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ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE[75]

FRÝEDRÝCH ENGELSÝN GÝRÝÞÝ

BU YAPIT, Neue Rheinische Zeitungda[76] 4 Nisan 1849 tarihinden baþlayarak bir dizi baþyazý olarak yayýmlandý. Marxýn
1847de, Brükselde, Alman Ýþçileri Birliðinde[77] verdiði konferanslar,
bu broþürün temelini oluþturur. Bu yapýt, basýldýðý kadarýyla, yarým
kalmýþtý. Gazetenin 269uncu sayýsýnda, makalenin sonunda, Devam edecek notu ile verilen söz, o sýrada hýzla birbiri üstüne yýðýlmakta olan olaylar sonucu yerine getirilmedi: Macaristanýn Ruslar
tarafýndan istilâsý,[78] bizzat gazetenin de kapanmasýna (19 Mayýs
1849) yolaçan Dresdendeki, Iserlohndaki, Elberfelddeki ayaklanmalar, Pfalz ve Baden ayaklanmalarý.[79] Marxýn ölümünden sonra
bulunan yapýtlarý arasýnda makalelerin geri kalan bölümlerinin
müsveddelerine raslanmadý.[80]
Ücretli Emek ve Sermayenin ayrý bir yayýn olarak broþür
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[sayfa 174] biçiminde birkaç baskýsý yapýlmýþtýr, sonuncusu, 1884te
Hottingen-Zurichte, Schweizerische Genossenschafts-Bushruckerei
(Ýsviçre Basýn Kooperatifi) tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Þimdiye kadar
yayýnlananlar, ilk metne harfi harfine uyuyordu. Ama bu yeni baský,
propaganda broþürü olarak, en azýndan 10.000 adet daðýtýlacaktýr;
bu bakýmdan, Marxýn kendisinin de, bu koþullar altýnda, asýl metinde deðiþiklik yapmadan yeni bir baskýya izin verip vermeyeceðini
düþünmeden edemezdim.
Kýrklarda, Marx ekonomi politiðin eleþtirisini henüz tamamlamamýþtý. Bu, ancak ellilerin sonuna doðru gerçekleþti. Onun için,
Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýnýn birinci kýsmýndan (1859)
önce yayýnlanan yazýlarý, birçok bakýmdan, 1859dan sonra yazdýklarýndan farklýdýr. Bundan önceki yazýlarýnda öyle deyimler, hatta
baþlýbaþýna öyle tümceler vardýr ki, sonraki yapýtlarý açýsýndan talihsiz, hatta yanlýþ görünürler. Þurasý açýktýr ki, geniþ okur yýðýnlarý
için yapýlan sýradan yayýnlarda, yazarýn entelektüel geliþiminin bir
parçasý olarak bu ilk bakýþ açýsýnýn da bir yeri vardýr, ve yazarýn olduðu kadar okurlarýn da, bu eski yapýtlarýn deðiþtirmeden basýlmasýný istemek haklarý vardýr ve. benim de bunlarýn tek sözcüðünü
olsun deðiþtirmeyi aklýmýn köþesinden bile geçirmemiþ olmam
gerekirdi.
Ama, hemen tümüyle iþçiler arasýnda propagandayý amaçlayan yeni bir baský sözkonusu olduðunda, iþ deðiþmektedir. Bu
durumda, Marx, elbette, 1849 tarihli eski açýklamasýný, yeni bakýþ
açýsýyla baðdaþtýrmak isteyecekti. Ve bu baský için, bellibaþlý bütün
noktalarda, bu amaca ulaþmak üzere, bazý gerekli deðiþiklik ve eklemeleri yapmakla, Marxýn düþünüþüne uygun bir davranýþta bulunduðumdan eminim, Okura þimdiden söylüyorum: bu, Marxýn
1849da yazmýþ olduðu deðil, 1891de yaklaþýk olarak yazmýþ olacaðý
broþürdür. Dahasý, asýl metin öyle çok sayýda daðýtýldý ki, onu, daha
ileride tüm yapýtlarý arasýnda hiç deðiþtirmeden yeniden basmama
dek, bu, þimdilik, yeterli olacaktýr.
Benim yaptýðým deðiþikliklerin tümü, bir tek nokta etrafýnda
toplanýyor. Asýl metne göre, iþçi, kapitaliste, ücret karþýlýðýnda emeðini satmaktadýr; bu metne göre ise, iþçi, iþgücünü satmaktadýr. Bu
deðiþiklik için bir açýklama yapmam [sayfa 175] gerekir. Bu açýklamayý,
bu sorunun basit bir sözcük oyunu deðil, tersine, bütün ekonomi
politiðin en önemli noktalarýndan biri olduðunu görsünler diye yap-
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malýyým.
Bu açýklamayý, en güç ekonomik tahlillerin kendilerine kolaylýkla anlatýlabildiði eðitim görmemiþ iþçilerin, böylesine karmaþýk
sorunlarý yaþamlarý boyunca hiç kavrayamamýþ bizim kültürlü ve
kendini beðenmiþ kiþilerimizden ne kadar üstün olduklarýna burjuvazi kendisini inandýrabilsin diye yapmalýyým.
Klasik ekonomi politik,[81] fabrikatörün satýn aldýðý ve karþýlýðýný ödediði þeyin, çalýþtýrdýðý iþçilerin emekleri olduðu yolundaki
mevcut anlayýþý sýnai uygulamalardan devralmýþtýr. Bu anlayýþ,
fabrikatörün ticari gereksinmeleri, muhasebe ve fiyat hesaplamalarý
açýsýndan tamamýyla yeterli olmuþtur. Ama bunun ekonomi politiðe
safça aktarýlmasýyla orada gerçekten de olaðanüstü yanýlgýlar ve
kargaþalýklar yaratmýþtýr.
Ekonomi, bütün metalarýn, bu arada emek diye adlandýrdýðý metaýn da fiyatlarýnýn sürekli deðiþmekte olduðunu; bunlarýn
çoðu kez bizzat metalarýn üretimleriyle hiç bir iliþkisi bulunmayan
ve, dolayýsýyla da, fiyatlarýn, kural olarak, salt raslantý sonucu belirleniyorlarmýþ gibi göründüðü çok çeþitli koþullar sonucu yükselip
düþtüðü olgusunu gözlemlemektedir. Bundan ötürü, bir bilim olarak
ortaya çýkar çýkmaz,[82] ekonomi politiðin ilk iþlerin den biri, görünüþte metalarýn fiyatlarýný belirleyen bu raslantýnýn arkasýna gizlenen,
ama gerçekte, bu raslantýnýn kendisini de belirleyen yasayý araþtýrmak oldu. Ekonomi politik, çalkanma ve dalgalanmalarýn etrafýnda
gerçekleþtiði sabit merkezi, yükselme ve alçalma arasýnda gidip
gelen sürekli çalkantý halindeki bu meta fiyatlarýnýn sýnýrlarý içinde
aradý. Fiyatlarý düzenleyen yasa olarak metalarýn deðerini, bütün fiyat dalgalanmalarýnýn onunla açýklandýðý ve bütün bu dalgalanmalarýn sonuç olarak gelip dayandýðý deðeri bulmak için, yola, meta
fiyatlarýndan çýktý.
Klasik iktisat, böylece, bir metaýn deðerinin, bu metaýn içerdiði ve üretilmesi için gerekli olan emek ile belirlendiðini buldu; ve
bu açýklama ile yetindi. Biz de, bir an için, burada durabiliriz. Ama
yanlýþ anlamlara meydan vermemek [sayfa 176] için, bu açýklamanýn,
günümüzde artýk tamamýyla yetersiz bir hale geldiðini anýmsatacaðým. Emeðin deðer yaratma özelliðini derinlemesine inceleyen
ilk kiþi Marxtý ve bu incelemesiyle, bir metaýn üretimi için görünürde
ya da gerçekte zorunlu olan her emeðin, bu metaya, bütün koþullarda, harcanan emeðin niceliðine tekabül eden büyüklükte bir
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deðer katmadýðýný buldu. Demek ki, bugün, Ricardo gibi iktisatçýlarla birlikte, rasgele, bir metaýn deðerinin, onun üretimi için gerekliemekle belirlendiðini söyleyecek olursak, bunu her söylediðimizde,
Marx ýn bu konudaki ihtiyat kaydýna da dolaylý olarak deðinmiþ
oluruz. Burada bu kadarý yeterlidir; gerisi, Marxýn Ekonomi Politiðin
Eleþtirisine Katkýsýnda (1859) ve Kapitalinin birinci cildinde bulunabilir.
Ama, iktisatçýlar, deðerin bu emek ile belirleniþini emek
metaýna uyguladýklarýnda, çeliþkiden çeliþkiye düþtüler. Emekin
deðeri nasýl belirlenir? Ýçerdiði gerekli-emekle. Ama bir iþçinin, bir
günlük, bir haftalýk, bir aylýk, bir yýllýk emeðinde ne kadar emek
vardýr? Bir günlük, bir haftalýk, bir aylýk, bir yýllýk emek vardýr. Eðer
emek bütün deðerlerin ölçüsü ise, o zaman, emeðin deðerini,
gerçekten de, ancak emek ile ifade edebiliriz. Ama eðer bütün
bildiðimiz, bir saatlik emeðin bir saatlik emeðe eþit olduðundan
ibaretse, bir saatlik emeðin deðeri konusunda hiç bir þey bilmiyoruz
demektir. Bu ise, bizi, amaca bir kýl payý olsun yaklaþtýrmýyor; olduðumuz yerde dönüp duruyoruz.
Onun için, klasik iktisat, bir baþka yol denedi, ve þöyle dedi:
bir metaýn deðeri, onun üretim maliyetine eþittir. Peki ama, emeðin
üretim maliyeti nedir? Bu soruya karþýlýk verebilmek için, iktisatçýlar,
mantýða birkaç takla attýrmak zorundadýrlar. Ýktisatçýlar, bizzat emeðin, ne yazýk ki bilinemeyen üretim maliyetini araþtýracaklarýna, iþçinin üretim maliyetini araþtýrmaya giriþmiþlerdir. Ve bu bulunabilir.
Bu maliyet zamana ve koþullara göre deðiþiklik gösterir, ama belli
toplum koþullarý için, belli bir yer, belli bir üretim dalý için, hiç deðilse oldukça dar sýnýrlar içinde, bu maliyet de bellidir. Bugün biz,
nüfusun büyük ve durmadan artan bir sýnýfýnýn ancak üretim araçlarý
alet, makine, hammadde ve geçim araçlarý sahiplerinin hesabýna
ücret karþýlýðýnda çalýþarak yaþayabildiði kapitalist üretimin egemenliði [sayfa 177] altýnda yaþýyoruz. Bu üretim biçimi temeli üzerinde, iþçinin üretim maliyeti, iþçinin çalýþabilmesi, çalýþabilir durumda kalmasý, ve yaþlýlýk, hastalýk ya da ölüm gibi nedenlerle ayrýlmasýndan
sonra yerinin bir baþkasý tarafýndan alýnmasý yani, iþçi sýnýfýnýn
gerekli sayýlarda çoðalmasý için ortalama olarak gerekli olan geçim
araçlarý miktarýndan ya da bunlarýn para olarak fiyatýndan ibarettir.
Varsayalým ki, bu geçim araçlarýnýn para olarak fiyatý, günde
ortalama üç marký bulmaktadýr.
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Demek ki, iþçimiz, kendisini çalýþtýran kapitalistten günde
üç marklýk bir ücret almaktadýr. Buna karþýlýk, kapitalist, onu, diyelim ki, günde on-iki saat çalýþtýrmaktadýr. Bu kapitalist, kabaca þöyle hesap yapar:
Ýþçimizin bir tesviyecinin bir günde tamamlayabileceði bir
makine parçasýný yapmak zorunda olduðunu varsayalým. Hammadde daha önceden gerekli biçimde hazýrlanmýþ demir ve pirinç 20 mark tutuyor. Buharlý makinenin kömür tüketimi, ve bu
ayný buharlý makinenin, tornanýn ve iþçimizin kullandýðý öteki
aletlerin bu kullanýmdan doðan yýpranma payý, bir gün için, bir
marklýk bir deðeri temsil etmektedir. Varsayýmýmýza göre, bir günlük
ücret, 3 marktýr. Böylece bizim sözkonusu makine parçasý, hepsi
içinde, 24 mark etmektedir. Ama kapitalist, buna karþýlýk, müþterilerinden, ortalama olarak, 27 mark alacaðýný hesaplamaktadýr,
ya da yaptýðý harcamadan 3 mark daha fazlasýný.
Kapitalistin cebine indirdiði bu 3 mark nereden geliyor?
Klasik ekonominin iddiasýna göre, metalar, ortalama olarak, kendi
deðerlerinden satýlýrlar, yani içerdikleri gerekli-emek miktarýna
tekabül eden fiyatlardan. Bizim makine parçasýnýn ortalama fiyatý
27 mark demek ki, kendi deðerine, yani bu parça içinde cisimleþmiþ emeðe eþit olacaktýr. Ama bu 27 marktan 21i, bizim tesviyeci
iþe koyulmadan önce de zaten var olan bir deðerdi. 20 markýný
hammaddeler, bir markýný da iþ sýrasýnda tüketilen kömür, ya da
[üretim -ç.] sürecinde kullanýlmýþ ve etkinlikleri bu deðer tutarýnca
azalmýþ olan makineler ve aletler içermekteydi. Geriye kalýyor hammaddenin deðerine eklenmiþ olan 6 mark. Ama iktisatçýlarýmýzýn
kendi varsayýmlarýna göre, bu 6 mark, ancak, iþçimizin hammaddeye katmýþ olduðu emekten ileri gelebilir. Ýþçinin oniki [sayfa 178]
saatlik emeði, böylece, 6 marklýk yeni bir deðer yaratmýþtýr. Onun
oniki saatlik emeði, demek ki, 6 marka eþit olacaktýr. Ve böylece,
biz de, en sonunda, emeðin deðerinin ne olduðunu bulmuþ oluyoruz.
Dur bakalým! diye baðýrýyor tesviyecimiz. Altý mark mý?
Ama ben ancak üç mark aldým! Benim kapitalist, oniki saatlik
emeðimin deðerinin ancak üç mark olduðuna yemin billâh ediyor,
ve eðer altý mark isteyecek olursam, benimle alay eder. Ne demek
oluyor bu?
Emeðin deðeri ile, önceleri kýsýr bir döngü içine giriyor idiy-
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sek, þimdi de, tam anlamýyla içinden çýkýlmaz bir çeliþki içine düþmüþ bulunuyoruz. Emeðin deðerini aradýk ve bize gerekli olandan
fazlasýný bulduk. Ýþçi için, oniki saatlik emeðin deðeri üç marktýr,
kapitalist için ise, altý marktýr, ki bunun üçünü ücret olarak iþçiye
öder, üçünü de kendisi için cebe atar. Þu halde, emeðin, bir deðil,
iki deðeri, üstelik de birbirinden çok farklý iki deðeri olmalýydý!
Para olarak ifade edilen deðerleri iþ zamanýna indirgediðimiz
anda, çeliþki daha da akýl almaz bir hal alýyor. Oniki saatlik çalýþma
sýrasýnda, altý marklýk yeni bir deðer yaratýlmýþtýr. Böylece, altý saatte
üç mark  iþçinin oniki saatlik emek karþýlýðý aldýðý miktar. Oniki
saatlik emek karþýlýðýnda, iþçi, buna eþ bir deðer olarak, altý saatlik
emek ürünü elde etmektedir. Þu halde, ya emeðin biri ötekinin iki
katý olan iki deðeri vardýr, ya da oniki altýya eþittir! Her durumda da
tam bir saçmalýða varýlmaktadýr.
Ne yaparsak yapalým, emeðin alýnýp satýlmasýndan ve emeðin
deðerinden sözettiðimiz sürece, bu çeliþkiden hiç bir zaman kurtulamayacaðýz. Ýktisatçýlarýmýzýn baþýna gelen de budur. Klasik ekonominin son kolu olan rikardocu okul, esas olarak bu çeliþkiyi çözümlememesi yüzünden batmýþtýr. Klasik iktisat bir çýkmaza girmiþti. Çýkýþ yolunu bulan Marx oldu.
Ýktisatçýlarýn emekin üretim maliyeti olarak gördükleri þey,
emeðin deðil, bizzat yaþayan iþçinin üretim maliyeti idi. Ve bu iþçinin kapitaliste sattýðý þey, kendi emeði deðildi. Ýþe fiilen baþlar
baþlamaz, diyor Marx, artýk, emeði onun olmaktan çýkmýþtýr ve
bunun için de bu emeðin þimdi iþçi tarafýndan satýlmasý sözkonusu
olamaz.[83] Ýþçi, olsa olsa [sayfa 179] gelecekteki emeðini satabilir,
yani belirli bir zaman içinde belirli bir iþi yerine getireceði üzerine
söz kesebilir. Ama bunu yapmakla emek satmýþ olmaz (ki bu emeðin önce harcanmýþ olmasý gerekirdi), belirli bir zaman için (gündelik iþ durumunda) ya da belirli bir üretim için (parça baþýna iþ
durumunda), iþgücünü kapitalistin emrine verir: kiraya verdiði, ya
da sattýðý, iþgücüdür. Ama bu iþgücü iþçinin kiþiliðine sýký sýkýya
baðlýdýr ve ondan ayrýlamaz. Ýþgücünün üretim maliyeti, þu halde,
iþçinin bizzat kendi üretim maliyeti ile çakýþmaktadýr; iktisatçýlarýn
emeðin üretim maliyeti dedikleri þey, gerçekte, iþçinin ve, böylelikle
de, onun iþgücünün üretim maliyetidir. Ve böylece iþgücünün üretim maliyetinden gerisin geriye iþgücünün deðerine varabiliriz ve,
Marxýn iþgücünün alým ve satýmý konusundaki bölümde yaptýðý
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gibi (Kapital, Band IV, 3),[84] belirli bir nitelikteki iþgücünün üretimi
için zorunlu olan toplumsal olarak gerekli-emek miktarýný saptayabiliriz.
Peki ama iþçi iþgücünü kapitaliste sattýktan, yani önceden
kararlaþtýrýlan gündelik ya da parça baþýna bir ücret karþýlýðýnda
iþgücünü kapitalistin emrine verdikten sonra ne olur? Kapitalist, iþçiyi, iþ için gerekli bütün þeylerin hammaddelerin, yardýmcý maddelerin (kömür, boya vb.), aletlerin, makinelerin hazýr olduðu atölyesine ya da fabrikasýna götürür. Ýþçi burada ölesiye çalýþmaya
baþlar. Gündelik ücreti, yukarda varsaydýðýmýz gibi, üç marktýr 
bu durumda, bu ücreti, gündelik ya da parça baþýna kazanýyor olmasý önemli deðildir. Burada da, gene, iþçinin, kendi emeði ile,
tüketilen hammaddelere oniki saatte altý marklýk bir yeni deðer
kattýðýný varsayýyoruz, ki bu yeni deðeri, kapitalist, yapýmý tamamlanmýþ parçayý sattýðý zaman paraya dönüþtürür. Kapitalist, bununla,
iþçiye üç markýný öder; öteki üç marký da kendisine alýkoyar. Ama
eðer iþçi, oniki saatte altý marklýk bir deðer yaratýyorsa, altý saatte
de , üç marklýk bir deðer yaratýr. Demek ki, kapitalist için altý saat
çalýþmakla, iþçi, ücret olarak aldýðý üç markýn eþdeðerini kapitaliste
zaten geri ödemiþ oluyor. Altý saatlik bir çalýþmadan sonra ikisi de
ödeþmiþ olmaktadýrlar, birbirlerine tek fenik bile borçlu deðillerdir.
Dur bakalým! diye baðýrýyor bu kez de kapitalist. Ben iþçiyi bütün bir gün için, oniki saatliðine kiraladým. Oysa [sayfa 180] altý
saat ancak yarým gün eder. Haydi bakalým öteki altý saat da doluncaya kadar iþ baþýna  ancak o zaman ödeþmiþ olacaðýz! Ve iþçi,
gerçekten de, kendi isteðiyle kabul ettiði ve altý iþ saatine malolan
bir ürün için oniki saatlik bütün bir gün çalýþmayý üstlendiði anlaþmaya uymak zorundadýr.
Parça baþýna çalýþmada da durum týpatýp aynýdýr. Varsayalým
ki, iþçimiz, oniki saatte bir metadan oniki parça yapýyor. Bu parçalardan herbiri, hammadde ve yýpranma olarak iki marka malolmakta ve 2,5 marka satýlmaktadýr. Bundan önceki ayný varsayýmlara
göre, demek ki, kapitalist, iþçiye, parça baþýna 25 fenik verecektir;
bu, oniki parça için üç mark etmektedir ki, bunu kazanýlmasý için
de iþçinin oniki saate gereksinmesi vardýr; oniki parçanýn satýþýndan
kapitalistin eline 30 mark geçer; bundan hammaddeler ve yýpranma
için 24 mark indirildiðinde geriye altý mark kalýr ki, kapitalist bunun
üç markýný ücret olarak iþçiye öder, üç markýný da cebine atar.
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Týpký yukarýdaki gibi. Burada da iþçi, altý saat kendisi için yani
ücretini karþýlamak için (oniki saatin herbirinde yarýmþar saat), ve
altý saat da kapitalist için çalýþýr.
En iyi iktisatçýlarýn, emekin deðerinden yola çýktýklarý sürece üstesinden gelemedikleri güçlük, emekin deðil de, iþgücünün deðerinden yola çýktýðýmýzda ortadan kaybolur. Günümüzün
kapitalist toplumunda, iþgücü bütün öteki metalar gibi bir metadýr,
ama gene de, tamamýyla özgün bir meta. Yani, deðer yaratan bir
güç, bir deðer kaynaðý olmak ve, gerçekten de, uygun bir biçimde
kullanýldýðýnda, bizzat kendisinde olandan daha fazlasýný yaratan
bir deðer kaynaðý olmak gibi özgün bir niteliði vardýr. Üretimin
bugünkü durumunda, insanýn iþgücü, bir günde, bizzat kendisinde
bulunandan ve kendisinin malolduðundan daha büyük bir deðer
üretmekle kalmaz; her yeni bilimsel bulguyla, her yeni teknik buluþla, günlük üretiminin günlük maliyeti aþan bu fazlalýðý artar, ve
dolayýsýyla da iþgününün, iþçinin günlük ücretini karþýlamak için
çalýþtýðý bölümü azalýr; öte yandan da, iþgününün, iþçinin karþýlýðýný
almaksýzýn emeðini kapitaliste armaðan etmek zorunda olduðu
bölümü artar.
Ýþte bugünkü toplumumuzun tüm ekonomik yapýsý budur:
bütün deðerleri yaratan tek baþýna iþçi sýnýfýdýr. Çünkü deðer sözü,
emek sözünün bir öteki ifadesinden baþka bir þey [sayfa 181] deðildir
ve bugünkü kapitalist toplumumuzda, belirli bir metaýn içerdiði
toplumsal olarak gerekli-emek miktarýný anlatan bir deyimdir. Ne
var ki, iþçiler tarafýndan üretilen bu deðerler, iþçilere ait deðildir.
Bu deðerler, hammaddelerin, makinelerin, aletlerin ve iþçi sýnýfýnýn
iþgücünü satýn almalarýna olanak saðlayan birikmiþ paranýn
sahiplerine aittir. Demek ki, iþçi sýnýfýnýn yarattýðý ürünler yýðýnýndan
kendisine kalan, bu yýðýnýn bir bölümüdür ancak. Ve az önce gördüðümüz gibi, kapitalist sýnýfýn kendine saðladýðý ve olsa olsa toprak
sahipleri sýnýfý ile bölüþmek zorunda olduðu geri kalan bölüm, her
yeni bulgu ve buluþla daha da artar, buna karþýlýk, iþçi sýnýfýnýn payýna düþen bölüm (adam baþýna hesaplandýðýnda) ya çok yavaþ
ve önemsiz bir artýþ gösterir, ya yerinde sayar, ya da hatta bazý durumlarda azalýr.
Ama gitgide artan bir hýzla birbirinin yerini alan bu bulgu ve
buluþlar, insan emeðinin her gün görülmemiþ ölçüde artan bu
üretkenliði, nihayet, bugünkü kapitalist ekonomiyi ortadan
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kaldýracak bir çeliþkiye yolaçar. Bir yanda ölçüye gelmez büyüklükte
zenginlikler ve alýcýlarýn baþa çýkamayacaðý ürün bolluðu; öte yanda
ise, toplumun proleterleþmiþ, ücretli iþçiler haline gelmiþ ve iþte bu
yüzden de bu ürün bolluðunu kendilerine maledemez hale sokulmuþ geniþ yýðýnlarý. Toplumun, son derece zengin küçük bir sýnýf
ile mülkten yoksun büyük bir ücretliler sýnýfýna bölünmesi, toplumun üyelerinin büyük bir çoðunluðu aþýrý bir yoksulluða karþý hemen hemen korunmamýþ, giderek hiç korunmamýþ durumda iken,
o toplumun, kendi ürettiði fazlalýðýn aðýrlýðý altýnda ezilip boðulmasý
sonucunu verir. Bu durum, her geçen gün daha saçma, daha gereksiz olmaktadýr. Bu duruma son verilmelidir, verilebilir. Bugünkü
sýnýf farklýlýklarýnýn ortadan kalkmýþ olacaðý ve belki biraz sýkýntýlý
ama herhalde ahlâk bakýmýndan çok yararlý kýsa bir geçiþ döneminden sonra toplumun bütün bireylerinin, daha þimdiden zaten
varolan muazzam üretici güçlerinin planlý olarak kullanýlmasý ve
geniþletilmesi sayesinde, ve herkes için zorunlu ve eþit çalýþma ile,
yaþamdan zevk alma, geliþme ve bedenin ve usun bütün yeteneklerini iþletebilme araç ve olanaklarýndan herkesin eþit bir biçimde
ve durmadan artan bir bolluk içinde yararlanabileceði yeni bir [sayfa
182] toplum düzeni olanaklýdýr. Ve iþçilerin bu yeni toplumsal düzeni
elde etme kararlýlýklarýnýn giderek artmakta olduðunu yarýnki Bir
Mayýs, ve önümüzdeki 3 Mayýs pazar günü,[85] Okyanusun her iki
yakasýnda da, tanýtlayacaktýr bize. [sayfa 183]
Londra, 30 Nisan 1891
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ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE

I
Çeþitli çevreler tarafýndan, bugünün sýnýf savaþýmlarýnýn ve
ulusal savaþýmlarýn maddi temelini oluþturan ekonomik iliþkileri
ortaya koymamýþ olmakla kýnandýk. Biz bu iliþkilere, kasýtlý olarak,
yalnýzca siyasal çatýþmalarda kendilerini doðrudan ön plana
çýkardýklarý yerde deðindik.
Sorun, her þeyden önce, sýnýf savaþýmlarýný günümüzün tarihi
içinde izlemek ve elimizde zaten bulunan ve her gün tazelenen
tarihsel malzeme ile iþçi sýnýfýnýn, Þubat ve Martla[86] gerçekleþtirilen
baðýmlýlýðýnýn, ayný zamanda iþçi sýnýfýnýn karþýtlarýnýn da Fransada
cumhuriyetçi burjuvalarýn ve bütün Avrupa kýtasý üzerinde feodal
mutlakiyete karþý savaþým veren burjuva ve köylü sýnýflarýnýn da
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yenilgisine yolaçtýðýný; Fransada hilesiz cumhuriyetin zaferinin,
ayný zamanda, Þubat Devrimine kahramanca baðýmsýzlýk savaþlarý
[sayfa 184] ile yanýt vermiþ olan uluslarýn da düþüþü olduðunu; ve son
olarak, Avrupanýn, devrimci iþçilerin yenilgisi ile, yeniden eski çifte
köleliðine, Ýngiliz-Rus köleliðine düþtüðünü ampirik olarak tanýmlamaktý. Paristeki Haziran savaþýmý, Viyananýn düþüþü, Berlinin
Kasým 1848 traji-komedisi, Polonyanýn, Ýtalyanýn ve Macaristanýn
umutsuz çabalarý, Ýrlandanýn açlýktan kýrýlmasý  Avrupada burjuvazi ile iþçi sýnýfý arasýndaki sýnýf savaþýmýný niteleyen ve bize de,
amacý sýnýf savaþýmýndan ne kadar uzak görünürse görünsün her
devrimci ayaklanmanýn devrimci iþçi sýnýfý zafere ulaþýncaya dek
baþarýsýzlýkla sonuçlanmak zorunda olduðunu, her türlü toplumsal
reformun, proleter devrimi ile feodal karþý-devrimin bir dünya savaþý
içinde silahlarla boy ölçüþecekleri ana kadar bir hamhayal olarak
kalacaðýný göstermek olanaðýný vermiþ olan bellibaþlý etmenler iþte
bunlardý. Gerçekte olduðu gibi bizim sunuþ biçimimizde de, Belçika
ile Ýsviçre, biri burjuva monarþisinin model devleti, öteki burjuva
cumhuriyetinin model devleti olarak, kendilerinin Avrupa devriminden olduðu kadar sýnýf savaþýmýndan da baðýmsýz devletler olduklarýný sanan, ve büyük tarihsel tabloda karikatüre yakýn, traji-komik
fresklerdi.
Okurlarýmýz, 1848 yýlýnda sýnýf savaþýmýnýn koskoca siyasal
biçimler alarak geliþtiðini görmüþ olduklarýna göre, þimdi, artýk,
burjuvazinin varlýðýnýn ve sýnýf egemenliðinin olduðu kadar, iþçi
sýnýfýnýn köleliðinin dayandýðý ekonomik iliþkilerle de daha yakýndan
ilgilenmenin zamaný gelmiþtir.
Üç büyük kesim halinde þu konularý açýklayacaðýz: 1. Ücretli
emek ile sermaye arasýndaki iliþki, iþçinin köleliði, kapitalistin egemenliði; 2. orta burjuva sýnýflarýn ve köylü denen katmanýn bugünkü
sistem altýndaki kaçýnýlmaz çöküþleri; 3. çeþitli Avrupa uluslarýnýn
burjuva sýnýflarýnýn, dünya pazarýnýn zorbasý Ýngiltere tarafýndan
ticari boyunduruk altýna alýnmasý ve sömürülmesi.
Ekonomi politiðin en ilkel kavramlarýnýn bile önceden bilindiðini varsaymaksýzýn, mümkün olduðu kadar yalýn ve herkesin
anlayabileceði bir açýklama yapmaya çalýþacaðýz. Ýþçiler için anlaþýlabilir olmayý istiyoruz. Zaten Almanyanýn her yanýnda, en basit ekonomik iliþkiler konusunda, bugünkü düzenin patentli savunucularýndan tutun da Almanyada [sayfa 185] prenslerden de daha bol olan
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sosyalist kerametçilere ve bilinmedik siyasal dehalara varýncaya
kadar herkeste, bilgisizlik ve en garip fikirlerden meydana gelme
bir karýþýklýk hüküm sürmektedir.
O halde, ilk soruyu ele alalým: Ücret nedir? Nasýl belirlenir?
Eðer iþçilere, ücretiniz ne kadar? diye bir soru sorulsaydý,
kimi, iþverenimden günde bir mark alýyorum, kimi de, iki mark
alýyorum vb. diyeceklerdi. Hepsi de, baðlý bulunduklarý çeþitli iþkollarýna göre, belirli bir iþin yapýlmasý, örneðin bir yardalýk bezin dokunmasý, ya da bir sayfalýk bir yazýnýn dizilmesi karþýlýðýnda kendi
patronlarýndan aldýklarý farklý para tutarlarý sýralayacaklardý. Bu
iþçilerin hepsi, bildirdikleri tutarlarýn çeþitliliðine karþýn, bir noktada
birleþeceklerdir: ücret, kapitalistin belirli bir iþzamaný karþýlýðýnda
ya da belirli bir iþin yapýlmasý karþýlýðýnda ödediði para tutarýdýr.
Kapitalist, bundan ötürü, para ile onlarýn emeklerini satýn
alýyor görünür. Onlar da, kapitaliste bu para karþýlýðýnda emeklerini
satarlar. Ama bu, ancak görünüþte böyledir. Oysa gerçekte onlarýn
para karþýlýðýnda kapitaliste sattýklarý iþgücüdür. Kapitalist bu
iþgücünü bir günlüðüne, haftalýðýna, aylýðýna vb. satýn alýr. Ve satýn
aldýktan sonra da, iþçileri baþtan þart koþulan süre boyunca çalýþtýrarak, bu iþgücünü kullanýr. Kapitalist, iþçilerin iþgüçlerini satýn aldýðý
bu ayný para, örneðin iki mark karþýlýðýnda, iki kilo þeker, ya da
belirli bir miktarda herhangi bir baþka meta satýn alabilirdi. Ýki kilo
þeker satýn aldýðý bu iki mark, iki kilo þekerin fiyatýdýr. Ýþgücünün
oniki saatlik kullanýmýný satýn aldýðý bu iki mark, oniki saatlik iþin
fiyatýdýr. Demek ki, iþgücü bir metadýr, þekerden ne eksik, ne fazla.
Birincisi saatle ölçülür, ikincisi ise teraziyle.
Ýþçiler, metalarýný, yani iþgüçlerini kapitalistin metaý ile, yani
para ile deðiþirler, ve bu deðiþim, belirli bir oranda olur. Þu kadar
paraya, iþgücünün þu kadar süreyle kullanýlmasý. Oniki saatlik
dokuma karþýlýðýnda 2 mark. Peki bu 2 mark, 2 mark karþýlýðýnda
satýn alabileceðim bütün öteki metalarý da temsil etmez mi? Þu
halde iþçi, kendi metaýný, yani iþgücünü, her türden öteki metalarla
deðiþmiþtir ve bu, belirli bir [sayfa 186] orana göre olmuþtur. Kapitalist,
iþçiye 2 mark vermekle, günlük emeði karþýlýðýnda ona þu kadar
et, þu kadar giyecek, þu kadar yakacak, ýþýk vb vermiþtir. Buna göre, bu 2 mark, iþgücünün öteki metalarla deðiþilme oranýný, yani
iþgücünün deðiþim-deðerini ifade eder. Bir metaýn para olarak hesaplanan deðiþim-deðeri, onun fiyatý denen þeydir. Ücret, genellik-
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le emeðin fiyatý denilen iþgücü fiyatýna, ancak insanýn etinde, kanýnda saklý bulunan bu özgün metaýn fiyatýna verilen addan baþka
bir þey deðildir.
Herhangi bir iþçiyi, örneðin bir dokumacýyý alalým. Kapitalist
ona dokuma tezgâhýný ve ipliði saðlar. Dokumacý iþe koyulur, ve
iplik beze dönüþür. Kapitalist, bezi alýr ve onu örneðin 20 marka
satar. O halde, dokumacýnýn ücreti, bezin, 20 markýn, kendi emeðinin ürününün bir bölümü müdür? Hiç de deðil. Dokumacý, bez
satýlmadan çok önce belki de bezin dokunmasý bitmeden önce,
ücretini almýþtýr. Þu halde kapitalist, bu ücreti, bezin satýþýndan alacaðý paradan deðil, önceden biriktirilmiþ paradan öder. Nasýl ki,
iþveren tarafýndan saðlanan dokuma tezgâhý ve iplik dokumacýnýn
ürünü deðilse, ayný þey dokumacýnýn kendi metaý, yani kendi iþgücü
karþýlýðýnda aldýðý metalar için de geçerlidir. Olabilir ki, kapitalist,
bezi için hiç bir alýcý bulamaz. Olabilir ki, bezin satýþýndan elde
ettiði miktar, ücreti bile çýkaramaz. Ya da bezini dokumacýnýn ücretine kýyasla çok kârlý bir biçimde satabilir. Bütün bunlarýn dokumacýyla hiç bir ilgisi yoktur. Kapitalist, dokumacýnýn iþgücünü, servetinin, sermayesinin bir bölümüyle satýn alýr, týpký servetinin öteki bölümüyle de hammaddeyi ipliði ve iþ aletini dokuma tezgâhýný
satýn aldýðý gibi. Bunlarý satýn aldýktan sonra, ki bu satýn alýnan þeyler arasýnda bezin üretimi için gerekli olan iþgücü de vardýr, artýk
yalnýz kendisinin olan hammaddelerle ve iþ aletleri ile üretim yapar.
Çünkü þimdi iþ aletleri, üründe ya da ürünün fiyatýnda dokuma
tezgâhý ne kadar pay sahibiyse o kadar pay sahibi olan bizim dokumacýyý da içermektedir.
Þu halde ücret, iþçinin kendi ürettiði meta içinde sahip olduðu
pay deðildir. Ücret, kapitalistin onlarla kendisi için belirli bir miktarda
üretken iþgücü satýn aldýðý daha önceden varolan metalarýn bir
bölümüdür. [sayfa 187]
Ýþgücü, demek ki, onu elinde bulunduranýn, yani ücretli iþçinin kapitaliste sattýðý bir metadýr. Ücretli iþçi bunu neden satar? Yaþamak için.
Ama, iþgücünün uygulanmasý, emek, iþçinin kendi yaþam
faaliyetidir, kendi yaþamýnýn tezahürüdür. Ve iþte, iþçinin gerekli
geçim araçlarýný saðlamak için bir baþkasýna sattýðý bu yaþam faaliyetidir. Böylece, yaþam faaliyeti, kendisi için bir varolabilme aracýndan baþka bir þey deðildir. O, yaþamak için çalýþýr. Hatta
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kendisine göre çalýþmak, kendi yaþamýnýn bir bölümü deðil, daha
çok, yaþamýndan yapýlan bir özveridir. Bir baþkasýna devrettiði bir
metadýr. Bundan ötürü, kendi faaliyetinin ürünü de, bu faaliyetinin
amacý deðildir. Kendisi için ürettiði þey, dokuduðu ipek, madenden
çýkardýðý altýn, yaptýðý saray deðildir. Kendisi için ürettiði þey, ücrettir,
ve ipek, altýn, saray onun gözünde belirli bir miktar geçim aracýna,
belki de pamuklu bir fanilaya, bir miktar bakýr paraya ve bir bodrum
katýna indirgenir. Peki ya bu oniki saat boyunca dokuyan, iplik
eðiren, yol açan, tornaya çeken, ev yapan, kürek sallayan, taþ kýran,
yük taþýyan vb. iþçi, bu oniki saatlik dokumacýlýða, iplik eðirmeye,
yol açmaya, tornacýlýða, duvarcýlýða, kürek sallamaya, taþ kýrmaya
kendi yaþamýnýn bir belirtisi gibi, kendi yaþamý gibi mi bakar? Tam
tersine, onun için yaþam, bu iþin bittiði yerde, masada, kahvede,
yatakta baþlar. Öte yandan, bu oniki saatlik emek, kendisi için dokuma, eðirme, yol açma vb. olarak deðil, kendisini masaya, kahveye, yataða götüren kazanç olarak anlam taþýr. Eðer ipekböceði,
varlýðýný bir týrtýl olarak sürdürmek için koza örseydi, tam bir ücretli
iþçi olurdu.
Ýþgücü, her zaman bir meta olmamýþtýr. Emek, her zaman
ücretli emek, yani özgür emek olmamýþtýr. Köle kendi iþgücünü
köle sahibine satmýyordu, nasýl ki öküz de yaptýðý hizmeti köylüye
satmazsa. Köle, efendisine iþgücü ile birlikte, bir defada ve tümden
satýlýr. Köle, bir efendinin elinden ötekinin eline geçebilen bir
metadýr. Kendisi bir metadýr ama, iþgücü onun kendi metaý deðildir.
Serf, iþgücünün yalnýz bir bölümünü satar. Toprak sahibinden bir
ücret almaz; daha çok o, kendisi, toprak sahibine bir haraç öder.
Serf topraða aittir ve topraktan elde edilenleri topraðýn sahibine teslim eder. Öte yanda, özgür emekçi, kendisini satar [sayfa 188]
ve hem de parça parça satar. Yaþamýnýn 8, 10, 12, 15 saatini, gün
be gün açýk artýrmayla, en çok artýranlara, hammaddelerin, iþ aletlerinin ve geçim araçlarýnýn sahiplerine, yani kapitalistlere satar.
Ýþçi, ne bir köle sahibine, ne de topraða aittir, ama günlük yaþamýnýn
8, 10, 12, 15 saati bunu satýn alana aittir. Ýþçi, kendisini kiralayan
kapitalisti istediði an terkeder, ve kapitalist de, artýk onun sýrtýndan
kâr elde etmediði, ya da umduðu kârý elde etmediði anda kendisine
yol verir. Ama yaþamýnýn biricik kaynaðý kendi iþgücünün satýmý
olan iþçi, kendi varlýðýný reddetmeksizin alýcýlar sýnýfýnýn tümünü,
yani kapitalist sýnýfý terkedemez. Ýþçi þu ya da bu kapitaliste deðil,
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kapitalist sýnýfa aittir, ve dahasý, kendisini satmak, yani bu kapitalist
sýnýf içinden bir alýcý bulmak ona düþer.
Sermaye ile ücretli emek arasýndaki iliþkilerde daha derinlere
dalmadan önce, þimdi kýsaca, ücretin belirlenmesinde hesaba
katýlan en genel iliþkileri açýklayacaðýz.
Ücret, görmüþ olduðumuz gibi, belirli bir metaýn, iþgücünün
fiyatýdýr. Demek ki, ücret de bütün öteki metalarýn fiyatlarýný belirleyen ayný yasalarla belirlenir. O halde burada sorulacak soru þudur:
bir metaýn fiyatý nasýl belirlenir?
II
Bir metaýn fiyatýný belirleyen nedir?
Bunu belirleyen, alýcýlarla satýcýlar arasýndaki rekabettir, yani
arz ve talep arasýndaki iliþkidir. Bir metaýn fiyatýný belirleyen rekabet,
üç yönlüdür.
Ayný meta, çeþitli satýcýlar tarafýndan piyasaya sürülür. Ayný
nitelikte metalarý en ucuz fiyata satan, öteki satýcýlarýn ayaðýný kaydýracaðýndan ve en büyük sürümü saðlayacaðýndan emindir. Demek ki, satýcýlar, mallarýn sürümü için, pazar için karþýlýklý çekiþir
dururlar. Herbiri, satmak, olabildiðince çok satmak ve elinden gelirse öteki satýcýlarý safdýþý ederek yalnýz kendisi satmak ister. Bunun
içindir ki, biri ötekinden daha ucuza satar. Bunun sonucu olarak,
satýcýlar arasýnda piyasaya sürdükleri metalarýn fiyatýný düþüren bir
rekabet çýkar ortaya.
Ama, buna karþýlýk, alýcýlar arasýnda da rekabet vardýr ki, bu
da piyasaya sürülen metalarýn fiyatlarýnýn yükselmesine [sayfa 189]
yolaçar.
Son olarak, alýcýlarla satýcýlar arasýnda da rekabet vardýr;
alýcýlar olabildiðince ucuza almak, satýcýlar ise, olabildiðince pahalý
satmak isterler. Alýcýlar ile satýcýlar arasýndaki bu rekabetin sonucu,
bu rekabetin yukarýda sözü edilen iki yanýnýn nasýl bir iliþki içinde
olduklarýna, yani rekabetin alýcýlar ordusunda mý, yoksa satýcýlar
ordusunda mý daha güçlü olduðuna baðlý olacaktýr. Sanayi bu iki
orduyu karþý karþýya getirir ki, bunlardan herbiri gene kendi saflarý
arasýnda, kendi birlikleri arasýnda da bir savaþ yürütmektedir. Kendi
birlikleri arasýnda en az vuruþma olan ordu, hasmýna karþý zaferi
kazanýr.
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Piyasada 100 balya pamuk ve, ayný zamanda, 1.000 balya
pamuk alýcýsý olduðunu varsayalým. Bu durumda, demek ki, talep
arzdan on kat daha büyüktür. Herbiri bu yüz balyadan bir tane, ve
eðer mümkünse hepsini almak isteyen alýcýlar arasýndaki rekabet
çok çetin olacaktýr. Bu örnek keyfi bir varsayým deðildir. Ticaret
tarihinde, aralarýnda birlik kurmuþ birkaç kapitalistin 100 balya deðil,
dünyanýn tüm pamuk stoklarýný satýn almaya çalýþtýklarý pamuk
rekoltesinin kötü olduðu dönemleri yaþadýk. Böylece, verilen bu
örnekte, bir alýcý, pamuk balyasý baþýna göreli olarak daha yüksek
bir fiyat vererek öteki alýcýyý piyasadan uzaklaþtýrmaya çalýþacaktýr.
Düþman ordunun birliklerinin kendi aralarýnda zorlu bir kavgaya
tutuþtuklarýný gören ve 100 balya pamuðun tümünün de satýlacaðýndan emin bulunan pamuk satýcýlarý, karþý taraftakilerin pamuk
fiyatýný yükseltmek için birbirleriyle rekabete giriþtikleri bir sýrada,
birbirlerine girip pamuk fiyatýný düþürmemeye dikkat edeceklerdir. Ýþte böylece, satýcýlar ordusunda birdenbire bir iç barýþ meydana gelir. Þimdi onlar, alýcýlarýn karþýsýna tek bir kiþi gibi dikilirler,
kollarýný filozofça kavuþtururlar, ve eðer en ýsrarlý ve hevesli alýcýlarýn
bile fiyat tekliflerinin kesin bir sýnýrý bulunmazsa, bunlarýn isteklerinin
de sýnýrý olmaz.
Demek ki, bir metaýn arzý bu mala karþý olan talepten daha
az ise, satýcýlar arasýnda hemen hemen, ya da hiç bir rekabet olmaz. Bu rekabetin azalmasý oranýnda, alýcýlar arasýndaki rekabet
artar. Sonuç, meta fiyatlarýnda oldukça önemli bir artýþtýr. [sayfa 190]
Bunun karþýtý durumun, tam tersi bir sonuçla, çok daha sýk
meydana geldiði bilinmektedir. Arzýn talebe göre hatýrý sayýlýr bir
fazlalýk göstermesi; satýcýlar arasýnda amansýz bir rekabet; alýcý
yokluðundan mallarýn gülünç derecede düþük fiyatlarla satýlmasý.
Ama fiyatlarda bir yükselme, bir düþme ne demeye gelir;
yüksek fiyatýn, düþük fiyatýn anlamý nedir? Bir kum taneciði, mikroskopla bakýldýðýnda yüksektir, ve bir kule, dað ile kýyaslandýðýnda
alçaktýr. Ve eðer fiyat, arz ile talep arasýndaki iliþki ile belirleniyorsa,
o zaman arz ile talep arasýndaki iliþkiyi belirleyen nedir?
Karþýmýza çýkan ilk burjuvaya baþvuralým. Bir an bile duraksamayacak, bir baþka Büyük Ýskendermiþ gibi, bu metafizik
kördüðümü çarpým cetveli ile kesip atacaktýr. Bize diyecektir ki,
sattýðým mallarýn üretimi bana 100 marka maloluyorsa, ve ben bu
mallarýn satýþýndan, ama bütün bir yýl içerisindeki satýþýndan, 110
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mark elde ediyorsam  o zaman bu, akla-uygun, dürüst, meþru bir
kârdýr. Ama eðer bunun karþýlýðýnda 120 ya da 130 mark elde ediyorsam, bu, yüksek bir kârdýr; ve eðer elde ettiðim 200 marký buluyorsa, bu, olaðanüstü, çok büyük bir kâr olur. Peki burjuvanýn
kârýný ölçmekte kullandýðý ölçü nedir? Metaýnýn üretim maliyeti. Bu
meta karþýlýðýnda, üretimleri daha ucuza malolmuþ bir miktar baþka
meta alacak olursa, zarar etmiþ olur. Kendi metaý karþýlýðýnda, üretilmeleri daha pahalýya malolmuþ bir miktar baþka meta alacak olursa, kazançlý çýkmýþ olur. Ve kârdaki yükselme ve düþmeleri, kendi
metaýnýn deðiþim-deðerinin sýfýr göstergesinin üretim maliyetinin
üstünde ya da altýnda duruyor olmasýna göre hesaplar.
Böylece arz ile talep arasýndaki deðiþen iliþkinin fiyatlarda
nasýl kimi kez bir yükseliþe, kimi kez bir düþüþe, kimi kez yüksek,
kimi kez düþük fiyatlara yolaçtýðýný görmüþ bulunuyoruz. Eðer bir
metaýn fiyatý arz yetersizliði ya da talepte görülen orantýsýz bir artýþ
yüzünden oldukça önemli bir yükselme göstermiþse, mutlaka bir
baþka metaýn fiyatý buna orantýlý olarak düþmüþ demektir, çünkü
bir metaýn fiyatý, o metaýn baþka metalarla deðiþilme oranýnýn para
olarak ifadesinden baþka bir þey deðildir. Örneðin, bir metre ipekli
kumaþýn fiyatý 5 marktan 6 marka çýkarsa, gümüþün deðeri [sayfa 191]
ipekli kumaþa göre düþmüþ, ve eski fiyatlarýnda kalmýþ olan bütün
öteki metalarýn fiyatlarý, ayný þekilde, ipekli kumaþa oranla düþmüþ
demektir. Ayný miktarda ipekli kumaþ alabilmek için, karþýlýðýnda,
bu metalardan daha fazla miktarda vermek gerekir. Bir metadaki
fiyat artýþýnýn sonucu ne olacaktýr? Bir miktar sermaye, geliþmekte
olan bu sanayi dalýna atýlacak ve sermayenin bu yeðlenen sanayi
alanýna akýmý, sermayeye olaðan kârlar getirene dek, ya da daha
doðrusu, ürünlerinin fiyatý, aþýrý üretim yüzünden, üretim maliyetinin
altýna düþene dek sürecektir.
Bunun tersine, eðer bir metaýn fiyatý, üretim maliyetinin altýna
düþerse, sermaye, bu metaýn üretiminden çekilecektir. Modasý geçmiþ ve bundan ötürü de yokolmasý gereken bir sanayi dalý olma
durumu dýþýnda, böyle bir metaýn üretimi, yani arzý, sermayenin
kaçmasýndan dolayý, talebe uygun düþene dek, ve bunun sonucu
fiyatý yeniden üretim maliyetinin düzeyine çýkýncaya dek, ya da
daha doðrusu, arz, talebin altýna düþünceye dek, yani fiyatý yeniden
üretim maliyetinin üstüne çýkýncaya dek düþmeye devam edecektir,
çünkü bir metaýn yürürlükteki fiyatý, her zaman, üretim maliyetinin
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ya altýnda ya da üstünde bulunur.
Sermayenin bir sanayi alanýndan bir baþkasýna nasýl ileri geri hareket ettiðini görüyoruz. Yüksek fiyatlar çok büyük bir içe doðru
göç, düþük fiyatlar ise çok büyük bir dýþa doðru göç getirirler.
Bir baþka görüþ açýsýndan, yalnýz arzýn deðil, talebin de üretim maliyeti tarafýndan belirlendiðini gösterebilirdik. Ama bu bizi
konumuzdan çok uzaklaþtýrýr.
Arz ve talepteki dalgalanmalarýn bir metaýn fiyatýný sürekli
olarak nasýl yeni baþtan üretim maliyetine getirmekte olduðunu
görmüþ bulunuyoruz. Bir metaýn gerçek fiyatý, gerçekten, her zaman
üretim maliyetinin ya altýnda ya da üstündedir; ama yükseliþ ve
düþüþler karþýlýklý olarak birbirlerini dengelerler, öyle ki, belirli bir
süre içersinde, sanayideki çekilme ve kabarmalar birlikte alýndýklarýnda, metalar birbirleriyle üretim maliyetlerine uygun olarak deðiþilirler ve, demek ki, fiyatlarý üretim maliyetleri tarafýndan belirlenir.
Fiyatýn üretim maliyeti tarafýndan bu belirleniþi, iktisatçýlarýn
anladýklarý anlamda anlaþýlmamalýdýr. Ýktisatçýlar, [sayfa 192] metalarýn
ortalama fiyatýnýn üretim maliyetine eþit olduðunu; bunun bir yasa
olduðunu söylerler. Yükselmenin alçalmayla alçalmanýn da yükselmeyle dengelendiði anarþik hareketi bir raslantý sayarlar. Ama,
baþka iktisatçýlarca da gerçekten yapýldýðý gibi, dalgalanmalarý yasa,
ve üretim maliyeti tarafýndan belirlenmeyi raslantý kabul etmek de
ayný ölçüde doðru olurdu. Ancak daha yakýndan bakýldýðýnda,
yalnýzca bu dalgalanmalardýr ki, kendileriyle birlikte en korkunç yýkýmlarý getirirler ve burjuva toplumunu, yersarsýntýlarý gibi, temellerine dek sarsarlar  yalnýzca bu dalgalanmalarýn akýþý içersindedir
ki, fiyatlar üretim maliyeti tarafýndan belirlenir. Bu düzensizlik hareketinin tümü, onun düzeninin ta kendisidir. Bu sýnai anarþinin akýþý
içinde, bir daire çevresindeki bu hareket içinde, rekabet, sözgelimi,
bir aþýrýlýðý bir baþkasýyla telâfi eder.
Þu halde, görüyoruz ki, bir metaýn fiyatý kendi üretim maliyeti
tarafýndan öyle bir biçimde belirlenir ki, bu metaýn fiyatýnýn kendi
üretim maliyetinin üstüne çýktýðý dönemler, üretim maliyetinin altýna
düþtüðü dönemler tarafýndan telâfi edilir, ve vice versa. Bu, elbette,
ayrý ayrý, belirli sýnai ürünler için deðil, ancak tüm bir sanayi dalý
için geçerlidir. Bunun sonucu olarak, bu, gene, tek tek sanayiciler
için deðil, ancak tüm sanayiciler sýnýfý için geçerlidir.
Fiyatýn üretim maliyeti tarafýndan belirlenmesi, fiyatýn bir
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metaýn yapýmý için gerekli-emek zamaný tarafýndan belirlenmesi
ile ayný þeydir, çünkü üretim maliyeti (1) hammaddelerden ve
aletlerin yýpranmasýndan, yani üretimleri belli bir miktarda iþgününe
malolmuþ ve bundan ötürü de belli miktarda bir emek zamanýný
temsil eden sanayi ürünlerinden, ve (2) ölçüsü bizzat zaman olan
dolaysýz emekten oluþur.
Bu durumda, genel olarak metalarýn fiyatýný düzenleyen bu
ayný genel yasalar, elbet, ücreti, emeðin fiyatýný da düzenlerler.
Ücret, arz ve talep arasýndaki iliþkiye göre, iþgücü alýcýlarý,
yani kapitalistler ile, iþgücü satýcýlarý, yani iþçiler arasýndaki rekabetin
aldýðý biçime göre yükselip düþecektir. Ücretteki dalgalanmalar
genel olarak metalarýn fiyatýndaki dalgalanmalara tekabül eder.
Ama bu dalgalanmalarýn çerçevesi içerisinde, emeðin fiyatý üretim
maliyeti ile, bu metaýn [sayfa 193] iþgücünün üretimi için gerekliemek zamaný ile belirlenir.
O halde, iþgücünün üretim maliyeti nedir?
Bu, iþçiyi iþçi olarak muhafaza etmek ve iþçiyi iþçi durumuna
getirmek için gerekli olan masraflardýr.
Bundan ötürü, herhangi bir iþin gerektirdiði eðitim süresi ne
denli kýsa olursa, iþçinin üretim maliyeti o denli az, ve emeðinin fiyatý, ücreti o denli düþük olur. Çýraklýk döneminin hemen hiç gerekli
olmadýðý, iþçinin kabaca maddi varlýðýnýn yeterli olduðu sanayi dallarýnda, iþçinin üretimi için gerekli masraflar, hemen hemen yalnýzca
kendisini yaþatmak ve çalýþabilir durumda tutmak için zorunlu metalardan ibarettir. Bunun içindir ki, emeðin fiyatý, zorunlu geçim
araçlarýnýn fiyatý ile belirlenecektir.
Bununla birlikte, burada iþin içine bir baþka düþünce daha
girer. Ýmalâtçý, üretim maliyetini ve, buna göre, ürünlerin fiyatlarýný
hesaplarken iþ aletlerinin yýpranmasýný da hesaba katar. Örneðin
eðer bir makine ona 1.000 marka malolmuþsa ve ömrü on yýlsa,
on yýlýn sonunda eskimiþ olan makinenin yerine bir yenisini koyabilmek için metalarýn fiyatýna her yýl 100 mark ekler. Ayný biçimde,
basit iþgücünün üretim maliyeti hesaplanýrken üreme masraflarý
da hesaba katýlmalýdýr, ki böylelikle, iþçi soyunun çoðalabilmesi ve
eskimiþ iþçilerin yerini yenilerin alabilmesi saðlanmýþ olur. Demek
ki, iþçinin yýpranmasý da, makinenin yýpranmasý gibi ayný þekilde
hesaba katýlýr.
Basit iþgücünün üretim maliyeti, demek ki, iþçinin varoluþ
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ve üreme masraflarýndan oluþur. Bu varoluþ ve üreme masraflarýnýn
fiyatý, ücreti meydana getirir. Bu biçimde belirlenen ücrete, asgari
ücret denir. Bu asgari ücret, metalarýn fiyatlarýnýn genel olarak üretim maliyetleri ile belirlenmesi gibi, bir tek birey için deðil, bu bireylerin meydana getirdikleri tür için gereklidir. Varolmak ve üremek
için tek tek yeterli ücret alamayan milyonlarca iþçi vardýr; ama
tüm iþçi sýnýfýnýn ücretleri gösterdikleri dalgalanmalar içerisinde,
bu asgariye eþitlenirler.
Herhangi bir baþka metaýn fiyatý gibi ücreti de düzenleyen
en genel yasalarý þimdi artýk anlamýþ olduðumuza göre, konumuza
daha ayrýntýlý bir biçimde girebiliriz.
Sermaye, yeni hammaddeler, yeni iþ aletleri ve geçim [sayfa
194] araçlarý üretmede kullanýlan her çeþit hammaddelerden, iþ aletlerinden ve geçim araçlarýndan oluþur. Sermayeyi oluþturan bütün
bu parçalar, emeðin yarattýðý þeylerdir, emeðin ürünleridir, birikmiþ
emektir. Yeni bir üretimin aracý olarak iþgören birikmiþ emek, sermayedir.
Ýktisatçýlar böyle derler iþte.
Bir zenci köle nedir? Kara ýrktan bir insandýr. Bu açýklama
ne denli yeterliyse, bundan önceki de o denli yeterlidir.
Bir zenci, bir zencidir. Ancak belirli koþullar altýnda, bir köle
durumuna gelir. Bir pamuk eðirme makinesi, pamuk eðirme makinesidir. Ancak belirli koþullar altýnda sermaye durumuna gelir. Bu
koþullardan koparýldý mý, artýk sermaye deðildir, týpký altýnýn kendi
baþýna para olmamasý ya da þekerin þeker fiyatý olmamasý gibi.
Üretimde, insanlar, yalnýz doða üzerinde deðil, birbirleri üzerinde de etkili olurlar. Ancak belirli bir biçimde iþbirliði yaparak ve
etkinliklerini karþýlýklý olarak deðiþ-tokuþ ederek üretimde
bulunurlar. Üretmek için birbirleriyle belirli baðlantýlar ve iliþkiler
içine girerler, ve ancak bu toplumsal baðlantý ve iliþki sýnýrlarý içindedir ki, doða üzerinde etkili olur, üretimde bulunurlar.
Üreticilerin kendi aralarýndaki bu toplumsal iliþkiler, etkinliklerini deðiþ-tokuþ etme ve tüm üretim eylemine katýlma koþullarý,
üretim araçlarýnýn niteliklerine göre, doðal olarak farklý olacaktýr.
Yeni bir savaþ aletinin, ateþli silahýn icadý ile ordunun tüm örgütlenmesi zorunlu olarak deðiþmiþtir; bireylerin bir ordu oluþturabilme
ve bir ordu olarak davranabilme iliþkileri deðiþik bir biçim almýþ ve
farklý ordularýn birbirleriyle olan iliþkileri de deðiþmiþtir.
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Demek ki, insanlarýn, içinde üretimde bulunduklarý toplumsal
iliþkiler, toplumsal üretim iliþkileri, maddi üretim araçlarýndaki,
üretici güçlerdeki deðiþme ve geliþme ile birlikte deðiþir, deðiþik bir
biçim alýr. Üretim iliþkileri bir bütün halinde toplumsal iliþkiler
denilen þeyi, toplumu, ve özellikle, belirli bir tarihsel geliþme aþamasýndaki bir toplumu, özgün, ayýrdedici nitelikte bir toplumu oluþturur.
Antik toplum, feodal toplum, burjuva toplum, herbiri, ayný zamanda, insanlýk tarihinde özel bir geliþim aþamasýný belirten bu türden
üretim iliþkileri bütününü oluþtururlar. [sayfa 195]
Sermaye de bir toplumsal üretim iliþkisidir. Bir burjuva üretim
iliþkisi, burjuva toplumunun üretim iliþkisidir. Sermayeyi oluþturan
geçim araçlarý, iþ aletleri, hammaddeler, belli toplumsal koþullar
altýnda, belirli toplumsal iliþkiler içinde üretilmiþ ve biriktirilmiþ deðiller midir? Bunlar yeni üretim için belli toplumsal koþullar altýnda,
belirli toplumsal iliþkiler içinde kullanýlmýyorlar mý? Ve yeni þeyler
üretilmesine hizmet eden ürünleri sermaye haline dönüþtüren de
iþte bu belirli toplumsal nitelik deðil midir?
Sermaye sadece geçim araçlarýndan, iþ aletlerinden ve hammaddelerden, sadece maddi ürünlerden ibaret deðildir; bunlarý
olduðu kadar deðiþim-deðerlerini de içerir. Sermayenin içerdiði bütün ürünler metadýrlar. Demek ki, sermaye, yalnýz bir maddi ürünler
toplamý deðildir; sermaye, bir metalar, bir deðiþim-deðerleri, bir
toplumsal büyüklükler toplamýdýr.
Yünün yerine pamuðu, buðdayýn yerine pirinci, ya da demiryollarýnýn yerine buharlý gemileri koysak da, sermaye ayný kalýr,
yeter ki pamuk, pirinç, buharlý gemi sermayenin kitlesi daha önce yünün, buðdayýn, demiryollarýnýn sahip olduklarý ayný deðiþimdeðerine, ayný fiyata sahip olsunlar. Sermaye en ufak bir deðiþikliðe
uðramaksýzýn, sermayenin kitlesi sürekli olarak deðiþebilir.
Ama, her sermayenin bir emtia, yani deðiþim-deðerleri toplamý olmasýna karþýlýk, her emtia, her deðiþim-deðerleri toplamý
sermaye deðildir.
Her deðiþim-deðerleri toplamý, bir deðiþim-deðeridir. Ayrý
ayrý her deðiþim-deðeri, bir deðiþim-deðerleri toplamýdýr. Örneðin,
1.000 mark eden bir ev, 1.000 marklýk bir deðiþim-deðeridir. Bir fenik eden bir kâðýt parçasý, yüz tane yüzdebir feniklik bir deðiþimdeðeri toplamýdýr. Baþka ürünlerle deðiþilebilir olan ürünler, metadýrlar. Birbirleriyle belirli bir orana göre deðiþilebilirler; bu oran on-
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larýn deðiþim-deðerini, ya da para olarak ifade edildiðinde, onlarýn
fiyatýný oluþturur. Bu ürünlerin miktarý, onlarýn meta olma, ya da
bir deðiþim-deðeri miktarý, ya da belirli bir fiyata sahip olma niteliklerinde hiç bir deðiþiklik yapamaz. Bir aðaç ister büyük, ister küçük
olsun, bir aðaçtýr. Demiri öteki ürünlerle ister ons olarak ister yüzdelik aðýrlýk birimlerine göre deðiþiyor olalým, bu, onun [sayfa 196]
meta olma, deðiþim-deðeri olma niteliðini deðiþtirir mi? Miktarýna
göre, daha büyük ya da daha küçük deðere, daha yüksek ya da
daha düþük fiyata sahip bir metadýr.
O zaman, herhangi miktarda bir metaýn, deðiþim-deðerinin
sermaye haline gelmesi nasýl olur?
Baðýmsýz bir toplumsal güç olarak, yani toplumun bir kesiminin gücü olarak varlýðýný sürdürerek ve çoðalarak, dolaysýz,
canlý iþgücü karþýlýðýnda deðiþilmek suretiyle. Çalýþma yeteneðinden
baþka hiç bir þeye sahip bulunmayan bir sýnýfýn varlýðý sermayenin
zorunlu bir önkoþuludur.
Birikmiþ emeði sermayeye dönüþtüren tek þey, birikmiþ,
geçmiþ, maddeleþmiþ emeðin, dolaysýz, canlý emek üzerindeki egemenliðidir.
Sermaye, yaþayan emeðe yeni üretimin aracý olarak hizmet
eden birikmiþ emekten ibaret deðildir. Sermaye, birikmiþ emeðe,
kendi deðiþim-deðerini korumasýnýn ve çoðaltmasýnýn aracý olarak
hizmet eden yaþayan emektir.
Kapitalist ile ücretli iþçi arasýndaki alýþveriþ sýrasýnda olan
nedir?
Ýþçi, kendi iþgücü karþýlýðýnda geçim araçlarý alýr, ama kapitalist, verdiði geçim araçlarý karþýlýðýnda iþçinin emeðini, üretken
faaliyetini, iþçinin tükettiði þeyi karþýlamakla kalmayýp, birikmiþ
emeðe bu emeðin içerdiðinden daha büyük bir deðer veren yaratýcý
gücünü alýr. Ýþçi, mevcut geçim araçlarýnýn bir bölümünü kapitalistten alýr. Bu geçim araçlarý onun ne iþine yarar? O anda tüketim
yapmasýna. Ama, bu geçim araçlarýný tükettiðim anda, bunlar benim
için bir daha geri gelmemek üzere kaybolmuþtur, meðer ki, bu
araçlarýn benim varlýðýmý sürdürmemi saðladýklarý süreyi yeni geçim
araçlarý üretmekte, tüketim sýrasýnda, tüketilmekle yokolan deðerlerin yerine, emeðimle yeni deðerler yaratmakta kullanayým. Ama,
aldýðý geçim araçlarý karþýlýðýnda iþçinin kapitaliste teslim ettiði iþte
bu soylu yeniden üretme gücüdür! Bu bakýmdan, bu gücü kendisi
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için yitirmiþ olur.
Bir örnek alalým: bir kiracý çiftçi gündelikçisine günde 5 gümüþ groþen veriyor. Bu 5 gümüþ groþen karþýlýðýnda gündelikçi bütün gün çiftçinin tarlasýnda çalýþýyor ve böylece ona 10 gümüþ
groþenlik bir hasýlat saðlýyor. Çiftçi gündelikçiye verdiði deðeri yerine
koymuþ olmakla kalmýyor, iki katýna [sayfa 197] çýkarýyor. Demek ki,
gündelikçiye verdiði 5 gümüþ groþeni verimli, üretken bir biçimde
kullanmýþ, tüketmiþtir. Bu 5 gümüþ groþen karþýlýðýnda tam iki katý
bir deðerde tarýmsal ürün üreten ve 5 gümüþ groþeni 10 gümüþ
groþen yapan emekçinin emeðini ve gücünü satýn almýþtýr. Buna
karþýlýk, gündelikçi, sonuçlarýný çiftçiye býraktýðý kendi üretici gücü
yerine, azçok kýsa bir süre içinde tükettiði geçim araçlarýyla deðiþtiði
5 gümüþ groþen alýyor. Demek ki, 5 gümüþ groþen ikili bir biçimde
tüketilmiþtir, sermaye için yeniden üretici biçimde, çünkü 10 groþen
getiren iþgücü* karþýlýðýnda deðiþilmiþtir; iþçi için üretici olmayan
biçimde, çünkü bir daha geri gelmemek üzere yokolmuþ bulunan
geçim araçlarý ile deðiþilmiþtir ve iþçi, ancak çiftçi ile ayný deðiþimi
yineleyerek onlarýn ayný deðerini elde edebilir. Þu halde sermaye
ücretli emek varsayýmýna, ücretli emek de sermaye varsayýmýna
dayanýr. Bunlar birbirlerinin koþuludurlar; karþýlýklý olarak birbirlerini yaratýrlar.
Bir pamuk fabrikasý iþçisi, yalnýzca pamuklu kumaþlar mý
üretir? Hayýr, sermaye üretir. Kendi emeðine yeniden kumanda
etmeye ve onun aracýlýðý ile yeni deðerler yaratmaya hizmet edecek
deðerler üretir.
Sermaye, ancak iþgücü karþýlýðýnda deðiþilmek suretiyle, ancak ücretli emek yaratarak çoðalabilir. Ücretli iþçinin iþgücü, sermaye ile ancak sermayeyi artýrarak, kölesi olduðu gücü kuvvetlendirerek deðiþilebilir. O halde, sermayenin artmasý demek,
proletaryanýn artmasý yani iþçi sýnýfýnýn artmasý demektir.
Burjuvalar ve burjuva iktisatçýlarý, kapitalistle iþçinin
çýkarlarýnýn bundan ötürü ayný olduðunu iddia ederler. Gerçekten
de! Kapitalist, iþçiye iþ vermezse, iþçi mahvolur. Sermaye de, iþgücünü sömürmezse yokolur, ve onu sömürmesi için de satýn almasý
gerekir. Üretime ayrýlmýþ sermaye, yani üretken sermaye, ne denli
* Ýþgücü terimi, buraya, Engels tarafýndan eklenmemiþtir; Marxýn Neue Rheinische
Zeitungda yayýnladýðý metinde terim zaten vardý. -Ed.
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çabuk çoðalýrsa, bunun sonucu olarak sanayi de o denli geliþir,
burjuvazi o ölçüde zenginleþir, iþler o denli daha iyi gider, sermaye
o denli daha çok iþçiye gereksinme duyar, iþçi o denli kendini
daha pahalýya satar.
Ýþçi için katlanýlabilir bir durumda olmasýnýn vazgeçilmez
[sayfa 198] koþulu, böylece, üretken sermayenin olabildiðince hýzla
büyümesidir.
Peki ama, üretken sermayenin büyümesi ne demektir? Birikmiþ emeðin canlý emek üzerindeki gücünün büyümesi, burjuvazinin
iþçi sýnýfý üzerindeki egemenliðinin büyümesi demektir. Eðer ücretli
emek kendisine egemen olanlarýn zenginliklerini, kendisine
düþman olan gücü, sermayeyi üretiyorsa, o zaman istihdam araçlarý,
yani geçim araçlarý, kendisini yeniden sermayenin bir parçasý haline
getirmesi, sermayeyi büyümenin giderek hýzlanan hareketi içerisine
yeniden atan bir kaldýraç haline getirmesi koþuluyla, bu düþman
güçten gerisin geriye kendisine geliyor demektir.
Sermayenin çýkarlarý ile iþçilerin çýkarlarýnýn bir ve ayný
çýkarlar olduðunu söylemek, sermaye ile ücretli emeðin bir ve ayný
iliþkinin iki yaný olduklarýný söylemektir yalnýzca. Biri ötekinin
sonucudur, týpký tefeci ile borç alanýn karþýlýklý olarak birbirini yaratmalarý gibi.
Ücretli iþçi, ücretli iþçi oldukça, yazgýsý sermayeye baðlýdýr.
Ýþçi ile kapitalist arasýndaki o kadar övülen çýkar ortaklýðý iþte budur.
Sermaye artýnca, ücretli emek kitlesi büyür, ücretli iþçilerin
sayýsý çoðalýr; tek sözcükle, sermayenin egemenliði daha çok sayýda
bireyleri kapsar. En elveriþli durumu varsayalým: üretici sermaye
artýnca emek talebi de artar. Buna göre de emeðin fiyatý, yani
ücret yükselir.
Bir ev, büyük ya da küçük olabilir, çevresindeki evler de
ayný ölçüde küçük olduklarý sürece, bu ev, bir konuta olan bütün
toplumsal talepleri karþýlar. Ama küçük evin yanýnda bir saray
yükseliverse, küçük ev bir kulübe derecesine düþer. O zaman bu
küçük ev, sahibinin güç beðenir bir kiþi olamadýðýnýn ya da ancak
alçakgönüllü istekleri olabileceðinin tanýtý olur. Ama, uygarlýðýn
ilerleyiþi boyunca, küçük ev ne denli büyürse büyüsün, eðer komþu
saray da ayný hýzla ya da daha büyük ölçüde büyürse, göreli olarak
küçük evde oturan kiþi, kendi dört duvarý arasýnda, kendini, gitgide
daha rahatsýz, daha hoþnutsuz, daha darda hissedecektir.

32

Karl Marks
Ücretli Emek ve Sermaye
Ücret, Fiyat ve Kâr

Ücrette hissedilir bir artýþ üretken sermayede hýzlý bir büyümeyi öngörür. Üretken sermayenin bu hýzla büyümesi, [sayfa 199]
zenginliðin, lüksün, toplumsal gereksinme ve zevklerde de eþit
hýzda büyümeye yolaçar. Þu halde, her ne kadar iþçinin zevk
konulan artmýþsa da, bu zevklerin saðladýklarý toplumsal tatmin,
kapitalistin artmýþ bulunan ve iþçi için eriþilmez olan zevklerine kýyasla ve genellikle toplumun geliþme aþamasýna kýyasla, düþmüþtür.
Bizim isteklerimiz ve zevklerimiz toplumdan kaynaklanýr; bu
bakýmdan, biz de bunlarý, toplum ölçüsüne vururuz; yoksa bize
tatmin veren nesnelerle ölçmeyiz. Bunlar toplumsal bir nitelik taþýdýklarýndan görelidirler.
Genel olarak ücret, yalnýz karþýlýðýnda elde edebileceðim
metalar miktarý ile belirlenmemektedir. Ücret çeþitli iliþkileri içerir.
Ýþçilerin iþgüçleri karþýlýðýnda aldýklarý þey, her þeyden önce,
belirli bir miktar paradýr. Ücret, sadece bu parasal fiyatla mý belirlenmektedir?
16. yüzyýlda, Avrupada dolaþýmda bulunan altýn ve gümüþ,
Amerikadaki daha zengin ve iþletilmesi daha kolay madenlerin
bulunuþu sonunda arttý. Bu nedenle, altýn ve gümüþün deðeri, öteki metalara oranla düþtü. Ýþçiler iþgüçleri karþýlýðýnda para biçiminde
ayný miktar gümüþ almaya devam ettiler. Emeklerinin parasal fiyatý
ayný kaldý, ama bununla birlikte, ücretleri düþmüþtü, çünkü ayný
nicelikteki gümüþ karþýlýðýnda ellerine geçen metalar toplamý daha
azdý. Bu, 16. yüzyýlda, sermayenin büyümesini, burjuvazinin
yükseliþini daha da ilerleten koþullardan biri oldu.
Baþka bir durumu alalým. 1847 yýlý baþýnda en gerekli besin
ürünlerinin, buðdayýn, etin, yaðýn, peynirin vb. fiyatlarý, kötü ürün
alýnmasý yüzünden önemli derecede artmýþtý. Ýþçilerin iþgüçleri
karþýlýðýnda ayný para tutarýný almakta devam ettiklerini varsayalým.
Onlarýn ücretleri düþmüþ deðil miydi? Elbette. Ayný para tutarý karþýlýðýnda daha az ekmek, daha az et vb. alýyorlardý. Ücretleri, gümüþün deðeri azaldýðý için deðil de, geçim araçlarýnýn deðeri yükselmiþ olduðundan ötürü düþmüþtü.
Son olarak, bütün tarým ürünlerinin ve imalât sanayii ürünlerinin fiyatlarý, yeni makinelerin kullanýmý, daha elveriþli bir mevsim
geçirilmesi vb. sonucu düþerken, emeðin parasal fiyatýnýn ayný
kaldýðýný varsayalým. Bu durumda [sayfa 200] iþçiler, ayný miktar para
karþýlýðýnda her türden daha çok meta satýn alabilirler. Þu halde,
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salt ücretlerinin parasal deðerinin deðiþmemiþ olmasýndan ötürü,
ücretleri artmýþtýr.
Demek ki, emeðin parasal fiyatý ile, yeni itibari (nominal)
ücret ile gerçek ücret, yani ücret karþýlýðýnda fiilen verilen metalarýn
niceliði, birbirleriyle çakýþmazlar. Þu halde, ücretin yükselmesinden
ya da düþmesinden sözettiðimiz zaman, yalnýz emeðin parasal
fiyatýný, yani itibari ücreti düþünmemeliyiz.
Ama ne itibari ücret, yani karþýlýðýnda iþçinin kendini kapitaliste sattýðý para tutarý, ne de gerçek ücret, yani iþçinin bu para ile
satýn alabildiði metalarýn niceliði, ücretlerin içerdiði iliþkilerin tümünü kapsamaz.
Ücret, her þeyden önce, kapitalistin kazancý ile, kapitalistin
kârý ile olan iliþkisiyle de belirlenir göreli, orantýlý ücret.
Gerçek ücret, emeðin fiyatýný öteki metalarýn fiyatýna göre
ifade eder, öte yandan, göreli ücret, dolaysýz emeðin yarattýðý yeni
deðerdeki birikmiþ emeðe, yani sermayeye düþen paya oranla
dolaysýz emeðin payýný ifade eder.
Daha yukarýda, 14. sayfada, þöyle demiþtik: Þu halde ücret,
iþçinin kendi ürettiði meta içinde sahip olduðu pay deðildir. Ücret,
kapitalistin onlarla kendisi için belirli bir miktarda üretken iþgücü
satýn aldýðý daha önceden varolan metalarýn bir bölümüdür. Ama,
kapitalistin, bu ücreti, iþçi tarafýndan üretilen ürünü sattýðý fiyatýn
içinde tekrar ele geçirmesi gerekir; bunu öyle bir biçimde yapmalýdýr
ki, kendisine, kural olarak, kendisi tarafýndan harcanmýþ olan üretim
maliyetinin üstünde bir artý, bir kâr kalsýn. Ýþçinin ürettiði metaýn
satýþ fiyatý, kapitaliste göre, üç bölüme ayrýlýr: birincisi, önceden
ödediði hammaddelerin fiyatý ile gene önceden ödediði iþ aletlerinin, makinelerin ve öteki iþ araçlarýnýn yýpranma payýný karþýlayan,
onu yerine koyan bölüm; ikincisi, önceden ödediði ücreti karþýlayan
bölüm; üçüncüsü ise, geriye kalan artý, kapitalistin kârý. Birinci bölümün yalnýzca önceden varolan deðerleri yerine koyuyor olmasýna
karþýlýk, hem ücretin ve hem de kapitalistin kârýnýn, bir tüm olarak,
iþçinin [sayfa 201] emeði tarafýndan yaratýlmýþ olan yeni deðerden
karþýlandýðý ve hammaddelere eklendiði açýktýr. Ve bu anlamda,
bunlarý birbirleriyle kýyaslayabilmek için, ücrete ve kâra, iþçinin
ürününden alýnan paylar gözü ile bakabiliriz.
Gerçek ücret ayný kalabilir, hatta yükselebilir de, ama göreli
ücret gene de düþebilir. Varsayalým ki, örneðin bütün geçim araçla-
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rýnýn fiyatý 2/3 oranýnda bir düþme gösterdiði halde, günlük ücret
yalnýz üçte-bir oranýnda, yani örneðin 3 marktan 2 marka düþüyor.
Her ne kadar iþçi, iki marký ile daha önce 3 markla alabildiðinden
daha büyük miktarda meta alabilecekse de, onun ücreti, gene de,
kapitalistin kârýna oranla azalmýþtýr. Kapitalistin (örneðin, fabrikatörün) kârý bir mark artmýþtýr, yani iþçiye ödediði daha az deðiþimdeðeri tutarýna karþýlýk, iþçinin eskisinden daha büyük bir miktarda
deðiþim-deðerleri üretmesi gerekmektedir. Sermayenin payý, emeðin payýna göre artmýþtýr. Toplumsal servetin sermaye ile emek
arasýndaki bölüþümü daha da eþitsiz bir hale gelmiþtir. Kapitalist,
ayný sermaye ile, daha büyük bir nicelikte emeðe kumanda etmektedir. Kapitalist sýnýfýn iþçi sýnýfý üzerindeki gücü artmýþtýr, iþçinin
toplumsal konumu kötüleþmiþ, kapitalistinkinden bir adým daha
aþaðýya düþmüþtür.
Peki ama, karþýlýklý iliþkiler içersinde, ücretin ve kârýn yükselip
alçalmasýný belirleyen genel yasa nedir?
Ücret ve kâr birbirleriyle ters orantýlýdýr. Emeðin payý, yani
ücret düþtüðü ölçüde, sermayenin payý, yani kâr yükselir, ve vice
versa. Ücret düþtükçe kâr yükselir; ücret yükseldikçe kâr düþer.
Belki de buna þöyle itiraz edilecektir: ister yeni pazarlarýn
açýlmasý sonucu, ister eski pazarlarda talebin geçici olarak artmasý
sonucu, vb. olsun, kendi metalarýna olan talebin artmasýyla,
kapitalist, ürünlerini öteki kapitalistlerle daha elveriþli koþullarda
deðiþerek kâr edebilir; kapitalistin kârý, demek ki, öteki kapitalistlerin
safdýþý kalmasýndan dolayý, ücretteki, iþgücünün deðiþim-deðerindeki yükseliþ ve düþüþlerden baðýmsýz olarak artabilir; ya da
kapitalistin kârý, iþ aletlerinin yetkinleþmesi, doða kuvvetlerinin yeni
bir kullanýmý vb. sayesinde de yükselebilir.
Her þeyden önce þunu kabul etmek gerekecektir ki, ters
[sayfa 202] yoldan giderek de varýlsa, sonuç ayný kalýr. Evet, kâr, ücret
azaldýðý için artmamýþtýr, ücret, kâr arttýðý için azalmýþtýr. Kapitalist,
baþka kiþilerin ayný miktardaki emeði ile, emeðe daha yüksek bir
fiyat ödemeksizin, daha büyük bir miktarda deðiþim-deðeri elde
etmiþtir; yani bu duruma göre, emeðe ödenen, emeðin kapitaliste
býraktýðý net kâra oranla daha azdýr.
Ayrýca, anýmsatalým ki, metalarýn fiyatlarýndaki dalgalanmalara karþýn, her metaýn ortalama fiyatý, yani metaýn baþka metalarla
deðiþilme oraný, o metaýn üretim maliyeti ile belirlenir. Demek ki,
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kapitalist sýnýf içindeki birbirini geçmeler, zorunlu olarak, birbirlerini
dengelerler. Makinelerin geliþip yetkinleþmesi, yeni doðal güçlerin
üretim için kullanýlmasý, belli bir süre içersinde ayný nicelikteki
emek ve sermaye ile daha çok miktarlarda ürün yaratýlmasýný saðlar,
yoksa daha büyük deðiþim-deðeri yaratýlmasýný deðil. Eðirme makinesi sayesinde bir saat içinde, bu makinenin icadýndan önce çýkartabildiðinin iki katý, örneðin elli yerine yüz kilo iplik çýkarabiliyorsam
da, bu yüz kilo iplik karþýlýðýnda, uzun vadede, daha önce elli kilo
karþýlýðýnda alabildiðimden daha fazla meta alamam, çünkü üretim
maliyeti yarý yarýya düþmüþtür, ya da çünkü, ayný üretim maliyeti
ile iki katý ürün verebiliyorum.
Ýster bir ülkenin, ister bütün dünya pazarýnýn kapitalist sýnýfý,
burjuvazisi olsun, üretimin net kârýný aralarýnda ne oranda üleþirlerse üleþsinler, bu net kârýn toplam tutarý, her zaman için, bir bütün olarak dolaysýz emeðin birikmiþ emeði artýrmýþ olduðu miktardan ibarettir. Demek ki, bu toplam miktar, emeðin sermayeyi artýrdýðý oranda, yani kârýn ücrete kýyasla yükseldiði oranda artar.
Þu halde görüyoruz ki, sermaye ile ücretli emek arasýndaki
iliþkinin sýnýrlarý içinde kalsak bile, sermayenin çýkarlarý ile ücretli
emeðin çýkarlarý birbirlerine taban tabana karþýttýrlar.
Sermayede hýzlý bir artýþ, kârda da hýzlý bir artýþ demektir.
Eðer emeðin fiyatý, eðer göreli ücret hýzla azalýrsa, kâr da, ancak
bu ayný hýzla artabilir. Gerçek ücretin, kâr ile ayný oranda olmasa
bile, itibari ücretle, emeðin parasal deðeri ile birlikte ayný anda
yükseliyor olmasýna karþýn, [sayfa 203] göreli ücret düþebilir. Örneðin
iþlerin iyi gittiði dönemlerde, eðer ücret yüzde-beþ, öte yandan kâr
da yüzde-otuz yükselse, orantýlý ücret, yani göreli ücret yükselmiþ
deðil, düþmüþ olur.
Demek ki, eðer iþçinin geliri, sermayenin hýzlý büyümesi ile
birlikte yükselecek olursa, iþçiyi kapitalistten ayýran toplumsal
uçurum da ayný zamanda geniþler, bu arada sermayenin emek
üzerindeki gücü, emeðin sermaye karþýsýndaki baðýmlýlýðý da büyür.
Ýþçinin, sermayenin hýzla büyümesinde çýkarý vardýr demek,
iþçi baþkalarýnýn zenginliðini ne kadar büyük bir hýzla çoðaltýrsa,
kendi payýna düþen kýrýntýlar o denli bol olacak, istihdam ve var
edilebilecek iþçilerin sayýsý o denli çok olacak, sermayeye baðýmlý
köleler yýðýný o denli artýrýlabilecek demektir ancak.
Demek ki, þunlarý saptadýk:
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Ýþçi sýnýfý için en elveriþli olan koþullar, sermayenin olabilecek
en hýzlý büyümesi bile, iþçinin maddi varlýðýný ne denli iyileþtirirse
iyileþtirsin, kendi çýkarlarýyla burjuvazinin çýkarlarý arasýndaki
uzlaþmaz karþýtlýðý ortadan kaldýrmaz. Kâr ve ücret, daha önce de
olduðu gibi, ters orantýlý olarak kalýrlar.
Eðer sermaye hýzla büyüyorsa ücret yükselebilir; ama sermayenin kârý bununla kýyaslanamayacak kadar çabuk yükselir.
Ýþçinin maddi durumu iyileþmiþtir, ama toplumsal konumunun
pahasýna. Onu kapitalistten ayýran toplumsal uçurum geniþlemiþtir.
Son olarak:
Ücretli emek için en elveriþli koþul, üretken sermayenin
mümkün olduðu kadar hýzlý büyümesidir demek, yalnýzca þu anlama gelir: iþçi sýnýfý ne denli çabuk çoðalýr ve kendisine düþman
olan gücü, kendisine ait olmayýp kendisine egemen olan zenginliði
ne denli çabuk geniþletirse, burjuvazinin kendisini kuyruðuna takýp
peþinden sürüklemesine yarayan yaldýzlý zincirleri kendi eliyle
yapmaktan hoþnut olarak, burjuva zenginliðini artýrmak, sermayenin
gücünü geniþletmek üzere yeniden çalýþmaya koyulacaðý koþullar
da o denli elveriþli olacaktýr.
Üretken sermayenin büyümesi ile ücretin yükselmesi, gerçekten de, burjuva iktisatçýlarýnýn iddia ettikleri kadar [sayfa 204] ayrýlmazcasýna birbirine baðlý mýdýr? Onlarýn sözlerine inanmamalýyýz.
Hatta, sermaye semirdikçe onun kölesi de o kadar iyi beslenir
dedikleri zaman da, onlara inanmamalýyýz. Burjuvazi fazla uyanýktýr,
hizmetkârlar kalabalýðýnýn gözalýcýlýðýndan böbürlenen büyük
derebeyinin boþ inanlarýný paylaþmayacak kadar hesaplýdýr.
Burjuvazinin, varoluþ koþullarý, onu, hesap yapmaya zorlar.
O halde þu noktayý daha yakýndan incelememiz gerekecek:
Üretken sermayenin büyümesi ücretleri nasýl etkiler?
Eðer burjuva toplumunun üretken sermayesi tüm olarak
büyüyecek olursa, emek birikimi de daha çeþitlilik kazanýr. Sermayeler sayýca ve kapsam olarak artar. Sermayelerin sayýca artmasý,
kapitalistler arasýndaki rekabeti artýrýr. Sermayelerin artmakta olan
kapsamý, daha kocaman savaþ araçlarýyla birlikte daha güçlü emek
ordularýnýn sanayiin savaþ alanýna sürülmesine yolaçar.
Bir kapitalist, ancak daha ucuza satarak, baþka bir kapitalisti
bu alandan sürüp atabilir ve onun sermayesini ele geçirebilir. Batmadan daha ucuza satabilmek için, daha ucuza üretmek, yani
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emeðin üretken gücünü mümkün olduðu kadar artýrmak gerekir.
Ama emeðin üretken gücü, özellikle daha büyük bir iþbölümü ile,
makinelerin daha genel bir biçimde üretime sokulmasý ve durmadan geliþtirilmesi ile artar. Ýþin kendi aralarýnda bölündüðü emek
ordusu ne denli büyük olursa, makineleþmenin alaný ne denli geniþlerse, üretim maliyeti o ölçüde buna orantýlý olarak düþer, emek
o ölçüde verimli olur. Bu yüzden, kapitalistler arasýnda, iþbölümünü
ve makineleri artýrmak ve her ikisinden de en büyük ölçülerde
yararlanmak yolunda genel bir yarýþma baþlar.
Eðer bir kapitalist, daha büyük bir iþbölümü ile, yeni makinelerin kullanýlmasý ve geliþtirilmesi ile, doða kuvvetlerinin daha
elveriþli bir biçimde ve daha büyük bir ölçüde kullanýlmasý ile ayný
emek ya da birikmiþ emek kullanarak rakiplerinden daha büyük
bir miktarda ürün, yani meta yaratmanýn yolunu bulmuþsa; örneðin
rakiplerinin yarým metre kumaþ dokuyabildikleri ayný iþzamaný
içerisinde bir yarým metre daha üretebiliyorsa, bu kapitalist nasýl
[sayfa 205] davranacaktýr?
Bu kapitalist, yarým metre kumaþý, pazardaki eski fiyata satmakta devam edebilirdi, ama bu, rakiplerini safdýþý etmenin ve
kendi sürümünü artýrmanýn çaresi olmazdý. Ama üretimi geniþlediði
ölçüde, satma gereksinmesi de artmýþtýr. Onun yarattýðý daha güçlü
ve daha pahalý üretim araçlarý, elbette ki, ona, metaýný daha ucuza
satma olanaðýný saðlar, ama ayný zamanda, onu, daha çok meta
satmaya ve kendi metalarý için çok daha geniþ bir pazar ele geçirmeye zorlar. Þu halde, kapitalistimiz, yarým metre kumaþýný rakiplerinden daha ucuza satacaktýr.
Ancak, her ne kadar, bütün bir metre kumaþ, ona, yarým
metre kumaþýn öteki kapitalistlere malolduðundan daha fazlaya
malolmuyorsa da, o, bu bir metreyi rakiplerinin yarým metreyi sattýklarý kadar ucuza satmayacaktýr. Yoksa hiç bir ek kazanç saðlayamazdý ve metaýnýn deðiþimi sonucu, ancak üretim maliyetlerini
elde edebilirdi. Onun daha büyük gelir elde etme olasýlýðý, sermayesini ötekilerden daha çok artýrmýþ olmasýndan deðil, daha büyük
bir sermayeyi harekete geçirmiþ bulunmasý olgusundan ileri gelmektedir. Ayrýca, eðer mallarýnýn fiyatýný rakiplerininkinden pek az
bir yüzde ile düþük tutacak olursa, varmak istediði amaca ulaþýr.
Daha ucuz fiyata satarak rakiplerini safdýþý eder, onlarýn pazarlarýndan hiç deðilse bir kýsmýný ellerinden alýr. Þunu da hatýrlatalým
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ki, yürürlükteki fiyat, her zaman, metaýn satýþýnýn elveriþli ya da
elveriþsiz bir sanayi mevsiminde olup olmamasýna göre, üretim
maliyetinin üstünde ya da altýndadýr. Yeni ve daha verimli üretim
araçlarý kullanmýþ olan kapitalistin metalarýný gerçek üretim maliyetinin ne kadar üstünde bir yüzde ile satacaðý, bir metre kumaþýn o
zamana kadar alýþýlagelmiþ üretim maliyetinin altýnda ya da üstünde
oluþuna göre deðiþir.
Ama kapitalistimizin ayrýcalýklý konumu uzun sürmez, öteki
rakip kapitalistler de ayný makineleri ve iþbölümünü uygularlar, ve
bunu, ayný ölçüde, hatta daha büyük bir ölçüde yaparlar ve bu
uygulama o kadar genelleþir ki, kumaþýn fiyatý, yalnýzca eski üretim
maliyetinin altýna deðil, yeni üretim maliyetinin de altýna düþer.
Böylece, kapitalistlerin birbirlerine göre olan konumlarý, [sayfa
206] yeni üretim araçlarýnýn kullanýlmaya baþlanmasýndan önceki
konumlarýyla ayný olur, ve bu araçlarla ayný fiyat üzerinden iki katý
üretebiliyorlarsa da, þimdi artýk bu iki kat üretimi eski fiyatýn altýnda
bir fiyatla sürmek zorundadýrlar. Bu yeni üretim maliyeti temeli
üzerinde ayný oyun yeniden baþlar. Daha büyük iþbölümü, daha
çok makine, iþbölümünden ve yeni makinelerden daha geniþ ölçüde yararlanýlmasý. Ve rekabet, bu sonuca karþý ayný tepkiyi yeniden yaratýr.
Böylece üretim biçiminin ve üretim araçlarýnýn, nasýl durmadan dönüþümler geçirdiklerini, köklü deðiþikliklere uðradýklarýný;
iþbölümünün nasýl zorunlu olarak daha büyük bir iþbölümüne,
makine kullanýmýnýn daha geniþ bir biçimde makineler kullanýmýna,
büyük çapta bir iþin daha da büyük çapta bir iþe yolaçtýðýný görüyoruz.
Ýþte, burjuva üretimini durmadan eski yolundan çýkartan, ve
sermayeyi, emeðin üretici güçlerini yetkinleþtirmeye zorlayan ve
onlarý yeðinleþtirdiðinden ötürü, sermayeye durdurak dedirtmeyen,
kulaðýna sürekli olarak yürül yürü! diye fýsýldayan iþte bu yasadýr.
Bu yasa, ticari dönemlerin dalgalanmalarýnýn sýnýrlarý içinde,
bir metaýn fiyatýný, zorunlu olarak, o metaýn üretim maliyetine
eþitleyen yasadan baþka bir þey deðildir.
Bir kapitalistin birlikte üretime soktuðu üretim araçlarý ne
denli güçlü olursa olsun, rekabet, bu üretim araçlarýný evrenselleþtirecektir, ve onlarý evrenselleþtirdiði bu andan itibaren, sermayenin
daha verimli oluþunun tek sonucu, kendisinin þimdi artýk ayný fiyata,
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eskisinden on, yirmi, yüz kez daha fazla ürün çýkarmasý olacaktýr.
Ama yalnýzca daha çok kâr elde etmek için deðil, üretim maliyetini
de karþýlamak için görmüþ olduðumuz gibi, bizzat üretim aleti
giderek daha pahalýlaþmaktadýr þimdi daha geniþ bir satýþ zorunlu
hale geldiðinden ve bu yýðýnsal satýþ yalnýz kendisi için deðil, rakipleri için de bir ölüm-kalým sorunu olduðundan, düþük satýþ fiyatýný
daha çok miktarda ürün satýþýyla dengelemek için öncekinden
belki de bin kez daha çok satmak zorunda kaldýðýna göre, yeni
bulunan üretim araçlarý ne denli verimli olursa, eski mücadele de
o denli þiddetli bir biçimde yeniden baþlar. Demek ki, iþbölümü ve
makinelerin [sayfa 207] kullanýlmasý, çok daha büyük bir ölçüde,
alabildiðine geliþmeye devam edecektir.
Þu halde, kullanýlan üretim araçlarýnýn gücü ne olursa olsun,
rekabet, metaýn fiyatýný, gerisin geriye üretim maliyetine indirgeyerek, böylece ucuz üretimi, ayný toplam fiyat karþýlýðýnda gittikçe
daha büyük bir ürün arzýný kaçýnýlmaz bir yasa durumuna yükselterek, daha ucuza ürettiði ölçüde, yani ayný emek miktarý ile daha
fazla ürettiði ölçüde sermayenin elinden bu gücün altýn meyvelerini
kapmaya çalýþýr. Demek ki, böylece, kapitalist, kendi öz çabasý ile,
ayný iþzamaný içersinde daha çok üretmek zorunluluðundan,
kýsacasý, kendi sermayesinin deðerini artýrmak için daha güç koþullardan baþka bir þey kazanmýþ olmayacaktýr. Bu bakýmdan, rekabet, üretim maliyeti yasasý ile, onun peþini býrakmazken, rakiplerine karþý ortaya çýkardýðý her yeni silah kendisine karþý dönerken,
kapitalist, eski makinelerin ve eski iþbölümü yöntemlerinin yerine,
kuþkusuz daha pahalý, ama daha ucuza üreten yenilerini, rekabetin
bu yenileri eskitip gözden düþürmesini beklemeksizin, hiç ara vermeden, yenilerini getirerek yarýþmayý kazanmaya çalýþýr.
Þimdi bütün dünya pazarý üzerinde ayný zamanda yer alan
bu hummalý çýrpýnýþý gözümüzün önüne getirecek olursak, sermaye
büyümesinin, birikmesinin ve yoðunlaþmasýnýn, nasýl kesintisiz bir
iþbölümü ile ve yeni makinelerin kullanýlmasýna ve eskilerin
geliþtirilmesine, bunun da çok daha büyük boyutlarla sonuçlanmasýna yolaçtýðý anlaþýlýr olacaktýr.
Peki ama, üretken sermayenin büyümesine ayrýlmazcasýna
baðlý bu koþullar ücretin belirlenmesini nasýl etkilerler?
Daha büyük bir iþbölümü, bir iþçiye, 5, 10, 20 kiþinin iþini
yapma olanaðýný verir; demek oluyor ki, iþbölümü, iþçiler arasýndaki
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rekabeti, 5, 10, 20 kat artýrýr. Ýþçiler, yalnýz, kendilerini birbirlerinden
daha ucuz fiyata satarak birbirleriyle rekabet etmezler; bir tek
iþçinin, 5, 10, 20 iþçinin iþini yerine getirmesi biçiminde de birbirleriyle rekabet ederler; iþçileri bu biçimde rekabete zorlayan þey,
sermayenin getirdiði ve sürekli olarak artan iþbölümüdür.
Üstelik, iþbölümü arttýðý ölçüde, iþ basitleþir. Ýþçinin özel ustalýðý deðerini yitirir. Ýþçi, yoðun bedensel ve zihinsel [sayfa 208] yetenekler kullanmak zorunda kalmayan basit, tekdüze bir üretici güce
dönüþür. Onun emeði, herkesin becerebileceði bir emek olur. Bunun içindir ki, rakipler, her yandan iþçi üzerinde baský yaparlar, ve
ayrýca anýmsatalým ki, iþ ne kadar basit ve öðrenilmesi kolaysa, iþe
alýþmak için gerekli üretim maliyeti de o kadar düþer ve ücretler
de o ölçüde düþer, çünkü ücret, bütün öteki metalarýn fiyatlarý
gibi, kendi üretim maliyetiyle belirlenir.
Demek ki, iþ, doyurucu, zevk verici olmaktan uzaklaþtýkça,
iþe karþý isteksizlik arttýkça, rekabet çoðalýr, ücret azalýr. Ýþçi, ister
daha uzun saatler çalýþarak olsun, ya da ister bir saatte daha çok
üreterek olsun, daha çok çalýþarak aldýðý ücretinin miktarýný ayný
tutmaya çalýþýr. Demek ki, yoksulluðun dürtüsü, iþbölümünün yýkýcý
etkilerini daha da artýrýr. Bunun da sonucu þudur: daha çok çalýþtýkça, daha az ücret alýr; ve iþ arkadaþlarýyla olan salt bu rekabet
yüzünden, iþ arkadaþlarýný da, kendisininki kadar kötü koþullarla
kendilerini satan birer rakip haline getirir, bundan ötürü, son tahlilde,
iþçi sýnýfýnýn bir üyesi olarak kendisiyle rekabet eder.
Makine, usta iþçilerin yerine düz iþçileri, erkeklerin yerine
kadýnlarý, erginlerin yerine çocuklarý koyarak çok daha geniþ bir
ölçekte ayný sonuçlarý getirir. Makinelerin yeni uygulandýklarý yerlerde el iþçilerini yýðýn yýðýn sokaklara dökerek ve makinelerin geliþtirildikleri, yetkinleþtirildikleri ve yerlerine daha üretken makinelerin konulduðu yerlerde ise iþçileri daha küçük yýðýnlar halinde iþlerinden ederek, ayný sonuçlarý yaratýr. Yukarda, kapitalistlerin kendi
aralarýndaki sanayi savaþýnýn kabaca çiziþtirilmiþ bir portresini vermiþ bulunuyoruz; bu savaþýn þöyle bir özelliði vardýr: bu savaþta,
çarpýþmalar, iþçi ordusunun askere alýnmasýndan çok, terhis edilmesiyle kazanýlýr. Generaller, yani kapitalistler, kim daha çok sanayi
erine yol verecek diye aralarýnda yarýþýrlar.
Ýktisatçýlar, bize, makinelerin gereksiz kýldýðý iþçilerin yeni
istihdam dallarý bulduklarýný söylerler, bu doðrudur.
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Ama onlar, iþten çýkarýlmýþ ayný iþçilerin yeni iþkollarýnda iþ
bulabileceklerini doðrudan doðruya iddia etmeye kalkýþamazlar.
Olgular bu yalana karþý bas bas baðýrýyor. [sayfa 209] Gerçekte iddia
ettikleri þundan ibarettir: iþçi sýnýfýnýn baþka kesimleri için, örneðin
batmaya yüztutmuþ bir sanayi koluna girmek üzere olan genç iþçi
kuþaklarý için, yeni iþ olanaklarý doðacaktýr. Bu, elbette, mirastan
mahrum edilmiþ iþçiler için büyük bir tesellidir. Muhterem kapitalistler hiç bir zaman sömürülecek taze et ve kan sýkýntýsý duymayacaklar, ve ölüleri, kendi ölülerini gömmeye terkedeceklerdir. Bu,
burjuvalarýn, iþçilerden çok kendi kendilerine verdikleri bir tesellidir. Makine yüzünden tüm ücretli iþçiler sýnýfý ortadan kalkacak
olsaydý, ücretli emek olmadýkça sermaye olmaktan çýkan sermaye
için bu ne korkunç bir þey olurdu!
Ama iþçilerin, doðrudan doðruya makine yüzünden iþten
atýlanlarýn ve yeni kuþaktan onlarýn yerine zaten gözdikmiþ bulunan
tüm kesiminin yeni bir iþ bulduðunu varsayalým. Bu yeni iþin yitirilmiþ olan kadar yüksek ücret getireceðini düþünen var mý? Bu,
bütün iktisat yasalarý ile çeliþen bir þey olurdu. Modern sanayiin
her zaman, karmaþýk, üst düzeyde bir iþin yerine, nasýl daha yalýn
ve alt düzeyde bir iþ getirdiðini gördük.
Makine yüzünden bir sanayi dalýndan kapý dýþarý edilen bir
iþçi yýðýný, daha düþük bir ücretle çalýþmadýkça, nasýl olur da, baþka
bir sanayi dalýna sýðýnabilir?
Bizzat makinelerin yapýmýnda çalýþan iþçiler, bu durumun
dýþýnda bir örnek olarak gösterilmiþtir. Denilir ki, sanayide daha
çok makine talep edilmeye ve kullanýlmaya baþlar baþlamaz, makineler de, zorunlu olarak, sayýca artacaktýr, ve bunun sonucu, makinelerin yapýmý, þu halde makine yapýmýyla uðraþan iþçilerin sayýsý
da artacaktýr; ve bu sanayi dalýnda çalýþtýrýlan iþçilerin usta, ve
hatta eðitim görmüþ iþçiler olduklarý öne sürülmektedir.
Zaten daha önceleri bile ancak yarýyarýya doðru olan bu
iddia, 1840 yýlýndan beri bir deðer taþýr görünümünü büsbütün
yitirmiþtir, çünkü makine yapýmýnda her zamankinden daha çeþitli
makineler kullanýlmasý pamuk ipliði yapýmýnda kullanýlandan ne
fazladýr ne de eksik, ve makine yapan fabrikalarda çalýþtýrýlan iþçiler,
son derecede geliþmiþ makineler karþýsýnda, ancak çok ilkel
makinelerin oynadýklarý rolü oynayabilmektedir.
Ama, makinenin kovduðu erkek iþçinin yerine, fabrika, [sayfa
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belki de üç çocuk ve bir kadýn çalýþtýrmaktadýr. Ama erkeðin
ücretinin, üç çocuk ve bir kadýn için yeterli olmasý gerekmiyor
muydu? Asgari ücretin, soyun varlýðýný sürdürmek ve sayýsýný çoðaltmak için yeterli olmasý gerekmiyor muydu? Burjuvalarýn pek sevdikleri bu sözler neyi tanýtlar öyleyse? Bir tek iþçi ailesini yaþatmak
için, þimdi artýk dört kat fazla iþçinin yaþamýnýn tüketilmekte
olduðundan baþka bir þeyi deðil.
Özetleyelim: Üretken sermaye ne denli büyürse, iþbölümü
ve makine kullanýmý da o denli geniþler. Ýþbölümü ve makine
kullanýmý ne denli geniþlerse, iþçiler arasýndaki rekabet de o denli
geniþler ve ücretleri de o denli kýsýlýr.
Buna ek olarak, toplumun üst tabakalarýndan da iþçi sýnýfýna
katýlmalar olur. Kollarýný iþçilerin kollarý yanýnda kaldýrmaktan baþka
çareleri olmayan bir küçük sanayiciler ve küçük rantiyeciler kitlesi,
iþçi sýnýfý saflarýna fýrlatýlýp atýlýrlar. Böylece, iþ istemek üzere havaya
kalkan kollarýn meydana getirdiði orman gitgide sýklaþýrken, kollarýn
kendileri gittikçe cýlýzlaþýr.
Besbelli ki, küçük sanayici, ilk koþullarýndan biri gittikçe daha büyük ölçekte üretmek, yani küçük bir sanayici deðil, tam tersine, büyük sanayici olmak olan bir savaþta, fazla dayanamaz.
Sermayelerin kitlesi ve sayýsý çoðaldýkça, sermaye büyüdükçe sermayenin faizinin azaldýðý; bunun sonucu olarak, küçük
rantiyenin artýk aldýðý faizle yaþayamaz olduðu, onun da sanayie
atýlmasý, yani küçük sanayiciler saflarýný ve böylece de iþçi sýnýfý
adaylarýnýn saflarýný kabartmasý gerektiði  bütün bunlar, daha fazla
açýklamayý gerektirmez.
Son olarak, kapitalistler, yukarda anlatýlmýþ bulunan hareket
yüzünden, mevcut dev üretim araçlarýný daha büyük bir ölçüde
iþletmek ve bütün bellibaþlý kredi kaynaklarýný bu amaca yöneltmek
zorunda kaldýkça sýnai depremler ki bu depremler boyunca ticaret
âlemi, ancak servetin, ürünlerin ve hatta üretici güçlerin bir bölümünü cehennem tanrýlarýna kurban etmek suretiyle ayakta kalabilir
gitgide çoðalýr  tek sözcükle, bunalýmlar artar. Üretim yýðýný, ve
bunun sonucu olarak da daha geniþ pazarlara olan gereksinme
büyüdükçe, salt bu nedenden ötürü olsa bile, [sayfa 211] herbir önceki
bunalým, dünya pazarýnýn karþýsýna, o zamana dek ele geçirilmemiþ
ya da yalnýzca yüzeysel olarak sömürülen bir pazar çýkardýðýndan,
dünya pazarý giderek daha çok daralýr, giderek daha az sayýda
210]
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sömürülecek pazar kalýr, bunun sonucu olarak da bunalýmlar daha
sýklaþýr ve daha þiddetlenir. Ama sermaye yalnýzca emekle yaþamaz. O, hem seçkin, hem de barbar bir efendi olarak, kölelerinin
cesetlerini, bu bunalýmlar sýrasýnda canvermiþ iþçi kurbanlarýnýn
tümünü kendisiyle birlikte mezara sürükler. Böylece görüyoruz ki,
eðer sermaye hýzla büyürse, iþçiler arasýndaki rekabet bununla
kýyaslanamayacak bir hýzla büyür, yani iþçi sýnýfýnýn istihdam araçlarý, yaþam araçlarý buna oranla çok daha fazla azalýr, ama bununla birlikte, sermayenin hýzla büyümesi ücretli emek için en
elveriþli koþuldur.[87] [sayfa 212]
Aralýk 1847nin ikinci yarýsýnda
kendisi tarafýndan verilen konferanslara
dayanýlarak Marx tarafýndan yazýlmýþtýr.
Neue Rheinische Zeitung,
5-8 ve 11 Nisan 1849,
n° 264-67 ve 269da yayýnlanmýþtýr
Engelsin Önsözünü yazarak
baskýya hazýrladýðý ayrý bir broþür olarak
1891de, Berlinde yayýnlanmýþtýr.
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ÜCRET, FÝYAT VE KÂR22

[GÝRÝÞ]

Yurttaþlar,
Esas konuya girmezden önce, giriþ niteliðinde birkaç gözlemde bulunmama izin veriniz.
Þu anda, bütün Kýta üzerinde, gerçek bir grev salgýný hüküm
sürüyor ve her yanda, büyük haykýrýþlarla, ücretlerin artýrýlmasý isteniyor. Bu sorun kongremizde ele alýnacaktýr.23 Uluslararasý Birliðin
baþýnda olarak sizlerin, bu çok önemli sorun konusunda bir görüþe
sahip olmanýz gerekir. Ben kendi hesabýma, sabrýnýzý çetin bir sýnavdan geçirmek pahasýna da olsa, konuyu derinlemesine iþlemeyi
ödev sayýyorum.
Yurttaþ Westonla ilgili olarak, giriþ niteliðinde bir baþka þeye
daha deðinmeliyim. Kendisi, iþçiler arasýnda hiç de tutulmadýðýný
bildiði, ama onlarýn yararýna saydýðý görüþleri [sayfa 37] yalnýzca
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önermekle kalmadý, açýkça savundu da. Böylesi manevi cesaret
örneklerine hepimiz ancak büyük bir saygý duymalýyýz. Konuþmamýn cilasýz üslubuna karþýn, sonunda, savýnda bana temel fikir
gibi görünen noktada, kendisiyle görüþ birliði içinde olduðumu,
ama bu fikri, þu andaki biçimiyle, teorik bakýmdan yanlýþ, pratik
bakýmdan ise tehlikeli bulduðumu göreceðini umarým.
Ve þimdi konuma geliyorum.
I. [ÜRETÝM VE ÜCRET]

Yurttaþ Westonýn savý, esas olarak, iki varsayýma dayanýyor:
1° ulusal üretimin miktarý deðiþmeyen bir þeydir, ya da matematikçilerin dedikleri gibi, sabit bir nicelik ya da büyüklüktür; 2° gerçek
ücret miktarý, yani satýn alabileceði meta miktarýyla ölçülen ücret,
deðiþmeyen bir miktar, sabit bir büyüklüktür.
Oysa, birinci iddia açýkça yanlýþtýr. Göreceksiniz ki, üretimin
deðeri ve niceliði yýldan yýla büyür, ulusal emeðin üretici güçleri
çoðalýr, ve bu büyüyen üretimin dolaþýmý için gerekli para tutarý da
sürekli olarak deðiþir. Yýl sonu için, ve birbirleriyle kýyaslanan baþka
baþka yýllar için geçerli olan, yýlýn her ortalama günü için de geçerlidir. Ulusal üretimin niceliði ya da büyüklüðü sürekli olarak deðiþir.
Bu, sabit bir büyüklük deðildir, deðiþken bir büyüklüktür, ve nüfustaki deðiþmeler bir yana býrakýlýrsa, sermaye birikiminin ve
emeðin üretici gücünün durmadan deðiþmesi nedeniyle baþka türlü
de olamaz. Þurasý kesinlikle doðrudur ki, eðer ücretlerin genel oranýnda ani bir yükselme olsaydý, sonraki etkileri ne olursa olsun, bu
yükselme, kendiliðinden, üretimin miktarýný hemen deðiþtirmeyecekti. Her þeyden önce, mevcut durum ve koþullardan yola çýkacaktý. Ama eðer ulusal üretim, ücretler yükselmezden önce sabit
olmayýp, deðiþken idiyse, ücretlerin yükselmesinden sonra da sabit
deðil, deðiþken olmaya devam edecektir.
Ama varsayalým ki, ulusal üretimin miktarý deðiþken deðil,
deðiþmez olsun. O zaman bile, dostumuz Westonýn, mantýki bir
tümdengelim olarak baktýðý þey, dayanýksýz basit bir iddia olarak
kalýrdý. Elimde belirli bir sayý, diyelim [sayfa 38] ki 8 sayýsý varsa, bu
sayýnýn mutlak sýnýrlarý, bu sayýyý oluþturan parçalarýn kendi göreli
sýnýrlarýný deðiþtirmelerine engel deðildir. Kârlar 6, ücretler de 2
ise, ücretler 6ya yükselebilir, kârlar da 2ye düþebilir, gene de
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toplam miktar 8 olarak kalýr. Böylece, üretim miktarýnýn sabit olmasý,
hiç bir biçimde, ücret miktarýnýn da sabit olduðunu tanýtlamaz. Þu
halde, dostumuz Weston, bu sabitliði nasýl tanýtlýyor? Sadece iddia
ederek.
Ama onun iddiasýný doðru kabul etseydik bile, bu, iký ayrý
yönde iþleyecekti, oysa Weston onu yalnýzca tek bir yönde iþletiyor.
Eðer ücret miktarý deðiþmeyen bir büyüklükse, bu büyüklük ne
artýrýlabilir, ne de azaltýlabilir. Bu durumda iþçilerin geçici bir ücret
artýþý koparmalarý aptallýksa, bu durumda, kapitalistlerin de geçici
bir ücret düþüþünü kabul ettirmeye kalkýþmalarý da daha az aptalca
deðildir. Weston dostumuz bazý durumlarda iþçilerin ücret artýþlarý
koparabildiklerini yadsýmýyor, ama ücret miktarý doðal olarak sabit
olduðundan, buna bir karþý-tepki olacaktýr. Öte yandan, o, kapitalistlerin, ücretleri düþürebildiklerini ve fiilen bu yolda durmadan
çaba harcadýklarýný da biliyor. Ücretlerin deðiþmezliði ilkesi gereðince, birinci durumda olduðu kadar bu ikinci durumda da, zorunlu
olarak; bir karþý-tepki olmasý gerekirdi. Þu halde iþçiler, ücretleri
düþürme giriþimine ya da bunun uygulamasýna karþý tepki göstermekte haklý olurlardý. Þu halde, ücret artýþlarý elde etmeye çalýþýrlarken haklýdýrlar, çünkü ücretlerin indirilmesine karþý her tepki, onlarýn
artýrýlmasý için bir etkidir. Bu bakýmdan, yurttaþ Westonýn ücretlerin
deðiþmezliði ilkesine göre de, iþçiler, bazý durumlarda, ücretlerin
artýrýlmasý için birleþmeli ve mücadele etmelidirler.
Eðer bu vargýyý reddederse, bu vargýnýn dayandýðý varsayýmdan da vazgeçmesi gerekir. O, ücretlerin miktarý deðiþmez bir büyüklüktür diyeceðine, ücretler, her ne kadar yükselemezler ve yükselmemeleri gerekirse de, sermaye, ücretleri indirmek istediði zaman, düþebilirler ve düþmelidirler, demeliydi. Eðer kapitalist, sizden,
et yerine patatesle, buðday yerine yulaf ile beslenmenizi isterse,
sizin onun iradesine bir ekonomi politik yasasý gibi katlanmanýz ve
ona boyuneðmeniz gerekir. Eðer bir ülkede, örneðin, Birleþik [sayfa
39] Devletlerde, ücret oranlarý Ýngilterede olduðundan daha yüksekse, ücret oranlarýndaki bu farklýlýðý, yalnýz ekonomik olgularýn
deðil, bütün öteki olgularýn da incelenmesini çok basitleþtirecek
bir yöntem ile, Amerikan kapitalistleri ile Ýngiliz kapitalistlerinin iradeleri arasýndaki farklýlýkla açýklamalýsýnýz.
Ama o zaman da, Amerikan kapitalistlerinin iradesi, Ýngiliz
kapitalistlerininkinden niçin farklýdýr? diye sorabilirdik. Ve bu soruyu
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yanýtlamak için, irade alanýnýn ötesine gitmemiz gerekir. Bir papaz,
bana, Tanrýnýn Fransadaki iradesinin Ýngilteredekinden farklý
olduðunu söyleyebilir. Eðer onu bu irade ikiliðini açýklamasý için
sýkýþtýracak olursam, belki de, çekinmeden, Fransada baþka, Ýngilterede baþka bir iradesi olmasýnýn Tanrýnýn kendi iradesi olduðu
yanýtýný yerecektir. Ama, dostumuz Weston, elbette ki, her türlü
uslamlamayý böylesine tamamýyla yadsýmayý savunacak en son
kimsedir.
Kapitalistin iradesi, elbette ki, mümkün olanýn en fazlasýný
almak yolundadýr. Bizim yapacaðýmýz þey, onun iradesi üzerinde
derin incelemeler yapmak deðil, onun gücünü, bu gücün, sýnýrlarýný
ve bu sýnýrlarýn niteliðini incelemektir.
II. [ÜRETÝM, ÜCRET, KÂR]

Yurttaþ Westonýn bize verdiði konferans bir ceviz kabuðuna
sýðdýrýlabilir.
Onun bütün uslamlamasý þu sonuca varýyor: Eðer iþçi sýnýfý,
kapitalist sýnýfýný, parasal ücret olarak kendisine 4 þilin yerine 5
þilin vermeye zorlayacak olursa, buna karþýlýk kapitalist de onlara
meta cinsinden 5 þilinlik deðer yerine 4 þilinlik deðer verecektir.
Ýþçi sýnýfý ücret artýþýndan önce 4 þilin ile satýn aldýðý þeye þimdi 5
þilin ödemek zorunda kalacaktýr. Ama bu neden böyledir? Neden
kapitalist 5 þilin karþýlýðýnda ancak 4 þilinlik bir deðer verir? Çünkü
ücretlerin miktarý sabittir. Ama ücret neden 4 þilinli meta olarak
belirlenmiþtir de, 3, ya da 2, ya da herhangi bir baþka miktar olarak
belirlenmemiþtir? Eðer ücret miktarýnýn sýnýrý, kapitalistlerin
iradesinden olduðu kadar iþçilerin iradesinden de baðýmsýz bir
iktisat yasasý ile saptanýyorsa, [sayfa 40] yurttaþ Weston, her þeyden
önce, bu yasayý ortaya koymalý ve tanýtlamalýydý. Ayrýca, belirli her
anda fiilen ödenen ücret miktarýnýn, daima, gerekli ücret miktarýna
tamýtamýna tekabül ettiðini ve ondan hiç bir zaman sapmadýðýný
tanýtlamalýydý. Öte yandan, ücret miktarýnýn veri olan bu sýnýrý, sadece kapitalistin iradesine ya da onun açgözlülüðünün sýnýrlarýna
baðlý ise, bu keyfi bir sýnýrdýr. Bu sýnýrda zorunlu olan bir þey yoktur.
Bu, kapitalistlerin iradesi ile deðiþtirilebilir ve, dolayýsýyla, onlarýn
iradesine karþý da deðiþtirilebilir.
Yurttaþ Weston, teorisini örneklendirmek için þunu anlatýyor:
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eðer bir çorba tasýnda belirli sayýda kiþilerin içeceði belirli miktarda
çorba varsa, kaþýklarýn büyümesi çorbanýn miktarýnda bir artýþ
getirmez. Bu örneðini biraz budalaca bulduðumu belirtmeme izin
versin. Bu, bana, biraz, Menenuis Agrippanýn baþvurduðu benzetmeyi anýmsattý. Romalý plebler, patrisyenlere karþý mücadeleye
giriþtiklerinde, patrisyen Agrippa, onlara, siyasal gövdenin plebyen
kol ve bacaklarýný, patrisyen karnýn beslediðini anlattý. Ama, Agrippa,
bir adamýn karnýný doldurmakla baþka bir adamýn organlarýnýn
beslendiðini tanýtlamayý hiç de baþaramadý. Yurttaþ Weston ise,
iþçilerin içinden yedikleri çorba tasýnýn, ulusal emeðin bütün ürünü
ile dolu olduðunu, ve onlarý bu çorbadan daha fazla almaktan
alýkoyan þeyin ne çorba tasýnýn küçüklüðü ne de içindeki çorbanýn
son derece az oluþu olduðunu, ama sadece, kendi kaþýklarýnýn küçüklüðü olduðunu unuttu.
Kapitalist hangi hile sayesinde 5 þilin karþýlýðýnda 4 þilinlik
deðer verebilecek durumdadýr? Sattýðý metalarýn fiyatýnýn yükselmesi
sayesinde. Peki öyleyse, fiyatlarýn yükselmesi, ya da daha genel bir
ifadeyle, metalarýn fiyatlarýnýn deðiþmesi, metalarýn fiyatlarý, yalnýzca
kapitalistlerin iradesine mi baðlýdýr? Yoksa, tersine, bu iradenin iþin
içine karýþmasý için belirli bazý koþullar gerekli deðil) midir? Yok
deðilse, o zaman pazar fiyatlarýnýn yükselmesi ve alçalmasý, yani
boyuna deðiþmesi, çözülmez bir bilmece haline gelir.
Mademki, ne emeðin üretici güçlerinde, ne sermayenin ve
kullanýlan emeðin niceliðinde, ne de ürünlerin deðerinin ifadesi
olan paranýn deðerinde kesin olarak hiç bir deðiþme [sayfa 41] meydana gelmediðini, yalnýzca ücret oranlarýnda deðiþme olduðunu
varsayýyoruz, öyleyse, ücretlerdeki bu yükselme, meta fiyatlarýný
nasýl etkileyebildi? Sadece bu metalara iliþkin arz ve talep arasýndaki
iliþki üzerinde etki yaparak.
Ýþçi sýnýfý, bir bütün olarak düþünüldüðünde, gelirinin tümünü
geçim araçlarýna harcar ve harcamak zorundadýr. Ücret oranýndaki
genel bir yükseliþ geçim araçlarý talebinde bir artmaya, ve dolayýsýyla
da geçim araçlarýnýn pazardaki fiyatlarýnda bir yükselmeye yolaçar.
Bunlarý üreten kapitalistler, ücretlerdeki artýþýn zararýný, metalarýnýn
pazar fiyatlarýnýn artýþýyla kapatacaklardýr. Peki ama, geçim araçlarý
üretmeyen kapitalistlere ne olur? Ve onlarýn sayýlarýnýn öyle pek az
olduðunu sanmamalýsýnýz. Eðer ulusal ürünün üçte-ikisinin nüfusun
beþte-biri tarafýndan tüketildiðini düþünürseniz bir Avam Kamarasý
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üyesi, bu yakýnlarda, bunun nüfusun yedide-biri olduðunu söyledi
, ulusal ürünün ne kadar büyük bir bölümünün lüks nesneler olarak
üretilmesi ya da lüks nesneler karþýlýðý deðiþilmesi gerektiðini, ve
geçim araçlarýnýn ne kadar büyük bir miktarýnýn uþaklar, atlar, kediler, vb. için çarçur deneyimlerimizden biliyoruz ki, bu çarçur,
geçim araçlarýnýn fiyatlarýnýn artmasýyla her zaman epey kýsýlýr
edilmesi gerektiðini anlarsýnýz.
Peki, geçim araçlarý üretmeyen kapitalistlerin durumu ne
olacak? Ücretlerdeki genel yükselme sonucu düþen kâr oranlarýný,
kendi metalarýnýn fiyatlarýnýn yükselmesiyle kapatamazlar, çünkü
bu metalara karþý talep artmamýþtýr. Gelirleri azalacak ve bu azalmýþ
gelirle, fiyatlarý artmýþ olan geçim araçlarýnýn ayný miktarý için daha
fazla para ödemek zorunda kalacaklardýr. Ama iþ bununla bitmiyor.
Kazançlarý azaldýðý için lüks nesnelere daha az para harcamak
zorunda kalacaklar, ve böylelikle, kendi metalarýna karþý olan talepte
de bir azalma olacaktýr. Talepteki bu azalma sonucu, kendi metalarýnýn fiyatlarý da düþecektir. Þu halde, sanayiin bu dallarýnda kâr
oraný düþecektir, ama yalnýzca ücret oranýndaki genel artýþýn basit
oranýnda deðil, ücretlerdeki genel artýþýn, geçim araçlarýnýn fiyatlarýndaki artýþýn ve lüks nesnelerin fiyatlarýndaki düþüþün bileþik oranýnda.
Sanayiin çeþitli dallarýna yatýrýlmýþ olan sermayelerin kâr
oranlarý arasýndaki bu fark nasýl bir sonuç doðuracaktýr? [sayfa 42]
Herhangi bir nedenle, üretimin çeþitli alanlarýnda ortalama kâr
oranýnda beklenmedik bir þekilde ortaya çýkýveren deðiþikliklerde
her kez ne oluyorsa, gene ayný þey olacaktýr. Sermaye ve emek
daha az kârlý dallardan daha çok kârlý dallara aktarýlacak ve bu
aktarma süreci, sanayiin her dalýnda, arzý, artmýþ olan talep oranýnda
artýncaya, ve öteki sanayi dallarýnda, arzý, düþmüþ olan talep oranýnda düþünceye kadar sürecektir. Bu deðiþiklik bir kez gerçekleþti
mi, genel kâr oraný, sanayiin çeþitli dallarýnda yeniden eþitlenecektir.
Baþlangýçta, bütün bu yer deðiþtirme, yalnýzca çeþitli metalarýn arz
ve talepleri arasýndaki iliþkilerdeki bir deðiþiklikten ileri geldiðinden,
neden ortadan kalkýnca sonuç da ortadan kalkacak ve fiyatlar eski
düzeylerine ve dengelerine döneceklerdir. Ücretlerin artmasý sonucu kâr oranýndaki düþüþ, sanayiin birkaç dalý ile sýnýrlý kalacaðý
yerde, genelleþmiþtir. Varsayýmýmýza uygun olarak, emeðin üretici
güçlerinde ve üretimin toplam miktarýnda hiç bir deðiþiklik mey-
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dana gelmemiþ ama üretimin bu belli niceliði biçim deðiþtirmiþtir.
Ürünlerin daha büyük bir kýsmý geçim araçlarý biçiminde, daha
küçük bir kýsým lüks nesneler biçiminde varolmuþ, ya da ayný þey
demek olan, daha küçük bir kýsmý yabancý ülkelerden gelen lüks
nesneler karþýlýðýnda deðiþilmiþ ve ilk biçimleriyle tüketilmiþ, ya da
gene ayný þey demek olan, yerli ürünlerin daha büyük bir kýsmý
lüks nesneler yerine, dýþardan gelen geçim araçlarý karþýlýðýnda
deðiþilmiþtir. Dolayýsýyla ücret oranlarýndaki genel yükselme, pazar
fiyatlarýnda bir anlýk geçici düzensizlikten sonra, meta fiyatlarýnda
sürekli herhangi bir deðiþiklik yapmaksýzýn, ancak kâr oranlarýnda
genel bir düþüþe yol açacaktýr.
Bu kanýtlamada, bütün ücret artýþýnýn geçim araçlarýna harcandýðýný varsaydýðým þeklinde bir itirazda bulunulacak olursa, yurttaþ Weston ýn görüþüne en uygun varsayýmda bulunduðumu söyleyeceðim. Eðer ücretlerdeki artýþ daha önce iþçilerin tüketimlerinde
yer almayan nesnelere harcansaydý, satýnalma güçlerindeki gerçek
artýþý tanýtlamak gerekli olmazdý. Ama iþçilerin satýnalma güçlerindeki bu artýþ, yalnýzca onlarýn ücretlerinin yükselmesinin sonucu
olduðundan, bu artýþýn kapitalistlerin satýnalma güçlerindeki azalmaya tamýtamýna tekabül etmesi gerekir. Dolayýsýyla, [sayfa 43] metalara olan toplam talep artmayacak, bu talebi oluþturan öðeler
deðiþecektir. Bir yandaki talep artýþý, öte yandaki talep azalýþýyla
dengelenecektir. Böylece, toplam talep deðiþmez kaldýðýndan,
metalarýn pazar fiyatlarýnda hiç bir deðiþiklik meydana gelemeyecektir.
Buna göre, kendinizi bir ikilemle, karþý karþýya buluyorsunuz:
ücret artýþý ya bütün tüketim nesnelerine eþit bir biçimde harcanacaktýr ki, bu durumda, iþçi sýnýfý talebindeki artýþ, kapitalist sýnýfýn
talebindeki azalmayla dengelenmek zorundadýr, ya da ücret artýþý,
yalnýzca pazar fiyatlarý geçici olarak yükselen birkaç nesneye harcanacaktýr. O zaman kâr oranlarýnýn, bunun sonucu olarak, bazý
sanayi dallarýnda düþmesi, ötekilerinde ise yükselmesi arz, bir
sanayi dalýndaki artan talebe, ve öteki sanayi dallarýnda ise azalan
talebe eþit hale gelinceye kadar sermaye ve emek daðýlýmýnda
bir deðiþikliðe neden olacaktýr. Varsayýmlardan birinde, meta fiyatlarýnda deðiþiklik olmayacaktýr. Öteki varsayýmda ise, metalarýn
deðiþim-deðerleri, pazar fiyatlarýndaki birkaç dalgalanmadan sonra,
eski düzeylerine döneceklerdir. Her iki varsayýmda da, ücret ora-
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nýndaki genel yükselme, eninde sonunda, kâr oranlarýnda genel
bir düþmeden baþka bir sonuç vermeyecektir.
Yurttaþ Weston, hayal gücünüzü harekete geçirmek üzere,
sizden, Ýngiliz tarým iþçilerinin ücretlerinde 9 þilinden 18 þiline çýkan
genel bir yükselmenin doðuracaðý. güçlükleri düþünmenizi istedi.
Geçim araçlarýna olan talepteki muazzam artýþý ve bunun onlarýn
fiyatýnda yaratacaðý korkunç yükselmeyi düþünün bir! diye haykýrdý. Oysa hepiniz biliyorsunuz ki, her ne kadar Birleþik Devletlerde
tarým ürünlerinin fiyatlarý Birleþik Krallýkta olduðundan daha düþük
ise de, her ne kadar Birleþik Devletlerde sermaye ile emek arasýndaki iliþkiler bütünüyle Ýngilteredekinin ayný ise de, ve her ne
kadar Birleþik Devletlerde, yýllýk üretim miktarý, Ýngiltereninkinden
çok aþaðý ise de, Amerikan tarým iþçilerinin ortalama ücretleri,
Ýngiliz tarým iþçilerininkinin iki katýndan daha fazladýr. Öyleyse
dostumuz bu tehlike çanýný neden çalýyor? Dikkatimizi, önümüzde
duran gerçek sorundan baþka taraflara çekmek için. 9 þilinden 18
þiline ani bir ücret artýþý, yüzde-yüzlük ani bir artýþ meydana getirecektir. [sayfa 44] Oysa bizim tartýþtýðýmýz þey, Ýngilterede genel ücret
oranýnýn birdenbire yüzde-yüz oranýnda yükselebilip yükselemeyeceði deðildir. Her özel durumda o andaki koþullara baðlý olmak ve
uymak zorunda olan bu yükselmenin büyüklüðü bizi hiç ilgilendirmiyor. Araþtýrmak zorunda olduðumuz tek þey, yüzde-bir ile sýnýrlý
kalsa bile, ücret oranýndaki genel bir artýþýn etkisinin ne olacaðýdýr.
Dostumuz Westonýn uydurduðu yüzde-yüzlük yükseliþi bir
yana býrakýp, dikkatinizi, Ýngilterede 1849dan 1859a kadar yer
alan gerçek ücret artýþýna çekmek istiyorum.
1848de yürürlüðe giren Onsaat, ya da daha doðrusu Onbuçuk-saat Yasasýný5 hepiniz bilirsiniz. Bu, tanýk olduðumuz en
büyük iktisadi deðiþikliklerden biri olmuþtur. Bu, birkaç yerel sanayi
dalýna deðil, Ýngilterenin dünya pazarlarýndaki üstünlüðünü saðlayan baþlýca sanayi dallarýna kabul ettirilen ani bir ücret artýþý olmuþtur. Bu, özellikle elveriþsiz koþullarda bir ücret yükselmesi
olmuþtur. Doktor Ure, Profesör Senior ve burjuvazinin bütün öteki
resmi iktisat sözcüleri, bunun Ýngiliz sanayii için ölüm çaný demek
olduðunu ve söylemek zorundayým ki, dostumuz Westondan çok
daha saðlam bir biçimde tanýtladýlar. Basit bir ücret artýþýnýn deðil,
ama kullanýlan emek miktarýnda bir azalmanýn doðurduðu ve bu
azalmaya dayanan bir ücret artýþýnýn sözkonusu olduðunu tanýtla-
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dýlar. Kapitalistlerin elinden alýnmak istenen onikinci saatin, tam
da kapitalistlerin kârlarýný onunla saðladýklarý saat olduðunu iddia
ettiler. Sermaye birikiminin azalacaðý, fiyatlarýn artacaðý, pazarlarýn
kaybedileceði, üretimin düþeceði, ve bunun kaçýnýlmaz sonucu
olarak, ücretlerin azalacaðý ve sonunda da yýkýmýn geleceði tehdidini
savurdular. Aslýnda, Robespierrein Azami Yasalarýnýn24 bunun
yanýnda çocuk oyuncaðý olduðunu söylüyorlardý ve bir bakýma
haklarý da vardý. Peki, sonuç ne oldu? Ýþgününün azalmasýna karþýn,
fabrika iþçilerinin parasal ücretlerinde bir yükselme, fabrikalarda
çalýþan iþçilerin sayýlarýnda önemli bir artýþ, ürünlerinin fiyatlarýnda
kesintisiz bir düþüþ, emeklerinin üretici gücünde þaþýlacak bir
geliþme, ürettikleri metalarýn pazarlarýnda duyulmadýk sürekli bir
geniþleme. Manchesterde, 1860 yýlýnda, Bilimleri Ýlerletme Derneðinde, Bay Newmanýn kendisinin, Doktor Ureýn, [sayfa 45] Seniorun
ve iktisat biliminin bütün öteki resmi sözcülerinin yanýlmýþ olduklarýný ve oysa halkýn içgüdüsünün doðruluðunun açýða çýktýðýný
kabul ettiðini bizzat duydum. Bay W. Newmandan25 sözediyorum
Profesör Francis Newmandan deðil, çünkü W. Newman, Bay
Thomas Tookeýn History of Prices adlý yapýtýnýn, fiyatlarýn tarihini
1793ten 1856ya kadar adým adým izleyen bu görkemli yapýtýn çalýþma ortaðý ve yayýmcýsý olarak ekonomi biliminde büyük bir yer
tutmaktadýr. Dostumuz Westonýn sabit ücret miktarý, sabit üretim
miktarý, emeðin sabit üretici güç düzeyi, kapitalistlerin sabit ve
kalýcý iradesi yolundaki sabit fikirleri ve bütün öteki sabitlikleri ve
kesinlikleri doðru olsaydý, Profesör Seniorun uðursuz onsezileri
doðru çýkar, iþgününde genel bir kýsaltmayý, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu
yolundaki bu ilk hazýrlýk adýmýný daha 1815te ilan etmiþ olan26 ve
genel önyargýlar karþýsýnda bunu New Lanarktaki dokuma fabrikasýnda kendi baþýna fiilen baþlatan Robert Owen haksýz çýkmýþ
olurdu.
Ýngilterede, Onsaat Yasasýnýn kabul edildiði ve bunun sonucu olarak ücretlerde bir artýþ meydana geldiði dönemde, burada
sýralanamayacak olan nedenlerden ötürü, tarým iþçilerinin ücretlerinde genel bir yükselme oldu.
Her ne. kadar þimdi söyleyeceklerim için çok gerekli deðilse
de, yanlýþ anlamamanýz için, burada, giriþ niteliðinde birkaç uyarýda
bulunmak istiyorum.
Haftalýk ücreti 2 þilin olan bir adamýn ücreti 4 þiline çýkartýl-
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saydý, ücret oraný yüzde-yüz yükselmiþ olurdu. Haftada 4 þilinlik bu
fiili ücret miktarý hâlâ çok düþük, geçindirmeyen bir ücret olarak
kalýyor olsa bile, ücret oranýndaki yükselme olarak ifade edildiðinde
çok þaheser bir þey olarak görünecektir. Demek ki, ücret oranýndaki
etkileyici yüzdelere aldanmamalýsýnýz. Her zaman, ilk miktar neydi?
diye sormanýz gerekir.
Ayrýca þu da açýktýr ki, eðer 10 iþçinin herbiri haftada 2þer
þilin, 5 iþçinin herbiri 5er þilin ve bir baþka 5 iþçinin herbiri de 11er
þilin alýyorlarsa, bu 20 kiþinin hepsi birden haftada 100 þilin ya da 5
sterlin* alacaklardýr. Haftalýk ücretlerin toplam tutarý diyelim %20
artsa, 5 sterlin 6 sterline [sayfa 46] çýkar. Ortalama olarak alýndýðýnda,
genel ücret oranýnýn %20 arttýðý söylenebilir, oysa, aslýnda, on kiþinin
ücretleri ayný kalmýþ, beþ kiþininki yalnýzca 5 þilinden 6 þiline çýkmýþ,
öteki beþ kiþininki ise 55 þilinden 70 þiline çýkmýþtýr. Ýþçilerin yarýsýnýn
durumunda hiç bir düzelme olmamýþ, dörtte-birinin durumlarýnda
gözle görülmeyecek bir iyileþme olmuþ ve ancak dörtte-biri bu
artýþtan gerçek bir kazanç saðlamýþlardýr. Bununla birlikte, ortalama
olarak hesaplandýðýnda, bu yirmi kiþinin ücretleri %20 artmýþ olacak,
ve onlarý çalýþtýran toplam sermaye ve bunlarýn ürettikleri metalarýn
fiyatlarý sözkonusu olduðu kadarýyla, durum, bunlarýn hepsi bu ortalama ücret artýþýndan sanki eþit bir pay almýþlar gibi görünecektir.
Tarým iþçilerinin durumunda ise, Ýngilterenin ve Ýskoçyanýn çeþitli
kontluklarýndaki standart ücretler çok deðiþik olduðundan, artýþ
bunlarý çok eþitsiz bir biçimde etkilemektedir.
Son olarak, ücretlerde artýþ olan dönemlerde, Rus Savaþýnýn27
yol açtýðý yeni vergiler gibi, tarým iþçilerinin konutlarýnýn önemli bir
bölümünün yýkýlmasý28 vb. gibi, bu artýþý götürücü etkiler de görülebilmiþtir.
Bütün bu ihtiyat kayýtlarýný koyduktan sonra, þimdi, 1849dan
1859a kadar, Büyük Britanyada, tarým iþçilerinin ortalama ücret
oranlarýnda yaklaþýk %40lýk bir yükselme olduðunu söylüyorum.
Bu iddiama dayanak olarak geniþ ayrýntýlar verebilirdim, ama
buradaki amacým bakýmýndan müteveffa Bay John C. Mortonýn,
1860 yýlýnda, The Forces Used in Agriculture konusunda, Londra
Sanat Derneðine29 sunduðu çok özenli eleþtirel bildiriye baþvurma* Þimdi artýk 100delik sisteme geçmiþ olari Ýngiliz para sisteminde, eskiden 12 peni
1 þilin, ve 20 þilin de 1 sterlin ediyordu. -ç.

54

Karl Marks
Ücretli Emek ve Sermaye
Ücret, Fiyat ve Kâr

nýzý salýk vermenin yeterli olacaðýný düþünüyorum. Bay Morton, bu
çalýþmasýnda, oniki Ýskoç ve otuzbeþ Ýngiliz kontluðunda yaþayan
yüz kadar çiftçiden toplanmýþ faturalardan ve öteki belgelerden
derlediði verileri sunuyor.
Dostumuz Westonýn görüþüne göre, ve fabrika iþçilerinin
ücretlerinde ayný anda meydana gelen artýþ gözönünde
tutulduðunda, 1849 ve 1859 yýllarý arasýnda tarým ürünleri fiyatlarýnda
çok büyük bir artýþ olmalýydý. Oysa ne oldu? Rus Savaþýna, 1854ten
1856ya kadar birbirini izleyen kötü ürün yýllarýna karþýn, Ýngilterenin
baþlýca tarým ürünü buðdayýn ortalama fiyatý, 1838-1848deki quarter* baþýna [sayfa 47] yaklaþýk 3 sterlinden, 1849-1859da quarter baþýna
yaklaþýk 2 sterlin 10 þiline düþtü. Bu, tarým iþçilerinin ücretlerindeki
ortalama %40lýk yükselmeyle ayný anda, buðday fiyatýnda %16dan
fazla bir düþme demektir. Ayný dönem içinde, bu dönemin sonunu
baþlangýcý ile, yani 1859u 1849 ile karþýlaþtýracak olursak, kayýtlý
yoksullarýn sayýsý 934.419dan 860.470e düþmüþtür, bu da 73.949
luk bir fark demektir; bunun çok küçük ve sonraki yýllarda yeniden
ortadan kaybolan bir azalma olduðunu kabul ederim, ama gene
de bir azalmadýr. Denilebilir ki, Tahýl Yasalarýnýn30 yürürlükten
kaldýrýlmasý sonucu, yabancý tahýl ithali, 1838-1848 dönemine oranla,
1849 ve 1859 arasýnda iki katýna çýkmýþtýr. Peki ama, bu ne demektir? Yurttaþ Westonýn görüþüne göre, ister içten, ister dýþtan geliyor
olsun, talep artýþýnýn sonucu hep ayný olacaðýndan, dýþ pazarlar
üzerindeki bu ani, büyük ve durmadan artan talebin tarýmsal ürün
fiyatlarýný orada korkunç bir düzeye çýkarmasý gerekirdi. Oysa
gerçekte ne oldu? Birkaç kötü ürün yýlý bir yana, tahýl fiyatlarýnýn
yýkýcý bir biçimde düþüþü, bütün bu dönem boyunca, Fransadaki
sürekli yakýnmalara konu oldu. Amerikalýlar, birçok kez, fazla
ürünlerini yakmak zorunda kaldýlar; ve Rusya Bay Urquarta inanmak gerekirse, Birleþik Devletlerdeki iç savaþý körüklemiþtir, çünkü,
Rusyanýn Avrupa pazarlarýna tarým ürünleri ihracatý Amerikan
rekabetiyle felce uðramýþtýr.
Soyut biçimine indirgendiðinde, yurttaþ Westonýn savlarý þu
sonuca varacaktýr. Bütün talep artýþlarý, belli bir ürettim miktarý temeli üzerinde yer alýr. Bu bakýmdan, talep artýþý, hiç bir zaman talep edilen mallarýn arzýný artýramaz yalnýzca para olarak fiyatlarýný
* Ýngiliz sývý ölçüsü; 2,90 hektolitreye karþýlýktýr. -ç.
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yükseltebilir. Oysa en yalýn bir gözlem bile gösterir ki, talep artýþý,
bazý durumlarda, metalarýn pazar fiyatlarýnda hiç bir deðiþiklik
meydana getirmediði gibi, bazý baþka durumlarda da, pazar fiyatlarýnda arzdaki bir artýþý izleyen ve sonra fiyatlarýn önceki düzeylerine, pek çok halde de baþlangýçtaki düzeylerinin altýna düþmesine
yolaçan geçici bir fiyat yükselmesine neden olur. Talep artýþý, ister
ücret yükseliþinin, ister bambaþka bir nedenin [sayfa 48] iþi olsun, bu,
sorunun koþullarýnda hiç bir þey deðiþtirmez. Yurttaþ Westonýn
bakýþ açýsýna göre, bu genel olguyu açýklamak, olaðandýþý durumlarda meydana gelen ücret artýþý olgusunu açýklamak kadar güç
bir þeydi. Þu halde onun savýnýn bizim ele aldýðýmýz konuyla hiç bir
baðlantýsý yoktur. Bu yalnýzca, onun, bir talep artýþýnýn sonuç olarak
pazar fiyatlarýnda bir artýþ yaratacaðý yerde, arz artýþý yaratmasý yasalarýný hesaba katmakta içine düþtüðü kafa karýþýklýðýný gösteriyor.
III. [ÜCRET VE PARA DOLAÞIMI]

Tartýþmalarýn ikinci gününde, dostumuz Weston, eski iddialarýný yeni kýlýklara soktu. Dedi ki: Parasal ücretlerdeki genel yükseliþin sonucu olarak, ayný ücretleri ödemek için daha fazla para
gerekecektir. Dolaþýmdaki para miktarý sabit olduðundan, bu sabit
para miktarýyla artmýþ olan parasal ücretleri nasýl ödersiniz? Güçlük,
baþlangýçta, iþçilerin parasal ücretlerinin yükselmiþ olmasýna karþýn,
kendilerine düþen metalarýn niceliðinin sabit oluþundan ileri geliyordu; þimdi ise, metalarýn sabit niceliðine karþýn, parasal ücretlerin
artmýþ olmasýndan ileri geliyor. Elbette ki, ilk dogmayý kaldýrýp
atarsanýz, bunun doðurduðu güçlükler de ayný biçimde ortadan
kalkacaklardýr.
Bununla birlikte, bu para dolaþýmý sorununun, burada iþlediðimiz konu ile kesin olarak hiç bir iliþiðinin olmadýðýný göstereceðim.
Ödeme mekanizmasý, sizin ülkenizde, Avrupanýn baþka herhangi bir ülkesinde olduðundan çok daha yetkindir. Banka sisteminizin geniþliði ve yoðunluðu sayesinde, ayný deðerler toplamýnýn
dolaþýmýný saðlamak için ve eþit ya da daha yüksek sayýda iþlemin
yürütülmesi için çok daha az bir paraya gerek vardýr. Örneðin,
ücretler sözkonusu olduðu kadarýyla, Ýngiliz fabrika iþçisi, ücretini,
bakkala haftalýk olarak öder, o da bu parayý her hafta bankaya ko-
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yar, banka ise, haftadan haftaya bunu fabrikatöre geri verir, o da
yeniden iþçilerin ücretlerini öder ve bu böylece sürüp gider. Bu
yolla, bir iþçinin yýllýk ücreti, diyelim ki 52 sterlin, her hafta ayný
çemberi dönüp dolaþan bir tek sovereign* ile [sayfa 49] ödenebilir.
Bu mekanizma Ýngilterede bile, Ýskoçyadaki kadar kusursuz
deðildir, ve her yerde ayný yetkinliðe ulaþmamýþtýr. Bunun içindir
ki, örneðin, bazý tarým bölgelerinde, belirgin bir biçimde sýnai özellik
gösteren bölgelere oranla, çok daha küçük bir deðerler miktarýnýn
dolaþýmýný saðlamak için çok daha fazla paraya gerek vardýr.
Kanalýn öteki yakasýnda ise, parasal ücretlerin Ýngilteredeki
ücretlerden çok daha düþük olduðunu, buna karþýlýk, Almanya,
Ýtalya, Ýsviçre ve Fransada ücretlerin dolaþýmýnýn çok daha büyük
para miktarlarý aracýlýðýyla yapýldýðýný göreceksiniz. Ayný sovereign,
bankalarýn eline bu kadar çabuk geçmez ve gene kapitaliste bu
kadar çabuk geri dönmez. Onun için, 52 sterlinin yýllýk dolaþýmý
için, 1 sovereign yerine 25 sterlin tutarýndaki yýllýk ücretlerin dolaþýmýný saðlamak için, belki de 3 sovereign gereklidir. Kýta ülkelerini
Ýngiltere ile karþýlaþtýracak olursanýz, hemen göreceksiniz ki, düþük
parasal ücretler, dolaþýmlarý için, bazan, yüksek parasal ücretlerden
çok daha büyük miktarda paraya gereksinme gösterirler, ve bu,
gerçekte, konumuzun tamamen dýþýnda teknik bir sorundur.
Bildiðim en iyi hesaplara göre, bu ülkenin iþçi sýnýfýnýn yýllýk
geliri 250 milyon sterlin olarak tahmin edilebilir. Bu muazzam tutar,
yaklaþýk 3 milyon sterlin aracýlýðýyla dolaþýr. Ücretlerde %50lik bir
yükselme olduðunu varsayalým. O zaman, dolaþýmdaki 3 milyon
yerine 4½ milyon gerekli olacaktýr. Ýþçiler günlük harcamalarýnýn
çok büyük bir kýsmýný gümüþ ve bakýr cinsinden, yani altýn karþýsýndaki göreli deðerleri, tahvil edilmez kaðýt para gibi, yasa ile keyfi
olarak saptanan sikkeler cinsinden ödediklerinden, parasal ücretlerdeki %50lik artýþ, en kötü durumda bile, diyelim 1 milyon tutarýnda ek bir sovereign dolaþýmýný gerektirecektir. Ýngiltere Bankasýnýn ya da özel bankalarýn mahzenlerinde külçe ya da madeni
para biçiminde þu anda hareketsiz duran bir milyon daha dolaþýma
girecektir. Ama bu milyonun fazladan para olarak basýlmasýnýn ve
fazladan yýpranmasýnýn doðuracaðý en ufak harcamadan bile
kaçýnýlabilirdi ve, eðer bu ek para gereksinmesinin doðuracaðý her* Ýngiliz altýn lirasý. -ç.
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hangi bir sýkýntý olsaydý, [sayfa 50] gerçekten de, kaçýnýlýrdý. Hepiniz
biliyorsunuz ki, bu Ülkede, dolaþýmda olan para iki büyük gruba
ayrýlýr. Çok çeþitli banknotlardan oluþan bir grup, toptancýlar arasýndaki iþlemlerde ve tüketicilerle toptancýlar arasýndaki büyük ödemelerde kullanýlýr, oysa öteki dolaþým aracý türü, yani madeni para
sikkeleri perakende ticarette dolaþýr. Her ne kadar birbirinden bambaþka iseler de, bu iki dolaþým aracý türü, birbirlerine karýþýrlar.
Böylece, altýn sikke, 5 sterlinin altýnda kalan bütün küsürat için,
büyük ödemelerde bile, büyük çapta dolaþýma girer. Eðer hemen
yarýn 4 sterlinlik, ya da 2 sterlinlik kaðýt paralar çýkartýlacak olsa,
dolaþýmýn bu kanallarýný doldurmakta olan altýn hemen geri çekilir
ve parasal ücretlerdeki artýþýn doðurduðu gereksinmenin kendisini
hissettirdiði kanallara yönelirdi. Böylece, %50lik ücret artýþýnýn
zorunlu kýldýðý ek bir milyon, fazladan tek bir sovereign eklenmeksizin elde edilmiþ olurdu. Oldukça uzun bir süre Lancashireda yapýldýðý gibi, ayný sonuç tek bir banknot ilavesi olmaksýzýn senet
dolaþýmýnýn artýrýlmasýyla da elde edilebilirdi.
Yurttaþ Westonýn tarým iþçilerinin ücretleri için öngördüðü
gibi, ücret oranlarýnda örneðin %1001ük bir genel artýþ geçim araçlarýnýn fiyatlarýnda büyük bir yükselmeye neden olsaydý ve, kendi
görüþüne göre, bu durum karþýlanamayacak ek bir para gerektirseydi, o zaman, ücretlerde genel bir düþmenin de, ayný ölçekte,
ama ters yönde, ayný sonucu yaratmasý gerekirdi. Oysa hepiniz
biliyorsunuz ki, pamuklu sanayii için en elveriþli yýllar, 1858 ve 1860
yýllarý olmuþtur, özelikle 1860 yýlýnýn ticaret tarihinde bir benzeri
daha yoktur, ve ayný dönemde öteki sanayi dallarý da büyük bir
refaha eriþmiþlerdir. Pamuklu dokuma iþçilerinin ve bu sanayie
baðlý bütün öteki iþçilerin ücretleri, 1860 yýlýnda, daha önce görülmedik bir düzeye yükselmiþtir. Amerikan bunalýmýnýn çýkagelmesiyle bütün bu ücretler, birdenbire eski tutarlarýnýn yaklaþýk
dörtte-birine indiler. Bu, %300lük bir yükselmenin tersi demektir.
Ücretler, 5ten 20ye çýktýklarýnda %300 yükseldiler diyoruz, 20den
5e düþtüklerinde ise %75 azaldýlar diyoruz; ama bir durumdaki
yükselme ile öteki durumdaki düþmenin tutarý aynýdýr, yani 15
þilindir. Demek ki bu, ücret oranlarýnda benzeri olmayan ani bir
[sayfa 51] deðiþiklikti ve, ayný zamanda, yalnýz pamuklu sanayiinde
çalýþan iþçileri deðil, ama bu sanayie dolaylý bir biçimde baðýmlý
olan iþçileri de sayarsak, tarým iþçilerinin sayýsýnýn yarýsýndan fazla
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iþçiyi kapsýyordu. Bu durumda buðdayýn fiyatý düþtü mü? Hayýr,
1858-1860 arasýndaki üç yýl boyunca yýllýk ortalama quarter baþýna
47 þilin 8 peni olan fiyatý, 1861-1863 arasýndaki üç yýl için yýlda ortalama quarter baþýna 55 þilin 10 peni oldu. Ödeme araçlarýna gelince,
1860taki 3.378.102 sterline karþýlýk 1861de 8.673.232 sterlin vardý,
yani 1861de 1860takinden 5.295.130 sterlin daha fazla para basýldý.
Banknot dolaþýmýnýn 1861 yýlýnda 1860takinden 1.319.000 sterlin
daha az olduðu doðrudur. Bunu çýkaralým. Gene de, 1861 yýlý için,
elveriþli bir yýl olan 1860a oranla, geriye 3.976.130 sterline varan,
yani yuvarlak hesap 4 milyona varan bir ödeme araçlarý fazlalýðý
kalýyor; ama Ýngiltere Bankasýnýn altýn rezervi, ayný zamanda, ayný
oranda olmasa bile, hiç deðilse hemen hemen eþit oranda
düþmüþtü.
1862 yýlýný 1842 ile karþýlaþtýrýnýz. Dolaþýmdaki metalarýn deðer
ve miktarýndaki korkunç artýþ bir yana býrakýlýrsa, 1862de Ýngiltere
ve Gallerdeki demiryollarý için yalnýzca olaðan hisse senedi, tahvil,
vb. iþlemlerine ödenen sermaye tutarý 320.000.000 sterlini buluyordu,
ki bu tutar, 1842de, masal gibi gelirdi insana. Ama bununla birlikte,
dolaþýmdaki ödeme araçlarýnýn tüm toplamý, 1862 ile 1842de aþaðýyukarý ayný idi. Yalnýz metalarda deðil, ama bütün para iþlemlerindeki muazzam deðer artýþýna karþýlýk, ödeme araçlarýnýn devamlý
azalmasýna doðru genel bir eðilim bulunduðunu göreceksiniz. Dostumuz Westonýn görüþüne göre, bu, çözümü olmayan bir bilmecedir.
Sorunun biraz daha derinine inseydi, ücretler bir yana býrakýlýrsa, hatta ücretlerin sabit kaldýklarýný kabul ederek, dolaþýma
sokulacak metalarýn deðer ve miktarýnýn ve, genel olarak, hesap
kapatacak para. iþlemleri tutarýnýn her gün deðiþtiðini; dolaþýma
sürülen kaðýt paralar tutarýnýn her gün deðiþtiðini; herhangi bir
para kullanýlmaksýzýn, senetler, çekler, açýk hesaplar, kliring bankalarý aracýlýðýyla gerçekleþtirilen ödemeler tutarýnýn her gün deðiþtiðini; madeni paraya gereksinme duyulduðu ölçüde, dolaþýmdaki
para sikkeleri ile banka mahzenlerindeki sikke ve altýn rezervleri
arasýndaki [sayfa 52] oranýn her gün deðiþtiðini; ulusal dolaþýmda kullanýlan para olarak basýlmamýþ külçe altýn tutarý ile uluslararasý dolaþým için dýþarý gönderilen altýn tutarýnýn her gün deðiþtiðini görürdü.
Ve ödeme araçlarýnýn sabitliði gibi bir dogmanýn, her günkü olgularla
baðdaþmayan korkunç bir yanýlgý olduðunu görürdü. Para dolaþýmý-
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na iliþkin yasalar konusundaki yanlýþ anlayýþýný ücretlerin yükseltilmesine karþý bir kanýt olarak kullanacaðý yerde, ödeme araçlarýnýn
kendilerini durmadan deðiþen koþullara uyarlamalarýný saðlayan
yasalarý araþtýrýrdý.
IV. [ARZ VE TALEP]

Dostumuz Weston, repetito est mater studiorum, yani
yineleme incelemenin anasýdýr biçimindeki Latin atasözünü kabul
ediyor; bunun içindir ki, ilk dogmasýný, yani ücretlerin yükseltilmesi
nedeniyle dolaþým araçlarýnýn kýsýtlanmasýnýn sermayede bir
azalmaya yolaçacaðý vb. dogmasýný yeni bir biçim içersinde yineledi.
Onun para dolaþýmýna olan tutkunluðunu daha önce ele almýþ
olduðumdan, para dolaþýmýndaki hayali olasýlýklardan ileri geldiðini
sandýðý hayali sonuçlar üzerinde durmayý tamamen yersiz buluyorum. Bu bakýmdan, o kadar deðiþik biçimler altýnda tekrar tekrar
ortaya çýkardýðý, ama gene de hep ayný kalan dogmasýný, derhal
en yalýn teorik biçimine indirgeyeceðim.
Bir tek gözlem, onun ele aldýðý konuyu nasýl da eleþtiri zihniyetinden yoksun olarak iþlediðini bütün açýklýðýyla gösterir. O, ücretlerin artmasýna ya da bundan doðan yüksek ücretlere karþý çýkýyor.
Öyleyse ona soruyorum: Yüksek ücret nedir, düþük ücret nedir?
Neden, örneðin haftada 5 þilin düþük bir ücret, haftada 20 þilin ise
yüksek bir ücret sayýlýr? Eðer 5, 20ye kýyasla düþükse, 20, 200e
kýyasla daha da düþüktür. Eðer bir kimse termometre üzerine bir
konferans veriyorsa ve iþe düþük dereceler ve yüksek dereceler
üzerine nutuk atmakla baþlýyorsa, hiç bir þey öðretmeyecektir. Her
þeyden önce, bana, suyun donma derecesinin ve kaynama derecesinin nasýl belirlendiðini açýklamasý, ve bu standart noktalarýn
nasýl termometre tüccarlarýnýn ya da yapýmcýlarýnýn kaprisleri ile
deðil de, doða yasalarýyla saptandýðýný [sayfa 53] tanýtlamasý gerekir.
Oysa, ücretler ve kârlara iliþkin olarak, yurttaþ Weston, bu standart
noktalarý ekonomik yasalardan çýkarmayý ihmal etmekle kalmamýþ,
bunlarý aramak zorunluluðunu bile duymamýþtýr. Halk dilindeki
düþük ve yüksek terimlerini, sabit bir anlama sahiplermiþ gibi benimsemekle yetinmiþtir, oysa ücretlerin ancak onlarýn büyüklüklerini ölçmeye yarayan bir standarda göre yüksek ya da düþük
olduklarýnýn söylenebileceði açýktýr.
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Neden belirli bir nicelikteki emek karþýlýðýnda belirli bir miktar para ödendiðini bana söyleyemeyecektir. Eðer bana, Bu, arz
ve talep yasasýnca düzenlenmiþtir diye yanýt verecek olursa, ona,
her þeyden önce, bizzat arz ve talebin hangi yasaya göre düzenlendiðini sormam gerekir. Ve böyle bir karþýlýk, onu hemen tartýþma
dýþý býrakýrdý. Emek arzý ile talebi arasýndaki iliþkiler sürekli olarak
deðiþir, ve bu deðiþikliklerle birlikte emeðin pazardaki fiyatlarý da
deðiþir. Eðer talep arzý aþarsa, ücretler yükselir; eðer arz talebi
aþarsa, ücretler düþer; bazý durumlarda, arz ve talebin gerçek durumunu, örneðin grevle ya da baþka bir yôntemle sýnamak zorunlu
olsa bile, bu böyledir. Eðer arzý ve talebi ücretleri ayarlayan bir
yasa olarak kabul ederseniz, ücretlerin yükselmesine karþý atýp tutmak çocukça olduðu kadar boþuna da olurdu, çünkü, baþvurduðunuz bu yüce yasaya göre, ücretlerin dönemsel olarak yükselmesi,
dönemsel olarak düþmesi kadar zorunlu ve meþrudur. Ama eðer
arz ve talebi ücretleri düzenleyen bir yasa saymazsanýz, o zaman
size bir kez daha Neden belirli bir nicelikteki emek karþýlýðýnda
belirli bir miktar para ödenir? sorusunu sorarým.
Ama sorunu daha geniþ bir bakýþ açýsýndan inceleyelim.
Eðer emeðin ya da baþka herhangi bir metaýn deðerinin, son tahlilde, arz ve talep tarafýndan belirlendiðini varsaydýnýz, tam bir yanýlgý
içinde olurdunuz. Arz ve talep, pazar fiyatlarýndaki geçici dalgalanmalardan baþka bir þeyi düzenlemez. Arz ve talep, bir metaýn
pazar fiyatýnýn neden kendi deðerinin üstüne çýktýðýný ya da altýna
düþtüðünü açýklar, hiç býr zaman bu deðerin kendisini deðil. Varsayalým ki, arz ve talep birbirlerini dengeliyorlar, ya da iktisatçýlarýn
dedikleri gibi, ödeþiyorlar. Bu karþýt güçler eþitlendikleri anda birbirlerini felce uðratýrlar ve þu ya da bu yönde etkin [sayfa 54] olmaktan
çýkarlar. Arz ve talep eþitlendiði, dolayýsýyla etkin olmaktan çýktýðý
anda, bir metaýn pazar fiyatý kendi gerçek deðeri ile, yani pazar
fiyatýnýn onun etrafýnda dalgalandýðý standart fiyatý ile çakýþýr. Bu
deðerin mahiyetini araþtýrýrken, arz ve talebin pazar fiyatlarý üzerindeki geçici etkileri ile bir alýp veremediðimiz olamaz. Bu, ücretler
için olduðu kadar, öteki bütün metalarýn fiyatlarý için de geçerlidir.
V. [ÜCRET VE FÝYAT]

Dostumuzun bütün savlarý, teorik olarak, olabildiðince
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yalýnlaþtýrýldýðýnda, bir tek dogmaya indirgenir: Metalarýn fiyatlarý,
ücretlerle belirlenir ya da düzenlenir.
Bu eskimiþ ve çürütülmüþ yanýlgýya karþý pratik gözlemin
tanýklýðýna baþvurabilirdim. Emeklerine göreli olarak yüksek fiyat
biçilen Ýngiliz fabrika iþçilerinin, madencilerin, tersane iþçilerinin
vb., ürünlerinin ucuzluðu ile bütün öteki uluslarý altettiklerini; oysa
örneðin göreli olarak düþük fiyat biçilen Ýngiliz tarým iþçisinin ürettiði
ürününün pahalýlýðý yüzünden, bütün öteki uluslarca altedildiðini
söyleyebilirdim. Ayný ülkedeki mal çeþitlerini ve deðiþik ülkelerin
metalarýný birer birer karþýlaþtýrarak, gerçek olmaktan çok görünüþteki bazý istisnalar bir yana, ortalama olarak, yüksek fiyat biçilen
emeðin düþük fiyatlý metalarý ürettiðini, düþük fiyat biçilen emeðin
ise yüksek fiyatlý metalarý ürettiðini gösterebilirdim. Elbette ki bu,
bir durumda emeðin yüksek fiyatýnýn, öteki durumda emeðin düþük
fiyatýnýn, bu birbirine taban tabana karþýt sonuçlarýn, karþýlýklý nedenleri olduklarýný tanýtlamazdý; oysa bu, metalar fiyatlarýnýn, emeðin fiyatlarý tarafýndan belirlenmediðini kesenkes tanýtlar. Ama bu
ampirik yöntemi kullanmamýza hiç gerek yok.
Yurttaþ Westonýn metalar fiyatlarýnýn ücretler tarafýndan
belirlendiði ya da düzenlendiði dogmasýný öne sürdüðü belki de
yadsýnabilir. Gerçekten de bunu hiç bir zaman böyle formüle etmemiþtir. Tersine, kâr ile rantýn metalarýn fiyatlarýný oluþturan öðeler
arasýnda bulunduklarýný, çünkü, yalnýzca iþçinin ücretinin deðil,
kapitalistin kârýnýn ve toprak sahibinin rantýnýn da metalarýn fiyatlarý
ile ödendiðini söylemiþtir. Peki ama, onun fikrince, fiyat nasýl oluþur?
Önce [sayfa 55] ücretler ile. Sonra, fiyata kapitalist hesabýna bir yüzdelik
ve toprak sahibi hesabýna da bir baþka yüzdelik eklenir. Bir metaýn
üretiminde kullanýlan iþçilerin ücretleri 10 olsun. Eðer kâr oraný
%100 ise, kapitalist ödenmiþ ücretlere 10 eklerdi, eðer rant oraný
da ücretlerin %l00ü ise, bir 10 daha eklenirdi. O zaman metaýn
toplam fiyatý 30 olacaktýr. Ama, bu cinsten bir fiyat belirlemesi,
fiyatlarýn ücretlerle, belirlenmesinden baþka bir þey olmazdý. Yukardaki örnekte, ücretler 20ye yükseldiðinde, metaýn fiyatý 60a yükselecektir, vb.. Ücretlerin, fiyatlarý düzenlediði dogmasýný savunan
bütün modasý geçmiþ ekonomi politik yazarlarý, kârý ve rantý,
ücretlere yapýlan basit yüzde ilaveleri olarak ele alarak bu dogmayý
tanýtlamaya çalýþmýþlardýr. Besbelli ki, bunlardan hiç biri, bu yüzdelerin sýnýrlarýný herhangi bir ekonomik yasaya baðlayamamýþlardýr.
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Tersine, kârýn gelenekle, alýþkanlýkla, kapitalistin iradesi ile, ya da
gene ayný derecede keyfi ve açýklanamaz herhangi baþka bir yöntemle düzenlendiðine inandýklarý anlaþýlýyor. Kârlarýn kapitalistler
arasýnda rekabetle belirlendiðini iddia etmelerinin hiç bir anlamý
yoktur. Bu rekabet, elbette ki, sanayiin çeþitli dallarýndaki deðiþik
kâr oranlarýný eþitler ya da ortalama bir düzeye indirger, ama bu,
hiç bir zaman, bu düzeyin kendisini, yani genel kâr oranýný belirleyemez.
Metalarýn fiyatlarýnýn ücretler tarafýndan belirlendiðini söylediðimizde bundan ne anlýyoruz? Ücret, emeðin fiyatýna verilen
bir addan baþka bir þey olmadýðýna göre, bu, meta fiyatlarýnýn
emek fiyatý ile belirlendiði anlamýna gelir. Fiyat, deðiþim-deðeri
olduðundan deðerden sözettiðim zaman daima deðiþim-deðerini
kastediyorum, yani para olarak ifade edilen deðiþim-deðeri olduðundan, bu önerme þunu demeye gelir: metalarýn deðeri, emeðin
deðeri ile belirlenir ya da emeðin deðeri, deðerlerin genel ölçüsüdür.
Peki öyleyse emeðin deðerinin kendisi nasýl belirlenir? Ýþte
burda bir ölü noktaya ulaþýyoruz. Elbette ki, mantýklý olarak
düþünmeye çalýþýrsak bir ölü noktaya ulaþýyoruz. Oysa bu dogmanýn
savunucularý, mantýki kaygýlarla kendilerini sýkýntýya sokmuyorlar.
Örneðin, dostumuz Westona bakýn. Ýlkönce, bize, ücretlerin meta
fiyatlarýný düzenlediklerini, ve dolayýsýyla ücretler yükseldiði zaman
fiyatlarýn da [sayfa 56] yükselmek zorunda olduklarýný söyledi. Sonra
bir yarým dönüþ yaparak ücret artýþlarýnýn bir iþe yaramayacaðýný,
çünkü meta fiyatlarýnýn da yükselmiþ olduklarýný ve ücretlerin
aslýnda, karþýlýðýnda harcandýklarý metalarýn fiyatlarý ile ölçüldüklerini
göstermeye çalýþtý. Böylece, iþe, emek deðerinin metaýn deðerini
belirlediðini söylemekle baþlanýyor, ve metaýn deðerinin emeðin
deðerini belirlediði iddia edilerek bitiriliyor. Böylece, kýsýr bir döngü
içinde, hiç bir sonuca ulaþamadan, bir o yana, bir bu yana dönüp
duruluyor.
Kýsacasý, eðer herhangi bir metaýn, örneðin emeðin, buðdayýn
ya da baþka bir metaýn deðerini, deðerin genel ölçüsü ve düzenleyicisi yaparsak, güçlüðün yerini deðiþtirmekten baþka bir þey
yapmadýðýmýz açýktýr, çünkü, bir deðeri baþka bir deðerle belirlemiþ
oluruz ki, bu son deðerin kendisinin de belirlenmesine gerek vardýr.
En soyut biçimiyle ifade edildiðinde, ücretler metalarýn
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fiyatlarýný belirler dogmasý þuna varýr: deðer deðerle belirlenir,
ve aslýnda bu safsata da, deðer hakkýnda hiç bir þey bilmediðimiz
anlamýna gelir. Eðer bu öncülü kabul edersek, ekonomi politiðin
bütün genel yasalarý salt boþ laflar halini alýr. Onun için, Ricardonun
en büyük erdemi, 1817de yayýnlanan The Principles of Political
Economyde, herkesin kabul ettiði ve yinelene yinelene usanç veren
ücretler fiyatlarý belirler safsatasýný tepeden týrnaða yýkmak oldu;
o safsata ki, Adam Smith ve onun Fransýz öncelleri, araþtýrmalarýnýn
gerçekten bilimsel olan bölümlerinde onu boþlamýþlar, ama
yapýtlarýnýn daha yüzeysel ve halka hitabeden bölümlerinde yeniden
ele almaktan da geri durmamýþlardýr.
VI. [DEÐER VE EMEK]

Yurttaþlar, sorunun gerçekten geliþtirilmesi gereken noktasýna varmýþ bulunuyorum. Bunu pek doyurucu bir biçimde yapacaðýma söz veremem, çünkü bunu yapabilmem için bütün ekonomi
politik alanýný baþtan-baþa ele almam gerekir. Ancak, Fransýzlarýn
effleurer la question* dedikleri gibi, yalnýzca bellibaþlý noktalarýna
deðinebilirim. [sayfa 57]
Kendi kendimize sormak zorunda olduðumuz birinci soru
þudur: Bir metaýn deðeri nedir? Nasýl belirlenir?
Ýlk bakýþta insana öyle gelebilir ki, bir metaýn deðeri tamamýyla göreli bir þeydir ve meta baþka metalarla olan iliþkileri içinde
düþünülmedikçe deðeri saptanamaz. Gerçekte, bir metaýn deðerinden, deðiþim-deðerinden sözettiðimizde, kafamýzda, bu metaýn,
bütün öteki metalar karþýlýðýnda deðiþildiði oransal nicelikler vardýr.
Ama o zaman þöyle bir soru çýkar ortaya: Metalarýn birbirleriyle
deðiþildikleri bu oranlar nasýl düzenlenir?
Deneyimle biliyoruz ki, bu oranlar son derece çeþitlidir. Bir
tek metaý, örneðin buðdayý ele alalým, bir quarter buðdayýn, hemen
hemen sýnýrsýz derecede deðiþik orantýlar içinde çeþitli metalar
karþýlýðýnda deðiþildiðini görürüz. Gene de, ister ipek, altýn, ya da
ister herhangi bir baþka meta ile ifade ediliyor olsun, metaýn bu
deðeri, her zaman ayný kaldýðýna göre, çeþitli mallar karþýlýðýnda
deðiþiliþindeki bu farklý oranlardan ayrý ve baðýmsýz olmasý gerekir.
* Soruna þöyle bir deðinmek. -ç.
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Çeþitli metalar arasýndaki bu çeþitli eþdeðerlikler, bambaþka bir
biçimde ifade edilebilmelidir. Ayrýca, bir quarter buðday, belli bir
orana göre demir ile deðiþilir, ya da bir quarter buðdayýn deðeri
demirin belli bir niceliði ile ifade edilir dediðim zaman, buðdayýn
deðeri ve onun demir olarak eþdeðeri herhangi bir üçüncü þeye
eþittirler, bu üçüncü þey, ne buðdaydýr, ne de demirdir, çünkü
bunlar ayný büyüklüðü ayrý ayrý iki biçim altýnda ifade etmektedirler
demiþ oluyorum. O halde, bunlardan herbiri, buðday kadar demir
de, birbirlerinden baðýmsýz olarak, onlarýn ortak ölçüsünü meydana
getiren o üçüncü þeye indirgenebilmelidir.
Bu noktayý aydýnlatmak için çok basit bir geometri örneðine
baþvuracaðým. Çok deðiþik biçim ve büyüklükteki üçgenlerin
alanlarýný karþýlaþtýrdýðýmýz zaman, ya da üçgenleri dörtgenlerle ya
da baþka doðru çizgili bir þekil ile karþýlaþtýrdýðýmýz zaman ne yapýyoruz? Herhangi bir üçgenin alanýný, görülebilen biçiminin bambaþka bir ifadesine çeviriyoruz. Üçgenlerin alanlarýnýn, doðalarý gereði, tabanlarý ile yüksekliklerinin çarpýmýnýn yansýna eþit olduðunu
bulduktan sonra, her çeþit üçgenin ya da doðru [sayfa 58] çizgili bütün
þekillerin farklý olan deðerlerini birbirleriyle kýyaslayabiliriz, çünkü
bunlarýn hepsi belli sayýda üçgenlere bölünebilirler.
Metalarýn deðerleri için de ayný yola baþvurmak gerekir.
Bunlarýn hepsini, yalnýzca o ortak ölçüyü hangi oranda içerdiklerine
göre birbirlerinden ayýrdederek, hepsi için geçerli olan ortak bir
ifadeye indirgeyebilmemiz gerekir.
Metalarýn deðiþim-deðerleri, bu nesnelerin toplumsal iþlevlerinden baþka bir þey olmadýðýndan ve deðiþim-deðerlerinin metalarýn doðal nitelikleri ile ortak hiç bir yaný bulunmadýðýndan, ilkin
þunu sormalýyýz: Bütün metalarýn ortak toplumsal tözü nedir? Emektir. Bu metaý üretmek için, ona belli bir nicelikte emek uygulamak,
ya da katmak gerekir. Ama yalnýz emek demiyorum, toplumsal
emek diyorum. Kendi kiþisel dolaysýz kullanýmý için, kendisi
tüketmek üzere bir nesne üreten bir adam, bir ürün yaratýr, ama
bir meta yaratmaz. Kendi kendine yeten bir üretici olarak toplumla
ortak hiç bir þeyi yoktur. Ama bir meta üretmek için, bu adamýn
yalnýz herhangi bir toplumsal gereksinmeyi karþýlayacak bir þey
üretmesi deðil, kendi emeðinin de toplum tarafýndan harcanan
toplam emeðin bir öðesi ya da bir parçasý olmasý gerekir. Emeðinin,
toplum içindeki iþbölümüne baðýmlý olmasý gerekir. Öteki iþbölüm-
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leri olmaksýzýn bu emek hiç bir þeydir, ve kendisi de öteki iþbölümlerini bütünlemek için gereklidir. Metalarý deðer olarak ele aldýðýmýzda, onlara yalnýzca gerçekleþmiþ, belirlenmiþ, ya da isterseniz,
billurlaþmýþ toplumsal emek gözü ile bakarýz. Bu açýdan metalar,
birbirlerinden, ancak, daha çok ya da daha az emek miktarýný
temsil etmeleri bakýmýndan ayýrdedilirler; örneðin, bir ipek mendil
için, bir kiremit için olduðundan daha büyük miktarda emek kullanýlmýþtýr. Peki ama emeðin miktarý nasýl ölçülür? Emeðin sürdüðü
zamana göre, emeði saatle, günle vb., ölçerek. Bu ölçüyü kullanmak için, elbette ki, bütün emek cinsleri, birim olarak, ortalama
ya da basit emeðe indirgenir.
Demek ki, þu sonuca varýyoruz: bir metaýn, toplumsal emeðin
billurlaþmasý olduðu için bir deðeri vardýr. Onun deðerinin, göreli
deðerinin büyüklüðü, içinde taþýdýðý bu [sayfa 59] toplumsal tözün az
ya da çok oluþuna, yani üretimi için zorunlu olan emeðin göreli
miktarýna baðlýdýr. Metalarýn göreli deðerleri, demek ki, herbirinde
kullanýlmýþ, gerçekleþmiþ, belirlenmiþ emek nicelikleri ya da toplamlarý ile belirlenir. Ayný emek zamaný içinde üretilebilen metalarýn
karþýlýklý miktarlarý eþittir. Ya da, bir metaýn içinde temsil edilen
emek miktarý, baþka bir metaýn içinde temsil edilen emek miktarýna
göre neyse, o metaýn deðeri de ötekinin deðerine göre odur.
Ama sanýyorum ki, çoðunuz bana þunu soracaksýnýz: metalarýn deðerlerinin ücretler tarafýndan belirlenmesi ile, üretimleri
için zorunlu göreli emek miktarý ile belirlenmesi arasýnda gerçekten
de bu kadar büyük bir fark, ya da herhangi bir fark var mýdýr? Bununla birlikte, bilmeniz gerekir ki, emeðin ödülü ile emeðin miktarý
birbirinden tamamýyla ayrý iki þeydir. Örneðin, bir quarter buðday
ile bir ons altýnýn içinde eþit miktarlarda emek bulunduðunu varsayalým. Bu örneði alýyorum, çünkü, deðerin gerçek niteliðine parmak basan ilk kiþilerden biri olarak Benjanýin Franklin, 1729da
yayýnlanan A Modest Inquiry into the Nature and Necessity ot a
Paper Curreny adýný taþýyan ilk denemesinde bu örnekten
yararlanýyor. Evet, demek ki, bir quarter buðday ile bir ons altýnýn
eþit deðerlerde olduklarýný, yani eþdeðer olduklarýný, çünkü ortalama
emeðin eþit miktarlarýnýn billurlaþmasý olduklarýný ve bu metalarýn
herbirinin içinde þu kadar günlük ya da þu kadar haftalýk emek
bulunduðunu varsayýyoruz. Altýnýn ve tahýlýn göreli deðerlerini böyle
belirlerken, her ne biçimde olursa olsun, tarým iþçilerinin ve
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madencilerin ücretleri ile ilgileniyor muyuz? Hiç de deðil. Onlarýn
gündelik ya da haftalýk emeklerinin ödeniþ tarzýný ya da hatta ücretli
emek kullanýlýp kullanýlmadýðý sorusunu tamamen belirsiz
býrakýyoruz. Ücretli emek kullanýlmýþ olsaydý bile, ücretler birbirlerinden çok farklý olabilirdi. Emeði bir quarter buðdayýn içine katýlmýþ
olan iþçi bunun için ancak iki bushel* buðday alýrken, madende
çalýþan iþçi altýn onsunun yarýsýný alýyor olabilir. Ya da ücretlerin
eþit olduðunu varsayarsak, bu ücretler, onlar [sayfa 60] tarafýndan
üretilen metalarýn deðerlerinden akla gelebilecek her oranda sapma
gösterebilirler. Ücretler, bir quarter buðdayýn ya da bir ons altýnýn
yarýsý, üçte-biri, dörtte-biri ya da beþte-biri tutarýnda olabilir. Bu
ücretler, elbette ki, üretilen metalarýn deðerlerini aþamazlar, onlardan daha yüksek olamazlar, ama akla gelebilecek her oranda daha
az olabilirler. Ücretler ürünlerin deðerleri ile sýnýrlýdýr, ama ürünlerin
deðerleri ücretlerle sýnýrlý deðildir. Ve, her þeyden önce, deðerler,
yani örneðin altýn ve buðdayýn göreli deðerleri, kullanýlan emeðin
deðeri, yani ücretler, hiç hesaba katýlmadan saptanmýþtýr. Demek
ki, metalarýn deðerlerinin içerlerinde bulunan emeðin göreli miktarlarý ile belirlenmesi, metalarýn deðerlerinin emeðin deðeri ile, ya
da ücretlerle belirlenmesi biçimindeki totolojik yöntemden bambaþka bir þeydir. Bu nokta, incelememiz boyunca daha da aydýnlanacaktýr.
Bir metaýn deðiþim-deðerini hesaplarken, en son kullanýlan
emek miktarýna, metaýn hammaddesi içine daha önce katýlmýþ
emek miktarýný da, onun gibi, bu emeðe yardýmcý olan aletlere,
avadanlýklara, makinelere ve binalara katýlmýþ emek miktarýný da
eklemek gerekir. Örneðin, belli bir miktardaki pamuk ipliðinin deðeri, eðirme sýrasýnda pamukta billurlaþmýþ ve ona katýlmýþ emek
miktarý, daha önceden pamuðun kendisinde gerçekleþmiþ olan
emek miktarý, kullanýlan kömüre, yaða ve öteki yardýmcý maddelere
katýlmýþ emek miktarý, buharlý makinelerde, masuralarda, fabrika
binalarýnda vb. bulunan emek miktarýdýr. Aletler, makineler, binalar
gibi gerçek anlamda iþ araçlarý denen þeyler, yinelenen üretim
süreci boyunca, uzun ya da kýsa bir süre tekrar tekrar kullanýlýrlar.
Eðer onlar da hammaddeler gibi bir anda tüketilselerdi, tüm deðerleri, bir anda, üretimine yardýmcý olduklarý metaya aktarýlmýþ olurdu.
* Yaklaþýk 13 litre, yani 1 quarterýn 1/22si kadar. -ç.
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Ama, örneðin bir masura ancak azar azar yýprandýðýndan, ortalama
ömrüne ve belirli bir süredeki, diyelim bir gün içindeki ortalama
yýpranmasýna dayandýrýlan ortalama bir hesap yapýlýr; bu yolla,
masuradan bir günde dokunan ipliðe ne kadar deðer geçtiði, ve
dolayýsýyla, örneðin, bir kilo iplikte cisimleþmiþ toplam deðer miktarýnýn ne kadar kýsmýnýn masura içinde önceden gerçekleþtirilmiþ
emek [sayfa 61] miktarýndan geldiði hesaplanýr. Þimdiki konumuz
bakýmýndan bu nokta üzerinde daha fazla durmamýzýn gereði yok.
Eðer bir metaýn deðeri, o metaýn üretimine verilen emek
miktarý tarafýndan belirleniyorsa, bir iþçi ne kadar tembel ve beceriksiz olursa, onun yaptýðý metaýn da o kadar fazla deðer taþýyacaðý,
çünkü, o metaýn yapýmý için gerekli-emeðin daha uzun zaman alacaðý sanýlabilir. Ama bu talihsiz bir hata olurdu. Anýmsayacaksýnýz,
ben, toplumsal emek deyimini kullandým, ve bu toplumsal
nitelemesi pek çok þeyi içerir. Bir metaýn deðeri, o metaýn içinde
taþýdýðý cisimleþmiþ ya da billurlaþmýþ emek miktarý tarafýndan
belirlenir dediðimiz zaman, belli toplumsal bir durumda, üretimin
belirli ortalama toplumsal koþullarý içinde ve kullanýlan emekte
ortalama bir yeðinlik ve beceri olmak üzere, o metaýn üretimi için
gereken emek miktarýný anlýyoruz. Ýngilterede, buharla iþleyen dokuma tezgahý, kolla iþleyen dokuma tezgahý ile rekabete giriþtiði
zaman, belirli bir iplik miktarýný bir karýþ pamukluya ya da beze
döndürmek için eskisinin ancak yansý kadar bir emek-zamaný
gerekli oldu. Zavallý el tezgahý dokumacýsý, o zaman, daha önceleri
çalýþtýðý 9-10 saat yerine, þimdi günde 17-18 saat çalýþýyordu. Ama
bu 20 saatlik emeðin ürünü, 10 saatlik toplumsal emek-zamanýndan
fazlasýný, yani belirli bir iplik miktarýný dokunmuþ kumaþ haline
döndürmek için gerekli 10 saatlik toplumsal emekten fazlasýný
temsil etmiyordu. Demek ki, 20 saatlik ürününün deðeri, eskiden
10 saatlik ürününün deðerinden hiç de daha fazla deðildi.
Þu halde, eðer bir meta içinde cisimleþmiþ toplumsal olarak
gerekli-emek miktarý o metaýn deðiþim-deðerini belirliyorsa, bir
metaýn üretimi için gerekli olan emek miktarýndaki her artma,
onun deðerini artýracak, ve her azalma da azaltacaktýr.
Eðer, sözünü ettiðimiz metalarýn üretimleri için gerekli-emek
miktarlarý deðiþmeden kalsaydý, onlarýn göreli deðerleri de deðiþmeden kalýrdý. Ama durum hiç de öyle deðildir. Bir metaýn üretimi
için gerekli-emek miktarý, kullanýlan emeðin üretici gücündeki
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deðiþikliklerle birlikte durmadan deðiþir. Emeðin üretici gücü ne
kadar büyük olursa, belirli bir emek-zamaný içerisinde o kadar çok
üretim [sayfa 62] yapýlýr; üretici gücün büyüklüðü ne kadar azsa, ayný
zaman içinde o kadar daha az üretilir. Örneðin, nüfusun artmasý
sonucu daha düþük verimlilikteki topraklarý iþlemek zorunda
kalýnsa, ayný miktarda üretim, ancak, daha büyük miktarda bir
emek kullanýmý ile elde edilebilirdi ve sonuç olarak da tarým
ürünlerinin deðeri yükselirdi. Öte yandan, eðer modern üretim araçlarý ile, bir tek iplikçi; bir iþgünü içinde, eskiden ayný zaman içinde
çýkrýkla yapabildiðinden binlerce kez daha fazla pamuðu iplik haline
getirebiliyorsa, besbelli ki, her bir kilo pamuk eskisinden binlerce
kez daha az emek emecektir ve bundan dolayý da iplik eðirilmesi
sýrasýnda her kilo pamuða katýlan deðer eskisinden bin kez az
olacaktýr. Ýpliðin deðeri de bir o kadar düþecektir.
Çeþitli halklarda, çalýþmada kazanýlan ustalýk, becerideki ve
doðal enerjideki ayrýlýklar bir yana býrakýlacak olursa, emeðin üretici
güçleri esas olarak þunlara baðlý olacaktýr:
1. Topraðýn, madenlerin vb. verimliliði gibi emeðin doðal
koþullarýna;
2. Büyük üretimden, sermaye yoðunlaþmasýndan ve emeðin
birleþmesinden, ilerleyen iþbölümünden, makinelerden, geliþmiþ
yöntemlerden, kimyasal ve baþka doðal güçlerin kullanýlmasýndan,
haberleþme ve taþýma sayesinde zamanýn ve uzaklýðýn kýsalmasýndan, ve bilimin doðal güçlere egemen olmasýndan ve onlarý emeðin
hizmetine koymasýna yardýmcý olan ve emeðin toplumsal ya da
kooperatif niteliðini geliþtiren bütün öteki icatlardan elde edilen
emeðin toplumsal güçlerinin durmadan iyileþmesine. Emeðin üretici
gücü ne kadar büyükse, belirli bir miktar ürün için kullanýlan emek
de o kadar azdýr; böylece ürünün deðeri de daha azdýr. Emeðin
üretici gücü ne kadar azsa, ayný miktar ürün için kullanýlan emek
miktarý da o kadar fazladýr; böylece deðeri de o kadar daha büyüktür. Böylece, genel bir yasa olarak, þunu koyabiliriz:
Metalarýn deðerleri, üretimlerinde kullanýlan emek-zamaný
ile doðru orantýlýdýr ve kullanýlan emeðin üretici gücü ile ters orantýlýdýr.
Buraya kadar yalnýz deðerden sözettiðimizden, deðerin aldýðý
özgül bir biçim olan fiyat hakkýnda da birkaç söz ekleyeceðim.
[sayfa 63]
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Kendi baþýna, fiyat, deðerin parasal ifadesinden baþka bir
þey deðildir. Örneðin, bu ülkenin bütün metalarýnýn deðerleri altýnfiyat olarak ifade edilirler. Kýta üzerinde ise, esas olarak, gümüþfiyat olarak ifade edilirler. Altýnýn ya da gümüþün deðeri, bütün
öteki metalarýn deðerleri gibi, elde edilmeleri için gerekli emek
miktarý ile belirlenir. Ulusal üretiminizin, içinde ulusal emeðinizin
belirli bir miktarýnýn billurlaþmýþ bulunduðu belli bir tutarýný, altýn
ve gümüþ satýcýsý ülkelerin içinde kendi emeklerinin belli bir miktarýnýn billurlaþmýþ bulunduðu üretimleri karþýlýðýnda deðiþiyorsunuz.
Ýþte böylece, gerçekte bir trampa ile, bütün metalarýn deðerlerini,
herbirinin kendi yapýmlarýnda kullanýlmýþ emek nicelikleri demek
olan deðerlerini altýn ve gümüþ olarak ifade etmesini öðreniyorsunuz. Deðerin parasal ifadesine, ya da ayný þey demek olan, deðerin
fiyata çevrilmesine daha yakýndan bakýldýðýnda, bunun, bütün
metalarýn deðerlerine baðýmsýz ve türdeþ bir biçim verme ya da bu
deðerleri eþit toplumsal emek miktarlarý olarak ifade etme süreci
olduðunu görürsünüz. Deðerin parasal bir ifadesinden baþka bir
þey olmadýðý kadarýyla, fiyata, Adam Smith doðal fiyat, Fransýz
fizyokratlarý ise prix necessaire* adýný verdiler.
Þu halde deðer ile pazar fiyatý arasýndaki, ya da doðal fiyat
ile pazar fiyatý arasýndaki iliþki nedir? Hepiniz biliyorsunuz ki, tek
tek ele alýndýklarýnda üreticilerin üretim koþullarý ne kadar ayrý
olursa olsun, ayný türden bütün metalar için pazar fiyatý aynýdýr.
Pazar fiyatý, ancak, pazara belirli bir maldan belirli bir miktarda
sürmek için ortalama üretim koþullarý altýnda ortalama olarak gerekli toplumsal emek miktarýný ifade eder. Bu, belirli bir türden bir
metaýn toplam miktarý üzerinden hesaplanýr.
Buraya kadar, bir metaýn pazar fiyatý, onun deðeri ile çakýþýr.
Öte yandan, kimi kez deðerin ya da doðal fiyatýn üstüne çýkan,
kimi kez de altýna düþen pazar fiyatlarýndaki dalgalanmalar, arz ve
talebin dalgalanmalarýna baðlýdýr. Pazar fiyatýnýn deðerden gösterdiði sapmalar süreklidir, ama Adam Smithin dediði gibi: [sayfa 64]
Doðal fiyat, bütün metalarýn fiyatlarýnýn durmadan oraya
doðru çekildikleri merkez fiyattýr. Çeþitli durumlar, fiyatlarý bazan
bu noktanýn çok yukarýsýnda tutabilirler, bazan da biraz altýna düþürürler. Ama bu durgunluk ve deðiþmezlik noktasýna ulaþmalarýný
* Gerekli fiyat, zorunlu fiyat. -ç.
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önleyen engeller ne olursa olsun, durmadan oraya doðru yönelirler.31
Þu anda, bu noktayý daha ayrýntýlý olarak ele alamýyorum.
Þunu söylemek yeterlidir: eðer arz ve talep birbirlerini dengelerlerse,
metalarýn pazar fiyatlarý, onlarýn doðal fiyatlarýna, yani herbirinin
kendi üretimi için gerekli olan emek miktarlarýnca belirlenen
deðerlerine tekabül eder. Ama arz ve talep sürekli olarak birbirlerini
dengeleme eðilimi göstermek zorundadýrlar, her ne kadar bunu,
bir dalgalanmanýn baþka bir dalgalanmayla, bir artmanýn bir azalmayla ve bir azalmanýn bir artmayla giderilmesi yoluyla yaparlarsa
da. Ama gündelik dalgalanmalarý dikkate almak yerine, örneðin
Tookeun yaptýðý gibi, pazar fiyatlarýnýn hareketini daha uzun bir
dönem içinde tahlil ederseniz, göreceksiniz ki, pazar fiyatlarýndaki
dalgalanmalar, deðerden gösterdikleri sapmalar, iniþ ve çýkýþlar
birbirlerini etkisizleþtirirler ve dengelerler; öyle ki, þimdi üzerinde,
durmadan geçmem gereken tekellerin etkisi ve bazý öteki tadil
edici etmenler bir yana býrakýlýrsa, her türden metalar, ortalama
olarak, kendi deðerinden, yani doðal fiyatlarýndan satýlýrlar. Pazar
fiyatlarýndaki dalgalanmalarýn birbirlerini ne kadar bir zaman parçasý
içinde dengeledikleri, deðiþik meta türleri için baþka baþkadýr, çünkü arzý talebe uyarlamak, bir tür meta için, ötekisi için olduðundan
daha kolaydýr.
Demek ki, genellikle ve daha uzun dönemlerde, her türden
metalar kendi deðerinden satýlýyorlarsa, bireysel kârlarýn deðil, çeþitli
sanayilerin süregiden ve olaðan kârlarýnýn meta fiyatlarýnýn yükseltilmesinden ya da metalarýn kendi deðerlerinden daha yüksek bir
fiyattan satýlmasýndan ileri geldiðini varsaymak saçmadýr. Bu görüþ
tarzýnýn saçmalýðý, genelleþtirildiðinde açýkça ortaya çýkar. Bu durumda, kiþinin satýcý olarak durmadan kazandýðýný, satýn alýcý olarak
durmadan yitirmesi gerekir. Satýcý olmadan alýcý olan, ya da üretici
olmadan tüketici olan kiþiler de vardýr demek, bir þeyi halletmez.
Bu insanlarýn üreticiye ödediklerini, ilkin [sayfa 65] hiç bir karþýlýðý olmaksýzýn, üreticiden almýþ olmalarý gerekir. Eðer biri sizden ilkin
paranýzý alsa, ve sonra sizin metalarýnýzý sizden satýn alarak paranýzý
size geri verse, metalarýnýzý çok pahalý da satsanýz, hiç bir zaman
zenginleþmezsiniz. Bu türden bir iþlem zararý azaltabilir, ama hiç
bir zaman kâr etmeye yaramaz.
Demek ki, kârýn genel mahiyetini açýklamak için, metalarýn,
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ortalama olarak, gerçek deðerlerinden satýldýklarý ve kârlarýn,
metalarýn deðerlerinden, yani onlarda cisimleþmiþ emek miktarýyla
orantýlý olarak satýlmalarý olgusundan kaynaklandýðý ilkesinden yola
çýkmak gerekir. Eðer kârý bu temel üzerinde açýklayamazsanýz, hiç
bir türlü açýklayamazsýnýz. Bu, ters, günlük gözlemlerinizle çeliþen
bir þeymiþ gibi görünür. Yeryüzünün güneþin çevresinde dönmesi
ve suyun çok yanýcý iki gazdan oluþmasý da ayný derecede ters bir
þeydir. Þeylerin yalnýzca aldatýcý görünümlerini yakalayan günlük
deneyime dayanýlarak yargýlandýðýnda, bilimsel gerçek her zaman
terstir.
VII. ÝÞGÜCÜ

Böylesine bir çýrpýda yapýlabildiði kadarýyla, deðerin, her türden metaýn deðerinin mahiyetini tahlil ettikten sonra, þimdi dikkatimizi emeðin özel deðeri üzerine çevirmemiz gerekiyor. Burada da,
görünürdeki bir terslikle sizi tekrar þaþýrtmak zorunda kalacaðým.
Hepiniz kesin olarak þu kanýdasýnýzdýr ki, her gün sattýðýnýz þey
emeðinizdir, o halde emeðin de bir fiyatý vardýr ve, bir metaný fiyatý
onun deðerinin parasal ifadesinden baþka bir þey olmadýðýna göre,
kesin olarak, emek deðeri diye bir þeyin de olmasý gerekir. Ama,
sözcüðün bilinegelen olaðan anlamýnda emek deðeri diye bir þey
yoktur. Deðeri oluþturan þeyin, bir meta içinde billurlaþmýþ gerekliemek miktarý olduðunu gördük. Bu deðer anlayýþýný uyguladýðýmýzda, diyelim on saatlik bir iþgününün deðerini nasýl tanýmlayabiliriz?
Bu iþgünü içerisinde ne kadar emek vardýr? On saatlik On saatlik
bir iþgününün deðeri, on saatlik emeðe, ya da içerdiði emek miktarýna eþittir demek, bir totoloji, üstelik bir saçmalýk olurdu. Elbette
ki, emek deðeri deyiminin gerçek, ama gizli [sayfa 66] anlamýný bir
kez bulunca, deðerin bu akla-aykýrý ve görünüþe göre olanaksýz uygulamasýný açýklayabilecek durumda olacaðýz, týpký gökcisimlerinin
gerçek hareketlerinin ne olduðundan bir kez emin olduk mu, onlarýn görünürdeki ya da salt görüngüsel hareketlerini açýklayabilecek
durumda olmamýz gibi.
Ýþçinin sattýðý þey, doðrudan doðruya emeði deðil, onu kullanma hakkýný geçici olarak kapitaliste devrettiði iþgücüdür. Bu o
kadar doðrudur ki, Ýngilterede de öyle midir bilmem ama, Kýtanýn
bazý ülkelerindeki yasalara göre, bir kimsenin kendi iþgücünü
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satabileceði azami süre belirlenmiþtir. Eðer kiþinin iþgücünü sonsuz
bir süre için satmasýna izin verilseydi, kölelik hemen o anda yeniden
kurulurdu. Böyle bir satýþ, iþçinin tüm yaþamý boyunca geçerli olmak
üzere yapýlsaydý, bu satýþ iþçiyi, o anda. patronunun ömürboyu
kölesi haline getirirdi.
Ýngilterenin en eski iktisatçýlarýndan ve en özgün filozoflarýndan olan Thomas Hobbes, daha o zaman, Leviathanýnda, bütün
ardýllarýnýn gözlerinden kaçan bu noktaya içgüdüsel olarak parmak
basmýþtý. Bir adamýn deðeri, bütün diðer þeyler için olduðu gibi,
onun fiyatýdýr: yani, gücünün kullanýlmasý karþýlýðýnda kendisine
verilen þeydir32 demiþti.
Eðer bu temelden yola çýkarsak, bütün öteki metalarýn deðeri
gibi, emeðin deðerini de belirleyebilecek durumda oluruz.
Ama bunu yapmadan önce, pazarda, bir yanda topraðý, makineleri, hammaddeleri ve geçim araçlarým, yani iþlenmemiþ ilkel
durumdaki toprak dýþýnda hepsi emeðin ürünleri olan her þeyi elinde
bulunduran bir alýcýlar grubunun bulunmasý, öte yanda ise kendi
iþgüçlerinden, kollarýndan ve beyinlerinden baþka satacak hiç bir
þeyleri olmayan bir alýcýlar grubunun bulunmasý durumunu; gruplardan biri yaþamýný kazanmak için durmadan satarken, ötekinin kâr
etmek ve zenginleþmek için boyuna satýn almasý durumunu yaratan
bu garip durumun nasýl ortaya çýktýðýný sorabiliriz. Bu sorunun incelenmesi, bizi, iktisatçýlarýn ön ya da ilkel birikim dedikleri, ama
ilkel mülksüzleþtirme denilmesi gereken þeyin araþtýrýlmasýna götürür. Bu ilkel birikim [sayfa 67] denen þeyin,, emekçi ile onun iþ araçlarý arasýnda varolan ilkel birliðin daðýlmasý sonucuna götüren bir
dizi tarihsel süreçten baþka bir anlama gelmediðini buluruz.
Bununla birlikte, böyle bir araþtýrma, burada ele aldýðým konunun
dýþýna çýkar. Emekçi ile onun iþ araçlarý arasýnda bir kere ayrýlma
oldu mu, bu durum, üretim biçiminde yeni ve köklü bir devrim
onu altüst edinceye ve ilk birliði yeni bir tarihsel biçim içerisinde
yeniden kuruncaya dek varlýðýný sürdürecek ve her gün daha çok
artarak sürüp gidecektir.
Peki, iþgücünün deðeri nedir?
Bütün öteki metalarda olduðu gibi, emeðin deðeri de, onu
üretmek için gerekli-emek miktarý ile belirlenir. Bir kimsenin iþgücü,
ancak onun yaþayan kiþiliðinde varolur. Bu kimsenin kendini yetiþtirmek ve yaþamýný sürdürmek için belli miktarda geçim araçlarý

Karl Marks
Ücretli Emek ve Sermaye
Ücret, Fiyat ve Kâr

73

tüketmesi gerekir. Ama insan da, makine gibi yýpranýr ve onun yerini baþkasýnýn almasý gerekir. Emek pazarýnda onun yerini alabilsin
ve emekçiler soyunu sürdürüp gitsin diye, kendi öz geçimi için
muhtaç olduðu, geçim araçlarý kitlesi dýþýnda, ona, belli sayýda
çocuk yetiþtirmesi için de belli miktarda geçim araçlarý gereklidir.
Ayrýca iþgücünü geliþtirmek, belli bir beceri kazanmak için, bunun
dýþýnda kalan miktarda deðerler de harcanmalýdýr. Amacýmýz
bakýmýndan, eðitim ve geliþme maliyetleri önemsiz olan ortalama
emeði dikkate almamýz yeterli olacaktýr. Ama, gene de, bu fýrsattan
yararlanarak, farklý nitelikteki iþgüçlerinin üretim mahiyetleri nasýl
deðiþiyorsa, farklý sanayi dallarýnda kullanýlan iþgüçlerinin deðerlerinin de farklý olmak zorunda olduklarýný belirteyim. Þu halde,
ücretlerde eþitlik istemi, bir yanýlgýya, hiç bir zaman yerine getirilemeyecek akla-aykýrý bir isteðe dayanmaktadýr. Bu istemin kaynaðý,
öncülleri kabul edip, vargýlardan kaçan hatalý ve yüzeysel radikalizmdedir. Ücret sisteminde, iþgücünün deðeri, bütün öteki metalarýn deðerleri gibi belirlenir. Ve deðiþik türden iþgüçleri nasýl ki
farklý deðerlere sahiplerse, ya da üretimleri için farklý emek miktarlarý gerektiriyorlarsa, emek pazarýnda da farklý fiyatlara sahip olmak
zorundadýrlar. Ücret sistemi altýnda, eþit ya da hatta adil ücret isteminde bulunmak, kölelik sistemi temeli üzerinde özgürlük istemekle ayný þeydir. Sorun, sizin neyi [sayfa 68] haklý ya da adil bulduðunuz
deðildir. Sorun þudur: Belirli bir üretim sisteminde, zorunlu ve kaçýnýlmaz olan nedir?
Bu söylediklerimizden sonra, görülüyor ki, iþgücünün deðeri,
iþgücünün üretimi, geliþtirilmesi, bakýmý ve sürdürülmesi için gerekli
geçim araçlarýnýn deðeri tarafýndan belirlenir.
VIII. ARTI-DEÐER ÜRETÝMÝ

Bir iþçinin yaþamý için günlük olarak gerekli ortalama geçim
araçlarý miktarýnýn üretilmesi için altý saatlik ortalama emek gerektiðini varsayalým Ayrýca bu altý saatlik ortalama emeðin, 3 þiline eþit
bir altýn miktarýný temsil ettiðini varsayalým. O zaman bu 3 þilin, bu
adamýn iþgücünün günlük deðerinin fiyatý ya da parasal ifadesi
olur. Bu adam günde altý saat çalýþacak olsa, her gün kendi günlük
gereksinmelerinin ortalama miktarýný satýn almasýna, yani bir iþçi
olarak varlýðýný sürdürmesine yetecek kadar bir deðer üretmiþ olur.
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Ama bu adam bir ücretli emekçidir. Dolayýsýyla, iþgücünü
bir kapitaliste satmasý gerekir. Ýþgücünü günde 3 þiline, ya da haftada
18 þiline satýyorsa, onu deðerine satmýþ olur. Bu adamýn bir iplikçi
olduðunu varsayalým. Eðer günde altý saat çalýþýrsa, her gün pamuða
3 þilinlik bir deðer katacaktýr. Her gün pamuða kattýðý bu deðer,
ücretinin, yani gündelik olarak kendi iþgücü karþýlýðýnda aldýðý fiyatýn
tamýtamýna eþdeðeri olur. Ama bu durumda kapitalistin eline hiç
bir artý-deðer, ya da artý-ürün geçmez. Ýþte pürüz bu noktada çýkýyor.
Ýþçinin iþgücünü satýn alarak, ve iþgücünün deðerini ödeyerek, kapitalist, bütün öteki alýcýlar gibi, satýn almýþ olduðu metaý
tüketme ya da ondan yararlanma hakkýný elde etmiþtir. Bir insanýn
iþgücünün tüketilmesi ya da kullanýlmasý, o insaný çalýþtýrarak olur,
týpký bir makinenin de iþletilerek tüketilmesi ya da kullanýlmasý
gibi. Kapitalist, iþçinin günlük ya da haftalýk iþgücünün deðerini
ödemekle, demek ki, bu güçten yararlanmak, onu bütün gün ya
da bütün hafta boyunca çalýþtýrmak hakkýný elde etmiþtir. Ýþgününün ya da iþhaftasýnýn, elbette ki, sýnýrlarý vardýr, ama [sayfa 69] bunu
ilerde daha yakýndan inceleyeceðiz. Þimdilik dikkatinizi belirleyici
bir noktaya çekmek istiyorum.
Ýþgücünün deðeri, bu iþgücünün devam ettirilmesi ya da
yeniden üretilmesi için gerekli-emek miktarýyla belirlenir, ama bu
iþgücünün kullanýmý, yalnýzca iþçinin etkin enerjisi ve fizik kuvvetiyle
sýnýrlýdýr. Ýþgücünün gündelik ya da haftalýk deðeri, bu gücün gündelik ya da haftalýk olarak iþe koþulmasýndan çok baþka bir þeydir;
týpký, bir atýn gereksindiði besin ile, o atýn binicisini taþýyabileceði
zamanýn birbirinden tamamýyla ayrý iki þey oluþlarý gibi. Ýþçinin
iþgücünün deðerini sýnýrlandýran emek miktarý, hiç bir þekilde, onun
iþgücünün gerçekleþtireceði emek miktarýnýn sýnýrýný meydana getirmez. Bizim iplikçi örneðini alýn. Gördük ki, iþçinin, iþgücünü her
gün yenilemesi için, günde 3 þilinlik bir deðer yaratmasý gerekmektedir, bu da, onun altý saatlik günlük çalýþma ile gerçekleþtirdiði
deðerdir. Ama bu, onu, günde on-oniki saat ya da daha fazla çalýþma
yeteneðinden yoksun býrakmaz. Kapitalist, iplikçiye iþgücünün
gündelik ya da haftalýk deðerini ödemekle, bu iþgücünü bütün bir
gün ya da bütün bir hafta boyunca kullanma hakkýný elde etmiþti.
Þu halde onu, diyelim ki, günde on-iki saat çalýþtýracaktýr. Ýplikçi
kendisine ücretinin, yani kendi iþgücünün deðerinin eþdeðerini
üretmek için gerekli olan altý saatin üzerinde, artý-emek saatleri
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diye adlandýracaðým bir altý saat daha çalýþmak zorunda olacaktýr,
ki bu artý-emek, bir artý-deðer ve bir artý-ürün olarak gerçekleþecektir. Eðer iplikçimiz örneðin altý saatlik gündelik çalýþmasý ile, pamuða,
kendi ücretinin tam eþdeðerini oluþturan 3 þilinlik bir deðer
katýyorsa, oniki saatte pamuða 6 þilinlik bir deðer katacak ve bu
deðere orantýlý bir iplik fazlasý üretecektir. Ýþgücünü kapitaliste
satmýþ olduðundan, yarattýðý tüm deðer ya da ürün, kapitaliste, belirli bir zaman için onun iþgücünün sahibi olan kapitaliste aittir. Demek ki, kapitalist 3 þilin ödemekle, 6 þilinlik bir deðer gerçekleþtirecektir, çünkü içerisinde altý saatlik emek bulunan bir deðer ödemekle, bunun karþýlýðýnda içerisinde oniki saatlik emek bulunan
bir deðer elde edecektir. Bu süreci her gün yineleyerek, kapitalist,
her gün cepten 3 þilin çýkaracak [sayfa 70] ve altý þilin de cebe indirecektir, ki bu 6 þilinin yarýsý, yeniden ücretleri ödemek için kullanýlacak, öteki yarýsý ise, kapitalistin karþýlýðýnda hiç bir eþdeðer ödemediði artý-deðeri oluþturacaktýr. Ve iþte kapitalist üretim, yani ücret
sistemi, sermaye ile emek arasýndaki bu tarz bir deðiþim üzerine
kuruludur, ve durmadan, iþçiyi iþçi olarak, kapitalisti de kapitalist
olarak yeniden üretmek zorundadýr.
Artý-deðer oraný, öteki bütün koþullar ayný kalmak koþuluyla,
iþgününün, iþgücünün deðerini yeniden üretmek için gerekli bölümü ile, kapitalist için harcanan artý-zaman ya da artý-emek arasýndaki orana baðlý olacaktýr. O halde artý-deðer oraný, iþgününün,
iþçinin çalýþarak ancak kendi iþgücünün deðerini yeniden ürettiði,
yani ücretinin eþdeðerini saðladýðý zamanýn ötesine ne oranda
uzadýðýna baðlý olacaktýr.
IX. EMEÐÝN DEÐERÝ

Þimdi yeniden emeðin deðeri ya da fiyatý deyimine dönmemiz gerekiyor.
Gördük ki, gerçekte, bu deðer, iþgücünün bakýmý için gerekli
metalarýn deðeri ile ölçülen iþgücü deðerinden baþka bir þey deðildir. Ama iþçi, ücretini, çalýþtýktan sonra aldýðýndan ve ayrýca, gerçekte kapitaliste verdiði þeyin kendi emeði olduðunu bildiðinden,
iþgücünün deðeri ya da fiyatý, ona, zorunlu olarak, bizzat emeðinin
fiyatý ya da deðeri gibi görünür. Eðer iþgücünün fiyatý, içinde altý iþ
saatinin gerçekleþmiþ olduðu 3 þilin ise, ve o oniki saat çalýþýyorsa,
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her ne kadar bu oniki saatlik emek 6 þilinlik bir deðeri temsil ederse de, iþçi, zorunlu olarak, bu 3 þilini oniki saatlik emeðin deðeri ya
da fiyatý olarak kabul eder. Buradan çifte bir sonuç çýkar:
Birincisi: her ne kadar kesin olarak konuþulduðunda, emeðin
deðeri ya da fiyatý teriminin hiç bir anlamý olmasa da, iþgücünün
deðeri ya da fiyatý, sanki emeðin kendi fiyatý ya da deðeri imiþ gibi
görünür. Ýkincisi: ner ne kadar iþçinin gündelik çalýþmasýnýn bir
bölümü ödenmeyip, yalnýzca bir bölümü ödeniyorsa da, ve her ne
kadar artý-deðerin ya da kârýn kaynaðýný meydana [sayfa 71] getiren
þey, kesinlikle, bu ödenmemiþ bölüm ya da artý-emek olsa da,
emeðin tamamý ödenmiþ emek gibi görünür.
Ýþte bu yanlýþ görünümdür ki, ücretli emeði emeðin öteki
tarihsel biçimlerinden ayýrdeder. Ücretlilik sistemi temeli üzerinde,
ödenmemiþ emek bile, ödenmiþ emek gibi görünür. Kölelikte ise
durum tam tersinedir: emeðinin ödenmiþ bölümü bile ödenmemiþ
emek gibi görünür. Çalýþabilmesi için kölenin elbette ki yaþamasý
ve iþgününün bir bölümünün kendi varlýðýný sürdürmesinin deðerini
karþýlamaya gitmesi gerekir. Ama, köle ile efendisi arasýnda sonuca
baðlanmýþ bir pazarlýk olmadýðýndan, her iki yan arasýnda alýþ ve
satýþ iþlemi bulunmadýðýndan, köle, kendi emeðinin tamamýný, hiç
bir karþýlýk almadan veriyormuþ gibi görünür.
Öte yandan, daha düne kadar Doðu Avrupanýn her yanýnda
bulunduðunu söyleyebileceðimiz köylü serfi ele alalým. Bu köylü,
örneðin, üç gün kendi tarlasýnda ya da kendisine verilmiþ tarlada
kendi hesabýna çalýþýr, öteki üç gün ise, senyörünün malikanesinde
zorunlu ve bedava iþ görürdü. Þu halde burada, ödenmiþ emekle
ödenmemiþ emek, zaman bakýmýndan da, yer bakýmýndan da
gözle görülür biçimde birbirinden ayrýlmýþ idi. Ve bizim liberaller,
bir adamý bir hiç karþýlýðýnda çalýþtýrmak gibi bu akýlalmaz anlayýþa
karþý büyük öfkelere kapýldýlar.
Bununla birlikte, aslýnda, bir adam ister haftanýn üç günü
kendi hesabýna kendi tarlasýnda, üç günü ise hiç bir karþýlýk almadan senyörünün malikanesinde çalýþsýn, ya da isterse,, fabrikada
ya da atelyede altý saat kendisi için altý saat de patronu için çalýþsýn,
ikisi de ayný kapýya çýkar; her ne kadar, bu son durumda, emeðin
ödenmemiþ bölümleri ile ödenmiþ bölümleri birbirinden ayrýlmazcasýna içiçe girmiþse de, ve iþin içinde bir sözleþmenin giriyor olmasýyla ve ücretin hafta sonunda alýnýyor olmasýyla bu iþlemin tüm
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mahiyeti gözlerden gizleniyor olsa da, sonuç deðiþmez. Bir durumda, ödenmemiþ emek gönül rýzasý ile, ötekinde ise zorla veriliyormuþ gibi görünür. Ýþte bütün fark bundan ibarettir.
Bundan böyle, emeðin deðeri deyimini kullandýðým zaman,
sadece iþgücünün deðeri deyimini halk diliyle ifade etmiþ olacaðým. [sayfa 72]
X. KÂR, BÝR METAI DEÐERÝNDEN SATMAKLA
ELDE EDÝLÝR

Bir saatlik ortalama emeðin altý peniye eþit ya da oniki saatlik
ortalama emeðin altý þiline eþit bir deðeri temsil ettiðini varsayalým.
Ayrýca, emeðin deðerinin üç þilin, ya da altý saatlik emek ürünü olduðunu varsayalým. Bu durumda, bir metada kullanýlan hammadde,
makine vb. yirmi-dört saatlik ortalama emek içeriyorsa, bu metaýn
deðeri oniki þilin olacaktýr. Dahasý, kapitalistin çalýþtýrdýðý iþçi bu
üretim araçlarýna oniki saatlik emek katýyorsa, bu oniki saat, altý
þilinlik ek bir deðer içerecektir. Böylece, ürünün toplam deðeri
otuzaltý saatlik gerçekleþmiþ emeðe, yani onsekiz þiline eþit olacaktýr
Ama emeðin deðeri, ya da iþçiye ödenen ücret sadece üç þilin
olduðuna göre, kapitalist, iþçi tarafýndan harcanmýþ olan ve metaýn
deðeri içinde gerçekleþmiþ olan altý saatlik artý-emek karþýlýðýnda
hiç bir eþdeðer ödememiþ olacaktýr. Demek ki, kapitalist, bu metaý,
deðeri olan onsekiz þiline satmakla, karþýlýðýnda hiç bir eþdeðer
ödememiþ bulunduðu üç þilinlik bir deðeri gerçekleþtirmiþ olur.
Bu üç þilin, cebine attýðý artý-deðeri, yani kârý oluþturur. Kapitalist,
bu durumda, metaý, deðerinin üstünde bir fiyata satarak deðil, onu
gerçek deðerine satarak üç þilinlik bir kâr saðlamýþ olacaktýr.
Bir metaýn deðerini, içerdiði emeðin toplam miktarý belirler.
Ama bu emek miktarýnýn bir bölümü karþýlýðýnda ücret biçiminde
bir eþdeðerin ödendiði bir deðer olarak gerçekleþirken, bir bölümü
de karþýlýðýnda hiç bir eþdeðerin ödenmediði bir deðer olarak gerçekleþmektedir. Metaýn içerdiði emeðin bir bölümü ödenmiþ emektir, öteki bölümü ise ödenmemiþ emektir. Bu bakýmdan kapitalist,
metaý deðerine satarken, yani onun üretiminde kullanýlan toplam
emek miktarýnýn billurlaþmasý olarak deðerine satarken, o, bu metaý
zorunlu olarak bir kârla satmýþ olur. Kapitalist yalnýzca kendisine,
bir eþdeðere malolmuþ þeyi deðil, iþçisi için bir emeðe malolmuþ
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olsa da kendisi için hiç bir þeye malolmamýþ þeyi de satar. Metaýn
kapitaliste olan maliyeti ile, gerçek maliyeti farklý þeylerdir. O halde,
normal ve ortalama kârlarýn, metalar gerçek deðerlerinin üstünde
deðil, gerçek deðerlerine [sayfa 73] satýldýðýnda saðlandýðýný bir kez
daha belirtiyorum.
XI. ARTI-DEÐERÝN AYRIÞTIÐI
ÇEÞÝTLÝ BÖLÜMLER

Artý-deðere, yani metalarýn toplam deðerinin içinde artýemeðin, yani iþçinin ödenmemiþ emeðinin cisimleþmiþ bulunduðu
bölümüne kâr adýný veriyorum. Bu kârýn tamamý sanayici kapitalist
tarafýndan cebe indirilmez. Toprak, ister tarým, binalar ya da demiryollarý, ister bambaþka bir üretim amacý için kullanýlmýþ olsun, toprak tekeli, toprak sahibine, artý-deðerin bir bölümüne rant adý altýnda
sahip çýkabilme olanaðýný verir. Öte yandan, iþ aletlerine sahip
bulunma olgusu sanayici kapitaliste nasýl bir artý-deðer üretmek,
ya da ayný anlama gelen ödenmemiþ emeðin bir bölümüne sahip
çýkmak olanaðýný veriyorsa, bu ayný olgu, iþ araçlarýný sanayici kapitaliste bütünüyle ya da kýsmen ödünç veren iþ araçlarý sahibine,
yani tek sözcükle, ödünç veren kapitaliste de, faiz adý altýnda bu
artý-deðerin baþka bir bölümü üzerinde hak iddia etme olanaðýný
verir, öyle ki, sanayici kapitaliste, bu sýfatýyla, ancak sýnai ya da
ticari kâr denen þey kalýr.
Toplam artý-deðer miktarýnýn bu üç kategoride bireyler arasýnda üleþtirilmesinin hangi yasalara baðlý bulunduðu sorunu konumuzun tamamýyla dýþýndadýr. Bununla birlikte, açýklamýþ olduklarýmýzdan çýkan sonuç þudur:
Rant, faiz ve sýnai kâr, metaýn artý-deðerinin, yani metaýn
içerdiði ödenmemiþ emeðin çeþitli bölümlerine verilen farklý adlardan baþka bir þey deðildir ve bunlarýn hepsi de bu kaynaktan, yalnýzca bu kaynaktan elde edilirler. Bunlar ne toprak olarak topraktan,
ne de sermaye olarak sermayeden gelirler, ama toprak ve sermaye,
kendi sahiplerine, sanayici kapitalistin iþçiden çekip aldýðý artýdeðerden kendi paylarýný almalarý olanaðýný saðlarlar. Ýþçinin kendisi
için, bu artý-deðerin, yani ödenmemiþ emeðinin sonucu olan bu
artý-deðerin tümüyle sanayici kapitalist tarafýndan cebe indirilmiþ
olmasý, ya da bu sanayici kapitalistin artý-deðerin bazý bölümlerini
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rant ve faiz adý altýnda baþka kiþilere býrakmak zorunda olmasý
ikincil bir önem taþýr. Sanayici kapitalistin yalnýzca kendi sermayesini kullandýðýný ve bizzat [sayfa 74] kendisinin toprak sahibi olduðunu
düþünün, bu durumda artý-deðerin tamamý kendi cebine gidecektir:
Sonunda kendine saklayabildiði pay ne olursa olsun, iþçiden
bu artý-deðeri doðrudan çekip alan sanayici kapitalisttir. Bundan
dolayý, bütün ücretlilik sistemi, bugünkü bütün üretim sistemi, sanayici kapitalist ile iþçi arasýndaki bu iliþkiye baðlýdýr. Demek ki,
tartýþmamýza katýlmýþ olan kimi yurttaþlar, belli koþullar altýnda
fiyatlardaki bir yükselmenin sanayici kapitalisti, toprakbeyini ve
borç para veren kapitalisti, ve dilerseniz, vergi tahsildarýný çok deðiþik biçimlerde etkileyebileceðini söylerken haklý olsalar bile, sorunlarý örtbas etmeye kalkýþmakla ve sanayici kapitalist ile iþçi arasýndaki bu temel iliþkiyi ikincil bir sorun gibi ele almakla yanýlgýya
düþüyorlardý.
Söylenenlerden bir baþka sonuç daha çýkýyor.
Metaýn deðerinin yalnýzca hammaddelerin, makinelerin, tek
sözcükle, tüketilen üretim araçlarýnýn deðerini temsil eden bölümü
hiç bir gelir meydana getirmeyip, yalnýzca sermayeyi yerine kor.
Ama bunun dýþýnda, metaýn deðerinin geliri oluþturan ya da ücret,
kâr, rant, faiz biçiminde harcanabilen öteki bölümünün, ücretlerin
deðeri, rantýn deðeri, kârýn deðeri vb. tarafýndan meydana getirildiði yanlýþtýr. Ýlkönce ücretleri bir yana býrakacaðýz ve yalnýzca sýnai
kârý, faizi ve rantý ele alacaðýz. Az önce gördük ki, metaýn içerdiði
artý-deðer, yani ödenmemiþ emeðin içinde cisimleþtiði deðer bölümü üç deðiþik ad alan çeþitli öðelere ayrýþýr. Ama, onun deðerinin,
bu artý-deðeri oluþturan üç bölümün baðýmsýz deðerlerinin toplamýndan meydana geldiðini ya da oluþtuðunu iddia etmek gerçeðin
tam tersidir.
Eðer bir saatlik emek altý penilik bir deðer içinde gerçekleþiyorsa, eðer iþçinin iþgünü oniki saati kapsýyorsa, ve eðer bu zamanýn
yarýsý ödenmemiþ emekse, bu artý-emek, metaya, üç þilinlik bir artý-deðer, yani karþýlýðýnda hiç bir eþdeðer ödenmemiþ bir deðer katacaktýr. Bu üç þilinlik artý-deðer, sanayici kapitalistin, herhangi bir
orana göre, toprak sahibi ve borç para veren ile paylaþabileceði
fonun tamamýdýr. Bu üç þilinin deðeri, bunlarýn aralarýnda paylaþacaklarý deðerin sýnýrýný oluþturur. Ama, metaýn deðerine kendi kârý
için keyfi bir deðer ekleyen, bunun üzerinde toprakbeyi, [sayfa 75] vb.
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için bir deðer daha ekleyen, ve böylelikle keyfi olarak saptanmýþ
bu deðerler toplamýnýn toplam deðeri oluþturmasýna yolaçan
sanayici kapitalist deðildir. Þu halde, belli bir deðerin üç bölüme
ayrýþmasý ile, bu deðerin birbirinden baðýmsýz üç deðerin toplamýndan oluþmasýný birbirine karýþtýran ve toprak rantýnýn, kârýn ve faizin
kökeni olan toplam deðeri böylece keyfi bir büyüklük haline
dönüþtüren yaygýn görüþün ne kadar yanlýþ olduðunu görüyorsunuz.
Eðer kapitalist tarafýndan gerçekleþtirilen toplam kâr 100
sterline eþitse, bu tutara, mutlak bir büyüklük olarak, kâr miktarý
deriz. Ama bu 100 sterlinin ortaya konan sermayeye olan oranýný
hesaplayacak olursak, bu göreli büyüklüðe, kâr oraný deriz. Açýktýr
ki, bu kâr oraný iki biçimde ifade edilebilir.
Ücret olarak ortaya konan sermaye 100 sterlin olsun. Eðer
üretilmiþ olan artý-deðer de 100 sterlin ise ve bu, iþçinin iþgününün
yarýsýnýn ödenmemiþ emekten meydana geldiðini gösterir ve eðer
bu kârý ücret olarak ortaya konan sermaye ile ölçecek olursak, kâr
oranýnýn %100 olduðunu söyleriz, çünkü ortaya konan deðer yüz,
gerçekleþen deðer ise ikiyüzdür.
Öte yandan, yalnýzca ücret olarak ortaya konan sermayeyi
deðil, ortaya konan toplam sermayeyi, örneðin 400 sterlini hammaddelerin, makinelerin vb. deðerini temsil eden 500 sterlini dikkate
alacak olursak, kâr oranýnýn ancak %20 olduðunu söyleriz, çünkü
100lük bir kâr, ortaya konan toplam sermayenin ancak beþtebiridir.
Kâr oranýný birinci biçimde ifade etmek, ödenmiþ emek ile
ödenmemiþ emek arasýndaki gerçek oraný, emek exploitationunu*
(bu Fransýzca sözcüðü kullanmama izin veriniz) gerçek derecesini
göstermenin tek biçimidir. Öteki ifade biçimi daha çok kullanýlýr
ve, gerçekten de, bazý amaçlar için yararlýdýr. Her halde, kapitalistin
iþçiden karþýlýksýz olarak elde ettiði emeðin derecesini gizlemekte
pek yararlýdýr.
Bundan sonra yapacaðým açýklamalarda, kâr sözcüðünü artýdeðerin çeþitli gruplar arasýnda üleþilmesini dikkate almaksýzýn,
kapitalistin çekip aldýðý artý-deðerin toplam [sayfa 76] tutarýný anlatmak
için kullanacaðým, ve kâr oraný sözünü kullandýðýmda, kârý, daima,
kapitalistin ücret biçiminde ortaya koyduðu deðer ile ölçeceðim.
* Sömürüsünün. -ç.
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XII. KÂRLAR, ÜCRETLER VE FÝYATLAR
ARASINDAKÝ GENEL ÝLÝÞKÝ

Bir metaýn deðerinden, o meta için harcanmýþ olan hammaddelerin ve öteki üretim araçlarýnýn deðerini yerine koyan deðeri
çýkarýnýz, yani bir metaýn içindeki geçmiþ emeði temsil eden deðeri
çýkarýnýz, geri kalan deðer, çalýþtýrýlan en son iþçinin kattýðý emek
miktarýna indirgenmiþ olur. Eðer bu iþçi günde oniki saat çalýþýyorsa,
ve eðer oniki saatlik ortalama emek altý þilinlik bir altýn miktarýnda
cisimleþiyorsa, bu altý þilinlik ek deðer, iþçinin emeðinin yaratacaðý
tek deðerdir. Ýþçinin emek-zamaný ile belirlenen bu belli deðer, iþçinin ve kapitalistin herbirinin kendi paylarýný ya da paylarýna düþeni
alacaklarý tek fondur, ücret kâr biçiminde bölüþülecek tek deðerdir.
Bu deðerin iki taraf arasýnda deðiþik oranlarda bölünmesinin bizzat
bu deðeri deðiþtirmeyeceði açýktýr. Bir iþçinin yerine bütün çalýþan
nüfusu, örneðin on iki milyon iþgününü koysak da, bu deðerde hiç
bir deðiþiklik olmayacaktýr.
Kapitalist ile, iþçinin paylaþacaklarý deðer, yalnýzca bu sýnýrlý
deðer, yani iþçinin toplam emeði ile ölçülen deðer olduðundan,
bunlardan biri fazla aldýðý zaman öteki eksik alacaktýr, biri eksik
aldýðý zaman da, öteki fazla alacaktýr. Bir nicelik sýnýrlý ise, bunun
bir parçasý, ötekinin azalmasýna ters orantýlý olarak artacaktýr. Eðer
ücretler deðiþirse, kârlar da ters doðrultuda deðiþecektir. Ücretler
düþünce kârlar yükselecektir, ücretler yükselince de kârlar
düþecektir. Daha önce varsaydýðýmýz gibi, eðer iþçi üç þilin, yani
yarattýðý deðerin yarýsýný alýyorsa ya da eðer onun bütün iþgününün
yarýsý ödenmiþ emekten ve yarýsý da ödenmemiþ emekten meydana
geliyorsa, kâr oraný %100 olacaktýr, çünkü kapitalist de iþçi gibi üç
þilin alacaktýr. Eðer iþçi ancak iki þilin alýyorsa, yani iþgününün
ancak üçte-birinde kendisi için çalýþýyorsa, kapitalist dört þilin
alacaktýr ve kâr oraný da %200 olacaktýr. Eðer iþçi dört þilin alýyorsa,
kapitalist ancak iki [sayfa 77] þilin alacaktýr ve kâr oraný %50ye düþecektir. Ama bütün bu deðiþiklikler, metaýn deðerini etkilemeyecektir. Ücretlerde genel bir yükselme, þu halde, genel kâr oranýnda bir
düþmeye yolaçacak ama deðerleri etkilemeyecektir.
Ama, eninde sonunda metalarýn pazar fiyatlarýný düzenlemek
zorunda olan meta deðerleri, her ne kadar bu metalarýn içinde sabitleþmiþ olan emek miktarlarýyla belirlenip, bu miktarýn ödenmiþ
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ve ödenmemiþ emek olarak bölünmesiyle belirlenmiyorsa da,
bundan, hiç de, örneðin oniki saatte üretilmiþ tek bir metaýn ya da
metalar yýðýnýnýn deðerlerinin deðiþmez kalacaðý sonucu çýkarýlamaz. Belli bir emek-zamaný içinde, ya da belli bir emek miktarý
kullanýlarak imal edilen metalarýn sayýsý ya da kitlesi, bu metalarýn
üretiminde kullanýlan emeðin üretici gücüne baðlýdýr, yoksa emeðin
geniþliðine ya da süresine deðil. Örneðin, iplik eðirme, emeðin
belirli bir üretici güç derecesinde, oniki saatlik iþgününde oniki libre iplik üretilirken, emeðin üretici gücünün daha düþük bir düzeyinde sadece iki libre üretilir. Bu durumda, oniki saatlik ortalama
emek altý þilinlik bir deðer içinde gerçekleþiyorsa, bir durumda oniki libre ipliðin maliyeti altý þilin olacak, öteki durumda ise, iki libre
ipliðin maliyeti de gene altý þilin olacaktýr. O halde, birinci durumda,
eðirilmiþ ipliðin libresi altý peniye, ikinci durumda ise üç þiline malolacaktýr. Fiyattaki bu fark, kullanýlan emeðin üretici gücündeki
farktan ileri gelmektedir. Yüksek bir üretici güç ile bir libre iplikte
bir saat emek gerçekleþecek, öte yandan düþük bir üretici güç ile
bir libre iplikte altý saat emek gerçekleþecektir. Ücretlerin göreli
olarak daha yüksek ve kâr oranýnýn göreli olarak daha düþük olmasýna karþýn, bir durumda bir libre ipliðin fiyatý ancak altý peni olacaktýr. Öte yandan ücretler düþük ve kâr oraný yüksek olduðu halde,
öteki durumda fiyat üç þilin olacaktýr. Çünkü ipliðin libresinin fiyatýný
belirleyen, toplam emek miktarýnýn ödenmiþ emek ile ödenmemiþ
emek arasýndaki oransal bölünmesi deðil, bu bir libre ipliðin içerdiði
toplam emek miktarýdýr. Yüksek fiyatlý emeðin ucuz meta üretebileceði ve düþük fiyatlý emeðin ise pahalý meta üretebileceði yolundaki yukarda deðindiðimiz olgu, böylece, paradoksal görünümünü
yitirmiþ oluyor. Bu, þu genel yasanýn ifadesinden baþka bir þey
deðildir: bir [sayfa 78] metaýn deðerini, onun içinde cisimleþmiþ olan
emek miktarý belirler, ve bu emek miktarý, tümüyle, kullanýlan
emeðin üretici gücüne baðlýdýr ve dolayýsýyla emeðin üretkenliðinde
meydana gelen her deðiþmede o da deðiþecektir.
XIII. ÜCRETLERÝ YÜKSELTMEK YA DA DÜÞMELERÝNE
KARÞI KOYMAK YOLUNDAKÝ
BELLÝBAÞLI GÝRÝÞÝMLER

Þimdi de ücretleri yükseltmek ya da düþmelerine karþý
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koymak yolundaki bellibaþlý giriþimleri ciddi bir biçimde ele alalým:
1. Gördük ki, iþgücünün deðeri, ya da günlük konuþmadaki
emeðin deðeri, geçim araçlarýnýn deðeri ile, yani bunlarý üretmek
için gerekli-emek miktarýyla belirlenir. Þu halde, eðer, belirli bir ülkede, iþçinin günlük ortalama geçim araçlarýnýn deðeri, üç þilinle
ifade edilen altý saatlik emek ise, iþçi kendi günlük geçiminin
eþdeðerini üretmek için günde altý saat çalýþmak zorundadýr. Eðer
iþgününün tamamý oniki saat ise, kapitalist, iþçiye üç þilin vermekle
ona emeðinin deðerini ödemiþ olur. Ýþgününün yarýsý ödenmemiþ
emek olur ve kâr oraný da %100dür. Ama þimdi varsayalým ki,
üretkenliðin azalmasý sonucu, diyelim ayný miktarda tarým ürünlerini
elde etmek için daha fazla emek gerekmektedir, öyle ki, günlük
ortalama geçim araçlarýnýn fiyatý üç þilinden dört þiline çýksýn. Bu
durumda, emeðin deðeri üçte-bir, ya da %331/3 oranýnda yükselecektir. O zaman, iþçinin günlük geçimini daha önceki düzeyine
uygun bir biçimde sürdürmenin eþdeðerini üretmek için, iþgününün
sekiz saati gerekecektir. Bunun sonucu olarak artý-emek altý saatten
dört saate, kâr oraný ise %100 den %50ye düþecektir. Ve nasýl ki
herhangi baþka bir metaýn satýcýsý, bu metaýn maliyetleri yükseldiðinde bu artan deðerin kendisine ödenmesini saðlamaya çalýþýrsa,
týpký onun gibi, iþçi de, bir ücret artýþý isteminde bulunmakla yalnýz
kendi emeðinin artan deðerini istemiþ olur. Eðer ücretler geçim
araçlarýnýn artmýþ olan deðerini karþýlamak üzere yükselmeseydi
ya da yeterince yükselmeseydi, emeðin fiyatý, emeðin deðerinin
altýna düþecek ve iþçinin yaþam koþullarý kötüleþecekti.
Ama karþýt doðrultuda bir deðiþiklik de meydana [sayfa 79] gelebilir. Emeðin üretkenliðinin artmasý sayesinde, günlük ortalama
geçim araçlarýnýn ayný miktarý üç þilinden iki þiline düþebilir, yani
bu günlük geçim araçlarýnýn deðerinin eþdeðerini üretmek için
iþgününün altý saati yerine dört saati gerekli olabilir. Ýþçi, o zaman,
iki þilinle daha önce üç þiline satýn alabildiði kadar geçim araçlarý
alabilecektir. Gerçekten de, emeðin deðeri düþmüþ olacak, ama
bu azalmýþ deðer, eskiden olduðu gibi ayný miktarda metaya kumanda edecektir. Bu durumda, kâr, üç þilinden dört þiline, ve kâr
oraný da %l00den %200e yükselecektir. Ýþçinin mutlak yaþam standardý her ne kadar ayný kalmýþ olsa da, göreli ücreti ve böylelikle
kapitalistinkine oranla göreli toplumsal konumu düþmüþ olacaktýr.
Ýþçi bu göreli ücret düþüþüne karþý koyacak olsa, kendi emeðinin
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artan üretkenliðinden bir pay elde etmeye ve göreli toplumsal konumunu eskisi gibi tutmaya çalýþmaktan baþka bir þey yapmýþ olmaz.
Böylelikle, Tahýl Yasalarýnýn kaldýrýlmasýndan sonra, Ýngiliz
fabrikatörleri bu yasalara karþý ajitasyon sýrasýnda verdikleri en ciddi
vaatleri açýkça çiðneyerek, ücretleri genellikle %10 düþürdüler. Ýþçilerin direniþi baþlangýçta bastýrýldý, ama daha sonra, burada üzerinde
duramayacaðým durumlar sonucunda, yitirilen bu %10 yeniden
kazanýldý.
2. Geçim araçlarýnýn deðerleri, ve buna baðlý olarak da emeðin deðeri ayný kalabilir, ama paranýn deðerinde daha önce meydana gelen bir deðiþiklik sonucu, bunlarýn parasal fiyatlarý bir deðiþikliðe uðrayabilir.
Daha verimli madenlerin bulunuþu vb. sayesinde, örneðin,
iki ons altýnýn üretimi, önceleri bir onsun üretiminin gerektirdiðinden
daha fazla emek gerektirmeyebilir. O zaman altýnýn deðeri yarýyarýya, yani %50 düþecektir, Bu durumda bütün öteki metalarýn deðerleri, eski parasal fiyatlarýnýn iki katýyla ifade edileceðinden, emek
deðeri için de ayný þey olacaktýr. Eskiden altý þilinle ifade edilen
oniki saatlik emek, þimdi oniki þilinle ifade edilecektir. Eðer iþçinin
ücreti altý þiline çýkacaðýna üç þilinde kalsaydý, emeðinin parasal
fiyatý, emeðinin deðerinin ancak yarýsýna eþit olur ve yaþam standardý korkunç bir biçimde kötüleþirdi. Ücretlerin arttýðý, ama bu artýþýn
altýn deðerindeki düþmeye orantýlý olmadýðý durumda da azçok
ayný þey olacaktýr. Böyle bir [sayfa 80] durumda, ne emeðin üretici gücünde, ne arz ve talepte, ve ne de deðerlerde bir þey deðiþmiþ olacaktýr.
Bu deðerlerin parasal adlarýndan baþka hiç bir þey deðiþmeyecektir. Böyle bir durumda, iþçinin orantýlý bir ücret artýþý isteminde ýsrar etmemesi gerektiðini iddia etmek, ona þeyler yerine
sözlerle yetinmesi gerektiðini söylemekle ayný kapýya çýkar. Bütün
geçmiþ tarih göstermektedir ki, para deðerinde ne zaman böyle
bir düþme olsa, kapitalistler hemen iþçileri aldatmak için bu fýrsattan
yararlanmaya bakarlar. Çok büyük bir siyasal iktisatçýlar okulu,
yeni altýn yataklarýnýn bulunuþu, gümüþ madenlerinin daha iyi bir
biçimde iþletilmesi ve civanýn daha ucuz fiyata arzý sonucunda
deðerli madenlerin deðerinde yeni bir düþüþ olduðunu iddia etmektedirler. Bu, Kýta üzerindeki daha yüksek ücretler elde etmek
uðruna giriþilen genel ve zamandaþ mücadeleyi açýklayacaktýr.
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3. Buraya kadar iþgününün belirli sýnýrlarý olduðunu varsaydýk.
Oysa iþgününün, kendi baþýna, deðiþmez sýnýrlarý yoktur. Sermaye,
durmadan, bu iþgününü, olanaklý en aþýrý fiziksel sýnýra kadar uzatmaya çabalar, çünkü bu iþgününü uzattýðý oranda artý-emek, dolayýsýyla da bundan çýkan kâr artacaktýr. Sermaye iþgününü uzatmayý
ne ölçüde baþarýrsa, baþkasýnýn emeðine elkoyacaðý miktar da o
ölçüde büyük olacaktýr; 17. yüzyýlda, hatta 18. yüzyýlýn ilk üçtebirinde, bütün Ýngilterede normal iþgünü on saatti. Gerçekte Ýngiliz
aristokrasisinin Ýngiliz emekçi yýðýnlara karþý giriþmiþ olduðu bir
savaþ olan anti-jakoben savaþ33 sýrasýnda zafer bayramlarýný kutlayan
sermaye, iþgününü on saatten oniki, ondört, onsekiz saate çýkardý.
Gözü yaþlý duygusallýðýndan kuþkulanýlamayacak olan Malthus,
1815lerde yayýnlanan bir broþürde, eðer böyle giderse, ulusun yaþamýnýn temellerinin tehlikeye gireceðini ilan etti.34 Yeni icat olunan
makinelerin kullanýlmaya baþlanmasýndan birkaç yýl önce, 1765lerde, Ýngilterede, An Essay on Trade baþlýðý altýnda bir broþür yayýnlandý. Ýþçi sýnýfýnýn yeminli düþmaný, bu adý bilinmeyen yazar, broþürde,
iþgününün sýnýrlarýný geniþletme zorunluluðu üzerinde direniyor.
Bu amaçla, baþka öneriler yanýnda, iþevlerinin35 kurulmasýný öneriyor ve bunlarýn dehþet evleri olmalarý gerektiðini söylüyor. Peki
bu [sayfa 81] dehþet evleri için önerdiði iþgünü uzunluðu nedir? Oniki saat; kapitalistlerin, iktisatçýlarýn ve bakanlarýn, 1832de, oniki
yaþýn altýnda bir çocuk için yalnýz uygulanan deðil, ama ayný zamanda zorunlu olduðunu ilan ettikleri sürenin ta kendisi.36
Kendi iþgücünü satarak ki iþçi, bu düzende bunu yapmak
zorundadýr bazý makul sýnýrlar içerisinde, bu iþgücünün kullanýmýný
kapitaliste býrakýr. Doðal yýpranmasý bir yana býrakýlýrsa, iþçi, iþgücünü, yoketmek için deðil, sürdürmek için satar. Ýþçinin, iþgücünü, gündelik ya da haftalýk deðerine satmasý olgusu bile, bu
iþgücünün, bir günde ya da bir haftada, iki günlük ya da iki haftalýk
bir yýpranmaya uðramayacaðý anlamýna gelir. 1.000 sterlin eden bir
makineyi ele alalým. Eðer bu makine on yýlda yýpranýp eskiyorsa,
üretilmelerine yardýmcý olduðu metalarýn deðerlerine yýlda 100
sterlin ekleyecektir. Eðer beþ yýlda eskiyorsa, yýlda 200 sterlin
katacaktýr, yani onun yýllýk yýpranmasýnýn deðeri, bu yýpranmanýn
süresi ile ters orantýlýdýr. Ama iþçiyi makineden ayýran þey þudur:
makine kullanýldýðý oranda yýpranmaz; insan ise, tersine, iþin salt
sayýsal toplamýnýn gösterdiðinden daha büyük bir oranda yýpranýr.
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Ýþçiler, iþgününü eski makul sýnýrlarýna indirmeye çalýþtýklarýnda, ya da normal iþgününün yasal olarak saptanmasýný saðlayamadýklarýnda ise, yalnýz sýzdýrýlan artý-emeðe göre hesaplanmamýþ,
ama daha yüksek bir orana çýkartýlmýþ bir ücret yükselmesi ile
fazla çalýþmaya gem vurmaya uðraþtýklarýnda, kendi kendilerine
ve kendi soylarýna karþý bir ödevi yerine getirmekten baþka bir þey
yapmýþ olmazlar. Sermayenin zorbaca gaspýna yalnýzca sýnýr çekmiþ
olurlar. Zaman, insan geliþiminin mekanýdýr. Kullanacak boþ zamaný
olmayan, uyku, yemek vb. gibi salt fiziksel kesintiler dýþýnda tüm
yaþamý kapitalist hesabýna çalýþmaya giden bir adam, bir yük
hayvanýndan daha beterdir. O, fizik olarak ezilmiþ, kafaca alýklaþmýþ,
baþkasý için servet üreten basit bir makinedir. Ama bununla birlikte,
bütün, modern sanayi tarihi gösterir ki, sermaye, eðer önüne set
çekilmezse, bütün iþçi sýnýfýný, umursamadan, acýmasýzca bu en
aþaðý düzeye düþürmek için çalýþýr.
Ýþgününü uzatmakla, kapitalist daha yüksek ücret ödeyebilir
[sayfa 82] ve, eðer ücretlerin artmasý, sýzdýrýlan daha büyük emek
miktarýna ve bunun sonucu olarak iþgücünün daha büyük hýzla
yokolmasýna tekabül etmiyorsa, emeðin deðerini buna karþýn düþürebilir. Bu, baþka bir biçimde de yapýlabilir. Örneðin, burjuva
istatistikçiler, size, Lancashire fabrikalarýnda çalýþan iþçi ailelerinin
ortalama ücretlerinin artmýþ olduklarýný söyleyeceklerdir. Ama unutuyorlar ki, bir tek erkeðin yerine, bugün, aile reisi, karýsý ve belki
de üç-dört çocuðu, kendilerini, sermayenin Juggernaut tekerleklerinin37 altýna atmaktadýr ve toplam ücretlerdeki artýþ aileden sýzdýrýlan artý-emeði karþýlamamaktadýr.
Fabrika yasalarýnýn kapsamýna giren bütün sanayi dallarýnda
þimdi olduðu gibi, iþgününün belirli sýnýrlarý içinde bile, emeðin
deðerini eski düzeyinde tutmak için olsa bile, ücretlerde bir yükselme zorunlu olabilir. Ýþin yeðinliði artýrýldýðýnda, bir adam, eskiden
iki saatte harcadýðý gücü, þimdi bir saatte harcayabilir. Ýþte, fabrika
yasalarýnýn kapsamýna giren sanayilerde, makinelerin hýzlandýrýlmasýyla ve þimdi bir tek kiþinin gözettiði makinelerin sayýsýnýn artmasýyla bir dereceye kadar meydana gelen budur. Eðer iþin yeðinliðinin artýrýlmasý ya da eðer bir saatte harcanan emek toplamýnýn
çoðalmasý iþgününün azaltýlmasý ile birlikte giderse, kazançlý çýkacak olan gene iþçi olacaktýr. Eðer bu sýnýr aþýlýrsa, iþçi bir yandan
kazandýðýný, öte yandan yitirir, ve on saatlik emek, önceki oniki
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saatlik emek kadar yýkýcý olur. Ýþçi, emeðin gittikçe artan yeðinliðine
uygun düþen ücret artýþlarý uðruna mücadeleyle sermayenin bu
eðilimine karþý koyarken, emeðin deðerinin düþürülmesine ve soyunun aþaðýlanmasýna karþý çýkmaktan baþka bir þey yapmýþ olmaz.
4. Hepiniz biliyorsunuz ki, þimdi burada açýklayacak durumda olmadýðým nedenlerle, kapitalist üretim, belirli dönemsel çevrimlerden geçer. Birbiri ardýndan dinginlik, artan canlýlýk, refah, aþýrý-üretim, bunalým ve durgunluk durumlarýndan geçer. Metalarýn pazar
fiyatlarý ve yürürlükteki kâr oranlarý, bazan kendi ortalamalarýnýn
altýna inerek, ve bazan da bu ortalamalarý aþarak, bu evreleri izler.
Çevrimin tamamý ele alýndýðýnda, pazar fiyatýndaki her sapmanýn
bir baþka sapma ile dengelendiðini ve çevrimin ortalamasý alýndýðýnda metalarýn pazar fiyatlarýnýn deðerleri tarafýndan [sayfa 83] düzenlendiðini görürsünüz. Evet, pazar fiyatlarýnýn düþmesi döneminde,
bunalým ve durgunluk döneminde, iþçi, eðer iþini tamamen yitirmezse, kesin olarak bir ücret düþmesi beklemelidir. Aldatýlmamak
için, pazar fiyatlarýnda böyle bir düþme halinde bile, ücretlerde ne
oranda bir düþmenin zorunlu hale geldiðini kapitalist ile tartýþmalýdýr.
Eðer aþýrý kârlarýn kazanýldýðý bolluk döneminde ücretlerin artmasý
için mücadele etmiyorsa, bir sanayi çevriminin ortalamasý alýndýðýnda kendi ortalama ücretini, yani emeðinin deðerini bile elde
edemeyecektir. Ücretinin, çevrimin ters evrelerinden zorunlu olarak
etkilenmesi karþýsýnda, çevrimin bolluk evresinde iþçinin bunu telafi
etmekten kaçýnmasýný istemek budalalýðýn doruk noktasýdýr. Bütün
metalarýn deðerleri, genellikle, ancak, arz ve talepteki sürekli dalgalanmalarýn sonucu olarak durmadan deðiþen pazar fiyatlarýnýn
birbirlerini dengelemeleri ile gerçekleþir. Bugünkü sistemin temeli
üzerinde, emek, bütün öteki metalar gibi bir metadýr ancak. Bundan
dolayý onun da kendi deðerine uygun düþen bir ortalama fiyata
ulaþmasý için ayný dalgalanmalardan geçmesi gerekir. Bir yandan
onu bir meta gibi görmek, öte yandan da onu metalarýn fiyatlarýný
belirleyen yasalarýn dýþýnda tutmayý istemek saçmadýr. Köle, kendi
geçimi için kesin ve deðiþmez bir miktar alýr, ama ücretli emekçi
öyle deðildir. Salt bir durumda, ücretinde meydana gelen düþmeyi
telafi etmek için olsa bile, bir baþka durumda ücretini yükseltmeye
çalýþmalýdýr. Eðer kapitalistin iradesini, diktasýný, deðiþmez bir iktisat
yasasý olarak kabul etmekle yetinirse, kölenin sahip olduðu güvencesi olmaksýzýn onun bütün sefaletini paylaþacaktýr.
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5. Ele aldýðým ve her yüz durumdan doksandokuzunu oluþturan bütün durumlarda, gördünüz ki, ücretlerin artmasý uðruna
yapýlan bir mücadele, daha önceki deðiþiklikleri izlemekten baþka
bir þey deðildir ve üretimin niceliðinde, emeðin üretici gücünde,
emeðin deðerinde, paranýn deðerinde, çekip alýnan emeðin geniþliði
ve yeðinliðinde daha önce meydana gelmiþ olan deðiþikliklerin,
arz ve talepteki dalgalanmalara baðlý olan ve sýnai çevrimin çeþitli
evrelerine uygun olarak meydana gelen pazar fiyatlarýndaki dalgalanmalarýn, zorunlu sonucudur; kýsacasý bunlar, sermayenin [sayfa
84] daha önceki etkilerine karþý iþçilerin tepkileridir. Eðer, ücretlerin
artýrýlmasý uðruna mücadeleyi bütün bu koþullardan baðýmsýz olarak
ele alýp, yalnýz ücretlerdeki deðiþirlikleri dikkate alýrsanýz, ve mücadelenin kaynaklandýðý bütün öteki deðiþirlikleri hesaba katmazsanýz,
yanlýþ vargýlara varmak üzere, yanlýþ öncüllerden yola çýkýyorsunuz
demektir.
XIV. SERMAYE ÝLE EMEK ARASINDAKÝ
MÜCADELE VE BUNUN SONUÇLARI

1. Ücretlerdeki düþmeye karþý iþçilerin gösterdikleri dönemsel direnmenin ve bunlarýn ücretleri artýrma yolundaki dönemsel
giriþimlerinin ücretlilik sistemine ayrýlmazcasýna baðlý olduðunu ve
bu durumu emeðin metalar tarafýndan emilmesi olgusunun dayattýðýný ve bu yüzden de bunun, fiyatlarýn genel hareketini düzenleyen yasalara baðýmlý olduðunu gösterdikten; ayrýca, ücretlerdeki
genel bir yükselmenin genel kâr oranýnda bir düþme sonucunu
vereceðini, ama bu yükselmenin metalarýn ortalama fiyatlarýný ya
da deðerlerini etkilemeyeceðini gösterdikten sonra, artýk soru,
sermaye ile emek arasýndaki bu ardý arkasý gelmez mücadelede
sermayenin ne ölçüde baþarýlý olabileceðidir.
Bunu bir genellemeyle yanýtlayacaðým, ve diyeceðim ki,
emeðin pazar fiyatý, bütün öteki metalarýn pazar fiyatý gibi, uzun
vadede kendi deðerine uyacaktýr; ve bundan dolayý, bütün iniþ ve
çýkýþlara karþýn, ve iþçi ne yaparsa yapsýn, ortalama olarak ancak
kendi emeðinin deðerini alacaktýr, ki bu deðer, bakýmý ve yeniden
üretilmesi için gerekli olan geçim araçlarýnýn ki bu geçim araçlarýnýn deðerini de, sonuçta, üretilmeleri için gerekli olan emek
miktarý düzenler deðeri ile belirlenen kendi iþgücünün deðeridir.
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Ama bazý belirli özellikler vardýr ki, iþgücünün deðerini, yani
emeðin deðerini bütün öteki metalarýn deðerlerinden ayýrdederler.
Ýþgücünün deðeri, biri salt fiziksel, ötekisi ise tarihsel ya da toplumsal
olan iki öðeden oluþur. Ýþgücü deðerinin en uç sýnýrýný fiziksel öðe
belirler, yani bu demektir ki, iþçi sýnýfýnýn, geçinmesi, ve yeniden
üremesi, fiziksel varlýðýný sürdürmesi için, yaþamak ve çoðalmak
için vazgeçilmez [sayfa 85] olan geçim araçlarýný almasý gerekir. Bu
vazgeçilmez geçim araçlarýnýn deðeri, buna göre, emek deðerinin
en uç sýnýrýný meydana getirir. Öte yandan, iþgününün uzunluðu
da, çok esnek olsa bile, bir uç sýnýra sahiptir. Bu uç sýnýrlarý belirleyen þey, iþçinin fiziksel kuvvetidir. Ýþçinin yaþamsal kuvvetinin
günlük harcanmasý belli bir ölçüyü aþarsa, günbegün yeniden harcanamaz. Bununla birlikte, dediðimiz gibi, bu sýnýr çok esnektir.
Hýzlý bir biçimde peþpeþe gelen saðlýklý ve kýsa ömürlü nesiller,
emek pazarýný, bir dizi güçlü ve uzun ömürlü nesiller kadar iyi bir
biçimde besleyebilir.
Salt fizyolojik olan bu öðe yanýnda, her ülkede, emeðin deðeri, geleneksel yaþam düzeyi ile de belirlenir. Bu yaþam düzeyi,
yalnýz fiziksel yaþamdan ibaret olmayýp, insanlarýn içinde yaþadýklarý
ve içinde yetiþtirilmiþ olduklarý toplumsal koþullardan doðan bazý
gereksinmelerin doyurulmasýdýr. Ýngiliz yaþam düzeyi, Ýrlandanýn
yaþam düzeyine, bir Alman köylüsünün yaþam düzeyi ise Litvanya
köylüsünün yaþam düzeyine indirgenebilirdi. Tarihsel geleneðin
ve toplumsal alýþkanlýklarýn bu bakýmdan oynadýklarý rolün önemini
Bay Thorntonun Over-population adlý yapýtýnda görebilirsiniz. Bay
Thornton bu yapýtýnda, Ýngilterenin çeþitli tarým bölgelerindeki ortalama ücretlerin bugün bile bu bölgelerin serflikten azçok elveriþli
koþullarda çýkmýþ olup olmamalarýna göre azçok deðiþiklikler
gösterdiðini ortaya koyuyor.
Emeðin deðerine giren bu tarihsel ya da toplumsal öðe artabilir ya da azalabilir, büsbütün ortadan kalkabilir, öyle ki, geriye
fiziksel sýnýrdan baþka bir þey kalmaz. Devlet hazinesinden otlanan,
hazýr yiyici günahkâr Georges Roseun dediði gibi, bizim aziz dinimizin avunçlarýný, bu imansýz Fransýzlarýn akýnlarýndan korumak
için giriþilmiþ olan anti-jakoben savaþ sýrasýnda, önceki bölümlerden
birinde o kadar sevecenlikle davrandýðýmýz namuslu Ýngiliz çiftçileri,
tarým iþçilerinin ücretlerini, salt fiziksel asgarinin de altýna düþürdüler ve soyun fizik varlýðýný Yoksullar Yasasý38 tarafýndan yapýlan
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ilavelerle sürdürmesini zorunlu hale getirdiler. Bu, ücretli emekçiyi
bir köleye, ve Shakespearein gururlu, özgür köylüsünü yardýma
muhtaç bir yoksul durumuna getirmenin parlak bir yoluydu.
Deðiþik ülkelerdeki standart ücretleri ya da emek [sayfa 86] deðerlerini, birbirleriyle ve ayný ülkenin deðiþik tarihsel evrelerindekilerle kýyasladýðýmýzda, öteki bütün metalarýn deðerlerinin deðiþmez
kaldýðýný varsaydýðýmýzda bile, emek deðerinin kendisinin sabit
olmayýp, deðiþken bir büyüklük olduðunu görürüz.
Benzer bir kýyaslama, kârýn yalnýzca yürürlükteki oranlarýnýn
deðil, ortalama oranlarýnýn da deðiþtiðini gösterecektir.
Ama kârlara gelince, bunlarýn asgarisini belirleyecek bir yasa
yoktur. Onlarýn düþüþlerindeki son sýnýrýn ne olduðunu söyleyemeyiz. Peki bu sýnýrý neden saptayamýyoruz? Çünkü, ücretlerin asgarisini saptayabildiðimiz halde, azamisini saptayamýyoruz. Yalnýz
þunu söyleyebiliriz ki, iþgücünün sýnýrlarý belli olduðunda, kârlarýn
azamisi, ücretlerin fiziksel asgarisine tekabül eder; ve ücretler belli
olduðunda, kârlarýn azamisi, iþgününün iþçinin fiziksel gücünün
dayanabileceði sýnýra kadar uzatýlmasýna tekabül eder. Demek ki,
kârýn azamisi, ücretin fiziksel asgarisi ve iþgününün fiziksel azamisi
ile sýnýrlýdýr. Açýktýr ki; azami kâr oranýnýn bu iki sýnýrý arasýnda, deðiþebilen sýnýrsýz bir ýskala yer alýr. Kâr oranýnýn fiili ölçüsü, sermaye
ile emek arasýndaki kesintisiz mücadele tarafýndan belirlenir; kapitalist durmadan ücretleri fiziksel asgariye düþürmeye ve iþgününü
fiziksel azamiye çýkarmaya çabalar, oysa iþçi sürekli olarak karþýt
yönde bir baský yapar. Böylece sorun, mücadele eden taraflarýn
karþýlýklý güçler dengesine indirgenir.
2. Ýþgününün sýnýrlandýrýlmasýna gelince, bu, bütün öteki ülkelerde olduðu gibi, Ýngilterede de hiç bir zaman yasal müdahaleden baþka bir yolla düzenlenmemiþtir. Ýþçilerin dýþardan gelen
sürekli baskýlarý olmasaydý, bu müdahale hiç bir zaman yapýlmazdý.
Herhalde, sonuca, hiç bir zaman, iþçilerle kapitalistler arasýndaki
kiþisel anlaþmalarla varýlamazdý. Bir. qenel siyasal eylemin gerekli
oluþu, salt ekonomik etkinliðinde bile, güçlü olan yanýn sermaye
olduðunu tanýtlamaya yeterlidir.
Emeðin deðerinin sýnýrlarýna gelince, bunun belirlenmesi,
her zaman arz ve talebe baðlýdýr, bununla kapitalistler yönünden
gelen emek talebini ve iþçiler tarafýndan yapýlan [sayfa 87] emek arzýný
kastediyorum. Sömürge ülkelerde, arz ve talep yasasý iþçinin lehine

Karl Marks
Ücretli Emek ve Sermaye
Ücret, Fiyat ve Kâr

91

iþler. Amerika Birleþik Devletlerinde ücretlerin göreli olarak yüksek
düzeyde oluþu bundandýr. Oralarda sermaye istediði kadar
çabalasýn, emek pazarýnýn, ücretli emekçilerin sürekli olarak kendi
kendilerine yeterli baðýmsýz köylüler haline gelmesiyle durmadan
boþalmasýný önleyemez. Amerikalýlarýn büyük bir bölümü için,
ücretli emekçi olma durumu, azçok yakýn bir süre sonunda ayrýlacaklarýný bildikleri geçici bir durumdan baþka bir þey deðildir.39 Sömürgelerdeki bu duruma çare bulmak üzere, baba Ýngiliz hükümeti,
bir süre için, ücretli emekçilerin çarçabuk baðýmsýz köylüler haline
gelmelerini önlemek üzere, sömürge topraklarýnýn fiyatýný yapay
olarak yükseltmeyi öngören modern sömürgeleþtirme teorisini
kabul etti. Þimdi, sermayenin üretim sürecine tamamýyla egemen
olduðu eski uygar ülkelere geçelim. Örneðin Ýngilterede, 18491859 arasýnda, tarým iþçilerinin ücretlerindeki yükselmeyi ele alalým.
Bunun sonucu ne oldu? Çiftçiler, dostumuz Westonýn kendilerine
salýk vereceði gibi, buðdayýn deðerini, hatta pazar fiyatýný bile yükseltemediler. Tersine, düþmesine boyuneðmek zorunda kaldýlar.
Ama bu onbir yýl boyunca, her çeþit makineler getirdiler, daha
bilimsel yöntemler uyguladýlar, ekilebilir topraklarýn bir bölümünü
otlak haline getirdiler, çiftlikleri geniþlettiler ve böylelikle üretim
hacmini artýrdýlar; bu yollarla ve daha baþkalarý ile, emeðin üretici
gücünü artýrarak emek talebini azalttýklarýndan, tarýmsal nüfusta
gene göreli bir fazlalýk yarattýlar. Saðlam temellere dayanan eski
ülkelerde, sermayenin ücret artýþlarýna karþý azçok hýzlý bir biçimde
gösterdiði tepkinin genel yöntemi budur. Ricardo, çok haklý olarak,
makinenin emekle sürekli rekabet halinde olduðuna, makinenin,
çok kez, ancak emeðin fiyatýnýn belli bir düzeye ulaþtýðý zaman
üretime sokulabildiðine;40 ama makine kullanýmýnýn emeðin üretici
gücünü artýrmanýn sayýsýz yöntemlerinden ancak bir tanesi olduðuna iþaret etmiþtir. Sýradan emekte göreli bir bolluk yaratan bu
geliþmenin kendisi, beri yandan vasýflý emeði basitleþtirir ve böylece
de onun deðerini düþürür.
Ayný yasa, kendisini baþka bir biçimde de ortaya kor. Emeðin
üretici gücünün geliþmesi ile, sermaye birikimi, [sayfa 88] hatta göreli
olarak yüksek ücret oranýna karþýn, hýzlanýr. Dolayýsýyla insan, Adam
Smith gibi ki onun zamanýnda modern sanayi henüz emekleme
çaðýndaydý sermayenin hýzlanan birikiminin, emeðe büyüyen bir
talep saðlayarak, terazinin kefesini iþçi lehine eðdireceði sonucunu
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çýkarabilir. Çaðdaþ yazarlarýn pek çoðu, bu görüþten hareketle, þu
son yirmi yýl içinde, Ýngiliz sermayesi Ýngiliz halkýndan çok daha
büyük bir hýzla arttýðý halde, ücretlerin neden daha fazla artmamýþ
olduðuna þaþmýþlardýr. Ama sermaye birikiminin durmadan
artmasýyla zamandaþ olarak, sermayenin bileþiminde gittikçe. büyüyen bir deðiþiklik meydana gelir. Toplam sermayenin, sabit sermayeden, makinelerden, hammaddelerden, her türden üretim araçlarýndan meydana gelen bölümü, ücretlere, yani emeðin satýn alýnmasý
için yatýrýlan bölümüne oranla çok daha hýzlý bir biçimde büyür.
Bu yasa, Bay Barton, Ricardo, Sismondi, Profesör Richard Jones,
Profesör Ramsay, Cherbuliez ve daha birçoklarý tarafýndan azçok
doðru bir biçimde ortaya konulmuþtur.
Eðer sermayenin bu iki öðesi arasýndaki oran, baþlangýçta
bire-bir idiyse, sanayiin ilerlemesi sýrasýnda beþe-bir, vb. haline gelecektir. Eðer, toplam 600lük bir sermaye üzerinden 300ü aletlere,
hammaddelere, vb., 300ü ise ücretlere yatýrýlmýþsa, 300 yerine 600
lük bir iþçi talebi yaratmak için toplam sermayeyi iki katýna çýkarmaktan baþka bir þey gerekmeyecektir. Ama, eðer 600lük bir
sermaye üzerinden, 500ü makine ve malzemeye vb., yalnýz 100ü
ücretlere yatýrýlmýþsa, bu durumda 300 yerine 600 lük bir iþçi talebi
için ayný sermayenin 600den 3.600e çýkmasý gerekir. Sanayiin
geliþmesinde, emek talebi, demek ki, sermaye birikimi ile atbaþý
gitmez. Kuþkusuz emek talebi de büyür, ama sermayenin artýþýna
göre durmadan azalan bir oran içinde büyür.
Bu birkaç deðinme, modern sanayiin geliþmesinin, dengeyi
her gün biraz daha iþçinin aleyhine, kapitalistin lehine deðiþtirmek
zorunda olduðunu, ve bundan dolayý kapitalist üretimin genel
eðiliminin, ücretlerin ortalama düzeyini yükseltmek deðil, düþürmek, ya da emek deðerini az çok en alt sýnýrýna indirmek olduðunu
göstermeye yetecektir. Ama, bu düzende þeylerin eðilimi böyledir
diye, iþçi sýnýfý, sermayenin gasplarýna karþý direniþten, durumlarýný
geçici olarak [sayfa 89] iyileþtirmek için ortaya çýkan fýrsatlarý en iyi
biçimde deðerlendirme giriþimlerinden vaz mý geçmelidirler? Eðer
iþçi sýnýfý böyle yapsaydý, ezilmiþ, artýk hiç bir umudu kalmamýþ,
ömürboyu açlýk çeken yaratýklar yýðýnýndan baþka bir þey olmamak
durumuna düþerdi. Ýþçilerin ücret düzeyini korumak için giriþtikleri
mücadelenin tüm ücretlilik sistemine ayrýlmazcasýna baðlý
olduðunu, her 100 durumdan 99unda ücretleri yükseltme yolundaki
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çabalarýnýn belirli emek deðerini koruma yolundaki çabalardan
ibaret olduðunu, ve kendi fiyatlarý konusunda kapitalistle tartýþmak
zorunluluðunun kendilerini meta olarak satmak zorunda oluþlarýnýn
doðasýnda bulunduðunu gösterdiðimi sanýrým. Eðer iþçi sýnýfý,
sermaye ile olan günlük çatýþmasýnda gerileyecek olsaydý, daha
büyük çapta þu ya da bu harekete giriþme olanaðýndan kendi
kendini yoksun býrakmýþ olurdu elbette.
Ayný zamanda ve ücretlilik sisteminin getirdiði genel köleleþmenin tamamýyla dýþýnda olarak, iþçiler, bu gündelik mücadelenin
kesin sonucunu fazla abartmamalýdýrlar. Unutmamalarý gerekir ki,
sonuçla!a karþý mücadele etmektedirler, bu sonuçlarýn nedenlerine
karþý deðil; unutmamalarý gerekir ki, aþaðý doðru inen hareketi
yalnýzca geciktirmekte, ama yönünü deðiþtirmemektedirler; ancak
geçici çareler bulmakta, ama hastalýðý iyi etmemektedirler. Demek
ki, iþçiler, sermayenin ara vermeden sürüp giden gasplarýnýn ya da
piyasa deðiþikliklerinin doðurduðu bu kaçýnýlmaz gerilla savaþlarýna
kendilerini tamamýyla kaptýrmamalýdýrlar. Anlamalarý gerekir ki,
bellerini büken, bütün yoksulluðu ile birlikte, mevcut düzen, ayný
zamanda, toplumun ekonomik dönüþümü için gerekli maddi
koþullarý ve toplumsal biçimleri de yaratýr. Adil bir iþgünü karþýlýðýnda adil bir ücret! biçimindeki tutucu slogan yerine, bayraklarý
üzerine þu devrimci sloganý yazmalýdýrlar: Ücretlilik sisteminin kaldýrýlmasý!
Bu çok uzun ve, korkarým ki, çok yorucu, ama konumu
doyurucu bir biçimde iþlemek için yapmam gereken açýklamadan
sonra, þu aþaðýdaki kararlarý önererek sözlerime son vereceðim:
Birincisi. Ücret oranýnda genel bir yükselme, genel kâr oranýnda bir düþüþe yolaçar, ama geniþ anlamýnda, meta [sayfa 90] fiyatlarýný etkilemez.
Ýkincisi. Kapitalist üretimin genel eðilimi, ücretlerin ortalama
standardýný yükseltmek deðil, düþürmek yolundadýr.
Üçüncüsü. Sendikalar, sermayenin saldýrýlarýna karþý direniþ
merkezleri olarak yararlý iþ görürler. Güçlerini pek yerinde olmayan
bir biçimde kullandýlar mý, kýsmen hedeflerini gözden kaçýrýrlar.
Ayný zamanda mevcut düzeni deðiþtirmeye çalýþacaklarý ve örgütlü
güçlerini, iþçi sýnýfýnýn kesin kurtuluþu, yani ücretlilik sisteminin
kesin olarak kaldýrýlmasý için bir araç olarak kullanmaya çalýþacaklarý yerde, düzenin sonuçlarýna karþý gerilla savaþlarý ile yetindikleri
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anda da, hedeflerini büsbütün yitirirler. [sayfa 91]
Mayýs sonu ve 27 Haziran
1865 tarihleri arasýnda
Marks tarafýndan
yazýlmýþtýr.
Ayrý bir broþür olarak ilk kez
1898de Londrada yayýnlanmýþtýr.
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AÇIKLAYICI NOTLAR

Bu yapýtý baskýya hazýrlarken Marx, kapitalist toplumdaki sýnýf
savaþýmýnýn maddi temelini oluþturan iktisadi iliþkilerin anahatlarýný herkesçe
anlaþýlabilir bir dille sunmayý hedeflemiþti. Amacý, proletaryayý teorik bir silahla
kapitalist toplumda burjuvazinin sýnýf egemenliðinin ve iþçilerin ücret köleliðinin
üzerine dayandýklarý temel konusunda derin bir bilimsel kavrayýþla
silahlandýrmaktý.
Ücretli Emek ve Sermayenin bu ciltte yer alan Türkçe metni, bu yapýtýn
Fransýzcasýndan çevrilerek (K. Marx, Travail Salarié et Capital; Salarie, Prix et
Profit, Editions Sociales, Paris 1969) Ücretli Emek ve Sermaye; Ücret, Fiyat ve
Kâr adý ile Sol Yayýnlarý tarafýndan Nisan 1976da yayýnlanmýþ ikinci baskýsýndaki
metnin bu cilt için düzenlenmýþ yeniden basýmýdýr. 174.
[76]
Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie  1 Haziran 1848den
19 Mayýs 1849a kadar Kölnde yayýnlanmýþ bir günlük gazete; Marx gazetenin
baþyazarý, Engels de yazýkurulu üyesiydi. 174, 226, 428, 611.
[77]
Brükseldeki Alman Ýþçileri Birliði, Belçikada yaþamakta olan Alman
iþçilerinin siyasal bilinçlerini daha da geliþtirmek ve onlar arasýnda bilimsel
komünizm düþüncelerini yaymak için 1847 Aðustosu sonlarýnda Marx ve Engels
tarafýndan kurulmuþtu. Marx, Engels ve arkadaþlarý tarafýndan yönlendirilmekte
olan Birlik, Belçikadaki devrimci Alman iþçileri için, çevresinde toplanýlan yasal
bir merkez haline geldi. Birliðin en önde gelen üyeleri, ayný zamanda, Komünist
Birliðin Belçika þubesi üyeleriydiler. Üyelerinin Belçika polisi tarafýndan
tutuklanmasý ve sýnýrdýþý edilmesi yüzünden Brükseldeki Alman Ýþçileri Birliðinin
faaliyetleri, Fransadaki 1848 Þubat burjuva devriminin hemen ardýndan durdu.
174.
[78]
Burada, Macaristan burjuva devriminin bastýrýlmasý ve Avusturya
Habsburg hanedanlýðýnýn yeniden kurulmasý amacýyla Macaristanýn 1849da
Çar birlikleri tarafýndan iþgal edilmesine deðinilmektedir. 174.
[75]
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[79]
Burada, Mayýs-Haziran 1849da Almanyada (28 Mart 1849da
Frankfurt Ulusal Meclisi tarafýndan kabul edilmiþ, ama birtakým Alman devletleri
tarafýndan reddedilmiþ bulunan) Ýmparatorluk Anayasasýnýn desteklenmesi
amacýyla giriþilen halk ayaklanmasýna deðinilmektedir. Bu ayaklanmalar
kendiliðinden ve birbirlerinden kopuktular, ve 1849 Haziraný ortasýnda
bastýrýldýlar. - 174, 214.
[80]
Ücretli emek ve sermaye konusu üzerinde Ücret baþlýðýný, ve
kapaðýnda da Brüksel, Aralýk 1847 notunu taþýyan nihai konuþmanýn ya da
bir dizi nihai konuþ-manýn kaba anahatlarý daha sonradan Marxýn elyazmalarý
arasýnda bulundu. Bu konuþmalarýn içeriðine gelince, (bkz: K. Marx, Ücretli
Emek ve Sermaye; Ücret, Fiyat ve Kâr, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 61-88)
elyazmalarý, tamamlanmýþ Ücretli Emek ve Sermaye yapýtýnýn bazý bakýmlardan
bir devamýdýr. Bu yapýtýn basýma hazýr hale getirilmiþ biçimdeki son bölümleri
Marxýn elyazmalarý arasýnda bulunamamýþtýr. - 174.
[81]
Marx, Kapitalde þöyle yazýyordu: ... ben klasik ekonomi politik
deyince ... W. Pettyden beri, burjuva toplumundaki gerçek üretim iliþkilerini
araþtýran bir ekonomi bilimini anlýyorum. (Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Sol
Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 102, 33. dipnot.)
Klasik ekonomi politiðin Ýngilterede en önde gelen temsilcileri, Adam
Smith ve David Ricardo idi. - 176.
[82]
Engels, Anti-Dühringde þöyle yazýyordu: Ekonomi politik, dâhi
kafalarda 17. yüzyýl sonuna doðru doðmuþ olmasýna karþýn, gene de, dar
anlamda, fizyokratlar ve Adam Smithin vermiþ bulunduklarý olumlu formüller
içinde, esas itibariyle 18. yüzyýlýn çocuðudur... (F. Engels, Anti-Dühring, Sol
Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 241.) - 176, 254.
[83]
Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 596. 179.
[84]
Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 191. 180.
[85]
Engels, burada, 1891deki Mayýs Gününün kutlanmasýna deðiniyor.
Bazý ülkelerde (Ýngiltere ve Almanya) Mayýs Günü 1 Mayýstan sonra gelen ilk
Pazar günü kutlanmaktaydý, ki 1891de bu, 3 Mayýsa raslamaktaydý. - 183.
[86]
1848 Devrimi sözkonusudur. - 184.
[87]
Giriþte Engelsin belirttiði gibi, bu yapýt tamamlanmadan kalmýþtýr.
Marx, Kölnden geçici olarak ayrýldýðý için ve Almanyadaki siyasal durumun
kýzýþmasý ve Neue Rheinische Zeitungun yayýnýnýn durmuþ olmasý nedeniyle
makalelerin yayýný kesintiye uðramýþtý. - 212.

22
Bu yapýt, Marxýn Birinci Enternasyonalin Haziran 1865 tarihindeki
Genel Konsey toplantýsýna sunduðu rapordur. Marx, bu rapor ile, kendi artýdeðer teorisinin temellerini ilk kez kamuoyuna açýklamýþ oluyordu. Bu rapor,
ücret yükselmelerinin iþçilerin durumunu iyileþtiremeyeceðini ve sendikal
eylemlerin iþçi çýkarlarýna taban tabana karþýt olduðunu iddia eden
Enternasyonal üyesi John Westonun bu hatalý görüþlerine karþý yöneltilmiþse
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de, iþçilerin ekonomik mücadelesine ve sendikalara karþý olumsuz bir tavýr
alan prudonculara ve lasalcýlara da aðýr bir darbe indiriyordu. Proleterlerin
kapitalist sömürücüler karþýsýnda pasif teslimiyetçi olmalarý gerektiði görüþüne
kesinlikle karþý çýkmaktadýr; bu yapýtlarýyla iþçilerin ekonomik mücadelesinin
oynadýðý rol ve bunun önemi konusunda teorik dayanaklar saðlamýþ ve bu
mücadelenin proletaryanýn nihai hedefine, ücretli köleliðe son verilmesi hedefine baðýmlý kýlýnmasý gerektiðini vurgulamýþtýr. Bu raporun elyazmasý metni
muhafaza edilmiþtir. Rapor ilk kez 1898de, Londrada, Marxýn kýzý Eleanor
tarafýndan, Deðer, Fiyat ve Kâr baþlýðý altýnda yayýnlanmýþ ve eþi Eduard Aveling
de bu yayýna bir önsöz yazmýþtýr. Aveling, bu önsöz için, ve baþlýðý bulunmayan
ilk altý bölüm için baþlýklar koymuþtur. Bu baskýda, ana baþlýk dýþýnda, bütün
bu baþlýklar alýkonmuþtur. -37.
23
Geçici Tüzüðün 1865te Brükselde yapýlmasýný öngördüðü kongre
yerine Londrada bir ön kongre toplanmýþtý. -37.
24
Fransýz burjuva devrimi sýrasýnda, 1793 ve 1794te, Jakoben kongre,
bazý metalarýn azami fiyatlarýný ve azami ücretleri sabitleþtirmiþti. -45.
25
Ýngiliz Bilimleri Ýlerletme Derneði 1831de kurulmuþtur. Marx, burada,
bu derneðin iktisat þubesinin Eylül 1861de yapýlan bir toplantýsýnda W.
Newmarchýn (Marx, bu kiþinin adýný yanlýþ yazmýþtýr) yaptýðý konuþmaya
deðiniyor. -46.
26
Bkz: Robert Owen, Observations on The Effect of The Manufacturing
System, London 1817 , s. 76. -46.
27
Burada 1853-56 Kýrým Savaþýna deðiniliyor .-47
28
19. yüzyýlýn ortalarýnda, kýrsal bölgelerdeki konutlarýn geniþ çapta
yýktýrýlmasý, bir ölçüde, toprak sahiplerinin yoksullar yararýna ödedikleri vergi
miktarýnýn kendi topraklarý üzerinde oturan yoksullarýn sayýsýna baðlý oluþuyla
açýklanabilir. Toprak sahipleri, kendileri için hiç bir yararý olmayan ama, tarýmsal
fazla nüfus için gene de bir barýnak olabilecek bu konutlarý kasýtlý olarak
yýktýrmýþlardýr. -47.
29
The Royaý Society of Arts.  1754te Londrada kurulmuþ olan bir
burjuva eðitim ve hayýr derneði. Adý geçen bildiri, John Mortonun oðlu John
Chalmers Morton tarafýndan okunmuþtur. -47.
30
Tahýl Yasalarý.  Dýþardan yapýlan tahýl ithalatýný kýsýtlamayý ya da
yasaklamayý amaçlayan Tahýl Yasalarý, büyük toprakbeylerinin çýkarlarýný
korumak üzere konulmuþtu. 1838de Manchesterli fabrikatörler Cobden ve
Bright, Tahýl Yasalarýna Karþý Birlik adlý bir örgüt kurdular. Bu Birlik, sýnýrsýz
serbest ticaret istemini öne sürerek, iþçi ücretlerini düþürmek ve toprak
aristokrasisinin ekonomik ve siyasal gücünü zayýflatmak amacýyla Tahýl
Yasalarýnýn kaldýrýlmasý için savaþtý. Bu mücadele sonucunda Tahýl Yasalarý
1846da kaldýrýldý. -48.
31
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, Vol. I, Edinburg 1814, s. 93. -65.
32
Thomas Hobbes, Leviathan: or the Matter, Form, and Pover of a
Common wealth, Ecclesiastical and Civil, The English Works, London 1839, c.
III, s. 76. -67.
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33
Burada Ýngilterenin, 18. yüzyýl sonundaki Fransýz burjuva devrimi
sýrasýnda Fransaya karþý baþlattýðý savaþlara deðiniliyor. O sýralar Ýngilterede
hükümet tarafýndan, halký sindirmek için baþlatýlmýþ bir terör hüküm sürüyordu.
Örneðin, bazý ayaklanmalar bastýrýlmýþ ve iþçilerin örgütlenmelerini yasaklayan
yasalar çýkartýlmýþtý. -81.
34
Marx burada Malthusun yazdýðý bir broþüre deðiniyor: An Inquiry
into the Nature and Progress of Rent, and the Principles by Which It is Regulated,
London1815. -81.
35
Ýþevleri, Ýngilterede, 17. yüzyýlda kurulmuþtu. 1834te Yoksullar
Yasasýnýn çýkartýlmasýndan sonra, iþevleri yoksullara yapýlan tek yardým oldu;
bunlar hapisane disiplinini anýmsatan katý disiplinleriyle ün salmýþlardý ve halk
tarafýndan yoksul bastilleri diye anýlýyorlardý. -81.
36
Burada, 1831 yýlýnda kabul edilmiþ bulunan On-Saat Yasasý üzerine
Ýngiliz parlamentosunda çocuklarýn ve gençlerin çalýþtýrýlmalarý konusunda Þubat
ve Mart 1832de çýkmýþ bulunan tartýþmalara deðiniliyor .-82.
37
Juggernaut (Jagannath).  Hindu tanrýsý Kriþna ya da Vinþunun adlarýndan biri. Juggernaut Tapýnaðý rahipleri yýðýnsal haclardan büyük kârlar elde
ediyorlar ve bayaderelerin, tapýnakta yaþayan kadýnlarýn fuhþunu teþvik
ediyorlardý. Juggernauta tapýnma, inanmýþlarýn kendi nefslerine eziyet
etmelerinde kendilerini öldürmelerinde ifadesini bulan tantanalý dinsel ayinlerle
ve aþýrý fanatisizmle belirginleþmekteydi. Juggernautun anýsýna yapýlan yýllýk
büyük festivalde hacýlardan bazýlarý, kendilerini, putu taþýyan büyük arabanýn
tekerlekleri altma atýyorlardý. -83.
38
16. yüzyýldan beri Ýngilterede yürürlükte olan Yoksullar Yasasýna
göre, her cemaat, yoksullar için özel bir vergi ödemek zorundaydý. Kendilerine
bakamayacak durumda olan cemaat üyeleri, yoksullara yardým dernekleri
aracýlýðý ile karþýlýksýz yardým görüyorlardý. -86.
39
Bkz: Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 806,
dipnot 70: Biz burada, gerçek sömürgeleri, serbest göçmenlerin yerleþtikleri
bakir topraklarý ele alýyoruz. Birleþik Devletler, ekonomik anlamda, bugün bile
ancak Avrupanýn bir sömürgesidir. Ayrýca, bu kategoriye, köleliðin kaldýrýlmasý
ile daha önceki koþullarýn tamamýyla deðiþmiþ olduðu eski plantasyonlar da
girer.
Sömürge ülkelerde toprak, her yerde, zorla özel mülkiyet haline getirildiðinden, ücretli iþçiler baðýmsýz üreticiler haline gelme olanaklarýndan yoksun
kalmýþlardý. -88.
40
David Ricardo, On the Principles of Political Economy, and Taxation,
London 1821, s. 476. -88.
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