale, ve ktsoen de I
.degigen {<apitale yani ktsmen ig aletlerile ilk maddelere,
ve klsm:n de i9 kvvetine gevrilmigtir' -Fakat kapi-: lin
arttrrnlmasile birlikte ve aynr zamanda eski istiheal
sigtcm[erinin tekioiilii, yeni istiheal sistemleri ve makineler
I

.

vScuda geldigi g6ziiniinde tutulmahdrr' Bunlar, zaten
bildigicriz .gibi, istihsali arttrran ve i9 kuvvitinin fiatrnr
.r"ltio 5uyl"rdir. Kapitalin .rtmasrntn ilerlemesi nisbe-
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tinde de{igen krsmr azalrr 've de!'iqmiyen krsmr go[ahr.*
Yani binalarrn, makinelerin te{erruatlarile beraber arttrgr,
ve igin ilk maddelerinin go!'aldrgr giiriiliir, fakat aynr.
zamanda ve bu artma nisbetinde kapitalin ga!'almasile iE
kuvveti ihtiyacr, I(ollirrn. ihiyacr azalrri Ig kuvveti ihtiyacr azalmakla beraber bu igio ialebi de azalpr ve nihayet
{iati de diiEer. Netice ititarile kipitalin go!'almasr ilerlemesi nisbetinde giindelikler dc iner.
Rekabet ve kredi vasrtasile kapitalin arttrnlmaqr geni+.
nisbetler ahyor Kredi birdenbire birgok kapitalin birlegmesini veyahut kendilerinin berbirinden daha kuvvetli bir
kapital ile kaynagmasrnr mucip,oluyor. Rakabet ise, bil6kis, biitiin kapitallerin birbirile yaptrklan sava$irr, ya$amak iEin yaptrklarr kavgadrr, galebe galmak igin zaten
daha giiglii olanlar bu kavgadan daha da kuvvetlenmi;
olarak grkarlar.
Kapitalin golaltrlmasr, demek oluyor ki, bir hayli,
kolun kullanrlmasrna engel oluyor, yani iggiler arasrndd
- kat'i deEil-nisbi bir halk fazlahsr do!uruyor. [l]
<Ve kapitalist esasr iizerine zenginligin golalmasrnin
ilerlemesi tabiatile bir iEgi halk lazlahgrnr ortaya grkardr!,r
halde bu fazlahk, srrasr gelince, qofalmasrnrn en kuvvetli
manivelisr, ve kapitalist istihsalin tam tekamiiliinde ya[1] Marx bu i99i halkrura ais6i fazlaLfr baLkrada giiyle diyor:
ve i9 talebindeki miiteLabil azal-maa kanuuunuu reticesi nirbi bir lazla halk viicude gelmeaidirBuaa zis6i diyoruz, qiitrki bu iggi halkrarn miirbet ve katii bir artmasrndan ileri gelmiyor, IaLat, kapitalin ihtiyaglarroa giire. iggi halkraro
.bir kremr Iazla ve kullanrlmez bii hale gelditindeD ve bioaenaleyh:
nisbi bir fazla hasrl ettilinden dolayrdir.,
J. c.
"DeEigeD kaFitaliu Eisbi ekaiLligi

.
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-83geliyor. Bu fazlalrk, sanki kendi paravererek
ve disipline etmig gibi, kapitale
biiyittmiig
flpr
kat'i bir surett6 ait bulunao bir J)edek cnd strilel ordu
tegkil ediyor. Bu fazlahk her vakit soyulabilen ve artrk
deferin elde edilebilmesi igin hazrr bulunan insan maddesini ti:min ediyor.. Liizuusuz iggi halkrnrn istihsali,
yalnrzbiiyiik eDdiistri reiiminde, zengirilik istihsalinin
muntazam bir zenbere$i haline gelir. [*] >
Biiyiik endiistriyel ordu, bu fazla iqqi halkr, genel
olarak, dalgalr gekil, gizli Sekil,, durgun Eekil denilebilen
iig gekil alrr. Birinci pekil daha iyiaiicret ahr, daha az
zahmetli bir ig yaptrir halde, iqsizlikten 6tekilerden daha
az srkrntr qeker. Son qekil, aksine, biit0n iitekilerden
daha nadiren i9 bulan igEilerden miirekkeptir ve her vakit daha yorucu ve miistekreh bir i6te kullanrlarak, kendilerine insan iginin en az para getiren iicreti verilir. Btr
son Eekil yalnrz end0striyel tekaniiliin agrkta brrakrp
giinderdigi kalabaLktan degil, fakat, belki tecriibenin
giisterdigi gibi, daha velut insanlardan miirekkep oldugu
igin - en gok iggisi olandrr.
Adafl Smith diyor ki:
[Frkarahk gocuk yapmaya uygun gibi giiriiniiyor.] Zarif ve niikteli papas Galiani iqin ilihi mukadderatln bu
pek hakimane bir kararrdrr:
[llk faideli zanaatlarr yapan insanlarrn qok lazla do['malarru Allah istiyor.]
Laing statistik ile gunu isbat ediyor:
$arDa gartr haline

[''] Marr S.
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-84[Hatta aghfr:ve bulaqik hastahklarr dogiracak kadar
ileri gbtiirfilen sefalet azaltacagrna halkr golaltmala. ya'
'
rayor. (l) I
<Bu iiq Eeklio altrnda, nisbi fazla halkrn tortusu ka'
hyorki o da frkarahgrn ceh.rrneminde oturuyor. Serseri'
ler, suglular, orospular, dilenciler ve dogru tabirile (das
lumpenproletariitt) proletariat dles gaeut yani fakir ve
derbederler proletaryastnt ve iqgiletini teqkil edeo biitiin
i:rsanlar bir tara(a btrakthnca, sosyal tabaka iig cinsten
ibaret kalrr:
Birincisinde gahgma!'a muktedir ipgiler vardrr. ingiliz
fikarahk kiimesinin h.qr krizde kabardrsrnr ve iglerin her
baglamasrnda azaldrlrnr giirmek igin statistiklere birkere
bakmak kilidir. ikincisinde iiksiizlerle sadaka ile yagayan
fikaralann gocuklarr bulunuyor. Bunlar yedek endiistriyel
ordunun namzetleri olup bolluk zamanlarrnda hemen ve
hep birden asrl ig ordusuna altntrlar. Ugiinciisiinde diiq'
kiinler, biqareler, her tiirlii ig yapmaktan aciz 6lanlar'
vardrr.
Bunlar bir yandan kendilerini yagatin sanatlardan, iq
biiliimt tarafinda, mahrum edilenlerdir, sonra da yaglarr
iEqinin tabii hayattnr gegen insanlardrr, ve nihayet tehli'
keli makineler, maden iqletmeleri, kimyevi mamulit fabrikalarr vesaire ile saytsr artan sakat, mal0l, hasta ve dul
vesaire glbi endiistrinin kurbanlandtr.
sFrkarahk faal ip ordusunun mal0ller evi ve yedek
'oidunun iilmfig a(rrhlrdrr. . Bu fikarahk
endEstriyel
[1] Marx S.
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- 85.niehi Iazla halkr'yapan se.bepten ileri gelir' l0zumu da bu
fazla halku liizumunun neticesidir. Frkarahk, faila halk
gibi kapitalist istihsalin baka ve zenginlilin de inkiqaf
gartrnr tegkil eder.
<Biiylece iggilerin adetierini kapitalin ihtiyacrna giire
uydurmaft ve arzederi ekonomist ilim ve hikmetinin bii'

tiin miinasebetsizlikleri anlaqrhr. Bu i99i

Eayrsrz miitema-

diyen ihtiyaglarlna uyduran kapitalist istihsal ve $iriktirmenin kendi mekanizmasldlr. Bu uydurmantn ilk kelimesi
nisbi bii fazla halk veya yedek endiistriyel ordu +iicude
getirmektii; son kelimesi ise, lhal i9 ordusu tabakalarrnrn
her giin artan sefaletidir, fikarahgrn tilmiig afrrh!'rdrr.
<lgin sosyal istihsal kuvvetinin tekimfillerinin giigide
ig kuvvetinin sarliyattnr azaltan kanunu - igtihsal aletlerinin
golirlan tesiri vb arian mikdan eebebile - sosyal adamt
az i5 ile gok elde etmek vaziyetine sokan bu kanun ka'
pitalist .iejiminde . istihsal aletlerinin iqliiin emrinde
olmadrlr ve belki igginin istihsal aletlerinin emrinde
bultrndufu o kapitalist re]iminde - tamamile bir aksi olan
$u neticeye vairyor: istihsal aletleri qare ve kuvvetlere
her ne kazanrltrsa, o nisbette igsiz iqgilerin sayrsr artar
ve binaenaleyh iicretcinin yaqama gartr yani i$ kuvvetinin
satrlmasr okadar tehlikeye girer.
.Kapitalist reiiminde tek bagrna galrgan igginin aley'
hine olarak iEin istihsal kuvvetini arttrrmaEa yarayan biitiin
metotlann tek*imiil ettigini nisbi arbk' deler istihsa'
linin tahlili giisterdi. Yine bu tahlili istihgali arttrran her
vaartanrn miistahsilin soyulmast ve esir edilmesi igin birer
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vasrtaya tahavviil etti!.ini de giisterdi. Ve bu vasrtalar,
iqqiyi bir parganrn adamr yapmakla ve kendisini makinenin bir basit tefertuatr haline koymakla tahkir ediyor ve
sakathyorlar; ve iggiden ruhunu alrp yerine rslrrabr koyuyorlar; ve *en iggiye karqr yabancr ve hasrm bir kuvvet
haline gelerek kendisini istihsalirl fikri kuvvetlerinden
ayrrryorlarq ve gitgide iEginin gahqma!.a mecbur oldu!.u
$artlarr6anormal bir hale getiriyorlar; ve iqgiyi gahqrrken
nefrete liyrk ve 6di bir istibdada maruz krhyorlar; ve
iggi iqin gahgma milddetioi, artrk kendisine yagamak igin
vakit 'brrakmayacak suretfe, uzatryorlar; ve igiinin karrsr
ile qocuklarrnr kapital Allahr olan Dlagghernaut rn araba.
srnrn tekerlekleri altrna atryorlar.
<rOn sekizinci asnn bagLca ekonomistlerinden olan
Venedikli papas G. Ortes kapitalist istihsale karEr gelen
tezat ve miinaferette, sosyal zenginligi tauzim eden, tabii
ve umuui bir kanun giiriiyoruz.>
G. Ortes q6yle diyor.
[Uluslar mutlulu!u igin faidesiz sistemler diiEiinmekten
ise sefaletlerinin sebebini aramala u!.raqaca{rm... Bir ulusta ekonomik iyilik ve fenahk her vakit miivazenet halindedir, bir takrolarrndaki iyiliklerin bollufu daima 6biir
takrmlarda bu iyiliklerin krthfrna miisavidii. Azh!.rn bii.
yiik zenginlig-i her vakit goklugun ihtiyaglarrnrn mahrumiyetile beraber gider.
Yine bu papasa giire, bir ulusun zenginligi niifubuna
ve sefaletide zenginli!-ine ouadildir. Bir takrmrn galrgmasr tibiir takrmrn ig g6rmemesini mucip olur. Fakirler ile

-87 bakalag6rmeyenler zenginler ile galrganlann viicudu
-rrnrn liizumlu meYvalandtr'
bir protes'
<Ortes den on yrl sonra yiikrek kilisenin
,t.n p"P"r, ol"r, Tou"o""nd fakirligi' zenginlig'in liizuolu
.bir qartr olarak, kabaca methediyordu' 'r
Tovvnsend SiiYle diYordu:
fazla zahmeti' qiddeti
[igio k.nunen uecburi oloasr 'roe
sessiz ve devamh
-ne gtriilttyn mucip olacakhr' aglk
,bir iazyrk hasrl etmekle beraberbir de endiistrinin ve 9akuvvetli gayreti
ih$maotn tabii amili oloak iizere de en
srnrfrnda devam
uii",rd" g"tirirl. Bunun igin de aqh[r i59i
fakirlerde
'.u"rltatr, iu Toot'n""nd e giire ezctmle
gayeyi temin
,rurugtu a* fazla niifusu [1] prensipi bu

',;iq

"eder.

Yine Tovvnsend giiYle diYor
kadar ihtiyatsrzhk
fHu, uukit lakirlerde bir dereceye
en hakir ve en miistekreh
'olaug, u. bunlardan cemiyetin
.,uii*t ,ur*tt igin her vakit tafi oiktur bulunduflu tabimutlulu$unun esast
.at,r, bir kununu olarak g6riiniiyor' Insan
olanlar- bu
ibundan dolayr pek gok artmrqttr' en nazik
daha
,.ng*y"Ura"n .lfedildikl"'ind"n rahatsrz edilmeden
Allah
.in.i. i$"rl"t" u!'raqabilirler' ' Fakirlerin kanunlart [2]
vc
,t.biatin &nyuya yerlegtirdikleri bu sistemin ahenk
bozmafa ulraqrrlar']
,giizellifini, tenasiip ve nizamrnr
I1l s.;d.; *"k;

M't'^'n

kanundur' Bu kr'tanunu deuilen

siitatle.qosalm:ut'oll,
-"""' ;#;il" s,i;;r',"''a" a'l' Iazra maLeadr fakirler vergtvt.
Lac')s
l?-'t Felir{eris kanunlarrnrn Poor
w*pn'*" ire rutararrla sare burunma?.J'i;;;;;'"."ii
.zmrgtrr.

J. C.

.;.-,".--r-*,:lrgi+<':

-
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<Venedikli katolik''papasrn selaletin ekonomik mtrka&deratrnda htnettyan merhametinin, bekirhgrn, Eranastrllartn ve sairenin sebep vehikmetini buldufu yerde, lngi-'
liz protestan papasr bilikis {tkaralara yaprlah yardrrrlarrn'
aleyhine bir vesile buluyordu., [1]
Storch giiyle diyor :
[Sosyal zei,rginlifin ilerlemesi soayetenin bs laideli'
srnrltnr dofuruyor...n bu srnrl en can srktct, en sefil ic'
en ugandrrtcr hizmetleri g6diyor; ve bir kelime ile, bu'
srnrf hayatrn nahog ve tahkir-edici her geyini omuzlartna"
ahyor, ve b6ylece 6teki srnrl likrin zevklerini ve karak:''
.

terin itibari haysiyetini temin ediyor.]
Ve nihayet Storch halk kiimelerine zor ile cefalet vc'
hakareti kabul ettiren bu kapitalist medeniyotin berbar-lrga karqr hangi faide ve uenfaati tekti'I etti[ini kcndine'
sorduktan sonra siiylcmefe de$rir yalow bir tane bulu'.
yor; eoniyet! ve Destutt de Tarey de nihayet sadece gunu'
s6yliyor:
zengin'
[Fakir uluslar, iqte halkrn rahat etti[i yer; ve
uluslar, halkrn ekseriya lakir oldugu yer']
$imdi de, kapitalin biriktirilmesinia neticel'erinin hadiseler vast-asile giirelim. Burada, yukarda oldugu gibi,
biitiin misaller kapitalist biriktirmenin en mii&emsrel memleketi olan ve (tekrar edip hig unutmamahd'rr k'i), bntfrn'
medeni uluslarrn kendisine dogru yeltendiklerfi, Ihgiltoredec'

alnmrgtrr. Marx tara{tndan bir siirii patrzemenin ancak
.az'nr zikredebildigimize teegsiid ederia'"- u'1862 de.
pek
[1] Marx, S. 284 -

286

ffi
.

_89*

krahn iizel meclisi, resmi hekipi olan Dr. Simon un bagkanhgr altrnda, lngiliz igqi
en fena grda alan
",nif,n,n
kr'srrrnrn sefaleti hakkrnda bir anket yaprlmasrnr emrettiBu ankette lrural olarak, her kategoriye giire en srhhath
ve nisbetcn iyi vaziyette olan {auilyalardan aegilmesi
kararlaqtrrrldr. Ve elde edilen genel netice Eu oldu: an.
ketin yaplldr!'r kentieki iqgilerin yalnrz bir sanatta azof
istihliki ve pek az olarak, kat'r asgaiiyi geEiyordu; zaten
bu asgariden sonra agLktan gelen hastahklar baElar. iki
stnrfta, gerek azotlu yemekte ve gerek karbonlu yemekte
agrk vardr, ve buolarrn birinde agrk pek fazla idi. Ziraat
igqilerinde, ancak begte birinden fazlagr karbonlu yeoelin zaruri tayrunr aiyordu, iigte birinden lazlasr da
azotlu yemegin zaruri tayrnrnr ahyordu. Hasrh, iiq fontluk ve (Berkshire, Oxfordshire, Somerstshire) azotlu yemek hiq bir yerinde asgariye yaklaqamamrgtr. Ziraat i.pgitreri arasrnda en fena yemek yiyenler ingiltereninkiler idiIngiltere ise birleqmig kralhErn en zengin krsmrdrr. Yemek azhir, ziraat nufusu iginde en ziyade kadrnlar ile.
gocuklarda giirii lmiiqtii.
Dr. Simon figini giirebilnesi igio insanrn yemek
yemesi gerektir.] diyor.
"Daha biiyiik bir sefalet kent ig.gilerinin bazr krsrm- '4
larrnda tahribat yapmakta idi.,
Bunl3r iqin Dr. Simon lO kadar fena grda ahyorlar
ki bunun srhhat igin ylkrcr ve gaddar mahrumiyet vak'alarr tabiatile Iazla olsa gereklir.] diyor..
Genel raporunda Dr, Simon giiyle diyor :
[Fakir hastalarla hastinelerdeki hastalarr tedavi etmeye
'>

r

.:.
ri

-90ahqmrg olan her kimse yemeksizligin sebep oldugu veya
,azdrrdigr hastahk vekalarrnrn pek gok oldu$una gahadet
'edebilir. SafLk bakrmrndan diger kat'i hallerde buraya
.gelip e!'lenebilir. Ycmefin azalttlmasrna zartri bir surette

l

.dayanrldrgr

ve genel olarak, iinceden her tiirlii ve bir
'gok mahrumiyetlere razr olunduktan sonra, mecburi
perhizin kabul edildi!i unutulmamalrr. Yemek azh!tnrn
,hrfzrssrha terazisine tesir etmesinden bir hayli zaman
.iince, fiziyoloiistik -aghktan hasrl olan 6liim ile hayat
arasrnda sa anan--azot ve karbon dozlannr hesap etmeye
baqlamasrndan bir hayli zaman tince zaten aile yuvaslndan
her tiirlii maddi konfur kalkmrq bulunuyor. Yiyecekten
.ziyade elbise ve ateg azaltrlmrq bulunacakttr; havanrn
5iddetine karqr kdfi mrktar korunulamryacaktrr; bir de'
receye kadar hastahklara sebep olan veya bunlarr azdtran
mesken dara lt,lacaki rr; g[q hal ile bir egya veya ev avadanh!rndao bir pargaya rast gelinecektir. HattA temizlik
bile pek pahahla$mr$ veya zorlagmrqhr. Eger oelse saygrdan dolayr, temizligin devamr igin yine bazr gayretler
edilse bile bunlann her biri aplfrn qiddetlenmesini ternsil eder. Kiralarrn en aqagr oldugu yerde, sa!'irk polisinin

c

iq g6rmedikleri mahallelerde, kokmuE lilrmlarrn en
9ok gelip gitmenin en az, sokak ortasrndaki pisliklerin

rhiq

en gok, suyun en az veya suyun en fenasr bulundolu,
ve eler bir kentde ise, en az hava ve en az ,qfu, ol"o
yerde oturulacaktrr. iEte frkarah!'rn -e$er bu frkarahfa
yemeksizlik girmiE ise- garesiz maruz oldugu tehlikeler
bunlardrr. Eger bu fenahklarrn hepsi hayat iizerine

,

TI

:l
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yalnrz yemek'
&orkunq bir afrrhk[a basarsa, kendi bagrna
ezciimle bahis mevsizlik zaten -ii hiutbi' geydir' Bunlar
frkara'
lt[araligrn tenbellikten gelen hak edilen
,r,
Bu gahqan
"r.t
l,i olr".lrE, hatrrlantrsa, bofucu diiStncelerdir'
nagiz
gelince
iggilere
kimselerin frkarahf'rdrr' Kenetteki
defa haddinden-fazla
yemeklerini elde ettikleri i9 gok
nisbi bir minada
irz.trlmtqtrr. Ve bununla beraber' Pek
bile bu iSin yaEamalarrna imkin verdigi s6ylenemez'
yollardan
Onlan i5 .miimktn merte bu uzun ve kartgrk
lrkaralga do!ru siiriikler']
qog'ahi ise
<lstihsal vasrtalannrn temerkiizii ne kadar
arttr!'tnt
o kadarda iqg'rlerin dar bir yerde toplanmalannrnkapitalist
her bitaraf miigahit gitriir; ve netice olarak da
,biriktirme n" kud", gabuk'olursa okadar iEgilerin oesken
ile bera' '
.gaitlan sefillegir. Kentlerin <giizelleltirilmeleri>
Iena
ber giden zenginli!'in go!'almasrnr herkes g6riir:
saraylar
Ou.uLuu -uh"llulu,in yrkrlmasr' bankalar iqin
gitme ve liiks
yaptlmast, antrepolar, vesaire' ticari gelip
."rub"lu, igin yollarrn geniSletilmesi' kenet iqinde 'lemir
{rkaralarrn
yollartnln gelirilmesi, vesairenin neticesi hep
.rr" un kalubaltk kiiSe ve bucaklara dolru
guyri

'",

",hhi

konmasrd'r [l ].'
Dr. Simon bir genel giirii;iinde 96yle diyor: '
fizik ise de
[Her ne k;idar resmi giiriigiio miinhasrran
giiz
yine en sade bir insaniyet fenahgln iiteki tarafrna
yummaya razt olmaYor'
Artrk oderecey. varrldlktan sonra her tiirlii iocelifin
i

tl M"'-. s" 2s-sfifr--
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'

o kadar inkirr, viicudiin ve cisoani vazilelirin bukadar
karrsrk olmasr, e'pllkl'klu''n bu derece
;,;i;; il"
agrga vurtlmasr tabiatile insanhktan 'zilade hayvanlfrn
.irnr,rd. bulundulunu giisterir' Bu tesirlerin altrnda bulu'
oul-"", deu"- ettikge daha ziyade derinleEen bir sukuttur''
'Bu bahtsrz muhitte dog'an. qocuklar igin bu hal bir ilgakhk
va{tizidir. (Baptisn into inJamy) bu gibi gart}ar iginde -bu'
olan'
lunan kicoselerin, cevheri maddi ve manevi temizlik
bog
bu medeniyet havaslna kavuEmalartnr iimit etmek en

bir hayal ile

oyalanmaktrr.]
oProletaryontn giigebe leri k6ylerden diigiiriiliir' fakal
Bunlar
bunlann yaptrklart igler gok defa endiistriyeldir'
liizuoirna g6re, bazan bir noktaya ve bazan da bagka'

bir'n:oktaya atrlan, kapitalin hati{ piyaileleridir' Giiqebe'
tulla ve kiremit
, i$giler muhtelif yapr, batakhk kurutoa,
o..tt"rr, kireg frnnlart, demir yolu vesaire gibi iglerde'
kalilekullanrlrr. Bulaqrk hastahklarrn bu miiteharrik

g"d,rlurrn, kurduklarr yerleri etraftna ::gck histahgr, tiloyit srtma, kolera vesatreyt gett''
rirler' Miihim 5ir kapital avanst istiyen iglerde' meseli'

lJ

demiryollarr yaprlmasrnda vesairede genel olarak miiteah'
hii ordusuna geligi giizet kuiulmug yerlerde' higbir srhhi
tedbir alinmadan, mahalli hiiktmetin kontrolii drgroda
miiteahhit
tahtadah barakalar vesaire tedarik eder' lakat
o igqielendi igin buntar biiyiik kirJar kaynagrdrr, 90nki
itibarile
lerini. biiylece endiistri askeileri ve kiract olmak
iki tOrlii qalar. Barakantn. bir, iki veya iiq g6zii oldulunt
vermiye
g6re iginde oturin haltada bir, iki rveya iiq Silin
mecburdur.

i

"

I
'

'

.

i9 bakanhg-rna Sevenoaks mahallesiniir
"1864 eyldliinde
srhhi potris komitesi t.r"hndun 9u hadiselerin haber veril'
.difini .Dr. Simon siiyliiyor : Bu mahallede bir yrl 6nceye
,kadar gigek hastahlr hig yoktu. Bu tarihten 6nce Lewis,hamdan Tunbridge'e kadar bir demiryolunun yaptlmas'na
rbaElanrldr. En riihim iqlerin etrafrnda yaprlmasrndair dolay'
'Tunbridge kentinde biitiin demiryolunun biyiik deposu
rkuruldu. Kentin boq evciklerine biitnn iEgileri ybrleqtirqenin- imk6ngrzhgr .kargrsrnda Diiteahhit demiryolunun
ibhva almryan ve ligrmlan bulunmryan' lrarakalar yaptrdr;
Lbundan baqa tabiatile bu barakalar htnca hlnq dolacaktr,
giinkA her kiracr kendisile beraber, her ne kadar'kalabalrk
.da olsa, ve' hatta barakalar . iki odahk da olsa, biitiin

.

ailesini de burada iskin eyliyecekti. Doktorun raporunda,
.bu zavalh insanlartn biriken kirli sularr4 ve pencerelerinin
'dibinde bulunan abdestanelerin grkardrklart fena kokulara
mani olmak igin kapr ve pencerelerini srmstkt kapalt tutmrya"ve biiylece gece bofulmantn biitiin actlartnr gekmiye'
rirecbur olduklairnr anlatryor. Bir anket 'yapnrrya Eelour
'edilen bir hekim bu siiziimyabana meskenlerin halini
Siddetli tabirlerle tavsif ederek e!'er hemen tedbirler
alrnmazsa pek feci neticeIerin vukqundan korkulmasrnr
sbyledi. Her nc kadar vaziyetleri il.kunq ol.ruk t.suir
edilen barakalarda birkag 9i9ek ha'Atahlr vak'ast olmug
ve bulagrk hastahklara tutulan kimseler igin bir ev bazrrLyacagtna dair siiz vermiq ise de miiteahhit bir t[rlii
sbziinii tutmamr$trr. Bir aydanberi mahellenin hastanesi
hastalarla doludur. Yalnrz bir ailede beq gocuk gigek ve.

'*

..

artmadan iilmiiEtiir, 1 nisandan I eyl0le . kadar gigek
hastal!'rndan on iil0m vak'asr olmugtur ki bunun diird0
sirayet yuvasr olan barakalarda idi. Kendilerinde hastahk
grkan aileler lenahgr saklamak igin ellerinden gelen her.
qeyi yaptrklarrndan hastahk vak'alarrnrn tam bir sayrsrnt
vermenin iokAnr yoktur., [1]
$imdi de iggi srnrlrnrn en iyi para alan krsmtnda
krizlerin neticelerini g6relim. igte 1867 nin ikinci kinu'
nuda bir endiistriyel kriz dolayrsile miiteessir olan baqlrca
yerleri gezen Morning Star gazelesit muhabirinin anlat-

l
l

I

trklarr Eunlardtr:
ILondranrn sa[' taraflannda ailelerile beraber sefaletin
en son derecesine dtgmiiE olan on begbinden fazla i59i
var. Bunlarrn iginde elit iggilerinden olan iig binden
fazla makinist bulunmaktadrr...
A9 kalmrg bir kalabahfrn kugattr!-r Poplor un i5 evinin
Worhhonse kaprsrna kadar varabilmek igin pek gok zorluk
gektim. Ekmek vesikalarr bekliyorlardr, fakat dagrtrna
saati heniiz geluremigti. Karlarrn yI!rldrgr'bir avluda, bir
kag ki6i, bir sagagn altrna st[-tnarak yolu Makademize [2]
etmek igin tag krrma!a u!-ra gtyorlard t; buulardan her biri
5 boisseau krrmaga mecburdu (bir boisseau takribon
36 desimetre mikifina tekabiil eder.) [3] ve giindeligi

[] Marx, S. 293
[2] Macadamirer -

Makadam

uaulii iizere yaoi ulak taglar
- Ftanrtzcadao Tiitk-

yrlrnlarile gora tecviye etmek ($emeettin Sami

jeye Ingat.)

[3]

- Oni[i buquk litreden ibaret iilgek, kile
Sami - Frasarzcadan T$rlgeyc lfigat)

Boisaeau

. (pemseddiu

kutusu.

igin 3 pens (30 saniim) ve bir ekmek vesikasr altyorduAvlunun baEka bir tarafinda yrkrk bir kuliibe giiriiniiyordu
Bu kuhbenin kaptsrnr agttfrmrz vakit rsrnmak iqin birbirine

omuz omuza stLrgmtg adamlar ile dolu oldufunu giirdiim'
Bu adamlar asgari bir yemek ile miimkiin oldugu kadar
gok vakii gahgmayr bir izzeti nefis oeselesi yaparak gemi kablolarr tiftikleyorlardr. Yalnrz bu Vorkhouse is evi''
bir go!'u, altr yedi ay iince, bu nlkede elde edilebilen
en yiikek iicretleri kazanmrq olan, .yedibin kiEiye yemek
dafrtryordu.
Biitiin biriktirdiklerioi yedikten sonra daha da rehine
konabilecek bir qeyleri bulundukgamahalleninyardrmrndan
gekinen bir siirii adam bulunmasaydt bu yardrm giirenlerin sayrsr iki misli olabilirdi.
Wotkhouse iE evinden grktlktan sonta yirmi yedi haf'
tadanberi i6sizbulunan bir metalurli iggisinin evine girdim'
Kendisini arka tarafta bir odada biitiin ailesile beraber
oturmuq oldu!u halde buldum. Hbniiz oda tamamile eqyasrz delildi ve ateg vardt. Qocuklarrn grplak ayaklartnrn'
donmamasr igin bu atege ihtiyag vardr, giinkii so!'uk

miithiqti. Ateqin 6niinde blr tabak iginde, i5 evinden al'
drklan ekme!e mukabil kadtn ile gocuklarrn biikme[e
mecbur olduklarr, bir mrktar krtrk vardr. Erkek biraz
iince tasvir edilen avlulann birinde giinde bir vesika
ekoeli ile iig Pens igin gahqryordu. Bize acr bir gii"
liimseme ite siiylediEi gibi, biiyuk bir igtahasr oldulun'
dan 6!le yemeli igin gelmiE bulrrnuyordu ve yeueli de
stzdrrtlmrE domuz ya!'h birkaq dilim ekmekle bir fincan siitaiiz gaydan ibaretti.

_ o(_
[lkinci vurdugumuz kapr orta yaEL bir kadrn taralln'
dan agrldr, bu kad'n bizi bir kelime s6yleoeden, stinmek
ffzere olan bir atege giizlerini dikmiq, sessiz oturan biitiin
,bir ailenin bulundugu arka taraltaki kiigfik bir odaya 96tiirdt. Bu insanlar ile kiigfik odalarr, hiq bir vakit iiyle
bir sahneyi tekrar giiroresini istemedilim, yiiziistii brra'
krlmrq ve iimitsiz bir mahzara. hasrl ediyorlardt. Anne
gocuklarr gtistererek: <EIendi, yirmi yedi haltadanberi
hig bir para kazanmadrlar, vE biitiin para, baba ile benim iyi zamanlar igin bir yana koydulumuz ve biiylece
istikbalin emniyetini temin etti!imizi. zaneyledigimiz, biitiin
para gitti bakrnrzr diye adeta vahEi bir sesle balrrdr ve
ayni zamaodi da, yatrrrlmrj ve qekilmig biitiio paralarrn
Euntazaman yazrh oldu[u, bir banka ciizdanr gtisterdi.
B6ylece bu ciizdanda kfiqiik biriktirmelerin nasrl beq gilinlik kiigtk bir d6po ile baEladrlr ve yavas yavaq yirmi
sterlin lirasrna kadar (beg yiiz frank) qrkttgrnt ve sonra
-derece derece sterlin lirasrndan giline ve gilioden pense,
taki son qekilen paradan sonra ciizdantn delersiz bir'
'kigit haline gelinmesine, kadir eridigi giiriiliiyordu. Bu
.aile lYorkhouse in herg[n bir etsiz (maigre) yemegini
alryordu.

I Bir ba$ka evde aglrktan hastalanrp bir gilteye elbi'
'selerile uzanmrf, ve biitiin yatak takrml emniyet sandt:5rna rehin edilmig oldugundan, bir hah pargasile ancak
.iirtiilmiig bir kadrn buldum. Asrl kendisini tedavi eden
bahterz gocuklannrn aone bakrorna. ihtiyaglarr oldufu hallerinden giirtliiyoidr, Bu kadrn sanki daha iyi bir istik-

-
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* 6a}n bfitiin tmitlerini kaybetmiq gibi sefaletli razirinin
tarihini hrgkrrarak anlatt,r.. Qa!'rrlmlq oldugum bigka bir
evde bir geng kadrn ile iki giizol gocuk buldum. Bunlarrn
bana g6sterebildil,leri emniyet Jandrg,n,n bir paket ilm[haberlerile tamamile bog bir odadan ibaretti.]
<lngiliz kapitalistleri arasrnda - i9 htrriyetin De
Trade Unionlar (sendiha), ne de fabrikalar hakrndaLi kanunlarla rahatsrz edilmedigi igin - Balgikayr
igginin cenneti olarak tasvir etmek moda haline girmigtir.
'Belgikanrn hapisaneleri ve hayrr kuruularr genel direkt6rfi
M6sy6 Ducpdtioux Budget iconomiqae des classes ouvri6rcs en Belgi4ue (Bruxelle, 1885) adh kitabrnda bizi bu
oevzu hakkrnda aydrnlatryor. Bu kitapla normal bir
Belgikah i99i ailesi reiimi ile asker, devlet denizcisi ve
.nahpus reiimleri arastnda bir mukayese buluyoruz.' Igqi
ailenin bfltiin varidat kaynaklarr, kat'iyetle hesap edilmig
olarak, yrlda 1068 Iranga irkryor. Igte ailenin yrlhk
bttgeei :
Baba, ginde 1,50 den 300 gtn 468 Frank
Ana,

Ogul,
Kt.z,

D 0,89 o frO o 967 ,,
r 0,56 > 3p0 ,) 19E t
r 0,55 > 300 r165r

1068 Frank
YrlLk yck0n :
rAilenin yrllrk masraft ve agr$r, iqqinin ya denizcinin,
ya askerin veya mahpusun gtdasrnr aldt(tnr farzedereek'
.a.gagrdaki rakamlan bulacakhr

'

:

Masral

Birinci

grk ({enizci)

1828 Frank

Aqrk
760 Frank
7
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,
ikinci

Erk ( asker )

Ugtincii qrk (mahpus)

1473

,b

7112

D

405
44

, [u'

<lngilterede 1853 de
ve aSrr iqleri' mahkfio
"siirgfin
olanlarm grdalarr hakkrnd! resmi bir anket yaprldr. tngiliz
mahpuslarile ig evlerinin Workhoase fikaralarrmn tayinleri
hakkrnda yaprlan bir roukayese birincilerin bu iki igcl
srnrfrnrn her birinden daha iyi grda aldrklarrm isbat etti,.
ve bir alrr iEler mahk0mundan istenilen i5in Decmutr
vasat olarak bir ziraat iggisinin yaptrlr igin ancak yarrsrd,r., [2]
oHalkrn genel salb(r hakkrnda 1865 de bir bulagrk.
hastahk zatr;an,nda kiiyliilere yaprlan bir ziyaretten bahseden bir rapor ezciimle gu hadiseyi zikrediyor> [3]3

[Aynr odada babasr, anasr, gayd meqr0 oglu, iki
delikanh kardegi ve herbirinio birer pig gocu!-u olan iki
krzkardegi ile beraber - ki ceman on kiEi - srtmadan hasta
bir geng kadrn yatryo'rdu.]
ingilterede kiiyliilerin maruz kaldr!r feci vaziyetin
mufassal izahrnr yapmrya bu krsaltrlmrE kitabrn niitevazi
hacmi miisaade etmiyor. ingilterede ziraat iggileri arasrnda kapitalin biriktiriluesinin ortaya koydufu pek 6zel bir
IelAketten baheederek bu biililmii biiirecegiz.

Yrhn bazr mevsimlerinde ziraatin istedi{'i miistesna ve
mtstacel iElerin yaprlaca!,r zaman bile - kapitalin bfittn
ihtiyaglarrna kifi gelmedigi halde - ziraat iqqilerinin faz[1f Marx, S. i95: D6
[2] Marx, S. 299
[3] Marx, S..3O2

,
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lahfr iicretlerin indirilmesile neticeleniyor. Bundan da gu
hal hisrl oluyor; Muvakkat "iqler igin kapital tatafrndan
tutulan bir gok kadrn ve gocuk igler bitirildiklen sonra
-Bu
kiiylerin fazla iggi niilusunu arttlrnaga gidiyorlar.
hadise- ingilter&e seyyar geteler sisteoini dogurDustur.
<Bir gete on, krrk veya elli kigiden mfirekkeptir:
Kadrnlar, her iki cinsten delikanhlar (ekseriya oflanlar
on iig yaErna dofru geteyi brrakryorlar), ve her iki cins'
ten, altrdan on iig yaqrna kadar, gocuklar, Qetenin bagr
ekseriyetle fena bir mahlffk, z-anpara, sarhog, fakat
miitegebbis ve becerikli bir Adi kiiy iEgisidir' Qeteyi
o toplar, qete onun emrinde gahErr, yoksa giftginin de!'il'
Bu gete bagr qok defa iEi g6tiirii alrr, vasat olarak idi
bir iEgininkini gegmiyen kin hemen k6milen, miimkiin
olduSu kadar az vakitte, geteeinden en gok ig almasrna
miitevakkiftir.' Kadrnlayrn ancak erkeklerin diktatiirce
otoriteleri altrnda iyi galrgtrklarrnr' qiftgiler tecriibe ile
bilirler. Fakat, 6biir yandan, kadrnlarla qocuklar bir kere
i5e koyuldular mt - Fourier'nin 4aten giizfinden kagmadr!'r
gibi - hakiki bir gayretle gaLqrrlar; biiyiik erkel iEqi ise
daha kurnaz oldufundan elinden' geldi!'i kadar kendini
korw. Gangmaster bir giftlikten dbiiriine gider ve getesini
yrlda altr il6 sekiz ay ulraqtrrrr. Bundan dolayr igin iggi
ailesi iqin bu getebagr gocuklan rastgele, kullanan tek
bagrna giftgiden daha emin ve daha laydalr bir mtgteridir. Bu vaziyet getebagrnrn kiiylere niiluzunu o"kadar
yerlegtirir ki, birgok yerlerde, onun tavassutu olmadan
gocuk bulunamaz'
<Bu sistemin fenahklarr eocuklarla geng krzlara reva

-100ig,

bet, altr

ve bazan yedi mil
(sekiz ili on bir kilometre) irzakh!'rndaki giftliklere gidip
gelnek igin yaptrplarr uzun yiirfiyiigler ve nihayet Oaagrn
maneuillatr bozmastdtr. Her ne kadar ge$ bagrnrr uzun
bir sopasr var ise de onu pek nadir kullanrr, ve kendi
tarafrndan lena bir muaoele ancak'bir istisna tegkil eder.
Qetebagr deqokratik bir imparator vcya Alman hurafesinin (Iareleri yfirtten) idir. Tebaasr arasrnda meghur olmak
ihtiyacrndadrr ve bunlarr bir gen vc aapkrn hayatrn cazi'
belerile kendine baglai. lntizamsrz serbestlik, eglenceli
liiibalilik, istihfaf olunmug gapkrnhk Gang n midrmeyyiz
vasrllartdrr, Qok defa bir meyhanede bangtltr, ondan
sonra getebagr aallanarak iki kuvvetli dadikoducu kadrna
sa! ve soldan dayanarak, kalilenin bagtna geger ve arka'
slndan. gtriiltiilt gocuklar ve krzlar edepsizce garkrlar
stiyliyerek kendisini takip ederler' On iig ve on d6rt
g6riilen lazla

bunlarrn

yagrndaki krzlann aynr yagtaki oglanlardan gebe kaldrklarrnr
g6rmek uadir defildir. G4zg rn avenesini veren k6yler

Sadomlere ve Gomorelere ddnetler, ve Ingiliz kral'
hlrnrn sair yerlerindeki dolumun yartandan ziyade gayrimegru dofiumlar g6sterirler.
uQeteye, klAsik Eelrlinde tarif edildili iizere, umumi,
miigterek ve seyyar qete (pablic, eommon, tranping Gangl
denir. Birde hucusi qeteler (private gangs) vardtr. Bunlar
umuml gete gibi kurulmuglardrr, Fakat daha az kalabalrk
hrlar, ve gafigrrdstel in emrinde olmayrp, giftqinin bagka
tflrlii nasrl kullanacafrnr bilmedigi, eski giftlik ugagpnrn
emri altrnda gatgrrlar. Burada artrk e$lcnceli len ve gaP'

*
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krn hayatr yoktur, fakat toplanan iladelere giire, gocukd-aha az para ahp daha fena muamele giirmektedirler.
rBu son yrllarda gitgide genigliyen bu s-istem herhalde
yalnrz gete bagrnrn giizel keyfi iqin mevcut defildir. Biiy-iik giftgiler ile miilk sahiplerini zengin ettifi igin vardrr.
K[giik giftgiler gete kullanaazfur, gu1"ler fakir-topraklar
izerinde de kullanrlmazlar. Bir miilk sahibi, gelirinin azalmasrnrn mucip olabileceEi zecri tedbirlerden korkarak,
anket komisyonu iiniinde, bu mesele hakkrndaki biitiin
gtr0ltiinin bu sisteme verilen addan ileri geldiSini krzarak stiylemigtir: Bande gete ismini k6y genqliginin enr
d[striyel - zirai koperativ cemiyeti diye degigtirmek k6li
gelecektir ve buna kimse siiyleyecek birgey bulamryacaktrr, demigtir.r
Bir etki gangmaster q6yle demigtir:

lar

:)

[Her igten daha ucoz
gah5rlmaktadrr.]

oldugu igindir ki qeteler ile

a Bir giftcide:
sistemi giftgiler igin en ucuz ve fakat gocuk-lar [Qeteler
igin de giiphesiz

en muzir olanrdrr.l demigtir,
<Qiftginin adamlarrnr normal seviyenin altrnda tutabil.
mesi ve her vakit eli altrnda i9 ilin fevkalide personel
bulundurmasr, ve biiyiik erkek iggilerin liizumsuzluSu
ve miioktn oldufu kadar az oasrafla miimkiin olduSu kadar
' gok ig elde edebilmegi igin bundan daha kurnazca bir
me-todun bulunmadrgr muhakkaktrr. Ziraat iggilerinin
bulunmadrsr ve kentlere dof.ru giigtnkleri, ve 6b0r yandan siirekli bir surette krrlarda kendilerini u!.raEtuacak
igin bulunmryacagr bahanesile geteler sisteminin lflzumlu
oldugu iddia edilui9tir,> [1]

lll
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ONI]NCU BOLUM
lLK BiRiKTIRME

lgte dramrmrzrn sonuna gelmig bulunuyoruz'
Bi. giin p"z.rd. iggiye rast geldik' oraya i9 kuvvetini
miisavi olarak musatmaga- gelmi;ti, ve parah adam ile
calvairekuvelJ ak-=dettigini g6rdiik' O vakit trrmanacalr
henilz
nin [1] ne kadar seit olacaftnt heniiz bilmiyordu'
dudaklanna'
tortusuna kadar bogaltaca!'r acr miisibeti
paraL
y.kl"Et,r-.-,9t,. Heniiz kapitdlistlige grkaulryan
bafladrlr iqin -muvaf'
adam o vakit anoak bitiin parasrnr
miitevazi
ffi;;;;;;"
;iipi""i "r"i, kiiqnk bir servetin de[isr. r,".a"'o Ui. ""friUiyai' Simdi de sahnenin nasrl
g6relim.
ti[ini
'
pek
itL fazla i5 ile kapital dogurduktan sonra'
tsqi
-uzatrlmrg
bir giintn hududundan aqrn igi ile ezilmigti'
gok
Y"u.-"r, igin l6zrm gefen i9 miiddeti nisbi artrk 'deger
besle'
ile krsaltrldr, ve kapitah her gtn daha zengince
uzahldr' Basit koomege tahsis edilen lazla igin miiddeti
(elbirligi) iqgiyi, bir krqla disiplinine bagh'
1

p"r-".yorrdo

:e ig kuvvetlerini biitfin bir zincirleoe seline

kaprlmrq

I

-r03ja1af, .ve her giin daha ziylde artan kapitaL daha gok
beslemek igin daha fazla yorulurken
gOrdtk. Manof.k;d:, iggiyi, ig biiliimile, son derece eakat, hakir
," tul"i,
olarak,.g6rdiik. IEginin b[yiik end[siride
makinelerinka.
oul edrluesile, kendisinde hasrl olao
ve s6z ile ilade
edilemiyen, maddi ve manevi rztr;aplara
katlandr{rnr

.

g6rdii k.

iggiyi, zanatkirhk haseasrnrn son
pargasrndan mahruo
cdilmi$; makinenin k6lesi haline girmege
mecbur

ol_

bir canlruzviy"ti., iiyesi iken bir oekanizmanrn
adi
.ou$
orr
telerruatr haline girmig; he,r lAhza
etlerinin bir parga,
a3r koparmakla veya miithig gark diqlerinde
t".a.il.
czuekle tehdit eden makinenin bag

d6ndiiriici bir surette
aofaltrlmrq igi tarafindan igkenceye konulmg; ;;;;
Iazla olarak, karrsile gocuklarrnrn
kapitalin kdleleri haline
fetirilmig oldu!-u halde g6rdiik. Bu mtddet idiode birden,
6ire zenginleqen kapitalist i|giye, ayni
ti"i a*"""lrt
ouhafaza ettigini veyahut hatta y[kselttigini
gilsterir bir
rhal alarak, keyfince azaltabilecegi
Ui u"i", ,".iyr..
Velhasrl iEginin kapitalin biriktirilmesile
m,rvakkaten iul,lanlmaz bir hale gelerek faal
endiistriyel ordudan yedek
"orduyi gegtilini ve sonra da ebediyen fakir
ve sefalet
cehennimine dii$tiigiini g6rdiik. Kurbanlk
tamam oldu!
Fakat acaba bu nasrl olabildi ?
it C"iltr" - N"--,t t,tLada giire isanrn arrtdrSr karr olunduduftr tepe. Golgiite tepesi. iizerine hag diLili
tepe
Nasrani itiLada

g6te ieamu o tepede gelrti!,i azip ve r.trrap
($emaeddia
orcadan Tiirkgeye Iigat)

Sami _ Frao_

r

ig kuvvetine maliL
Pek sade bir surette' lqginin kendi
giin igci kendiUrfrJg;'a"f*aur' Bu iE kuvvetile her
pek fazlasrnr istihsa!
sile ailesi igin liz'mgelen geyden
unsurlar'
Fakat bunun igin lizrm gelen 6btr'
"i"lrf.*t,t'
ilk m'dleler' kendisinde voktu' $u
;';;;;;;;1.
igin
ilii" r*"a"" -th'g- ol.n iqgi hayatrni kazanmak.bileo
istifade etmesini
biricik mahnr, iS kuvvetini' ondan
Eecbur oldu' Kapitalist igt'rhsal
l"r"l, .d"-"
- satnaga
llut' q"hsi n0lkiyet ve gtndelikqilik
I*,".*t,

"""",a"
bu kadar rstrrabrn ilk sebebi olmuElard''
ctriindtrt
Fakat bu bir haksrzhktirt Bu bir

verdi? Ve
haksrzhk kaynalr olan <eskideo

hakkrnr acaba insana kiro
$ahsr miilkiyet

bu itd"t
i,r,n,ntl"ru nin [1] nasrl maliki oluvermiqti?
bir ses grkryor
Kapitalin Allahrnrn mabedinden miithig

o"r.f J.-

*io,ro, : Biittn bunlar dofuruyor' giinkii
zamanda'
ir"i*' "r"rt kanunlartn kitabrnda yazrhdrr' Eskigezdikleri'
olarak
in""ol.rrn yer y0iiinile hiir ve miisavi
arasrnda k[96k
insanla,n
ii, a"ui' olmuqtu' Bu
;;;"i
b0tGD

uu

'rrr-0,.,-

ve idareli ve biitiiu 6tekilerds
birincileri'
i".ta, .U"tti ve zevk diigktnt idiler' Fazilet
teEkil
,.'"-+ ; ""r.O.t de ikincileri sefil etti' Azlgr
ui"it", 1n"natt"tt, gocuk ve torunlarr) namusluca'
malik oli'nf.,ntf"t paralardan istilade etmek hakktna
i"t.r, qoLtufu te5kil edenler ise sefaletlerinde' l:tYl
satrlmala recbur ve bunlara (kendilori
;";ri;."
gahEkan, kanaatli

(1) Previous accumulatior Adam Smith'

i' G'

I

-105gocuk ve torunlarr) ebediyyen hizmet etmele mahk0m
oldular.

lgte burjuva nizamrnrn bazr dostlarr vaziyeti biiyle

anlatryorlar. <lgte. oeselA, eskiden pek nfikteli olan
Fransrzlara miilkiyeti debdebe ile miidalaa etmek igin
igin M. Thiers'in hili usang verecek surette tekrarlidrfr
tatsrz gocukluSu.r [1]
HaLikaten cfer ilk biriktirmenin baglangrcr biiyle
olsaydr, bundan grkan nazariyenin de ilk giinah (p6ch6
original).ve mukadderat (pr€destination) nazariyeleri kadar
dolru olmasr icap ederdi.
Baba tenbel ve kendi zevk ve eelasrnda idi, olu
silalete Eahk0m olacaktrr. Bu bir zenginin ofludur,
onun kaderi mutlu, niifuzlu, kuvvetli, okumuE vesaire
olmaktrr.- Ot"ki bir fakirin ogludur. Onun kaderi bahtsrz,
zayrf, cahil, aptal ve saire olmaktrr, Biiyle bir kunana
dayanarak kurulan bir sosyete - kanunlarruda bunlara
benzer adalet misalleri bulunan hrrrstiyanhktan baghyarak _
o kadar dinler ve Allahlar ve daha az barbar ve daha
az iki.yiizlii olan bir gok bagka sosyetelerin bittifi gibi
muhakkak ve tabiatile bitmelidir.
Egei burjuazinin bu kfistahltpnda kaloasrna miisaade_
miz olsa idi, burada durabilirdik. Fakat biraz sonra
son perdesinde hazrr bulunarak giirece!.ioiz gibi, drra.
mrmrzrn kendine liyik bir sonu vardrr.

Tarihi agairm, burjuvalar tarafrndan ve buriuvalar
igin yaz mrg oJan bu tarih; orada ilk biriktiroenin bag-

langlcmr arayahm ve igte orada bulac*frmrz budur.

[I]

Marx, S.

314
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En eski zamanlarda, tabiatin en iyi kurulmug
oiisait yerlerine gtigebe halkrmn guruplan yerlegmiSlerdir. Kentler kurmuqlar, topra$l ekme!'e baglamrSlar'
relah ve mutluluklarr igin liizuolu, olabilen muhtelil
bu gutgl.re loyul.ugl"rdrr. FaEat tekimiilleri devrinde
ve bunlan
,uplu, birbirl".lr,e rast gelip qarprgmrglardrr
gapul ve
savaglar, katiller, yanglnlar, kanlt kavgalar'
oldugu her'
yagmalar takip etmiqtir' Yenilinlerin malik

k6lelife mahkom edilen biitiin saf kalanlann
oldu'
5ahrslan bile ,yenenlerin miilkii
- lqte aotikite devrinde ilk biriktirmenin baglangrcr

i"i, f,*,u

biiyiedir' Gelelim orta gaga'
Tarihin bu ikinci devrinde yalmz

bir strii

hticum ve
en zen$in
akrcinlar buluruz: BaEka uluslarrn elinde bulunan
giin ayni
iilkelere cihangir uluslarin akrn etmesi ve her
krtal, ya!ma, yangrn vesaire nakaratr' Yenilenlerin
saf kalanlar'
malik oldugu her gey 'bunun larklarile ki
ve
antikitede oldu[u gibi, k6lelife mahktm edilmediler
berber' .
serf sr(atile kendigine bagh olduklarr toprakla
gafda bile buriuva
senyorlartn [1] miilkii oldular' Orta
metettigi o ig
doktrininin ilk biriktirme kaynagi oluruk
o tasarrul ve idarenin
cavretinin,
"il1''ic perhiz ve ih,tiyatrn'
u'"ii;;vo'u'' VL bu giinkii servet sahibi olanf; ld'ir
orta
l".,.rrrn asrllartm grkarmakla i{tihar ettikleri devrin
gag oldulunu kaYdetmeliYiz'
derebeyi' bugin
lX S.tg.* ,rkttl" tt"'ar rahibi' seoyiir'
Sdmi ($emsettin
a"ru.t v. hry"iy"tge bir yerir en ileri geleui'
FraEstzcadatr TiirkqeYe liigatl'

,t

-to7 Fakat, bitirmek igin bu asrrn devrine (6poque moderrie)
gelelim.

ihtilili derebeyligi yrktr, ve s€rvaii gtndelik'
gilife gevirdi. Fakat aynr zamanda bu inkrl6p iggiden
Buriuva

'

servaii reiiminin temin etti!-i naciz yaqama vasrtalartnr
kaldrrdr. Her ne kadar efendisi iqin vaktinin en gok za'
mantnda qahgmaga mecbur olan serl yine bir parqa top'
rak ile vasrtalara ve ekmek igin gereken vakte malikti.
Burluvazi biitiin bunlarr yrktr ve serften ' giirdigiimiiz
gibi, ilk rast gelinen kapitalist tarafindan kendini qaldrrmaktan veya aqhktan Blmckten bagka garesi olmryan ' bir

.
- * hii,

iggi yaptr.

$imdi telerruata girelim. Bir irlusun tarihini

aqahm,

ve piftgilerin nasrl istimlik .edildigini, ve asri endiistrilere
ig kuwetlerini vermege mehk0m edilen bu i99i kioelerinin nasrl tegekkiil ettifini giirelim, Adetimiz veghile
misallerimizi Ingiltereden alacafrz. Qiinki lngiltere
inceledigimiz hastahfrn en ilerilemiq bir halde olduSu bir
iilke olup bize en miikemmel miiEahede alanlnr vere'
bilmelttedir.
<lngilterede on dtirdiincii asrrn sonuna' do!ru servai
filen kalkmiqtr,. hallcrn biiyiik qoktugri o vakit ve hele f,n
'beginci asrrda daha ziyade . miilkiyet haklartnrn miimkfin
mertebe saklandr$r derebeylik tabiri her ne olursa olsun
h6r kiiyliilerden ve toprak sahiplerinden tegekkiil ediyordu, Dercbeylik bfiyiik giftliklerinde, kendisi de bir serf

olan, eski bailif yerine hiir giftgi getirilmigti. liraatin
ficretcileri krsmen boE vakitlerini biiyiik giftlik sahiplerin-

-108de gahgmakla gcairen Liigtk mal sahibi giftgilerdeu ve
krsmen de sayrsr az olan hakiki bir giindelikgi srnr{rndan
teqekkiil ediyordu. Fakat bu sonuncular bile aynr zaoanda, bir dereceye kadar, hfir giftgilerdi, giinkii iicretlerinden bagka, en az d6rt (acre) li [1] bir toprafrn intifarna
ve bir evcige Cottage maliktiler. Bundaa bagka, komfinal
topraklarrn intifarnr, asrl kiiyl0ler ile taksim ederlerdi.
Bu kotriinal topraklarda hayvanlarrnr otlaoa!.a g6nderdik.
leri gibi bu yerlerden onlara odun, kereste, maden kiimiirii
vesaire temin ederdi,
*Kapitalist istihsal idrzrnrnrn esaalarrnr halk eden ihbaglangrcr onbeginci asnn sonuncu iigte birinde ve S
on altrncr asrrn birinci iiqte birinde oynandr. Derebeylik
sinyorlarrnrn maiyetlerinin sahverilmesi pazara ategsiz ve

tililin

yurtsuz bir siirii proleter attr; bu

iiirii

komiinal miilklerin

gaspile v9 derebeylik reliminde sinyor kadar hukuka
malik olduklan yerlerden koguloalarr ile arttr. ingitterede
bu ko$ulmalarrn ani ve iizel sebepleri Flanderde bez mantfakl0rlerinin inkigafile bunun ncticesi olarak da yiin
fiatrnrn yilkseloesidir, Ekilebilen topraklarrn koy,S
-erasr haline getirilmesi, igte o vakitki parola bu idi.
r Harrison kiigiik glttgilerin istimlikinden dolayr tlkenin harabiyetini [bizim biiyiik g6srplarmrzrn umurlanndamrtJ

Dir.."l,1"O

"dll:l_Ciftgilerin

oturduklarr yerlerde

[l] Acre -Eakidea Fransada elli iki {are)e muadil toprak tilgiirii
idi bug o lns"ilterede krrL (are) dir.
Are - igari murabba. Yiiz metre muraLhar. yeni Evlil.
($emaeddin Sami

-

Franlzcadan Tirkgeye

l6gat)

.

-109iggilerin evcikleri (cottage) yrkrldrlar veya olduklarr gibi
brrakrldrlar.r [1] Harrison g6yle yazryor I
[Her sinyoryal oalikinenin eski miifredat delterlerine
tbag
,ur.uk istenirse ktqiik qiftqilerin pek gok evlerinin
ortadan kalktrfr, arazinin eskiye g6re daha az niifus besledi$i, o vakitten sonra kurulan bir kag tanesinin ilerle.
digi halde bir qok kentin dtsttgn giirfilecektir. .. ]
Artrk yalnrz sinyorlarrn konaklarr bulundu$u ve koyunlara mahsus parklarrn yaprlmasr igin yrkrlan kentlerin
ve kiiylorin uzun bir listesini yapabili.i-.1 *
cOnaltrncr asrrda Reforme [2] ve bunun akibeti olarak
kilise emlikikinin miithig bir surette gahomasile halk kfimelcrinin qiddetle istimlAkine yeni ve dehqetli birhrz verildi. O
'devirde katolik kilisesi, derebeylik Eeklile, Ingiltere topragrnln biiytk bir krsmrnrn srhibiydi. Manastrrlarrn vesair
yerlerin kapatrlmasr eski.malikinelerde oturgnlan proletaryaya attr.
Kilisenin omlAki, ekseriyetle, agg6zlii giizdelere verildi
veya kentlilerle spektlit6r giftgilere yok bahasrna satrldr.
Bunlar da bu yerlerin eski varisi miiltezimlerini hep
birden kovmrya bagladrlar, Kilise Agan iizerinde fakir
koyltlerin, kanunen kabul edilen mtlkiyet haklarr, sebepsiz musadere edildi. Etisabethin krraligeliginin krrk gekizoci
yrhnda, frkaralar vergisini koyoakla resmen fakr[ ssfaleti
taulmrya mecbur oldular.>
[1] Marx, S 316-S1i
[2] R€formc - Hrrirtiyan dirirde prote.tsdrfrn mucidi clau
Luther iarafindan yaprlan tadil6t,
($emreddin Semi

-

Frauorzcedar TiirLgeye ligat)
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Cobbett 96yle diYor:
[Bu kanunu hazrrhyanlar sebeplerini itiraftan korkarak
ve an'anevi' teimiile ouhalif olarak, hig baqlangrq yazma'
dan negreylediler.]
<Birinci $arl zamaprnda, bu kanunun dairoilili ilin
edildi ve yalnrz 1834 de daha giddetti bir 6ekil almasr
igin, tadil edildi: O vakit maruz kaldrklan istimlakten

dolayr kendilerine baglangrgta verilen tazminat iqin
fikaralara bir ceza YaPrldr.
.
sahiplerile cenubi
lElisabefh zamanrnda, bazr eml6k
lngiit"."nir, bazr zengin ktiyliileri, toplanarak, {rkaralar
kanununun tefsiri hakkrnda on sual yazrp meEhur bir
hikuk iliminin reyine sundular. igte bu muhtrranrn bir
hulisasr,

: [l]

kanunun tatbikinde
[Mahallenin bazt zengin giftgileri,
her tiirlii kanqrkhgrn 6niine gegmek igin pek makul bir
plin hazrrladrlar. Mahallede bir hapisane yaprlmasrnr tekli{ ediyorlar. Bu hapisaneye kapattlmastna rair olmryan
her ftkaraya yardrm edilmiyecektir' Bu mahalleniri frkaragiinde
larrnr kiralamak niyetiide olan varsa, muayyen bir
zarf'
en agafr hangi Iiatle bunlarr kabul edecelini' kapah
kontlukvererek; bildirmelidir. Bu pl6nr yapanlar komgu
hoElanmryan kimselerin bulundulunu ve

larila igden

giftlik veya bir

gemi

cahslqakstztn yaEayabilmek igin bir
ka(i Para veya krediye malik olmadtklarrnt farze"l.ry-"
bu'
diyorlar. Bu kimsgler mahalleye pek kith telilillerdc-

lunabileceklerdir. Eger mukaveleyi akdedenin muhafaza'

tll

Marr, S,

318

-

-:
t.
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arna verilen bq fikaralardan biri 6lecek olsa, mahalle Eu
fikatalara kargr vazifelerini yapmrq olacafrndan, kabahat

I

ikrde yiiklenecektir. Bununla beraber mevcut

kanunun,

bu grbi ihtiyati tedbirlere 'miisaade etmiyeceginden kor-

-

L-.;;,:+r

kuyoruz; fakat bu kontluk ile kohgu kontluklann giiniillii
miiltezimlerinin kalan klsmr komiinler kamutayrndaki mii'
messillerini, frkaralann mecburi hizmet ile hapsedilmelerine miisaade eden bir kanun teklif etmelerine mecbur
etmek igin bize iltihak edecegini bilmelisiniz. Bu suretle
hapsedilmiye razr olmryan her fakir yardru hakkrnr kaybedecektir. Bu tedbir fikaralarrn yardrm edilmelerine
ihtiyaglarr olmasrna eogel olaca!rnr iimit ederiz.]
<Ou sekizinci asrrda halkrn topraklarrnrn gahnmastna
hatti kanunun kendisi. bile alet olmugtur. Bu hrrsrzlgrn
parlmanter gekli (komiinal topraklarrn li[vr kanunu) &llls
/or (inclosureso/ rcmnrons) dur. Bagka bir tAbirle landlors
larrn halkrn Eahsi mtlkiyetini kendilerine ihale ettiren
iradeleiin metinleri, halkr istimlik eden iradeler. Sir F.
M. Eden komiinal miilkiyetini derebeylerin yerine gegen
land.lordslann hususi miilkiyeti imiq gibi g6sterme$e
gahgtr; Iakat bu zat parlementonun, son defa olarak,
komiinal miilkiyetin la[vrnr tasdik eden bir bir genel kanun
kabul etmesini istemekle kendi kendisini cerh ve tekzip
ediyor: Qiinkii biiyle istemekle komiin miilkiyetinin Eahsi
miilkiyete. gevrilmesini megru krlan parlementer bir devlet
darbesinin (emrivaki) liizumunu kabul ediyor ve lakat
ayni zaoanda giftgiler. igin bir tazminat istiyor. Eler
istimlAk edilmig kimse olmasa idi tabiatile tazmin edileceh
kimse de bulunuadr.

'

d, Addington, Northamptonshire ile Lincolnshire'de komiinal topraklarrn la!.vrna biiytk mikyasta
baSlandr ve bu ameliyeler neticesiide hasrl'olan bir qok
yeni malikaneler mer,rya gevrildi. Bundan sonra eskiden
bin beq yiiz (are) ekilen pek gok malikinelerde bugtn
ekilmig elli (are) Irk yer bulunmayor. Mesken. samanhk,
.ahrr ve saire harabeleri eski oruranlardan
kalan yegAne
izlerdir. Eskiden yiizlerce aile ve ev bulunan pek gok
yerlerde bugiin artrk ancak sekiz veya on tane bulunuyor.
La[v keyfiyetinin on beg veya yirmi yrl iince vukua

a
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geldigi mahallelerin pep gofunda tarlalarrg serbest ekildigi
zamana nisbetle topragr eken gifgilerin sayrsr miilk /ahip.
lerinin sayrsrndan pek azdrr. Eskiden yirmiden otuz

'

9if9i ile bir gok mal sahibi ve mfiltezio elinde bulunan
ve heniiz lafvedilen genig malikinelerin dtirt veya beq
hayva-n besleyen zengin taraftndan gaspedildigi na{ir

de!ildir,r

[Bttiin bu eski sahipler ualik

olduklarr yerlerden

iilelerile, ve kendileri tarafrndan gahgtrrrlan ve gegindirilen pek gok iilelerle birlikte koguldular.l
tLigv, vesilesile komgu lort tarafindan ilhak eitilen
yerler yalorz ekilmemiq topraklar oloayup belki ekserisi
.kooiine bir vergi veren hususi kimseler tarafindan
veya
miigtereken ekilen topraklardr.
Dr. Price qtiyle diyor :
[Burada agrlmrg tarlalardan ve ekilmig topraklardan
Sahsediyorum. Lalvlgra taraftar olan yazrcrlar - bile -bu
vaziyette, bu ligvlarrn ekinlerin azalttrgrnr, grda maddeliri-

nin fiyatlarrnr yiikselttifini, ntfusun azalmasrnr

mucip

i

_113-

;

oldulur1u

itiraf ederler.. Ve hatt6 ekitmemig

yerlerin

la[vr bile, bugffn tatbik edildi!.i gibi,. frkaralarrn yiyecek.lerinin bir krsmrnr ellerinden ahyor, ve zaten pek genig
olan giftliklerin alanrnr gofaltryor. Toprak biiyiik giftqiilerden ibarot bir azhga gegtigi vakit kiig0k /qiftgiler bag-

I

kalartnrn hizuetinde gahgarakhayatlarrnr kazanma$a mecbur olan kimselere d6ner.
- Bunl4,r bir siirti kfigik mal
cahibi ve kiigiik giltgilar olup kendileri ve aileleri ken.
dileri tarafindan iltizam edilen topraSrn mahsuliyle, ve
komiinal meralara gtinderdikleri koyunlarrn eti, tavuklar
domuzlar vesaire ile beslenirler ve grda oaddeleri satrn
almak ihtiyacrnda butunmazlardr.
- Bu lafvlardan sonra
daha fazla cebir ve ikrah olacagndan belki de daha gok

ig giirtlecektir.., daha gok miktarda kiuseler ig bulmak
igin gitmefe mecbirr olacaklarrndan kentler ile maniifaktiirler biiytyecektir. ltte giftlikler temerkiiziiniin tabiatile hangi cihette harekete geldifi gitriiliiyor, ve bu
temerkiiz yrllardanberi bq kralhkta filen biiyle hareket
etti. HasrL, halkrn agagr srnrllarrnrn vaziyeti hemen her
noktada fenalagtr, kiig[k miilkiyet sahiplerile ktqnk giftgiler giindelikgi ve iicretli vaziyetine mecbur edildiler;
ve ayni zamanda bu gartlar ileyapamak daha da zorlaqtr.l
<Komfinal topraklarrn gazabr ve bundan dolayr ziraatte
vukua gelen inkrlap, hakikatta, ziraat iggileri iizerinde pek

sert bir surette tesirini g6sterdifinden, Eden'e g6re, 1765
ve 1780 arasrnda, bu gibilerin iicretleri aegarinin altrna
dfigtiiliinden resmeo dagrilan yardrmlar ile tamamlandrnldr.r

I

l

Eden diyor ki:
igin bile
[Ucret artrk hayahn en liizumlu ihtiyaqlarr
yetmiyordu,] qDaha eski zamanlardan bahsetmemek igio,
1801 ve 1831 arasrnda, kendisinden galtnan ve landlords
lairn yani toprak lordlarrnrn, parlamento vastasile, kendi
kendilerine ihale ettikleri 3 milyou 1770 ve 511 acres
kooiinal toprak igin -acaba krr halkr bir liard I1'l tazmi'
naL aldr mr?, [2] krr"i$gilerini istimldk etmek igin kullanrlan ve tarihi eiu-iy"tii ol"r, eon muamele ezciimle ls'
koqyanrn Highlands larrnda ietkik edilmelidir: en vah6i
surette tatbik edilen yer orastdrr' George Ensor 1818 de
neqredilen bir kitapta E6yle siiyliiyor:
koparryor[lskoqyanrn biiyiik sinyorlarr, fena otlan
tur-,q gibi aileleri istimlik ettiler, birgok kbyltlere halkhintlilerin intikam alrtken vahgi hayvan'
larile beraber

-

lann inlerine reva g6rdiikleri gibi - muamele ettiler'
Bir diEi koyun tiiyii igin, bir koyun budu iqin, hatta daha
da az iqiir bir insan sattrlar.' Qinin Simal vilAyetlerine
hiicum zauantnda Mongollann biiyiik Beclisinde halkt
del ve tenkil edip topiaklann mera haline konulmasr
teklif edildi' Hiehlands lardan birgok miilk sahipleri bu
'iiz yurtlarrnda, kendi 6z yurttaglan aleyhine
teklili kendi
olarak taibik ettiler']
<$eref biiyiikleredir [3]. En Mongolca teEebbiis Sutherland diigesininkidir. Ekonomistler okulona g6re hazrr'
lanmrE olan bu kadrn, malikinelerinin idaresini eline alrr
pol,

'

[1] Liard - Fransada takriben be6 parah] eski bir takrr SiLke'
($emaettin Sami Frangrzcadan Tiirlgeye l0gat)

-"og,..

-

[2] Marx, S. 319 -32r '
[3] A tous seigDeut tout l'hontreur.
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alnaz, cezri bir qare teklifineve - halkr, eskiden tatbik
edilen bu gibi icraatla, zaten onbeq bin nufusa inmiq
bulunan
- biitiin kontlulu koyun -erast haline koyma!'a
karar verdi.
1814 den 1820 ye kadar takriben iig bin aile tegkil
eden bu onbeg bin kipi mahsus ko[uldu, bii{iin tarlalan
mer'a haline getirildi. Bu icraat igin lngiliz askerlerine
emir verildi, vc kiiyliiler ile savagrldr. Ihtiyar bir kadrn
grkmak istemedili kuliibesinin alevleri arastnda yandr.
(Petrolfin ihtililde kullanrlmasrnrn aleyhinde bafrran bur'
iuvalar kulaklarr agrnrzl Ateg uzun yrllar proletaryanrn
aleyhinde kullanrldr. .Bunu s6yleyen sizin tarihinizdir.)
Bu suretle, asil kadrn, pek eski zamanldrdanberi (clan) [1]a
ait olan 794,000 (acre) topragr mal cdindi. Suther'
land ailesi igin astrlardanberi kanlarrnr d6kmiig olan
'Klan iiyelerine vasati bir fiatla her (acre) i iki gilin altr
pense iltizama verecek kadar d0qee ciimertli!i ile giitiir'
dii, Klandan galuan topraklar koyunlara mahsus yirmi
dokuz qiftlile biiliindi, her giftli$e 9o!u ingiliz giltlik
uqaklarrndan olan bir aile yerleqtirildi. 1825 de onbeq
bin highlandersin yeri 131,000 koyun taraftndan altnorqh.r
Deniz kenanna atrlmrg olan yerliler bahkqrl{'a koyu'
larak hayatlartnr kazanmafa bagladrlar. Bir Ingiliz yazr'
crsrnrn siiyledigine gtire, bunlar sahici amphibie ler [2] ha'
line gelerek yarr karada ve yan denizde yagryorlardr.

' t1f Ch" -lsk"cy. il.

deg6ndan

birinin

irlanda veaai.. bazr memleketlerde za-

bagkanLlrada buluaan

kabile ($emrettin Sami -

Franerzcgdaa Tiirkqeye I0gat).

[2] Amphibie suda ve ksrada yagayan yahut yetiseo havvan
yahut rebat. Birbirine miibayiu ili merlek eahibi adam' ($emretin Sami - Fraurzcadan Tnrkqeye liigat)

-
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Bu halde bile yine yarr ag yarr tok idiler' Fakat
kadar geldi'
lannrn kokusu efendilerinin burun deliklerine
bazr kirlar hissederek' deniz
ve bunlar,
- elde edilebilecek
hv**r f-"tat" halkrnrn biiyiik bazirginlarrna iltizaoa verdiler' Highlendets ler bir ikinci dela daha
koguldular.

(Nihayet son bir istihale daha oldu' Koyun mera'
lannrn bir ktsml av igin ayrrldr"'> [1]
Profes6r Letine Levi 1866 da sanatlar cemiyetinde
verdigi bir nutukta E6Yle diYordu:
ekilebilecek toprakfiriemleketi halksrz btrakmak, ve
masrafsrz
larr mer'a haline i getirmek, ilk zamanlarda'
sonra
gelirler elde etmenin en kolay bir tarzr idi"' Biraz,

lv "l.nl"r,nrn roer'alarrn yerine gegirilm eai Highl'ands
adi bir vak'a halioe geldi' Koyunun insantn yerine
lerde

oldulu gibi alageyikte koyunun yerine ge-qti'
genigliSi
Lkogya statistiginde miistesna bir bereket ve
ekin ve
oldulu g6sterilen biiytk kazalar Simdi her turlfi
bir
ilerlJueden oahrum' olarak yrlda birkag ay gelen
gegmiq

avug avcrun keyillerine hasredilmigtir'l
1866 nrn sonune dogru bir iskogya gazetesi diyordus

lirasr iltizam
[Kira miiddetinin soiiunda yfizbin sterlin
bedeli teklit edilen Sutherlandshire in en iyi koyun
qiltllklerinden biri av alanrna qevrileccktir']
Ayni tarihto bagka gazetelerde ingilterede gitgide
artan bu derebeylifin sevki tabiilerinden bahsettiler' Iakat bu gazotelerden biri, rakkaolara dayanarak'' landlotds'

[]

Marr S' 322

'
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'

de go!'aldrfr
larrn gelirleri artmasr iizerine ulusal servetin
neticeeine vardl.
qYurtsuz ve ategsiz bir proletaryanln halkedilmesi ve
iEqi ihtiyacrndan
artmasr, tabiatile, dofan oaniilaktiirlerin
ahqtrklarr
auh" ,iy"d" artt'. Obiir yandan da birdenbire
disiplinine
huyattan qekiloig olanlar, yeni rosyal nizamrn
bazan
dela'
gok
itt t..tua. altgaoazlardr' Bu iqqiler

t"tii li, giaiftu ve ekaeriya ihtiyaq tesirile' dile-ncilige
beqinci
," *rS"rirg. tahavviil ettiler' Bunun iizerine' on
asrrn sonlanna

dogru ve on altrncr

astrda batt avrupada

Bugiinkii igql
serserilik aleyhine kanh kanunlar konuldu'
gelmig olurasrnrfrntn babalan dilenci ve serseri haline
kalkan Sartlarlndan dolayr cezalandrnldtlar' Sanki ortadan
elinde
lar iginde iolrg-ugu devam etmek kendileriningdniiUii
gibi kanun tarafrndan

otupt. yup-ryorlarmrg
suglu

diye telakki edildiler'

<lngilterede

bu

kanunlar Yedinc'r Hanri devrinde

bagladt.

galIEcSekizinci Hanri devrinde, 1530 da' ihtiyar ve
iqin izin ahr'
oaktan aciz olan dilenciler sadaka istemek
hapsedilirdi'
lar<I. G[glii kuvvetli serseriler diiEiiltr ve

viicutlartndan
Bu gibiler bir arabanrn arkastna baSlanarak'
dog'duk'
lun-frEk,rrn"uy" kadar diigiilmege ve sonrada
l"r, y"r" ,"y. ,o,, tg yrlda bulunduklan konuklanna
ederek taahhiit
diinmege \re CalQmaga baglamaPa yemin
kader cilvesil Se'
etmege- mecbur edilirlerdi' Ne feci
yeni ceza'
kizinli Han.ininyirmi yedinci ythnda bu kanuo
yenilendi' Tekerr0r halinde seraeri yeniden
1".
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-118dii[iilecek ve kula[rnrn yarrsr kesilecekti; ve ikinci tekerriirde tehlikeli cani ve devlet suqlusu olarak idam edi'
lecekti, Bagvekil Tomas Morus Utopie s\nde bu feci ka'
nunlarrn aleyhlerinde tatbik edildifi bu bedbahtlarrn
vaziyetini giddetle tasvir ediyor :
. [Bazan doyoak bilmeyen haris bir aq g6zlii, doldufu
yer igin tam bir bel6 kesilerek, binlerce arpents [1]
toprafr -qitlerle etra{rnr gevire}ck vcya her Eeyi satmrya
mecbur eden haksrzllklarla sahiplerine eziyet vererek' elino
gegirebildigi de olur. Hcrhangi bir gckil ve surette,
g6niil hoqlufiu veya Eiddetle, bu basit kalpli zavalhlar,
erkek, kadrn, kan, yetim, dul ve anneler gocuklarile ve
biitiin mallarile birlikte hcp birden kaqmahdrrlar' Az para
ve 9ok insan ile, giinki ziraatrn gok kola ihtiyacr vardrr'
Bunlar eski yurtlarrndan uzakta, rahat cdecek bir yer
bulamadan, ayak siirtmelidirler. Baqka hallerde ev epya'
larile aletlerinin satrEt, her ne kadar. az para etsede, yine
kendilerine yardrm edebilirdi. Fakat, birdenbire boElufa atrhn'
nca ellerinde le varsa hemen hi9 bahasrna satttlar' Ve gurada
ve burada serserilik ettikten ve paralartnr bitirdikten sonve o vakit del biitiin kanunl gekillerile
ra qalmaktan
astluaktan baEka ne yapabilirlerdi? Veyahut bunlau ser'
seri bir hayat gegirdiklerinden ve gahqmadrklarrndan
dolayr hapse atarlardr. - Bu zavalhlara her tiirlii i9 igin
kendilerini teklif etmekte istical giisterdikleri halde diinyada kimse ig veruiYordu.]
Morus un serserilife ve

{fgg::tggjomas

[1! Arpent - Takribon begbin murabba metroluk yetden ibaret
erki toprak mikyaer. ($emreddin Sami - Fransrzcadan Tirkqeye ligat)

I
I

I

l

,. 'i". ' '
_119_
$rrsrzhga mecbur edildiklerini siiyledi!'i bu kaqak bet.bahtlardan [Yetmiq iki bininin Sekizinci Hanri devrinde
idao edildiginil Holinshed (lngilterenin taaviril Deseription de I'angleterre adh kitabrnda anlattyor.
konan bir
"Yedinci Edvard devrinin birinci yrlrnda
kanun, 1547 de, gah6magr reddeden kimle ken<iisini serseri diye ihbar edene lkiile olarak verilsin di1rc emrediyordu. (B6ylece, bir zavalh adamrn iEinden,bedava istifade ettnek iqin onu iq kagaSr olarak ihbar etmek kAfi
idi.) Efendi kiilesini ekmek, su, hafif igki ve miinasip
g6recigi et artrklan ile beslemege borgludur. Elendinin
kdlesini, krrbag ve zencir kullanarak, en miistekreh iqleri
yapmag-a mecbur etmek hakkrdrr. E!'er k6le on giin kadar iqine gelmezse ebedi kiilelife mahk0m edilir ve alnrna
veya yanagrna S harfli (Slaue - k6le) klzgrn demir ile
damgalanrrdt, Ugiincii lirar tefebbiisiinde de devlet sug'
luru olarak idam edilmeliydi, Efendi k6leyi satabilir, va'
siyetname ile mirae gibi brrakabilir, hayvan veya tagrnrr
mal gibi k6leyi kiraya verebilir. E[er k6leler elendileri
.aleyhine bir harekete teqebbiis ederlerse yine idam edilmetidirler. Sulh hakimleri haber ahr almaz suqlulan araEtrrmaga mecburdurler. Bu adamlardan birinin iig gtn ser'
serilik ettili tesbit edilirse doldulu yere giitiiriilmege
g6!-stne V harfli krzgrn demir ile damgalanmafa, zencire
wurulma$a ve yollarda veya sair suretle galtgtlrrlmafa
mahkdm edilir. Eger serseri doldufu yer olarak yanhE
,bir yer g6sterirse, bu yerin ve halktntn lehine olarak,
ebedi kiitelige've S harlli krzgrn deoir ile damgalanma!'a
oahk0m edilir.

i
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ve grrak
Herkesin serserilerin gocuklartnt kagrrmafa
yalrna kaolarak - ollanlarr yirmi diirt ve ktzlan yirmi
.lrtoy."[a hakkt vardrr' Eger bu gocuklar kadu,
-

ustalarrntn k6leleri olurlar' O
ve'
vakit ustalarrn istedikleri kadar bunlarr krrbaqlamalan
daha
ve
cezalandtrmalart hakkrdrr' Daha iyi tantoasr

9.rl"rr"

Uu

i"ut t"ao,

veya

iyi emin olmasr iqin her elendinin k6leginin boynuna
kanunurr
i"""grn. bir demir halka koymak hakkrdrr' Bu

(paroisse) veya
bazr bazt lrkaralarrn mahalle
"on
galrgttrrloakendilerine yemek veren kimseler tarafindan
roundsnen
lurr hullerin. aittir. Bu uiahalle ktileleri c\nsi
asnn igine
(seyyar adam) adile ingilterede on dokuzuncu

itr.,

kadar siirdii'>
bulunuyori
Kapitalistlerin bir gampiyonu Eu mutaliada
lAlt,ncr Eduardrn devrinde lngilizlerin Baniifaktiirl€ri
.," I,ka."l"'u i9 bulmak igin pek ciddi bir
t"Euik
"t."k
bize serseaurette ugraqtrklarr g6rfiliiyor' Bunun delilini
dair
rilerin k,Jgto demir iie damgalanabalrna vpsaireye
bir hiikmii olan dikkata defer bir kanunda buluyoruz-]
<Elisabeth devfiude, 1572 de' izin almamtq ve or
kendi'
d6rt yaErnr gegmig olan dilenciler - Eger kimre
bir'
lerini iki yrl igin hizmetine almak istemezse - ciddi
demir
surette krrbaglanacak ve sol kulaklartndan krzgrn
ya18
ile damgalanacaklardr. Tekerriir halinde ve eser
iki yrt
grn, gug.ig iseler - ve eler kimse yine kendileri'ni
igin hizoetine almak isteuez ise - idam edileceklerdir"
Iuk.t*bl, daha tekerriir olursa artrk devlet- suqlusu olarak
insalsrzcastna idam edileceklerdir'

-

_72t_
. Annales lerinde [1] Strype buna benzer kanunlarrn
1576 ve 1597 de de konuldugunu ve
bu devirile serserilerin
tp rle as,ldrgl ve gurada burada her yrl
sehpaya konanlar
t9 d6rt yiizii buldu!.unu ve yalnrz Somerst kontlugunda
bir yrl iginde otuz yedi tane krrbaglanmrg, otuz
bui t"n*
krzgrn demirle damgalanmrg ve krrk
tane
s"r""ri
sayrldr{.rnr sdyleyen bu insaolrfr seven "",lmrg
giiyle devam
ediyor:
fSulh hakimlerinin tekisiiliinden ve halkrn aptalca
acrmasrndan dolayr mahk0o olanlarrn
brr fazlalg, suglu.
larrn beqte birini bile tegkil etmez..
lngilterenln 6teki
Kontluklarrnda vaziyet daha iyi degildi
ve bazrlannda
ise daha d. f"nJ tdi.l
<Birinci Jak devrinde konuksuz
ve dilenci halinde
bulunan kimselerin hepsi serseri olarak
ilin edilecektir.
Sulh hakimleri
(bunlarrn hepsi toprak sahibi, oanii.
faktiircii, papas vesaire olup kendilerine
ceza hakimligi
vazilesi verilmigti.)
bu gibiteri herkesin iintnde kri.
baglatmak ve ilk defaernda altr ay
ve tekerriir halinde
iki yrl hapis cezaslra mahk0m etme!.e izinli idiler.
Bunlar
mahtusiyetleri devam ettikge ve sulh
hAkimi miioasip
krrbaglanabilirler. Islah olunam,van
"6r9ik!.".yeniden
ve tehlrkeli sereeriler sol omuzlanndan
R harfli krzgln
demir ile damgalanacaklar ve agrr hrzmetlerde
kullJulacaklardrr, ve eger tekrar dilenirken
yakalinrrlarsa
insaf-

idam edilecekler ve dini yardrmlardan
mahrum
1f["""1* -15r"1 ,e vuLuar,r tarih grrasilc yrlbeyrl Layrtlr
ve yazrh oldu[u tarih veya mecrnua ($emsettin
S"_i _ for"r*.a",
srzca

Tnrlqeye ligat.)

I

-122olacaklardtr. Bu kanunlar ancak 1714 de kaldrrrlorqlar'
drr.r [1]
lgte ne gibi vahgetler iginde ve hangi kanh tedbirler
vasrtasile zrraat halktnln istimlAki ve asri biiytk endiistri'
ye yem olarak teslim edilecek olan bu i99i srnrfrnrn tegkili
uuku" g"ldigl g6rtliir. Herhalde ekonomistlerin giirlerin'
den idyllelerinden [2] pek uzaktayrz I

llk biriktirmenin biricik taynagr dcmir ve

ateE

ol'

mugtur; demir ile ateg kapitale teknmiilii igin lazrmgelen
kiimemuhiti ve bunu besliyecek olan insan kuvvetlerinin
lerini hazrrlamrqtrr. Ve eser bugiin, hergiio artan biriktirmenin teamiileu kullandrgr vasrtalar demir ve ateg de'
mir ve ateg defifse, bunun sebebi bu biiiktiroe bunlarrn
y"ri"" trff."."l iqin bagka ve daha ziyade giddetli ve
burluvadaha gok miithiE vasrtalara maliktir' Bu da asri
kapitaliqf
yani
biridir'
zinin zaferli mwaffakiyetlerinden
'
istihsalin liizumlu bir krsornr teEkil eden bir vasrta S'

diliEinden hare|<et eden bir vasrta, giiriiltiis0z' srkand;i\srz'
I
Ve agh$a
metteniyete temamile uygun bir v63113 Aghk'
karq. reyan edene her gtn demir ve ateq'
Bu krsaltrlmrg kitapta birde kapitalin miistemlekelerdeki savaglartntn tarihine gireneyiz okuyucularmrzr' Chris'
toph Colonb'dan baEhyarak, biiytk deniz k6Eillerinin
ve
ve biittin mtstemlekecilerin hikAyelerine giindeririz .
alevinin
yalnrz bu meseleye dair (Hrristiyan ateq ve
' Liitnn giihretini yuit,g, bit adamrn) W' Howitt'in siiyle'
diklerini zikrile iktila ederiz [3] :
[1] Marr, S. 325 - 326
dair kiqnk maDtuEle
izl iavtr. - Qobaahla ve kiivliiliilel0gat)
$"rnr.ddio Ssmi - FranerzcadaD Tiirkgeye
[3] Marr, S, 339
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ve egir edebildikleri her ufusa
[Diinyanrn her yerinde
edilen
f*ulit.i"atr"" d"niltn i'kl"t tarahndan irtikip bir
tarihin-hiq
O"ri"*,nt*r" ve gaddarhklann' evrensel
ne kadar
a""rrtr" u" -n" k"dtt vahqi' ne kadar kaba' hig bir
*.farr, ,rt kadar hayasrz olurlarga olsunlareosali
--- bulunmaz l]

1842de
P".i"in Ctiit pubtic inde Marie Angler nin

tabii kan leke'
a"arir'grUl ouEutt iyuziinii" bir tarafinda
kapital da bii'
f";, ifa"tg" h"ld. pt'" dtnyaya geldi] iee
diinyaya
iir, *""J."turinden emdigi kan ve 'gamur ile
gelmigtir. > [1]
tara'
V. U, sadece tarihe aittir' ey buriuvalar; sizin
tarihtir'
frr,r&, okur-"ga ve diigiiniilmefe l6yik bir hazin
it, it, f"rtf"f.triz ile asri ihtililcilerin kana susamalarr
nelret giisterme'
soil de Sgne [2] hakkrnda oukaddes bir
vasrtalarr

OrrOrtnl, ve sizki iggilerin yalnrz manevi
"rrrt
o*rro, *orou* [3] kullanmalanna miisaade edebileceginizi
ildn edersiniz.

[1] Marr, S.

340

ii\ "r, ,u'o^" di

ve Loti'
Sangue' 1877 niaanrrda Ssa Loupo

aleyhindeki ittihamoo et falla urn ihtilalcl cnternaryonalirt gcteri

rame (Calierooun uotu)
tarafudan r6ylenilen istih[3] Yut.rrt i mahkemede bit hekim
zalr

ritem

(Calieronun notu)

1i

ii

ii

FI"'--.
ri

Netice
Fenahk cezridir, Bunu medeni dinyanrn iEgileri zaten
goktanberi biliyorlar,
- tabii hepsi de[.i], fakat bifyiik bir
ktstm, ve bunlar bu fenahfr yrkmak iqin gereken vaartalarr hazrrlayorlar.
1
- Her tiirlii tahakkiiur ve her tiirlii insan soygun.
culu!,unun birinci kgynagr qahsi miilkiyet oldufunu; 2-lggilerin kurtulugu (insan kurtulugu) artrk sr f fizerine yeni
bir tahakk0m ile kurulamayrp belki her tiirlii srnrf iutiyaz
ve inhisarrnrn kalkmasr ve hak ve vazifeterin miisavatr
fizerine kurulabilece!.ini; 3
lg sebebinin, insan sebe.
binin srnrrlarr olmadrfrnr; -4
Iggilertn kurtulugunun
yalnrz kendilerinin eseri olmasr gerekti!.ini igqiler giirdiiler.
O vakit kuwetli bir ses bagirdr. Biiliin d nyantn iggileri, birleginiz ! Arl* iaziJesiz hak yohtur, artft haksu
vdziJe J,ohtut I ihfihl.
Fakat iggiler tarafindan ietenilen ihtilil bir vesile
defildir, gizli bir gayeye varmak igin ileri siiriilen bir vasrta
de[ildir. Burluvazi dahi, bir goklarr gibi, birgiin ihtilili
istemipti: Fakat yaluz asaletin yerini kapmak igin, ve
derebeyligin, servaj sisteminin yerine daha incinmig ve
daha gaddarlagmrg giindelikcilik sistemini koymak iqin

isteoigti. lqte terakki ve medeniyet denmele cesaret
edilen budur!

Evet, yalnrz cocague [1] direfine trroanrp re'skirr
flt ilet d"*"."g,r. - Kaylan vo yegh Lir direk ki ucuna 9r-

kabilealcr taraftndan aLumaL izere bir taktm deserli geyler baflanabilir. ($emoettia Sami - Fraoarzcadan TirLgeye lfigat)

-r25iethetmek

l

1

ederek
iqin ihtilil kelimesini tekrar

giden
I

l

1",]i.".i*,."rt-;o-1"*-liT;J"'"-,,XJ1li:riJHt:

En genig ve en dofru
ve ile!'iqiklik demcktir'
ti.""i Ul"um't"" noktaya d6nmek
infinie)
gonsuz maddenin [] (matiere
Bu manada ihtilAl
daimi bir devre itmam
I"n"it.. i*", tabiatte herqey
sev halkedilmez ve
;.;, ;;';", de!'ieir' fakat hic bir
ediYor'
bunu bizt kioYa isbat
ii''itrllr'*"tol'"''
'" her
vakit oldu[u gibi kaldr[r
Madde kemmiyet itibarile
Madde eski
ir* itr-.ii"-t"rda Eekil de['ietirebitir' iildiif[' eski ,bir
ha'
.]"itii.ro"uto bir venisini aldr!r vakit'
hayata geqmiq bulunur'
,.,-".,-a*,"Ut, ytni bir
igin' bizin ilk bikiic[mii-z
Al,q,l.tq bir misal almak
iplik haline t"t]iltgt
i,a*r..UO pamugu on kilogram
on kilog'
"t
lgl'nmemig pamuk geklindeki
anla

;t; ": oldu?
qeklinde tekrar
iiliimii' vebunlann iplik
;;;;';;;"""
haline getirdifi vakit
aJg"rt*t "" i*'macr iplikler't bez
haiElenmemiq pamuk geklindcki
Onceden
gibi
hayata geqoiq oldugu geklindeki
to,to

,."olu".kt,,?

i*

mad'

'
hayata
"l
'u"rtl' tito t*"tdeki hayattan bez teklindeki
bir
gey defil' $u halde madde
,"g-.rr"a"t bagka bir

miitemadiyen..d''giqerek
hayat tarztndan iibiiriing geqtikge
Yine 9u halde eler ihtilil' her
ve inkrlaplagarak yaqryor'
tabiatile' bir krsim olan'
u.r'"i""'itit"* ku"*o i'u'
oloahdrr'

il.tg

t":--l

t*":.':":

:*::',,

heraperz' namu-

hadaiz'
,.*-ior- soo"or, niLayetsiz' payan,z
rnesafe ve taman
olmayan
ve
soDu
t.""; y;;tt ve keoarr ve iiDii
lugit)
Sami - Franerzcadsn TiirLgeye
ve zatii, lavteuahi (Semseddiq

I
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btiyle diiEiinmeyen veyahut giirmemek igin giiziinii
duy."."k igin de kula$rnr kapayan bir avug- adam-. vardtr'
Burada Lana bap'rran bir buriuvanrn sesini igitiyoruu:
<Evet dof'rudur, tabii kanun, sizin taraftnrzdan istenilen
insan hareketlerinin kat'i naztmrdtr' Her tiirlii ta'

ihtilil,

sdygunculuklarrr, her tiirlii 96z
hatasr
yaSlartnrn ve bunlardan grkan her tiirlii harabelerin
ihtilalrn zor ile kabul ettirdilii su merlrametsrz daimi
hakkiimlerin, her

tiirlii

Liz.

deliEme kanununa atf edilmelidir: ya;amak igin
tlaha zaiflerin daha kuwetliler tarafrndan yutulmasrna'
miikemmel
daha az oiikemmel olan tiplerin daha gok
buriuvantn
olan tiplere feda edilmelerine' E[er bir tek
iyi yaEamasr igin yizlerce i59i kurban ediliyorsa bu onun
yeis ve
k.buhutrnd"r, ileri gelmiyor, o, zaten bundan
emrinden'
keder almrgtrr; fakat belki biricik tabii kanunun
savaqa'

ihtildlden ileri geliYor. '
geyi iste'
B6yle denmek istenirse, iggiler daha iyi bir
igin savag
meveceklerdir; giinkii de$igiklik ve yaqamak
i"-tiitrii,","t* bu tabi] kanuna giire iste' her tiirlii
iqin - ve insani
acaip ve tiileyli nebatlarl feda etmek
ve miikemmel olan
karakterinin blttn tnnamiyetinde tam
tek6miilii
in"oo olmasr gereken patlak nebatrn tam ve

r.

herkesten kuvvetli olmaSa gahgryorlar'
iqin bur'
Fakat ihtilnlin genel kanununa baq vurmak
pek mahcupturlar' 'Bu kanundan
luvalar pek dindar ve
fakat
Li, .urhogluk z4manrnda istimdad etmig olabilirler'
ve egyanrn
kendilerine geldikden, hesaplannr yaptrktan
giiriild0kten sonra
olduklarr gibi olmalarrnrn iyi oldufunu

igin

-

-t27 giddetle bafrrmaya baSlamrglardrr: intizan, din, aile, miilkiyet, muhafazakirhk!. Ve b6yleee katliim, yangrn ve ::
gapul ile insanhfrn zorbahk ve hrrsrzhk Bakamrm fethet- .'
mege muvaffak oldrrktan sonia ihtililin seyrini flurduracaklarrnr zannediyorlar. Gayretlerinin insaniyeto ve binaenaleyh kendilerine
ihtilil
- delicesine tatbik edilmiE.
patlak
kuvvetiain birdenbire
veren parlamalaril! -; Ieci '
acrlar hazrrlamaktan bagka 'bir qeye yaramadrgrnl budalahklarrndan giirmiyorlar.
lhtil6l, kargrsrna grkarrlan maddi engeller bir kere
yrkrldiktan ve seyrini giizetmekte serbest brrakrldiktan
sonra - insanlar arasrnda en miikemmel [rir muvazenete
en tam bir intizam, sulh ve mutlulu!.u temine k6fi gelecektir, qiinkii serbest tek6miillerinde insanlar kaba hayvanlar gibi yaproayrp belki muhakkak sosyal ve oantrki
ve ancak biitiin insanhgrn hiirriyet ve eaadetinden ayrr
hig bir adamrn hakiki.surette serbest ve mirtlu olamryacaSrnr anhyan - insanlar gibi harekee edeceklerdir.
Arhk vazifesiz hah ve kaksu vazile yoktur. $u halde bir
adamla baqka bir adam arastnda yaqaoak igin savaq de.
!il, Iakat kargr yaEamak savagr, biitiin insanhfrn menfaati
igin miimkiin oldulu kadar {azla tabii kuvvetlere maliki-

yet igin - biitiin insanlann tabiata kargr

yagamak

savaEr. [1]
[1] ihtilal ile kurtulmug bir iosan temiyetin 6erbest ve ani olarak
te;kili hakkrndaki diigiince Erico Moloteata tarafrndan aynen Bernde
enterna.yonahn aeLizinci'genel kongrreainde giiyle izah edilmigti.
(28 birinci tegrin 18?6 eelsasinde): [cemiyet kuvvetle veya bii mukavele ile vaprlmrg, tabii bi,r lurette iaatgr ve mrqhalil inranlarrn
sun'i toplululu defildir, Bilikis cemiyet, herleain hayshDa ve teLi-

bir igcinin a{ztu'
'ble,i':ir{,iqar-'tgft "u""P olarak vermekle
iqa her Eefi
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hiicreletiui teELil ettiLleri caah
kauunlar gibi bozuknez,
idere edilir. lgtimai bir, ma-

tabii

vardtr, lusaniyetin tehimi-

tekabiil €den itiy-at
Ihtilalcisin vizifesi'
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