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KARL MARKS
ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNÝN KURULUÞ ÇAÐRISI
LONDRA, LONG ACREDA ST. MARTÝNS HALLDA YAPILAN
AÇIK TOPLANTIDA, 28 EYLÜL 1864TE KURULMUÞTUR1

Ýþçiler!
1848den 1864e kadar olan dönem boyunca iþçi yýðýnlarýnýn sefaletinin azalmadýðý büyük bir gerçektir, ama bu dönem sýnai geliþme ve
ticari büyüme bakýmýndan gene de eþsizdir. 1850de Ýngiliz orta sýnýfýnýn
en ýlýmlý ve en iyi haber organlarýndan biri, þöyle bir kehanette bulunuyordu: Ýngilterenin ihracat ve ithalatý %50 artacak olursa, Ýngilteredeki
sadakaya muhtaçlýk sýfýra düþer. Ama heyhat! 7 Nisan 1864te, maliye
bakaný* Ýngilterenin toplam ithalat ve ihracatýnýn 1863te 443.955.000
sterline, nispeten yakýn olan 1843 dönemindeki ticaretin yaklaþýk üç katý olan bu tutara! ulaþtýðýný söyleyerek parlamentodaki dinleyicilerini
sevince boðdu. Bütün bunlara karþýn, yoksulluk konusunda söyledikleri
çok dokunaklýydý. Sefalet içinde [sayfa 11] yüzenleri, artýrýlmayan ... üc* William Gladstone. -Ed.

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

9

retleri; her on durumdan dokuzu varolma mücadelesinden baþka bir
þey olmayan ... insan yaþamýný düþünün! diye haykýrýyordu. Kuzeyde
makineler tarafýndan, güneyde de koyun çiftlikleri tarafýndan yavaþ yavaþ
yerlerinden edilen Ýrlanda halkýndan sözetmedi; kaldý ki, bu mutsuz ülkede koyunlar bile azalýyor  ama bu azalýþýn insanlarýn azalmasý kadar
hýzlý olmadýðý da doðrudur. Ani bir dehþet dalgasý halinde, en tepedeki
onbinin temsilcileri tarafýndan o an açýða vurulmuþ olan þeyi yinelemedi.
Garrot paniði2 belli bir düzeye ulaþtýðýnda, Lordlar Kamarasý sürgün ve
kürek cezalarý konusunda bir soruþturma yapýlmasýna ve bu konuda
bir raporun yayýnlanmasýna karar verdi. Bunun sonucu olarak 1863 tarihli o kalýn Mavi Kitaptaki3 cinayet çýktý ortaya ve, böylece de, mahkum
olmuþ suçlulardan, Ýngilterenin ve Ýskoçyanýn kürek serflerinden en
kötülerinin bile, Ýngilterenin ve Ýskoçyanýn tarým emekçilerinden çok
daha az ezildikleri ve çok daha iyi durumda bulunduklarý, resmi olgularla
ve rakamlarla tanýtlandý. Ama hepsi bu deðildi. Amerikan Ýç Savaþý4 yüzünden Lancashire ve Cheshiredaki fabrika iþçileri kendilerini sokakta
bulduklarýnda, ayný Lordlar Kamarasý, açlýktan ileri gelen hastalýklarý
önlemeye ucu ucuna yetecek ve en ucuz ve en basit biçimde verilebilecek en düþük karbon ve nitrojen miktarýnýn ne olabileceðini araþtýrmakla
görevli bir doktoru, sanayi bölgelerine gönderdi. Týp temsilcisi Dr. Smith,
28.000 ünite karbonun ve 1.330 ünite nitrojenin, ortalama bir yetiþkini
açlýktan ileri gelen hastalýk düzeyinin hemen üstünde tutacak haftalýk
miktarlar olduðunu, ve ayrýca bu miktarlarýn, aþýrý yorgunluk baskýsýnýn
pamuklu dokuma iþçilerini fiilen içine düþürmüþ olduðu yetersiz beslenmeye pek yakýn bir düzeyde olduðunu ortaya koydu.* Ama dikkat edin!
Bu çok bilmiþ doktor, daha sonra, Özel Meclisin týp yetkilisi tarafýndan,
tekrar, çalýþan sýnýflarýn yoksul kesimlerinin beslenme durumunu araþtýrmakla [sayfa 12] görevlendirildi. Bu araþtýma-larýn sonuçlarý, parlamentonun
buyruðu ile, bu yýl içersinde yayýnlanmýþ olan Kamu Saðlýðý Konusunda
Altýncý Raporda yer almaktadýr. Doktorun bulduðu neydi? Ýpek dokumacýlarý, örücü kadýnlar, eldivenciler, çorap dokumacýlarý ve ötekiler, ortalama olarak, pamuklu dokuma iþçilerinin zorbela elde ettikleri düþük geliri bile, açlýktan ileri gelen hastalýklarý önlemeye ancak yeterli olan
karbon ve nitrojen miktarýný bile almýyorlardý.
Dahasý diye yazýyordu raporda, incelenen ailelerden tarým kesimine dahil olanlara gelince, bunlardan beþte-birinin, yeterli olacaðý tahmin edilen karbonlu gýdadan daha azýný; üçte-birinin, yeterli olacaðý
tahmin edilen nitrojenli gýdadan daha azýný aldýklarý; ve üç kontlukta
(Berkshire, Oxfordshire ve Somersetshire) günlük ortalama yerel besin
* Okura anýmsatmamýza hiç gerek yok ki, su ve belirli inorganik madde öðeleri dýþýnda,
karbon ve nitrojen, insan gýdasýnýn hammaddelerini oluþtururlar. Ama insan organizmasýný
beslemek için bu basit kimyasal öðeler, bitkisel ya da hayvansal gýda biçiminde saðlanmalýdýr.
Örneðin patates esas olarak karbon içerir, buðday ekmeðinde ise yeterli miktarlarda karbon ve
nitrojen maddeleri vardýr. [Marxýn notu.]
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içersinde, nitrojenli gýdalarýn yetersiz kaldýklarý görüldü. Þurasý unutulmamalý ki, diye ekliyor resmi rapor, gýda yoksunluðu hiç istenilmeyen
bir durumdur ve, bir kural olarak, büyük günlük besin yetersizliði ancak
öteki yoksunluklarýn ardýndan gelen bir þeydir. ... Bu durumda, temizliðin
bile, pahalý ya da zahmetli olduðu görülecektir, ve temizliði koruma
yolunda özsaygýlý çabalar hâlâ varsa, bu yönde harcanan her çaba yeni
açlýk sancýlarý getirecektir. Bunlar acý veren düþüncelerdir, özellikle
bu kimselerin içinde bulunduklarý yoksulluðun aylaklýktan ileri gelen
haklý yoksulluk olmadýðý anýmsanacak olursa; bu, bütün durumlarda,
çalýþan halkýn yoksulluðudur. Gerçekten de, acýnacak miktarlarda gýda
elde etmek için yapýlan çalýþma, çoðunlukla, aþýrý ölçüde uzundur.
Bu rapor, garip ve oldukça beklenmedik bir olguyu, Birleþik
Krallýðýn dört bölgesi içinde Ýngiltere, Galler, Ýskoçya ve Ýrlanda-, Ýngiltere nin tarýmsal nüfusunun, Birleþik Krallýðýn bu en zengin bölgesinin,
hemen hemen en kötü besleneni olduðunu; ama Berkshireýn, Oxfordshireýn ve Somersetshireýn tarým emekçilerinin bile, Doðu Londrada
kapalý yerlerde çalýþan çok sayýdaki el iþçisinden daha iyi durumda olduklarýný ortaya çýkarmýþtýr.
Serbest ticaret çaðýnda, maliye bakanýnýn, Avam Kamarasýna,
Ýngiliz iþçisinin ortalama durumu, olaðanüstü [sayfa 13] ölçüde ve herhangi
bir ülkenin ya da çaðýn tarihinde bir benzeri bulunmayan ölçüde iyileþmiþtir dediði sýra, parlamentonun buyruðu ile 1864te yayýnlanmýþ olan
resmi veriler bunlardý.
Bu resmi kutlama sesleri arasýna, resmi Kamu Saðlýðý Raporunun
þu tatsýz sözleri karýþýyor:
Bir ülkenin kamu saðlýðý demek, o ülkedeki yýðýnlarýn saðlýðý
demektir, ve yýðýnlar, en alt katlarýna dek asgari bir refah düzeyinde olmadýkça nasýl saðlýklý olabilirler?
Ulusal Ýlerleme istatistiklerinin gözleri önünde dansetmesinden
baþý dönen maliye bakaný, vahþi bir vecd içinde þöyle haykýrýyor:
1842den 1852ye kadar ülkenin vergilendirilen geliri %6 arttý;
1853ten 1861e kadarki sekiz yýl içersinde, 1853 yýlý esas alýndýðýnda, bu
artýþ %20dir! Bu olgu neredeyse inanýlmayacak kadar þaþýrtýcýdýr! ... Bu
sarhoþ edici servet ve güç birikimi diye, ekliyor Bay Gladstone, tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalmýþtýr!
Tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalan bu sarhoþ edici
servet ve güç birikiminin emekçi sýnýflar tarafýndan hangi kötü saðlýk,
yýkýk moral, zihinsel bozukluk koþullarý altýnda üretilmiþ ve üretilmekte
olduðunu bilmek isterseniz, matbaacýlarýn, terzilerin, elbise yapýmcýlarýnýn iþyerlerine iliþkin Kamu Saðlýðý Raporunda çizilen tabloya bakýnýz!
Bunu 1863 tarihli Çocuk Ýstihdamý Komisyonu Raporu ile kýyaslayýnýz.
Burada, örneðin þöyle deniliyor:
Kadýnlý-erkekli çömlekçiler, bir sýnýf olarak, hem fiziksel ve hem
de zihinsel bakýmdan, nüfusun çok daha bozulmuþ bir kesimidir; sað-
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lýksýz çocuk, geleceðin saðlýksýz yetiþkinidir; ýrkýn gittikçe bozulmasý
kaçýnýlmazdýr ve komþu bölgelerden durmadan yeni gelenler ve daha
saðlýklý ýrklarla evlenmeler olmasaydý, Staffordshire nüfusundaki bozulma (degenerescence) daha da büyük olurdu.
Bay Tremenheereýn Fýrýncý Kalfalarýnýn Yakýndýklarý Güçlükler
konusundaki Mavi Kitabýna bir gözatýn! Lancashire fabrika iþçilerinin
beslenme durumlarý açlýk düzeyinin hiç de üstünde deðilken, saðlýk
durumlarýnýn aslýnda düzelmekte olduðu, çünkü, pamuk kýtlýðý yüzünden, [sayfa 14] bunlarýn pamuklu dokuma fabrikalarýndan geçici olarak çýkarýldýklarý; ve çocuk ölümlerinin azalmakta olduðu, çünkü annelerinin
þimdi, nihayet, onlara afyon karýþýmý yerine kendi memelerini verebildikleri yolundaki fabrika müfettiþleri tarafýndan söylenmiþ ve Genel Kayýt
Memuru tarafýndan hazýrlanan tablolarda gösterilen akýl almaz sözler
kimin tüylerini diken diken etmemiþtir ki?
Gene madalyonun öteki yüzünü çevirelim! 20 Temmuz 1864te
Avam Kamarasýna sunulan Gelir ve Mülkiyet Vergisi Hasýlatýna göre, yýllýk gelirleri vergi memurlarý tarafýndan 50.000 sterlin ve daha fazla olarak
bildirilen kiþilerin arasýna 5 Nisan 1862den 5 Nisan 1863e kadar onüç
kiþinin daha katýlmasýyla, bunlarýn sayýsý, o tek yýl içerisinde, 67den
80e çýkmýþtýr. Bu ayný gelirler listesi, Ýngilterenin ve Gallerin toplam tarým emekçileri yýðýnýnýn bir yýlda paylarýna düþenden daha fazla olan
25.000.000 sterlinlik yýllýk gelirin 3.000 kiþi arasýnda bölüþülmekte olduðu
gerçeðini açýða çýkarmaktadýr. 1861 sayýmýný açýnýz, Ýngilterenin ve Gallerin 1851de 16.934 olan erkek toprak sahipleri sayýsýnýn 1861de 15.066
ya düþtüðünü, böylelikle toprak yoðunlaþmasýnýn 10 yýlda %11 artmýþ
olduðunu göreceksiniz. Ülke topraklarýnýn birkaç elde toplanmasý bu
hýzda sürecek olursa, Roma Ýmparatorluðunun Afrika eyaletinin yarýsýnýn
altý beyin elinde olduðunu öðrendiðinde Neronun keyifle sýrýtmasý gibi,
toprak sorunu fevkalade basitleþecektir.
Neredeyse inanýlmayacak kadar þaþýrtýcý olan bu olgular üzerinde uzun uzun durduk, çünkü ticaret ve sanayi Avrupasýnýn baþýný Ýngiltere çekiyor. Bundan birkaç ay önce Louis-Philippein mülteci oðullarýndan birinin, Kanalýn öte yanýndaki daha az serpilmiþ yoldaþlarýndan daha iyi durumda olduðu için Ýngiliz tarým emekçisini resmen kutladýðý
anýmsanacaktýr. Gerçekten de, yerel renkler deðiþtirilse ve ölçek olarak
da biraz daraltýlsa, Ýngiltereye özgü olgular, Kýtanýn bütün sanayileþmiþ
ileri ülkelerinde aynen görülürler. Bu ülkelerin hepsinde, 1848den beri,
sanayide duyulmamýþ bir geliþme, ithalat ve ihracatta da akýl almaz bir
geniþleme olmuþtur. Tamamýyla mülk sahibi sýnýflarla sýnýrlý kalan servet
ve güç birikimi, bunlarýn hepsinde gerçekten de sarhoþ edici idi. Bu
ülkelerin hepsinde [sayfa 15] Ýngilterede olduðu gibi, çalýþan sýnýflarýn küçük
bir azýnlýðýnýn gerçek ücretleri bir miktar artmýþtý; oysa çoðu durumda,
örneðin büyük kentlerdeki yoksullar evinde ya da kimsesizler yurdunda
yaþayan bir kimsenin 1852de 7 sterlin 7 þilin 4 peni tutan en ivedi ge-
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reksinmelerinin 1861de 9 sterlin 15 þilin 8 peniye* çýkmýþ olmasý ona
ne kadar yarar saðladýysa, ücretlerdeki parasal yükseliþin tüketim düzeyinde saðladýðý gerçek artýþ da bundan daha çok deðildi. Geniþ iþçi sýnýfý yýðýnlarý, her yerde, kendisinden yukarda olanlar toplumun merdivenlerini hangi hýzda çýkýyorlarsa, en az ayný hýzda daha da derinlere gömülüyorlardý. Makinelerdeki hiç bir iyileþtirmenin, üretime uygulanacak
hiç bir bilimin, iletiþim araçlarýndaki hiç bir iyileþtirmenin, hiç bir yeni
sömürgenin, hiç bir göçün, açýlacak hiç bir pazarýn, hiç bir serbest ticaretin, ne de bütün bunlarýn hepsinin, çalýþan yýðýnlarýn sefaletini kaldýrmayacaðý; tersine, bugünkü yanlýþ temel üzerinde, emeðin üretici güçlerindeki her yeni geliþmenin toplumsal karþýtlýklarý derinleþtirmek ve
toplumsal uzlaþmaz karþýtlýklarý keskinleþtirmek eðilimi göstermesinin
kaçýnýlmazlýðý, Avrupanýn bütün ülkelerinde artýk önyargýsýz her kafaya
gösterilebilir, ve bu, ancak kendi çýkarlarý baþkalarýnýn gerçek-dýþý hayallerle oyalanmalarýný gerektirenlerce yadsýnan bir gerçek haline gelmiþtir.
Ýktisadi geliþmenin bu sarhoþ edici evresinde, açlýktan ileri gelen ölümler,
Britanya Ýmparatorluðunun büyük kentlerinde neredeyse kurumlaþmýþtýr. Bu evre, dünya kayýtlarýnda, ticari ve sýnai bunalým denen toplumsal
haþerenin daha da sýklaþmasýyla, daha da yaygýnlaþmasýyla, daha da
ölümcül olan etkileriyle belirtilmektedir.
1848 devrimlerinin yenilgiye uðramalarýndan sonra, iþçi sýnýfýnýn
bütün parti örgütleri ve parti yayýnlarý, Kýtada, zorun demir pençesi tarafýndan paramparça edildi, emeðin en ileri çocuklarý umutsuzluk içerisinde Denizaþýrý Cumhuriyete kaçtý, ve kýsa süren kurtuluþ düþleri, bir
sýnai canlýlýk, ahlaki çürüme ve siyasal gericilik dönemi karþýsýnda yokoldu. Kýtadaki çalýþan sýnýflarýn, bugünkü gibi o sýra da St. Petersburg kabinesi ile kardeþçe dayanýþma içinde olan [sayfa 16] Ýngiliz hükümetinin
diplomasisinin kýsmen bir sonucu olan yenilgisinin bulaþýcý etkileri, çok
geçmeden Kanalýn öteki yakasýna da sýçradý. Kýtadaki kardeþlerinin yenilgisi, Ýngiliz iþçi sýnýfýný iðdiþ eder, onlarýn kendi davlarýna olan inançlarýný kýrarken, toprakbeylerinin ve parabeylerinin de bir miktar sarsýlmýþ
olan güvenlerini geri getirdi. Daha önce vermiþ olduklarý ödünleri küstahça geri aldýlar. Yeni altýn diyarlarýnýn keþfi, Ýngiliz proletaryasýnýn saflarýnda
doldurulmaz boþluklar býrakan büyük bir göçe yolaçtý. Bir zamanlar
etkin olan öteki üyeleri ise, daha çok iþ ve ücret biçimindeki geçici rüþvete kapýldýlar ve kýsa vadeli hesaplarýn içine girdiler. Çartist hareketi
ayakta tutmak ya da yeniden biçimlendirmek yönündeki bütün çabalar
belirgin bir biçimde baþarýsýzlýða uðradý; iþçi sýnýfýnýn yayýn organlarý, yýðýnlarýn ilgisizliði yüzünden peþpeþe kapandýlar, ve gerçekte, Ýngiliz iþçi
sýnýfýnýn siyasal bir boþluk durumuyla böylesine tam bir uzlaþma içine
girdiði hiç görülmemiþti. Ýngiliz iþçi sýnýfýyla Kýtadaki iþçi sýnýfý arasýnda
* Þimdi artýk 100delik sisteme geçmiþ bulunan Ýngiliz para sisteminde, eskiden, 12 peni 1
þilin, ve 20 þilin de 1 sterlin ediyordu. -ç.
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hiç bir eylem ortaklýðý yok idiyse de, hiç deðilse, bir yenilgi ortaklýðý vardý.
Ama 1848 devrimlerinden bu yana geçen dönem, her þeye karþýn,
iyi yönlerden yoksun deðildi. Biz burada yalnýzca iki büyük olguya iþaret
edeceðiz.
En büyük takdire layýk bir azimle yürütülen otuz yýllýk bir mücadeleden sonra, Ýngiliz iþçi sýnýfý, toprakbeyleri ile parabeyleri arasýnda bir
bölünme yaratarak, On-Saat Tasarýsýnýn5 yasalaþtýrýlmasýný baþardý. Fabrika iþçilerinin böylelikle elde ettikleri ve her altý ayda bir fabrika müfettiþlerinin raporlarýna kaydedilen çok büyük maddi, manevi ve zihinsel
kazanýmlar, þimdi bütün taraflarca tanýnmaktadýr. Kýta hükümetlerinin
çoðu, Ýngiliz Fabrika Yasasýný azçok deðiþik biçimlerde kabul etmek
zorunda kaldýlar, ve Ýngiliz parlamentosunun kendisi de etki alanýný her
yýl geniþletmek zorunda kalýyor. Ama bu pratik önemi yanýnda, iþçilerin
yararýna olan bu önlemin olaðanüstü baþarýsýný yüceltecek bir baþka
þey daha vardý. Orta sýnýf, Dr. Ure, Profesör Senior ve ayný soydan ve
boydan öteki bilgeler gibi en ünlü bilim organlarý aracýlýðýyla, çalýþma
saatlerine getirilecek herhangi bir yasal sýnýrlamanýn, vampir [sayfa 17] gibi
kan, hem de çocuk kaný emmeden yaþayamayan Ýngiliz sanayiinin
ölüm çanlarýnýn çalýnmasý demek olacaðýný görmüþ ve bunu kendince
tanýtlamýþtý. Eski zamanlarda çocuklarýn öldürülmesi Moloch* dinine
ait gizemli bir ayindi, ama bu yalnýzca bazý çok kutsal durumlarda,
belki de yýlda bir kez yapýlýr ve bundan sonra da Molochun yoksullarýn
çocuklarýna karþý özel bir eðilimi olmazdý. Çalýþma saatlerinin yasal olarak sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin bu mücadele daha da amansýzca þiddetlendi, çünkü açgözlülüðü ürkütmesi dýþýnda, bu mücadele, aslýnda, orta sýnýfýn ekonomi politiðini oluþturan arz ve talep yasalarýnýn gözü kör
egemenliði ile, iþçi sýnýfýnýn ekonomi politiðini oluþturan toplumsal öngörünün denetlediði toplumsal üretim arasýndaki büyük çekiþmeyi etkiliyordu. Böylece, On-Saat Yasasý, yalnýzca büyük bir pratik baþarý olmakla
kalmýyordu; bu bir ilkenin zaferiydi; orta sýnýfýn ekonomi politiði, iþçi
sýnýfýnýn ekonomi politiðine ilk kez böylesine apaçýk yenik düþüyordu.
Ama mülkiyetin** ekonomi politiði karþýsýnda, emeðin ekonomi
politiðinin daha da büyük bir zaferi yedekte bekliyordu. Kooperatif hareketinden, özellikle bir avuç yürekli elin yardým görmeksizin yarattýðý
kooperatif fabrikalardan sözediyoruz. Bu büyük toplumsal deneyimlerin
deðeri abartýlamaz. Bunlar söz yerine fiilen göstermiþlerdir ki, büyük
üretim, modern bilimin gerekleriyle uyum içersinde, bir kol sýnýfýný çalýþtýran bir efendiler sýnýfý olmaksýzýn da yürütülebilir; ürün verebilmesi için,
iþ araçlarýnýn çalýþan insanýn kendisi üzerinde bir egemenlik ve zorbalýk
* Eski Fenikelilerde ve Kartacalýlarýn dininde güneþ tanrýsý, insanlarýn kurban edildikleri bir
put; daha sonralarý bu ad, her þeye kadir yýrtýcý gücün bir simgesi haline gelmiþtir. -Ed.
** Marxýn kendisinin yaptýðý Almanca çeviride mülkiyetin yerine sermayenin deniyor.
-ç.
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aracý olarak tekelleþtirilmesi gerekmez; ve köle emeði ve serf emeði gibi, ücretli emek de, iþini istekle, zinde bir ruhla ve coþkulu bir yürekle
yapan birleþik emek karþýsýnda yokolmaya mahkum, geçici ve ast bir
biçimdir. Kooperatif sisteminin tohumlarý, Ýngilterede, Robert Owen
tarafýndan ekilmiþtir; Kýtada uygulanan iþçi deneyimleri, aslýnda, 1848in
uydurulmuþ deðil, yüksek sesle ilan edilmiþ teorilerinin pratik sonuçlarýydý. [sayfa 18]
Ayný zamanda, 1848den 1864e kadar olan dönemin deneyimi
her türlü kuþkunun ötesinde tanýtlamýþtýr ki, kooperatif emek, ilke olarak
ne denli kusursuz, ve pratikte ise ne denli yararlý olursa olsun, tek tek
iþçilerin raslansal çabalarýnýn dar çerçevesi içinde tutulduðunda, tekelin
geometrik büyüme hýzýný hiç bir zaman yakalayamayacak, yýðýnlarý kurtaramayacak, hatta onlarýn sefaletlerinin yükünü hissedilir bir ölçüde
hafifletemeyecektir. Aklýbaþýnda soylularýn, insansever orta sýnýf gevezelerinin, hatta zeki ekonomi politikçilerin, düþ görenlerin ütopyasý diye
alaya alarak, ya da sosyalistin kutsal þeye karþý saygýsýzlýðý diye çamur
atarak, daha filiz halindeyken boþ yere kesip atmaya çalýþtýklarý kooperatif çalýþma sistemine birdenbire tiksindirici bir biçimde övgüler düzmeye baþlamalarýnýn nedeni belki de budur. Çalýþan yýðýnlarý kurtarmak
için, kooperatif çalýþma ulusal boyutlara ulaþtýrýlmalý ve, bunun sonucu
olarak da, ulusal araçlarla geliþtirilmelidir. Ama toprakbeyleri ve sermaye
beyleri kendi iktisadi tekellerini savunmak ve devamýný saðlamak için
kendi siyasal ayrýcalýklarýný her zaman kullanacaklardýr. Emeðin kurtuluþunu teþvik etmek bir yana, onun yoluna olasý her engeli koymayý sürdüreceklerdir. Lord Palmerstonýn geçen oturumda, Ýrlandalý Kiracý Çiftçilerin Haklarý Tasarýsýný savunanlarla nasýl alay ettiðini anýmsayýnýz:
Avam Kamarasý toprak sahiplerinin meclisidir!
Siyasal iktidarýn ele geçirilmesi, bu yüzden, çalýþan sýnýflarýn en
büyük görevi olmuþtur. Bunu kavramýþ görünüyorlar, çünkü Ýngilterede,
Almanyada, Ýtalyada ve Fransada eþzamanlý yeni kýpýrdanýþlar olmuþtur
ve iþçi partisini siyasal olarak yeniden örgütlemeye yönelik eþzamanlý
çabalara giriþilmektedir.
Bir tek baþarý öðesine sahipler: sayýlan; ama sayý, ancak güçbirliði
ile birleþtiðinde ve bilgi ile yönetildiðinde terazinin kefesinde bir aðýrlýk
haline gelir. Geçmiþin deneyimi, deðiþik ülkelerin iþçileri arasýnda bulunmasý gereken ve kurtuluþ için verdikleri bütün mücadelelerinde onlarý
sýký sýkýya birarada durmaya teþvik eden bu kardeþlik baðýný görmezden
gelmenin, onlarýn uyumsuz çabalarýnýn ortak bozgunu ile nasýl cezalandýrýlacaðýný göstermiþtir. Bu [sayfa 19] düþünce, deðiþik ülkelerin iþçilerini bu
Uluslararasý Birliði kurmak üzere 28 Eylül 1864te St. Martin Halldaký
açýk toplantýda biraraya getirmiþtir.
Bu toplantýyý bir baþka inanç daha etkilemiþtir. Çalýþan sýnýflarýn
kurtuluþu, bunlarýn kardeþçe uyum içinde bulunmalarýný gerektiriyorsa,
ulusal önyargýlarý harekete geçiren ve halklarýn kanlarýný ve varlýklarýný
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korsanca savaþlarda çarçur eden, canice amaçlar güden bir dýþ politika
altýnda bu büyük görevi nasýl yerine getireceklerdir? Batý Avrupayý Atlantiðin öte yakasýndaki köleliði sürdürmek ve yaygýnlaþtýrmak üzere
rezil bir haçlý seferine paldýr-küldür girmekten koruyan egemen sýnýflarýn dirayetleri deðil, Ýngilterenin çalýþan sýnýflarýnýn bu canice çýlgýnlýða
karþý yiðitçe direnmeleri olmuþtur. Avrupanýn üst sýnýflarýnýn, Kafkaslar
daki dað kalelerinin Rusyaya yem oluþunu, ve yiðit Polonyanýn Rusya
tarafýndan katlediliþini utanmazca onaylayýþlarý, alaycý sempatiyle ya da
aptalca bir kayýtsýzlýkla karþýlamalarý; baþý St. Petersburgda olan ve Avrupanýn her kabinesinde parmaðý olan bu barbar gücün muazzam ve
karþý konulmayan saldýrýlarý, çalýþan sýnýflara, uluslararasý politikanýn
gizlerini belgeleme, kendi hükümetlerinin diplomatik manevralarýna
gözkulak olma, bunlara gerektiðinde bütün güçleriyle karþý koyma, önleyemediklerinde ise ayný anda suçlamalara giriþmekte birleþme, ve uluslararasý iliþkilere egemen olan kurallar kadar, tek tek kiþiler arasýndaki
iliþkilere de egemen olmasý gereken basit ahlak ve adalet yasalarýný savunma görevini öðretmiþtir.
Böylesi bir dýþ politika için savaþmak, çalýþan sýnýflarýn kurtuluþu
için verilen genel mücadelenin bir parçasýdýr.
Bütün ülkelerin proleterleri, birleþiniz! [sayfa 20]
21-27 Ekim 1864 tarihlerinde
Marx tarafýndan yazýlmýþtýr
Kasým 1864te Londrada basýlan
Adress and Provisional Rules of,
the Working Mens International
Association Estab!ished
September 28, 1864 at
a Public Meeting
Held at St. Martins Hall,
Long Acre London adlý
kitapçýkta yayýmlanmýþtýr
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KARL MARKS
ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL TÜZÜÐÜ6

ÝÞÇÝ sýnýfýnýn kurtuluþunun iþçi sýnýfýnýn kendi eseri olmasý gerektiðini; iþçi sýnýfýnýn kurtuluþ mücadelesinin sýnýfsal ayrýcalýklar ve tekeller
uðruna deðil, eþit haklar ve görevler ve her türlü sýnýf egemenliðinin kaldýrýlmasý uðruna mücadele demek olduðunu;
Bütün biçimler içersindeki köleliðin, her türlü toplumsal sefaletin,
zihinsel çöküþün ve siyasal baðýmlýlýðýn temelinde, çalýþanlarýn, iþ araçlarýný, yani yaþam kaynaklarýný tekelinde bulunduranlarýn iktisadi boyunduruðu altýna girmelerinin yattýðýný;
Ýþçi sýnýfýnýn iktisadi kurtuluþunun, bu nedenle, her siyasal hareketin, bir araç olarak, tabi olmasý gereken amaç olduðunu;
Bu büyük amacý hedefleyen bütün çabalarýn, her [sayfa 21] ülkedeki
emeðin farklý bölümleri arasýnda dayanýþmanýn eksik oluþu ve deðiþik
ülkelerin iþçi sýnýflarý arasýnda kardeþçe bir birlik baðýnýn bulunmayýþý
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yüzünden, bugüne dek baþarýsýz kaldýðýný;
Emeðin kurtuluþunun ne yerel ve ne de ulusal bir sorun olmayýp,
modern toplumu içeren bütün ülkeleri kucaklayan ve çözümü en ileri
ülkelerin pratik ve teorik iþbirliðine dayanan toplumsal bir sorun olduðunu;
Ýþçi sýnýfý hareketinin Avrupanýn en sanayileþmiþ ülkelerinde bugünkü yeniden canlanýþýnýn, yeni umutlar doðurmakla birlikte, eski hatalara yeniden düþülmesine karþý ciddi bir uyarý olduðunu ve birbirlerinden hâlâ kopuk olan hareketlerin derhal birleþtirilmesini gerektirdiðini;
Gözönünde bulundurarak, bu nedenlerle kurulmuþ bulunan Uluslararasý Ýþçi Birliði:
Bütün derneklerin ve bunlara dahil olan bireylerin, renk, inanç
ya da milliyetlerine bakmaksýzýn, hakikati, adaleti ve ahlaký birbirlerine
karþý davranýþlarýnýn temeli olarak kabul edeceklerini;
Görevin olmadýðý yerde hakkýn, hakkýn olmadýðý yerde görevin
bulunamayacaðýný kabul ettiðini,
Ýlan eder.
Aþaðýdaki tüzük, iþte bu anlayýþla hazýrlanmýþtýr.
1. Bu Birlik, deðiþik ülkelerde bulunan ve ayný amaca, yani iþçi
sýnýfýnýn korunmasý, ilerlemesi ve tamamýyla kurtulmasý amacýna sahip
iþçi dernekleri arasýnda merkezi bir iletiþim aracý ve iþbirliði saðlamak
üzere kurulmuþtur.
2. Derneðin adý, Uluslararasý Ýþçi Birliðidir.
3. Her yýl Birliðin þubelerinin delegelerinden oluþan bir Genel Ýþçi Kongresi toplanýr. Bu Kongre, iþçi sýnýfýnýn ortak özlemlerini dile getirir,
Uluslararasý Birliðin baþarýlý bir biçimde çalýþmasý için gerekli önlemleri
alýr, ve Birliðin Genel Konseyini atar.
4. Her Kongre, bir sonraki Kongrenin toplanma zamanýný ve yerini
saptar. Delegeler, herhangi özel bir çaðrý olmaksýzýn, belirtilen zamanda
ve yerde toplanýrlar. Genel Konsey, gerektiðinde, toplantýnýn yerini deðiþtirebilir, ama zamanýný erteleme yetkisi yoktur. Kongre, her yýl, Genel
Konseyin bulunacaðý yeri saptar ve üyelerini seçer. Bu biçimde [sayfa 22]
seçilen Genel Konsey, üye sayýsýna yeni eklemler yapma yetkisine sahiptir.
Genel Kongre, yýllýk toplantýlarýnda, Genel Konseyin yýllýk iþlemleri
konusunda resmi bir rapor alýr. Genel Konsey, ivedi durumlarda, Genel
Kongreyi olaðan yýllýk süresinden önce toplantýya çaðýrabilir.
5. Genel Konsey, deðiþik ülkelerin Uluslararasý Birlik içinde temsil olunan iþçilerinden oluþur. Kendi üyeleri arasýndan bir sayman, bir
genel sekreter, her ülke için bir sekreter, vb. gibi, iþleri yürütmek üzere
gerekli görevlileri seçer.
6. Bir ülkenin iþçilerinin, kendi sýnýflarýnýn öteki bütün ülkelerdeki hareketlerinden sürekli haberdar edilmeleri; Avrupanýn deðiþik ülkelerindeki toplumsal durum araþtýrmalarýnýn ayný anda ve ortak bir yönetim
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altýnda yapýlmasý; bir dernekte tartýþýlan ve herkesi ilgilendiren sorunlarýn
ötekiler tarafýndan da ele alýnmasý; ivedi pratik adýmlarýn atýlmasý gerektiðinde örneðin uluslararasý. anlaþmazlýklar durumunda olduðu gibi
birleþik derneklerin eylemlerinin zamandaþ ve uyumlu olmasý için, Genel
Konsey, Birliðin farklý ulusal ve yerel gruplarý arasýnda bir uluslararasý
ajans kurar. Uygun görülen her durumda, Genel Konsey, farklý ulusal ve
yerel derneklere önerilerde bulunur. Haberleþmeyi kolaylaþtýrmak için,
Genel Konsey, düzenli aralýklarla raporlar yayýnlar.
7. Her ülkedeki iþçi sýnýfý hareketinin baþarýsý, birlik ve dayanýþmanýn gücü dýþýnda baþka bir þeyle saðlanamayacaðýndan; öte yandan
ise, Uluslararasý Genel Konseyin yararlý olmasý, büyük çapta, ister iþçi
derneklerinin birkaç ulusal merkezindeki koþullara, ister çok sayýdaki
küçük ve birbirlerinden kopuk yerel derneklerdeki koþullara baðlý bulunmak zorunda olduðundan, Uluslararasý Birliðin üyeleri, kendi ülkelerindeki birbirlerinden kopuk iþçi derneklerini merkezi ulusal organlar
tarafýndan temsil edilen ulusal örgütler halinde birleþtirmek için bütün
güçlerini kullanýrlar. Ama açýktýr ki, bu kuralýn uygulanmasý, her ülkenin
özgül yasalarýna baðlýdýr, ve Genel Konsey ile doðrudan haberleþme
olanaðý, yasal engeller dýþýnda, hiç bir baðýmsýz yerel derneðe kapalý
tutulmaz. * [sayfa 23]
8. Her kesim, Genel Konsey ile haberleþmek üzere, kendi sekreterini atama hakkýna sahiptir.
9. Uluslararasý Ýþçi Birliðinin ilkelerini kabul eden ve savunan
herkes üye olabilir. Her þube, kabul ettiði üyelerin saðlamlýðýndan
sorumludur.
10. Uluslararasý Birliðin her üyesi, yerleþim yerini bir ülkeden
ötekine taþýdýðýnda, Uluslararasý Birliðin kardeþçe desteðini görür.
11. Uluslararasý Birliðe katýlan iþçi dernekleri, birbirlerine ebedi
kardeþçe iþbirliði baðlarýyla baðlanmýþ olsalar da, varolan örgütlerini
muhafaza ederler.
12. Hazýr bulunan delegelerin üçte-ikisinin deðiþiklikten yana olmasý koþuluyla, her Kongre, bu tüzüðü deðiþtirebilir.
13. Bu tüzükte belirtilmeyen bütün noktalar, her Kongrenin gözden geçirmesine açýk olan özel yönetmeliklerle tamamlanýr. [sayfa 24]
256, High Holborn, W. C.,
Londra, 24 Ekim 1871
Kasým-Ara1ýk 1871de
Ýngilizce ve Fransýzca olarak,
Þubat 1872de Almanca olarak
broþür biçiminde yayýmlanmýþtýr
* 1872 tarihli Lahey Kongresi kararý ile, Genel Tüzüðe, 7. maddeyi izleyen bir de 7a maddesi
eklenmiþtir. Bkz. bu cildin 347-348. sayfalarý. -Ed.
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KARL MARKS
AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ BAÞKANI
ABRAHAM LINCOLNA7

Beyefendi,
Büyük bir çoðunlukla tekrar seçilmeniz dolayýsýyla Amerikan halkýný kutlarýz. Ýlk seçiliþinizin ihtiyatlý parolasý Köleci iktidara karþý direnme
idiyse, yeniden seçiliþinizin muzaffer savaþ çýðlýðý da Köleciliðe Ölümdür.
Ýnsanüstü Amerikan mücadelesinin baþlamasýndan beri, Avrupa
iþçi sýnýfý, yýldýzlarla donanmýþ bayraðýn kendi sýnýflarýnýn yazgýsýný taþýdýðýný içgüdüsel olarak hissetmiþtir. O korkunç destaný baþlatan toprak
çekiþmesi, bu uçsuz-bucaksýz bakir topraklarýn, göçmenlerin emeðine
mi adanacaðýný, yoksa kölecilerin ayaklarý altýnda bu topraklarýn ýrzýna
mý geçileceðini belirlemek için deðil miydi?
Daha bundan bir yüzyýl öncesinde, bir büyük [sayfa 25] demokratik
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cumhuriyet düþüncesinin ilk kez ortaya çýktýðý, ilk Ýnsan Haklarý Bildirgesi nin8 yayýnlandýðý, ve 18. yüzyýl Avrupa devrimine ilk itinin verildiði
yerde, 300.0lik bir köle-sahipleri oligarþisi, dünya tarihinde ilk kez, Silahlý
Ayaklanma sancaðý üzerine kölecilik diye yazmaya kalkýnca, bu ayný
yerde, karþý-devrim, sistematik bir özenle, eski anayasanýn yapýldýðý
sýra gözönüne alýnan düþünceleri yoketmekle övününce ve köleliðin
yararlý bir kurum, gerçekte, sermaye ile emek iliþkisi denen büyük
sorunun tek çözümü olduðunu iddia edince ve, alaycý bir biçimde,
insan üzerindeki mülkiyetin yeni yapýnýn köþe taþý olduðunu ilan edince,  iþte o zaman, üst sýnýflarýn Güney Devletleri lehindeki fanatik yanlýlýklarýnýn getirdiði o kasvetli uyarýdan bile önce, Avrupa iþçi sýnýfý, köle
sahiplerinin ayaklanmasýnýn, mülkiyetin emeðe karþý baþlatacaðý genel
bir haçlý seferinin tehlike çaný olduðunu, ve çalýþanlar açýsýndan, geleceðe
iliþkin umutlarýnýn, hatta geçmiþ kazanýmlarýnýn Atlantiðin öte yakasýndaki bu büyük çatýþma içerisinde tehlikeye girdiðini derhal anladý. Bu
yüzden, pamuk bunalýmýnýn9 kendisine getirdiði güçlüklere sabýrla
dayandý, kölecilik yanlýsý müdahaleye kendisinden daha üstün olanlarýn
baskýlarýna coþkuyla karþý çýktý, ve, Avrupanýn çoðu kesimlerinden, bu
güzel dava için kendi payýna düþen kaný akýttý.
Kuzeyin gerçek siyasal gücü olan iþçiler, köleliðin kendi cumhuriyetlerini pisletmesine gözyumduklarý sürece, kendi rýzasý olmaksýzýn
egemen olunan ve satýlan zencinin karþýsýnda, kendisini satmasýnýn ve
kendi efendisini seçmesinin beyaz tenli iþçinin en yüce hakký olmasýyla
övündükleri sürece, gerçek emek özgürlüðünü saðlayamýyorlar, ya da
Avrupalý kardeþlerini kurtuluþ uðruna verdikleri mücadelede destekleyemiyorlardý; ama ilerlemenin önünde duran bu engel, iç savaþýný
kýzýl deniziyle kaldýrýlýp atýlmýþtýr.
Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþý10 orta sýnýf için nasýl bir yükseliþ çaðý baþlattýysa, Amerikan Anti-Köleci Savaþýnýn da ayný þeyi iþçi sýnýfý için
yapacaðýndan Avrupalý iþçiler emindirler. Onlar, zincire vurulmuþ bir ýrký kurtarma ve bir toplumsal dünya inþa etme uðruna verilen eþsiz mücadelede ülkesine önderlik etmenin, iþçi sýnýfýnýn temiz yürekli [sayfa 26]
Abraham Lincolna düþmüþ olmasýný, önümüzde duran çaðýn bir güvencesi olarak görüyorlar. [sayfa 27]
Marx tarafýndan
22-29 Kasým 1864te
yazýlmýþtýr
7 Kasým 1865 tarihli
The Bee-Hive Newspaper,
n° 169da yayýmlanmýþtýr
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KARL MARKS
PROUDHON ÜZERÝNE

(J. B. SCHWEÝTZERE MEKTUP)11

Londra, 24 Ocak 1865

Sayýn Bay,
Benden Proudhon konusunda ayrýntýlý bir deðerlendirme talep
eden mektubunuzu dün aldým. Zaman yokluðu, beni bu arzunuzu yerine getirmekten alýkoyuyor. Üstelik, elimde onun yapýtlarýndan hiç birisi
yok. Bununla birlikte, iyi niyetime sizi inandýrabilmek için, alelacele kýsa bir taslak çiziktiriyorum. Bunu tamamlayabilir, ekler ya da kýsaltmalar, kýsacasý, ne uygun görürseniz onu yapabilirsiniz. *
Proudhonun ilk çabalarýný artýk anýmsamýyorum. Langue Universelle13 konusundaki okul ödevi niteliðindeki yapýtý, çözümü için gerekli
en temel bilgilerden yoksun bulunduðu sorunlara kendisinin nasýl teklifsizce saldýrdýðýný göstermektedir. [sayfa 28]
Ýlk yapýtý Quest-ce que la propriété?** kuþkusuz, yazmýþ olduklarýnýn en iyisidir. Ýçeriðinin yeniliðinden olmasa bile, hiç deðilse her þeyi
söylemekteki yeni ve cüretkar tutumuyla. çýðýr açýcý olmuþtur. Proprié* Bu mektubu deðiþtirmeden basmayý daha uygun bulduk: [Social-Demokrat[12] gazetesi
Yazýkurulunun notu.]
** Mülkiyet Nedir? -ç.
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té, tanýþýk olduðu Fransýz sosyalistlerinin ve komünistlerinin yapýtlarýnda, elbette ki, yalnýzca çeþitli þekillerde eleþtirilmekle kalmamýþ, ayný
zamanda ütopyacý bir tarzda hesabý görülmüþtür. Bu kitapta, Proudhonun Saint-Simon ve Fourier ile olan iliþkisi, Feuerbachýn Hegel ile
olan iliþkisiyle hemen hemen aynýdýr. Hegel ile kýyaslandýðýnda, Feuerbach çok zayýf kalýr. Ama bununla birlikte, Hegelden sonra çýðýr açýcý
olmuþtur, çünkü hýristiyan bilincine ters düþen ama eleþtirinin ilerlemesi
bakýmýndan önem taþýyan ve Hegelin mistik yarý-bulanýklýk içinde býraktýðý belirli noktalara parmak basmýþtýr.
Eðer bu ifadeyi kullanmama izin verilirse, Proudhonun güçlü,
gürbüz üslubu, bu kitapta da hâlâ egemen. Ve kanýmca üslubu, bu
kitabýn baþlýca erdemi. Yalnýzca eski þeyleri yinelemekle kaldýðý yerlerde
bile, Proudhonun baðýmsýz keþiflerde bulunduðu; söylediði þeyin kendisi
için yeni olduðu ve öyle sayýlmasý gerektiði görülür. Kutsallarýn kutsalý
ekonomik [kavramlara -ç.] elatan provokatif meydan okuma, sýradan
burjuva zihniyetini alay konusu yapan parlak paradoks, yokedici eleþtiri,
acý kinaye, ve orada burada ortaya çýkan ve mevcut düzenin kepazeliklerine karþý gösterilen derin ve gerçek bir öfke, devrimci bir içtenlik 
bütün bunlar, ilk çýktýðýnda, Quest-ce que la propriété?nin okurlarýný
heyecanlandýrmýþ ve büyük bir sansasyon yaratmýþtý. Ekonomi politiðin
kesin bir bilimsel tarihi içinde, bu kitaptan sözetmeye deðmezdi bile.
Ama bu türden sansasyonel yapýtlar, romanlar yazýnýnda olduðu kadar,
bilim alanýnda da bir rol oynarlar. Örneðin Malthusun Population* konusundaki kitabýný alýnýz. Ýlk basýldýðýnda bir sansasyonel broþürden
ve üstelik baþtan sona baþkalarýnýn yapýtlarýndan yapýlmýþ aþýrmalardan
baþka bir þey deðildi. Ama gene de insan soyuna yapýlan bu iftira ne
büyük bir dürtü yaratmýþtý!
Eðer Proudhonun kitabý elimde olsaydý, onun eski üslubunu
göstermek için kolayca birkaç örnek verebilirdim. [sayfa 29] En önemli
saydýðý pasajlarda bile Kantýn çatýþkýlarý ele alýþ biçimini taklit etmekte
yapýtlarýný ancak çevirilerden okumuþ olduðu o Kant, o sýra Bay Proudhonun tanýdýðý tek Alman filozoftu ve kiþi üzerinde, Kant gibi kendisinin
de, çatýþkýlarýn çözümüne insan kavrayýþýnýn ötesinde kalan bir þey
gözüyle baktýðý, yani bu konuda kendi anlayýþýnýn karanlýklar içinde
bulunduðu yolunda güçlü bir izlenim býrakmaktadýr.
Ama bütün o yerleþmiþ inançlarý yýkma görüntüsüne karþýn, Bay
Proudhonun toplumu bir yandan, Fransýz küçük köylüsünün (sonralarý
küçük-burjuvasýnýn) açýsýndan ve onun gözleriyle eleþtirmesindeki ve
öte yandan da onu sosyalistlerden miras aldýðý ölçeðe vurmasýndaki
çeliþkiyle, kiþi daha Quest-ce que la Propriété?de karþý karþýya geliyor.
Bu kitabýn yetersizliðini ortaya koyan bizzat kendi adýdýr. Sorun o
denli yanlýþ formüle edilmiþtir ki, doðru bir biçimde yanýtlanmasý zaten
* Nüfus. -ç.
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mümkün deðildi. Antik mülkiyet iliþkileri, feodal mülkiyet iliþkileri tarafýndan, ve bunlar da burjuva mülkiyet iliþkileri tarafýndan yok edilmiþlerdir. Demek ki, geçmiþ mülkiyet iliþkileri üzerindeki eleþtiriyi bizzat
tarihin kendisi yapmýþtýr. Proudhonun ele aldýðý þey, aslýnda bugün
varolduðu biçimiyle modern burjuva mülkiyetiydi. Bunun ne olduðu
sorusu, ancak ekonomi politiðin bu mülkiyet iliþkilerini iradi iliþkiler
olarak yasal ifadeleri içinde deðil, gerçek biçimleri içinde, yani üretim
iliþkileri olarak bir bütün içinde kucaklayan eleþtirel bir tahliliyle yanýtlanabilirdi. Ama bu ekonomik iliþkilerin tümünü mülkiyetin genel yasal kavramlarý içinde karmakarýþýk ettiðinden, Proudhon, 1789dan önce
Brissotun buna benzer bir yapýtta14 ayný sözcüklerle vermiþ bulunduðu
yanýtýn ötesine geçemiyor: Mülkiyet hýrsýzlýktýr.
Bundan çýkartýlabilecek tek sonuç, hýrsýzlýk konusundaki burjuva yasal kavramlarýnýn, burjuvanýn kendi namuslu kazançlarýna da
ayný biçimde uygulanabileceðidir. Öte yandan, hýrsýzlýk, mülkiyetin
zorla ihlâl edilmesi olarak mülkiyeti varsaydýðýndan, Proudhon, gerçek
burjuva mülkiyeti konusundaki kendisi için bile bulanýk olan her türden
fantaziler içinde karman-çorman olmuþtur.
1844te, Pariste bulunduðum sýra, Proudhonla kiþisel [sayfa 30] iliþki
kurdum. Buna burada deðiniyorum, çünkü, Ýngilizlerin ticari mallara
hile karýþtýrýlmasý demeleri gibi, Bay Proudhonun sophisticationundan*
bir ölçüye kadar ben de sorumluyum. Çoðu kez bütün bir gece süren
uzun tartýþmalar sýrasýnda, kendisine büyük zarar veren ve Almanca
bilmediðinden doðru dürüst inceleyemediði hegelciliði ona aþýladým.
Paristen çýkartýlmamdan sonra benim baþladýðým iþi Herr Karl Grün
sürdürdü. Üstelik, bir Alman felsefesi öðretmeni olarak benden üstün
olan yaný, bu konudan kendisinin de bir þey anlamamasýydý.
Bunu, bana ikinci önemli yapýtý Philosophie de la misère vb. çýkmadan kýsa bir süre önce, çok ayrýntýlý bir mektupta, Proudhonun bizzat kendisi bildirmiþti. Bu mektubunda, diðer þeylerin yanýsýra, þöyle
diyordu: Jattends votre férule critique.** Bu kýrbacý (yazdýðým Misère
de la Philosophie,*** vb., Paris 1847de), dostluðumuzu ilelebet sona
erdiren bir biçimde, çok geçmeden yedi.
Þimdiye dek söylemiþ olduklarýmdan da görebileceðiniz gibi,
Proudhonun Quest-ce que la propriété? sorusunu fiilen ilk kez yanýtlayan
onun Philosophie de la misère ou Systéme des contradictions économiquesi**** oldu. Gerçekten de, ekonomik incelemelerine baþlamasý,
ancak bu ilk yapýtýnýn yayýnlanmasýndan sonra olmuþtur; ortaya attýðý
sorunun sövüp saymakla deðil, ama ancak modern ekonomi politiðin
bir tahliliyle yanýtlanabileceðini keþfetmiþti. Ayný zamanda, ekonomik
* Bozuk çýkmasýndan. -ç.
** Eleþtirici kýrbacýnýzý bekliyorum. -ç.
*** Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975. -Ed.
**** Sefaletin Felsefesi ya da Ekonomik Çeliþkiler Sistemi. -ç.
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kategoriler sistemini diyalektik olarak sunmayý da denedi. Geliþmenin
aracý olarak, Kantýn çözülmez çatýþkýlarý yerine, hegelci çeliþki konulacaktý.
Kitabýnýn, ki iki kalýn cilttir, bir deðerlendirmesi olarak size, buna
bir yanýt olarak yazmýþ bulunduðum kendi yapýtýmý gösterebilirim. Orada,
diðer þeyler yanýnda, kendisinin bilimsel diyalektiðin sýrlarý içine ne
denli az girmiþ olduðunu; öte yandan ekonomik kategorileri ele alýþ biçiminde spekülatif felsefe kuruntularýna nasýl kendisinin de katýldýðýný;
bunlarý, maddi üretimdeki belirli bir geliþme aþamasýna [sayfa 31] tekabül
eden tarihsel üretim iliþkilerinin teorik ifadeleri olarak açýklayacaðý yerde,
boþ sözleriyle nasýl önceden varolan ölümsüz düþünceler haline dönüþtürdüðünü ye, bu dolambaçlý yoldan, nasýl bir kez daha burjuva ekonomisinin görüþ açýsýna vardýðýný da gösterdim.*
Bundan baþka, eleþtirmeye kalkýþtýðý ekonomi politik üzerindeki
bilgisinin nasýl çok yetersiz olduðunu ve hatta, zaman zaman, bir okul
çocuðunun bilgi düzeyinde bulunduðunu, ve kendisinin ve ütopyacýlarýn
kendi bilimlerini, kurtuluþun maddi koþullarýný bizzat üreten bir hareketin, tarihsel hareketin, eleþtirici bilgisinden türetecekleri yerde, toplumsal sorunun çözümü için a priori bir formül icat ederek nasýl sözümona bir bilim peþinde koþturduklarýný da gösterdim. Ama özellikle
bütün sorunun temeli olan deðiþim-deðeri konusunda Proudhonun ne
denli þaþkýn, yanlýþ ve yüzeysel kaldýðýný ve hatta Ricardonun deðer
kavramýnýn ütopyacý yorumunu yeni bir bilimin temeli diye nasýl kullanmaya kalkýþtýðýný gösterdim. Proudhonun genel bakýþ açýsý konusunda
da þu kapsamlý yargýya vardým:
Her ekonomik iliþkinin bir iyi ve bir de kötü yaný vardýr; bu, Bay
Proudhonun kendi kendisini aldatmadýðý tek noktadýr. Ýyi yanýn iktisatçýlarca açýklandýðýný; kötü yanýn da sosyalistlerce suçlandýðýný görüyor.
Ýktisatçýlardan ölümsüz iliþkilerin zorunluluðunu; sosyalistlerden de, sefalet içinde sefaletten baþka bir þey görmeme kuruntusunu alýyor (bunun
içindeki eski toplumu yýkacak devrimci, yýkýcý yönü göreceði yerde**).
Bilimin otoritesine dayanmayý arzulamak konusunda her ikisiyle de
anlaþýyor. Onun gözünde bilim, kendisini, bir bilimsel formülün yetersiz
boyutlarýna indirger; o, formüller arayýþý içinde olan bir kimsedir. Bay
Proudhon, hem ekonomi politiði ve hem de komünizmi eleþtirmiþ [sayfa
32] olmakla iþte böyle övünüyor: oysa durduðu yer, her ikisinin de çok
aþaðýsýndadýr. Ýktisatçýlarýn aþaðýsýndadýr, çünkü elinin altýnda sihirli bir
* Ýktisatçýlar bugünkü iliþkilerin -burjuva üretim iliþkilerinin- doðal olduklarýný söylerken,
zenginliði yaratmýþ olan ve üretici doðanýn yasalarýna uygun olarak geliþtirilmiþ bulunan iliþkilerin
bugünkü iliþkiler olduðunu söylemek istiyorlar. Bundan ötürü bu iliþkiler, zamanýn etkisinden
baðýmsýz doðal yasalardýr. Bunlar; her zaman toplumu yönetmekle yükümlü ölümsüz yasalardýr.
Ýþte bundan ötürüdür ki, bir zamanlar varolan tarih, bundan böyle yoktur. (Yapýtýmýn 113.
sayfasý.) [Marxýn notu.] [Bkz: Karl Marx, Felsefenin Sefa!eti, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975, s. 127. Ed.]
** Parantez içindeki sözleri Marx bu makaleye eklemiþtir. -Ed.
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formül bulunan bir filozof olarak, saf ekonomik ayrýntýlara girmekten
sakýnabileceðini sanmýþtýr; sosyalistlerin aþaðýsýndadýr, çünkü düþünce
planýnda bile olsa, burjuva görüþ ufkunun ötesine geçecek ne cesarete,
ne de kavrayýþa sahiptir. ... Bilim adamý olarak, burjuvalarýn ve
proleterlerin üstünden süzülerek uçmayý arzular; oysa, sermaye ile emek,
ekonomi politik ile komünizm arasýnda ileri geri fýrlatýlýp duran küçükburjuvadýr yalnýzca.*
Bu yargý kulaða çok sert gelmekle birlikte, bunun her sözcüðünün
altýna bugün de imzamý atarým. Ama ayný zamanda þu da hatýrda tutulmalýdýr ki, Proudhonun kitabýný sosyalizmin küçük-burjuvaca yorumlanmasý olarak ilan ettiðim ve bunu teorik olarak tanýtladýðým sýra, o, hem
ekonomi politikçiler ve hem de sosyalistler tarafýndan hâlâ olaðanüstü
bir baþ devrimci olarak nitelendiriliyordu. Daha sonralarý, onun, devrime
ihaneti konusunda kopartýlan yaygaralara hiç bir zaman katýlmamýþ
olmamýn nedeni budur. Daha baþýndan beri, kendisi tarafýndan olduðu
kadar baþkalarýnca da yanlýþ anlaþýlmýþ bir kiþi olarak, haksýz umutlarý
gerçekleþtirmemiþ olmasý, kendi hatasý deðildir.
Quest-ce que la propriété?e kýyasla, Bay Proudhonun sunuþ
yöntemlerindeki kusurlar Philosophie de la misèrede çok daha fazladýr.
Üslup, çoðu kez, Fransýzlarýn da dediði gibi, ampouledir.** Bay
Proudhonun Galli kavrayýþ zekasý kendisini baþarýsýzlýða uðrattýðý her
keresinde, sözümona Alman felsefesine ait olmasý gereken gösteriþli
spekülatif dil hemen sahnede boy gösteriveriyor. Hiç bir zaman için
yüceltici olmayan o kendi kendini reklam edici, kendi kendini yüceltici, kasýntýlý ton, ve özellikle bilim konusundaki boþ sözler ve bunlarýn
yapmacýklý teþhiri, insanýn kulaðýný týrmalayýp duruyor. Ýlk yapýtýnda
parýldayan o içten sýcaklýk yerine, burada bazý pasajlar güzel sözlerle
sistematik bir geçici sýcaklýða büründürülmüþ. Bir de buna, kendi orijinal
düþüncesinden ötürü duyduðu ilkel gururu çoktan kýrýlmýþ bulunan, ve
þimdi bilimin bir parvenu su*** [sayfa 33] olarak kendisini aslýnda olmadýðý
ve sahip bulunmadýðý þeylerle desteklemek gereðini duyan, kendi
kendisini eðitmiþ kiþinin bereketsiz nahoþ bilgiçliðini ekleyiniz. Sonra,
bir de, Dunoyer (bir Hükümet Danýþmaný, ki öyleydi) gibi bir adama
yaltaklanýrken, proletaryaya karþý takýndýðý gerçekçi tavrýndan ötürü saygý
duyulmasý gereken Cabet gibi bir adama ne zekice, ne esaslýca ve
hatta ne de haklý olarak edepsizce ve kaba bir biçimde saldýran küçükburjuva zihniyeti. Bu Dunoyerin bütün önemi de, o yazmýþ olduðu kalýn, dayanýlmaz ölçüde sýkýcý üç cilt boyunca15, Helvetius tarafýndan On
veitt que les malheureux soient parfaits (bahtsýzlardan kusursuz olmalarý beklenir) diye tanýmlanan baðnazlýðý telkin etmekte göstermiþ
olduðu gülünç gayretten gelmektedir.
* l.c., s. 119-120. [Marx'ýn notu.] [Bkz: Felsefenin Sefaleti, s. 131-132. -Ed.]
** Abartmalýdýr. -ç.
*** Sonradan görme. -ç.
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Þubat Devrimini,16 daha birkaç hafta önce devrimler çaðýnýn
ilelebet sona ermiþ olduðunu tartýþma. götürmez bir biçimde tanýtlanmýþ
olan Proudhon için kuþkusuz çok uygunsuz bir zamanda geldi. Ulusal
Mecliste yaptýðý çýkýþ, varolan koþullarý anlamakta pek baþarýlý olmamakla
birlikte, gene de her türlü övgüye deðerdi.17 Haziran ayaklanmasýnýn18
ardýndan böyle bir çýkýþ yapmak büyük cesaret isteyen bir iþti. Ayrýca
bu, Bay Thiersýn Proudhonun önerilerine karþý çýkan ve daha sonra
özel bir yayýn olarak da basýlan konuþmasýyla,19 Fransýz burjuvazisinin
düþünsel dayanaklarýnýn ne denli çocukça bir kafa yapýsý üzerine
oturtulmuþ olduðunu bütün Avrupaya tanýtlamasý gibi mutlu bir sonuç
da vermiþti. Gerçekten de, Proudhon, Bay Thiers ile kýyaslandýðýnda,
tufan-öncesi dev bir heykel boyutuna ulaþmýþtý.
Proudhonun buluþu olan Credit gratuit* ve buna dayandýrýlmýþ
olan halk bankasý (banque du peuple), onun son ekonomik icraatlarý
oldu. Proudhonun düþüncesinin teorik temellerinin burjuva ekonomi
politiðin ilk öðelerinin, yani metalar ile para arasýndaki iliþkinin yanlýþ
anlaþýlmasýnda doðduðunun, oysa gerçek üstyapýnýn çok daha eski ve
çok daha geliþtirilmiþ düþüncelerin bir kopyasýndan ibaret bulunduðunun
kanýtýný Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Heft 1, Berlin 1859 (s. 5964)** adlý kitabýmda bulmak [sayfa 34] mümkündür. Belirli ekonomik ve
politik koþullar altýnda, kredi sisteminin, 18. yüzyýlýn baþlarýnda ve sonra
gene 19. yüzyýlýn baþlarýnda, Ýngilterede, bir sýnýfýn zenginliðinin bir
baþka sýnýfa aktarýlmasýna hizmet etmiþ olmasý gibi, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþunun hýzlandýrýlmasýna da hizmet edebileceði hiç bir kuþkuya yer
býrakmayacak kadar açýktýr. Ama faiz getiren sermayeyi sermayenin temel biçimi olarak görmek; kredi sisteminin faizi ortadan kaldýrma iddiasý
taþýyan özel bir biçimde kullanýlmasýný, toplumu deðiþtirmenin temeli
yapmayý istemek, baþtan aþaðýya bir küçük-burjuva kuruntusudur. Gerçekten de, bu kuruntu, biraz daha eklemeler yapýlsa, 17. yüzyýl Ýngiliz
küçük-burjuvazisinin ekonomik sözcüleri arasýnda zaten mevcuttu.
Proudhonun faiz getiren sermaye konusunda Bastiat (1850) ile giriþtiði
polemik,20 Philosophie de la misèreden çok daha düþük bir düzeydedir.
Bastiatya bile yenilmeyi baþaran Proudhon, hasmý darbelerini canalýcý
yerlere yöneltince, gülünç bir biçimde yaygarayý basýyor.
Birkaç yýl önce Proudhon Lausanne hükümetinin teþvikiyle
sanýrým Vergilendirme üstüne bir ödül makalesi yazdý. Bu makaleyle
son deha parýltýsý da söndü gitti, geriye petit-bourgeois tout purdan***
baþka bir þey kalmadý.
Proudhonun politik ve felsefi yazýlarýna gelince, bunlarýn hepsi
de ekonomik yazýlarýnda bulunan ayný çeliþik ikili niteliði gösteriyorlar.
Ayrýca bunlarýn deðeri Fransanýn dýþýna taþmamýþtýr. Bununla birlikte,
* Bedava kredi. -ç.
** Bkz: Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 90-l15. -Ed.
*** Katýksýz küçük-burjuvadan. -ç.
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Fransýz sosyalistlerinin, 18. yüzyýl burjuva volterciliðinden ve 19. yüzyýl
Alman tanrýtanýmazcýlýðýndan ne denli üstün olduklarýný kendi dincilikleriyle göstermenin arzulanýr bir þey olduðunu düþündükleri bir sýra,
Proudhonun, dine, kiliseye vb. yönelttiði saldýrýlar, kendi ülkesi için büyük deðer taþýr. Büyük Peter, Rus barbarlýðýný nasýl barbarlýkla altettiyse,
Proudhon da Fransýz lafazanlýðýný lafla altetmek için elinden geleni yaptý.
Louis Bonapartea kur yaptýðý ve gerçekte onu Fransýz iþçilere
hoþ göstermeye uðraþtýðý Coup detat* konusundaki yapýtý, ve çarýn daha büyük bir üne kavuþmasý için bir kreten sinikliði göstererek Polonyaya karþý yazdýðý son [sayfa 35] yapýtý,21 yalnýzca kötü deðil, bayaðý ürünler
olarak da tanýmlanmalýdýrlar; ama küçük-burjuva bakýþ açýsýna tekabül
eden bir bayaðýlýk.
Proudhon sýk sýk Rousseau ile kýyaslanmýþtýr. Bundan daha hatalý
bir þey olamazdý. Proudhon daha çok Nic[olas] Linguetye benzer; sýrasý
gelmiþken söyleyelim, yazmýþ olduðu Théoire des loix civiles çok parlak
bir kitaptýr.
Proudhonun diyalektiðe doðal bir eðilimi vardý. Ama bilimsel diyalektiði hiç bir zaman gerçekten kavrayamadýðý için, hiç bir zaman
safsatanýn ötesine geçemedi. Aslýnda bu, onun küçük-burjuva bakýþ
açýsýnýn kopmaz bir parçasýdýr. Tarihçi Raumer gibi, küçük-burjuva da,
bir yandan ve öbür yandan meydana gelir. Ekonomik çýkarlarý ve
bundan ötürü de politikasý, bilim, din ve sanat görüþleri hep böyledir.
Ahlaký da böyledir, her þeyi böyledir. O, yaþayan bir, çeliþkidir. Buna ek
olarak, eðer bir de Proudhon gibi yetenekli bir kimseyse, çok geçmeden
kendi çeliþkilerini kullanmayý öðrenecek ve içinde bulunulan koþullara
göre bunlarý göze çarpýcý, gösteriþli, bazan rezilane ve bazan da parlak
paradokslar biçiminde geliþtirecektir. Bilimde þarlatanlýk ve politikada
uzlaþmacýlýk böyle bir bakýþ açýsýndan ayrý düþünülemez. Geriye bir tek
egemen dürtü kalýyor, iþin cakasý, ve bütün gösteriþçi insanlarda olduðu
gibi onun için de önemli olan tek þey, o anýn baþarýsýdýr, günlük baþarýdýr.
Örneðin bir Rousseauyu, varolan güçlerle uzlaþma görünümünden bile
her zaman için çok, uzaklarda tutmuþ olan en basit ahlak duygusu, iþte
böylece ister istemez yok olup gider.
Gelecek kuþaklar, belki de, Fransýz geliþiminin bu son evresini,
Louis Bonaparte bu evrenin Napoleonu ve Proudhon da RousseauVoltaireiydi diyerek özetleyecektir.
Ve þimdi, ölümünden bunca kýsa bir zaman sonra, bana bu adamýn yargýcý olma rolünü yüklemiþ olmanýn sorumluluðunu kendi üzerinize almalýsýnýz.
Derin saygýlarýmla. [sayfa 36]
KARL MARX
* Hükümet darbesi. -ç.
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1, 3 ve 5 Þubat 1865 tarihli
Social-Demokrat, n° 16, 17 ve 18de
yayýmlanmýþtýr
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KARL MARKS
ÜCRET, FÝYAT VE KÂR22

[GÝRÝÞ]

Yurttaþlar,
Esas konuya girmezden önce, giriþ niteliðinde birkaç gôzlemde
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 önermekle
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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 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
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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 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.
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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: 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, üc-
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retlerdeki 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 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
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kalacaðý yerde, genelleþmiþtir. Varsayýmýmýza uygun olarak, emeðin
üretici güçlerinde ve üretimin toplam miktarýnda hiç bir deðiþiklik meydana 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
oranýndaki 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 biliyor-
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sunuz 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, Ýngiltere ninkinden 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 Onbuçuksaat 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 tanýtladýlar. 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
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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 çýkartýlsaydý,
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
* Þimdi artýk 100delik sisteme geçmiþ olari Ýngiliz para sisteminde, eskiden 12 peni 1 þilin,
ve 20 þilin de 1 sterlin ediyordu. -ç.
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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 baþvurmanýzý 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 üze* Ýngiliz sývý ölçüsü; 2,90 hektolitreye karþýlýktýr. -ç.
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rinde yer alýr. Bu bakýmdan, talep artýþý, hiç bir zaman talep edilen mallarýn arzýný artýramaz yalnýzca para olarak fiyatlarýný 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, iþçile-rin 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 koyar, 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,
* Ýngiliz altýn lirasý. -ç.
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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 herhangi 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
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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 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 aþaðý-yukarý 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
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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 dolaþýmýna
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

42

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

bir standarda göre yüksek ya da düþük olduklarýnýn söylenebileceði
açýktýr.
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 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 dü-
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þük 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. 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
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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 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
* Soruna þöyle bir deðinmek. -ç.
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göreli bir þeydir ve meta baþka metalarla olan iliþkileri içinde düþünülmedikçe deðeri saptanamaz. Gerçekte, bir metaýn deðerinden, deðiþimdeðerinden 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. 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
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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 iþbölümleri 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 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
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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. 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
* Yaklaþýk 13 litre, yani 1 quarterýn 1/22si kadar. -ç.
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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 gerekliemek miktarý, kullanýlan emeðin üretici gücündeki 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 bir-
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leþmesinden, 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]
Kendi baþýna, fiyat, deðerin parasal ifadesinden baþka bir þey
deðildir. Örneðin, bu ülkenin bütün metalarýnýn deðerleri altýn-fiyat olarak
ifade edilirler. Kýta üzerinde ise, esas olarak, gümüþ-fiyat 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.
* Gerekli fiyat, zorunlu fiyat. -ç.
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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 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,
ortalama olarak, gerçek deðerlerinden satýldýklarý ve kârlarýn, metalarýn
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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 gerekli-emek 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 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
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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 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 aklaaykýrý 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 üze-
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rinde 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.
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,
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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 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
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3 þilin ise, ve o oniki saat çalýþýyorsa, 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 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]
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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 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 artý-emeðin,
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
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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 artý-deðerden 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 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
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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. 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 beþte-biridir.
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 artý-de* Sömürüsünün. -ç.
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ðerin 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.
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 emekzamaný 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 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
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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 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 gerekliemek 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

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

61

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 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.
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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.
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 üçte-birinde, 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, 1815 lerde 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
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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.
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
saatlik emek kadar yýkýcý olur. Ýþçi, emeðin gittikçe artan yeðinliðine uy-
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gun 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.
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
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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.
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
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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 antijakoben 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 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.
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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 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, 1849-1859 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
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sermayenin hýzlanan birikiminin, emeðe büyüyen bir talep saðlayarak,
terazinin kefesini iþçi lehine eðdireceði sonucunu 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 birebir 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 600lük 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
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.
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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 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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KARL MARKS
GEÇÝCÝ GENEL KONSEY DELEGELERÝNE
TALÝMATLAR. ÇEÞÝTLÝ SORUNLAR41

1. ULUSLARARASI BÝRLÝÐÝN ÖRGÜTLENMESÝ

Geçici Merkez Konseyi, bir bütün olarak, Geçici Tüzükte gösterilen
örgütlenme planýný salýk verir. Bu planýn tutarlýlýðý, ve eylem birliði
konusunda önyargýlar olmaksýzýn, farklý ülkelere uygulanmasýndaki
kolaylýklar, iki yýllýk deneyim ile tanýtlanmýþtýr. Kýtadaki durum herhangi
bir deðiþiklik için elveriþsiz göründüðünden, Merkez Konseyin gelecek
yýlki yerleþim merkezinin Londra olmasýný salýk veriyoruz.
Merkez Konseyin üyeleri, elbette ki, sayýlarýný artýrma yetkisine
sahip olarak, Kongre tarafýndan seçilecektir (Geçici Tüzük, 5).
Genel Sekreter, bir yýl için, Kongre tarafýndan seçilecek ve Birliðin
tek ücretli görevlisi olacaktýr. Haftalýk ücretinin 2 sterlin olmasýný
öneriyoruz. [sayfa 92]
Tek tek her Birlik üyesinin ödeyeceði düzenli yýllýk aidat bir-buçuk
peni (belki bir peni) olacak. Üyelik kartlarýnýn masrafý ayrýca alýnacak.
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Birlik üyelerinden yardýmlaþma dernekleri kurmalarýný ve bunlarý
uluslararasý bir bað ile birbirlerine baðlamalarýný istiyorsak da, bu sorunu
(établissement des sociétés de secours mutuels. Appui moral et maéeriel
accordé aux orphelins de lassociation)* ele almayý, geçen eylüldeki
konferansta42 bunu ilk önermiþ olan Ýsviçrelilere býrakýyoruz.
2. EMEK ÝLE SERMAYE ARASINDAKÝ MÜCADELEDE,
ÇABALARIN, BÝRLÝK AJANSI TARAFINDAN
ULUSLARARASI DÜZEYDE BÝRLEÞTÝRÝLMESÝ

(a) Genel olarak bakýldýðýnda, bu sorun, deðiþik ülkelerdeki iþçi
sýnýflarýnýn bugüne dek kurtuluþ uðruna harcadýklarý birbirinden kopuk
çabalarý birleþtirmeyi ve genelleþtirmeyi amaçlayan Uluslararasý Birliðin
bütün eylemini kucaklamaktadýr.
(b) Grev ve lokavt durumlarýnda, yerli iþçilere karþý bir araç olarak
yabancý iþçileri kullanmaya her zaman hazýr olan kapitalistlerin entrikalarýný etkisiz býrakmak, Birliðimizin þimdiye dek yerine getirmekte baþarýlý
olduðu belirli iþlevlerden biridir. Deðiþik ülkelerin iþçilerinin, kurtuluþ
ordusu içinde kendilerini kardeþ ve yoldaþ olarak hissetmekle kalmayýp,
böyle hareket etmelerini de saðlamak, Birliðin baþta gelen amaçlarýndan
biridir.
(c) Çabalarýn uluslararasý düzeyde birleþtirilmesi yolundaki
önerimizin baþlýcalarýndan biri, iþçi sýnýflarýnýn kendileri tarafýndan
yürütülecek olan bütün ülkelerin iþçi sýnýflarýnýn durumuna iliþkin istatistiksel araþtýrmadýr. Baþarýlý olabilmek için, üzerinde çalýþýlacak malzeme bilinmelidir. Böylesine büyük bir iþi baþlatmakla, iþçiler, kendi yazgýlarýný kendi ellerine alabileceklerini tanýtlayacaklardýr. Dolayýsýyla þunu
öneriyoruz: Birlik þubelerimizin bulunduðu her yörede bu iþ hemen
baþlatýlýr ve iliþikteki araþtýrma planýnda belirtilmiþ olan [sayfa 93] çeþitli
noktalara iliþkin veriler toplanýr. Kongre, Avrupanýn ve Amerika Birleþik
Devletlerinin bütün iþçilerini, iþçi sýnýfýna iliþkin istatistiklerin toplanmasýnda iþbirliði yapmaya çaðýrýr; raporlar ve veriler Merkez Konseye gönderilir. Merkez Konsey bunlarý bir genel rapor haline getirir ve verileri de
ek olarak iliþtirir.
Bu rapor, ekiyle birlikte, bir sonraki yýllýk Kongreye sunulur ve
onun onayý alýndýktan sonra, giderleri Birlik tarafýndan karþýlanmak üzere
basýlýr.
HER YÖRENÝN ÜZERÝNDE ELBETTE DEÐÝÞÝKLÝK
YAPABÝLECEÐÝ GENEL ARAÞTIRMA PLANI

1. Uðraþ alaný, adý.
* Karþýlýklý yardýmlaþma derneklerinin kurulmasý. Birlik üyelerinin yetimlerine manevi ve
maddi destek. -ç.
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2. Çalýþanýn yaþý ve cinsiyeti,
3. Çalýþanlarýn sayýsý.
4. Maaþ ve ücretler: (a) çýraklar; (b) günlük ve parça baþý ücret;
aracýnýn ödediði ücret. Haftalýk, yýllýk ortalama.
5. (a) Fabrikalardaki çalýþma saatleri. (b) Eðer iþ küçük iþverenlerle ve evde yapýlýyorsa, buralardaki çalýþma saatleri. (c) Gece iþi ve
gündüz iþi.
6. Yemek zamanlarý ve muamele.
7. Ýþyerinin ve iþin türü: aþýrý kalabalýk, eksik havalandýrma, yetersiz gün ýþýðý, gaz lambasý kullanma. Temizlik, vb..
8. Mesleðin niteliði.
9. Ýþin fiziksel durum üzerindeki etkisi.
10. Moral durumu. Eðitim.
11. Sanayiin durumu: mevsimlik mi, yoksa yýla azçok düzenli bir
biçimde daðýlmýþ mý, büyük dalgalanmalar gösteriyor mu, yabancý maruz mu, esas olarak iç pazara mý, yoksa dýþ rekabete mi yönelik,
vb.?
3. ÝÞGÜNÜNÜN SINIRLANDIRILMASI

Ýþgününün sýnýrlandýrýlmasý, iyileþtirme ve kurtuluþ doðrultusundaki bütün öteki giriþimleri kendisi olmaksýzýn yetersiz býrakacak bir
önkoþuldur. [sayfa 94]
Bu sýnýrlandýrma,. iþçi sýnýfýnýn, yani her ulusun büyük bir kitlesinin
saðlýðýný ve fiziksel enerjisini yenilemek ve ayný zamanda onlara zihinsel
geliþme, toplumsal iliþki, toplumsal ve siyasal eylem olanaðýný saðlamak
için gereklidir.
Ýþgününün yasal sýnýrý olarak 8 saatlik çalýþma öneriyoruz. Bu
sýnýrlandýrma genel olarak Amerika Birleþik Devletlerinin iþçileri tarafýndan isteniyor,43 Kongrenin oylarý, bu istemi, dünyanýn her yerinde,
iþçi sýnýflarýnýn ortak platformu düzeyine çýkartacaktýr.
Fabrika yasasýna iliþkin deneyimleri nispeten yeni olan Kýtadaki
üyelerimizi bilgilendirmek için þunu da ekleyelim: 8 saatlik çalýþma olarak alýnmasý gereken gün süresi sabitleþtirilmeyecek olursa, bütün yasal
sýnýrlamalar baþarýsýz kýlacak ve sermaye tarafýndan ihlâl edilecektir.
Bu sürenin uzunluðu, 8 saatlik çalýþma ve bunun dýþýnda kalan yemek
aralarý ile birlikte belirlenmelidir. Örneðin, yemek için verilen çeþitli
aralar bir saati buluyorsa, yasal gün süresi 9 saati kapsamalýdýr, diyelim
sabah 7den akþam 4e, ya da sabah 8den akþam 5e kadar, vb.. Gece
çalýþmasýna, yasa ile belirlenen sanayilerde ya da sanayi kollarýnda istisnai olarak izin verilmelidir. Eðilim her türlü gece çalýþmasýna son verme
yönünde olmalýdýr.
Bu paragraf, ister erkek ister kadýn olsun, yalnýzca yetiþkinlerle
ilgilidir, ama kadýnlar, ne türden olursa olsun her türlü gece çalýþmasýnýn
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ve bu cinsin kaldýramayacaðý ya da onlarýn bedenlerini zehirli ve saðlýða
zararlý öteki etmenlere maruz býrakan her türlü çalýþmanýn kesinlikle
dýþýnda býrakýlmalýdýrlar. Yetiþkin kimse dediðimizde, 18 yaþýna ulaþmýþ
ya da geçmiþ olanlarý kastediyoruz.
4. GENÇLERÝN VE ÇOCUKLARIN ÇALIÞTIRILMASI
(KADIN VE ERKEK).

Modern sanayiin her iki cinsiyetten çocuklarý ve gençleri toplumsal üretim denen o büyük iþe katma yolundaki eðilimini, sermayenin
egemenliði altýnda, bu, tiksindirici bir biçimde çarpýtýlmýþ olsa da, ilerici,
saðlýklý ve meþru bir eðilim olarak görüyoruz. Akýlcý bir toplum düzeninde,
çalýþabilir durumdaki hiç bir yetiþkin nasýl ki genel doða yasasýnýn, [sayfa
95] yani yiyebilmek için çalýþmanýn, ve yalnýzca kafasý ile deðil, elleriyle
de çalýþmanýn dýþýnda tutulmamalýysa, her çocuk da, 9 yaþýndan itibaren,
ayný þekilde üretken bir iþçi haline gelmelidir.
Ne var ki, þu anda biz, [çalýþanlara dahil olan] her iki cinsiyetten
yalnýzca çocuk ve gençleri ele almak durumundayýz. [Bunlar] farklý bir
biçimde ele alýnmasý gereken üç gruba [bölünmelidir];* birinci grup 912 yaþ, ikincisi, 13-15 yaþ arasýný, üçüncüsü de 16 ve 17 yaþlarýný kapsar.
Birinci grubun herhangi bir atölyedeki ya da evdeki çalýþmasýnýn yasal
olarak iki, ikinci grubunkinin dört, ve üçüncü grubunkinin de altý saatle
sýnýrlandýrýlmasýný öneriyoruz. Üçüncü grup için, yemek ve dinlenme
için, en az bir saatlik bir ara olmalýdýr. Ýlkokul eðitiminin 9 yaþýndan
önce baþlamasý istenilen bir þeydir; ama biz burada, yalnýzca, toplum
düzeninin iþçiyi sermaye birikiminin salt bir aracý durumuna indirgeyen,
ve ana-babalarý zorunluluk yüzünden köle-sahipleri, kendi çocuklarýnýn
satýcýlarý haline getiren eðilimlerine karþý en vazgeçilmez çareleri ele
alýyoruz. Çocuklarýn ve gençlerin haklarý korunmalýdýr. Bunlar kendi
baþlarýnýn çaresine bakabilecek durumda deðillerdir. Þu halde, onlarla
ilgilenmek toplumun görevidir.
Orta ve üst sýnýflar kendi çocuklarýna karþý olan görevlerini savsaklýyorlarsa, bu onlarýn kendi hatasýdýr. Bu sýnýflarýn ayrýcalýklarýný paylaþan
çocuk, bunlarýn önyargýlarýndan zarar görmeye mahkumdur.
Ýþçi sýnýfýna gelince, durum çok farklýdýr. Ýþçi, hareketlerinde özgür
deðildir. Çoðu durumda çocuðunun gerçek çýkarlarýný, ya da insan geliþmesinin normal koþullarýný anlayamayacak kadar bilisizdir. Ama iþçi
sýnýfýnýn daha aydýn olan kesimi, kendi sýnýfýnýn ve dolayýsýyla, insanlýðýn
geleceðinin, tümüyle yetiþmekte olan çalýþan kuþaðýn biçimleniþine baðlý
olduðunu çok iyi kavrýyor. Çocuk ve genç iþçilerin, her þeyden önce,
mevcut sistemin ezici etkilerinden kurtarýlmalarý gerektiðini biliyor. Bu,
* Bu tümcede [ ] içerisine alýnmýþ olan sözcükler, gazetede çýkan metin de atlanmýþ ve
daha sonraki bir baskýya göre yerine konmuþtur. -Ed.
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ancak, toplumsal saðduyuyu toplumsal zor haline dönüþtürmekle gerçekleþtirilebilir, [sayfa 96] ve, veri olan koþullar altýnda, bunu, devlet gücüyle
dayatýlan genel yasalar ile yapmanýn dýþýnda baþka bir yöntem yoktur.
Bu tür yasalarý koymakla, iþçi sýnýfý, hükümet gücünü güçlendirmiþ
olmaz. Tersine, þu anda kendisine karþý kullanýlan bu gücü kendi hizmetkarý haline dönüþtürmüþ olur. Birbirinden yalýtýlmýþ bir sürü bireysel
çaba ile boþ yere gerçekleþtirmeye çabalayacaklarý þeyi, bir genel yasa
ile saðlamýþ olurlar.
Bu noktadan hareketle, hiç bir ana-babanýn ve iþverenin genç
emek kullanmasýna, eðitimle birleþtirilmiþ olmasý dýþýnda, izin verilmemesi gerektiðini söylüyoruz.
Eðitim denince üç þey anlýyoruz. Birincisi: Zihinsel eðitim.
Ýkincisi: Bedensel eðitim, beden eðitimi okullarýnda ve askeri talimlerle verilenler gibi.
Üçüncüsü: Bütün üretim süreçlerinin genel ilkelerini veren ve,
ayný anda, çocuða ve gence bütün çalýþma dallarýndaki basit aletleri
pratik olarak kullanmayý gösteren politeknik öðrenim.
Adým adým ilerleyen zihinsel, bedensel ve politeknik öðrenim
kurslarý, genç iþçilerin sýnýflandýrýlmasýna tekabül etmelidir. Politeknik
okullarýn giderlerinin bir kýsmý, bu okullarýn kendi üretimlerinin satýþýndan karþýlanmalýdýr.
Ücretli üretken emeðin, zihinsel eðitimin, bedensel eðitimin ve
politeknik öðrenimin birleþtirilmesi, iþçi sýnýfýný üst ve orta sýnýflarýn düzeyinin çok yukarýlarýna çýkaracaktýr.
[9]-17 (dahil) yaþlar arasýndaki herkesin, gece iþlerinde ve saðlýða
zararlý iþlerde çalýþtýrýlmalarýnýn yasa ile kesinlikle yasaklanmasý gerektiði
açýktýr.
5. KOOPERATÝF ÇALIÞMA

Uluslararasý Ýþçi Birliðinin, iþi, iþçi sýnýflarýnýn kendiliðinden hareketlerini birleþtirmek ve genelleþtirmek olup, ne olursa olsun herhangi
bir doktriner sistemi dikte etmek ya da dayatmak deðildir. Bu yüzden,
Kongre, özel bir kooperatif sistemi ilan etmeyip, birkaç genel ilkeyi
açýklamakla yetinmelidir.
(a) Kooperatif hareketini, uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýna [sayfa 97]
dayanan bugünkü toplumu deðiþtirici güçlerden biri olarak kabul,
ediyoruz. Bunun en büyük meziyeti, emeði sermayenin boyunduruðu
altýna sokan, bugünkü yoksullaþtýrýcý ve despotik sistemin yerini, özgür
ve eþit üreticilerin birliði biçimindeki cumhuriyetçi ve kazanç getirici
sistemin alabileceðini pratik olarak gösteriyor olmasýdýr.
(b) Ama, tek tek ücretli kölelerin kendi özel çabalarýyla kurabilecekleri cüce biçimlerle sýnýrlý kaldýkça, kooperatif sistem, kapitalist toplumu hiç bir zaman deðiþtirmeyecektir. Toplumsal üretimi, tek bir büyük
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ve uyumlu, özgür ve kooperatif çalýþma sistemine dönüþtürmek için,
genel toplumsal deðiþiklikler, toplumun genel koþullarýnda, toplumun
örgütlü gücünün, yani devlet gücünün kapitalistlerden ve toprakbeylerinden üreticilerin kendilerine aktarýlmasý dýþýnda hiç bir zaman gerçekleþemeyecek olan deðiþiklikler gereklidir.
(c) Ýþçilere, kooperatif maðazalardan çok, kooperatif üretime
giriþmelerini salýk veririz. Birincisi mevcut iktisadi sistemin yalnýzca yüzeyine dokunur, beriki ise temellerine.
(d) Bütün kooperatif derneklere, ortak gelirlerinin bir kýsmýný,
ilkelerini sözle olduðu kadar örneklerle de, bir baþka deyiþle, öðretme
ve vaazetme yoluyla olduðu kadar, yeni kooperatif fabrikalarýn kurulmalarýný teþvik ederek de yaygýnlaþtýrmayý amaçlayan bir fona aktarmalarýný
salýk veririz.
(e) Kooperatif derneklerin sýradan burjuva ortaklýklar (societes
par actions) halinde yozlaþmalarýný önlemek üzere, bütün çalýþan iþçiler,
ister hissedar olsunlar ister olmasýnlar, eþit pay almalýdýrlar. Salt geçici
bir önlem olarak, hissedarlara daha düþük bir temettü oraný tanýnmasýný
arzuluyoruz.
6. SENDÝKALAR. GEÇMÝÞLERÝ, BUGÜNLERÝ
VE GELECEKLERÝ

(a) Geçmiþleri.
Sermaye, yoðunlaþmýþ toplumsal güçtür; oysa iþçi, satmak için
yalnýzca kendi iþgücüne sahiptir. Sermaye ile emek arasýndaki sözleþme,
bu yüzden, hiç bir zaman, eþit, maddi geçim araçlarýnýn sahipliðini ve
emeði bir yana, ve yaþamsal [sayfa 98] üretici güçleri de öte yana koyan
bir toplum anlamýnda bile, eþit koþullar altýnda yapýlmaz. Ýþçilerin tek
toplumsal gücü, sayýlarýdýr. Ama bu sayýsal güç, bölünmüþlükle kýrýlýr.
Ýþçilerin bölünmüþlüðü, kendi aralarýndaki kaçýnýlmaz rekabetten doðar
ve sürer.
Sendikalar, baþlangýçta, iþçilerin, kendilerini hiç deðilse salt köle
olma durumunun üstüne çýkaracak sözleþme koþullarý elde etmek üzere,
bu rekabeti kaldýrma, ya da hiç deðilse denetim altýna alma yolundaki
kendiliðinden giriþimlerinden doðmuþtur. Sendikalarýn ivedi amacý, þu
halde, günlük gereklerle, sermayenin ardý arkasý gelmez saldýrýlarýný
önleme çareleriyle, kýsacasý, ücret ve çalýþma süresine iliþkin sorunlarla
sýnýrlýydý. Sendikalarýn bu faaliyeti yalnýzca meþru deðil, zorunludur da.
Bugünkü üretim sistemi varoldukça bundan vazgeçilemez. Tersine, bu,
bütün ülkelerde sendikalarýn kurulmasýyla ve bunlarýn birleþtirilmesiyle
genelleþtirilmelidir. Öte yandan, sendikalar, bilinçsiz olarak, ortaçað belediyelerinin ve topluluklarýnýn orta sýnýf için yaptýðý gibi, iþçi sýnýfýnýn örgütlenme merkezlerini oluþturuyorlardý. Sendikalar sermaye ile emek
arasýndaki gerilla savaþlarý için nasýl gerekliyseler, ücretli emek ve ser-
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maye egemenliði sisteminin yerini alacak örgütlü organlar olarak, bunlarýn önemi daha da büyüktür.
(b) Bugünleri.
Sermaye ile olan yerel ve günlük mücadeleye çok fazla eðilmiþ
olduklarýndan, sendikalar, ücretli kölelik sisteminin kendisine karþý harekete geçmekte sahip olduklarý gücü henüz tam olarak kavramýþ deðillerdir. Bu yüzden, genel toplumsal ve siyasal hareketlerden çok uzak
kalmýþlardýr. Ama, son zamanlarda, örneðin Ýngilterede son siyasal hareketlere katýlmalarýndan,44 Birleþik Devletlerde iþlevlerine iliþkin geniþlemiþ görüþlerinden,45 ve Sheffielddeki son büyük sendika delegeleri konferansýnda46 alýnmýþ olan aþaðýdaki karardan da görüldüðü gibi, büyük
tarihsel misyonlarýn farkýna bir miktar vardýklarý anlaþýlýyor.
Bu konferans, Uluslararasý Birliðin bütün ülkelerin iþçilerini tek
bir ortak kardeþlik baðý ile birleþtirme yolundaki çabalarýna yüksek deðer
biçerek, burada temsil olunan çeþitli derneklere, bunun tüm çalýþanlar
topluluðunun [sayfa 99] ilerlemesi ve baþarýsý için gerekli olduðu inancýyla,
bu örgüte katýlmalarýnýn yararlýlýðýný içtenlikle salýk verir.
(c) Gelecekleri.
Baþlangýçtaki amaçlarýndan ayrý olarak, iþçi sýnýfýnýn kesin kurtuluþunun geniþ çýkarlarý uyarýnca, onun örgütlenme merkezleri olma
bilinciyle hareket etmesini artýk öðrenmelidirler. Bu doðrultudaki her
toplumsal ve siyasal harekete yardýmcý olmalýdýrlar. Kendilerini tüm
iþçi sýnýfýnýn savunucularý ve temsilcileri olarak gördüklerinde ve öyle
davrandýklarýnda, üye olmayanlarý kendi saflarýna almamazlýk edemezler. Özgül koþullar yüzünden güçsüz durumda olan ve çok düþük ücret
alan uðraþlarýn, örneðin tarým iþçilerinin çýkarlarýný dikkatle gözetmelidirler. Çabalarýnýn, dar ve bencil olmanýn çok ötesinde, mazlum milyonlarýn kurtuluþunu amaçladýðýna dünyayý büyük çapta inandýrmalýdýrlar.
7. DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGÝLENDÝRME

(a) Vergilendirme tarzýnda yapýlacak hiç bir deðiþiklik, emek ile
sermaye arasýndaki iliþkilerde herhangi önemli bir deðiþiklik yaratamaz.
(b ) Bununla birlikte, iki vergilendirme sisteminden birini seçmek
gerekirse dolaylý vergilerin tümüyle kaldýrýlmasýný, ve onun yerine gene1
dolaysýz vergilerin konulmasýný salýk veririz.
Çünkü, tüccarlar meta fiyatlarýna yalnýzca dolaysýz vergi miktarýný
deðil, yaptýklarý ödemelere yatýrdýklarý sermaye üzerindeki faiz ve kârý
da eklediklerinden, dolaysýz vergiler metalarýn fiyatlarýný artýrýrlar;
Çünkü, dolaylý vergiler devlete ne ödediðini kiþiden saklar, oysa
dolaysýz bir vergi ortadadýr, karmaþýk deðildir, ve en bilisizler tarafýndan
bile yanlýþ anlaþýlamaz. Þu halde, dolaysýz vergilendirme her bireyi yönetici güçleri denetlemeye özendirir, oysa dolaylý vergilendirme her türlü
özyönetim eðilimini yokeder.
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8. ULUSLARARASI KREDÝ

Ýnisiyatif Fransýzlara býrakýlacak. [sayfa 100]
9. POLONYA SORUNU

(a) Avrupa1ý iþçiler bu sorunla niye ilgileniyorlar? Birincisi, çünkü
orta sýnýf yazarlarý ve ajitatörleri, Kýta üzerindeki her türden milliyetleri,
Ýrlandayý bile himaye ederlerken, bu sorunu örtbas etmede gizlice
iþbirliði yapýyorlar.
Bu suskunluk neden? Çünkü, hem aristokratlar, ve hem de burjuvalar, geri plandaki karanlýk Asyatik güce, iþçi sýnýfýnýn artan üstünlüðü
karþýsýnda baþvurulacak son kaynak gözüyle bakýyorlar. Bu güç, ancak,
Polonyanýn demokratik bir temel üzerinde yeniden kurulmasý ile etkin
bir biçimde altedilebilir.
(b) Merkezi Avrupada, ve özellikle Almanyada deðiþmiþ olan
bugünkü durumda, demokratik bir Polonya her zamankinden daha
gereklidir. Demokratik bir Polonya olmaksýzýn, Almanya, Kutsal Ýttifakýn47
kalesi olacaktýr, demokratik bir Polonya ile ise, cumhuriyetçi Fransanýn
müttefiki. Bu büyük Avrupa sorunu bir çözüme baðlanýncaya kadar,
iþçi sýnýfý hareketi durmadan kesintiye uðrayacak, duraksayacak ve
gerileyecektir.
(c) Bu konuda inisiyatifi ele almak özellikle Alman iþçi sýnýfýnýn
görevidir, çünkü Almanya, Polonyadan pay alanlardan birisidir.
10. ORDULAR

(a) Büyük düzenli ordularýn üretim üzerindeki kötü etkisi, her
türden orta sýnýf kongrelerinde, barýþ kongrelerinde, iktisat kongrelerinde,
istatistik kongrelerinde, hayýrsever kongrelerde, toplumbilim kongrelerinde yeterince ortaya konmuþtur. Bu yüzden, bu nokta üzerinde uzun
uzadýya durmayý çok gereksiz buluyoruz.
(b) Halkýn yaygýn bir biçimde silahlandýrýlmasýný ve silahlarýn nasýl kullanýlacaðý konusunda genel bir eðitimden geçirilmesini öneriyoruz.
(c) Geçici bir zorunluluk olarak, milis subaylarý için bir okul olarak
küçük düzenli ordularý; her erkek yurttaþýn çok kýsa bir süre için bu
ordularda hizmet görmesini kabul ediyoruz. [sayfa 101]
11. DÝN SORUNU

Fransýzlarýn inisiyatifine býrakýlacak. [sayfa 102]
Aðustos 1866 sonunda
Marx tarafýndan yazýlmýþtýr
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The International Courrierin
20 Þubat tarihli 6-7. sayýlarýnda;
13 Mart 1867 tarihli 8-10. sayýlarýnda;
Le Courrier Internationatýn
9 ve 16 Mart 1867 tarihli 10. ve l1.
sayýlarýnda; ve Der Verbotenin
Ekim ve Kasým 1866 tarihli 10. ve l1.
sayýlarýnda yayýmlanmýþtýr
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KARL MARKS
KAPÝTALÝN BÝRÝNCÝ CÝLDÝNÝN ALMANCA
BÝRÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ

ÞÝMDÝ birinci cildini kamuoyuna sunduðum yapýt, 1859da
yayýmlanan Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký adlý yapýtýmýn devamýný
oluþturur. Birinci kýsým ile onun devamý arasýndaki uzun aralýk, çalýþmamý tekrar tekrar kesen, uzun yýllar süren bir hastalýktan ötürüdür.
Daha önce yapýtýn içeriði, bu cildin ilk üç bölümünde özetlenmiþtir. Bu, yalnýzca, aradaki iliþki ve bütünlük yönünden yapýlmamýþtýr.
Konunun sunuluþu da. geliþtirilmiþtir. Daha önceki kitapta yalnýzca
dokunulup geçilen birçok nokta, koþullarýn elverdiði ölçüde, burada,
daha tam olarak iþlenmiþken; öte yandan, orada ayrýntýlý olarak ele
alýnan noktalara bu ciltte yalnýzca deðinilmiþtir. Nitekim, deðer ve para
teorileri tarihi üzerine olan bölümler, tamamen dýþarda býrakýlmýþtýr.
Bununla birlikte, daha önceki yapýtýn [sayfa 103] okuru, birinci bölümün
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dipnotlarýnda, bu teorilerin tarihi ile ilgili ek baþvurma kaynaklarý
bulacaktýr.
Her baþlangýcýn güçlüðü, bütün bilimler için geçerlidir. Bu yüzden,
birinci bölümün, özellikle de metaýn tahlilini kapsayan kesimin
anlaþýlmasý, daha zor olacaktýr. Özellikle deðerin özü ve deðerin büyüklüðünün tahlili ile ilgili yerleri, elden geldiðince herkesin anlayabileceði
gibi yazdým.* Tam geliþmiþ hali para-biçimi olan deðer-biçimi, son
derece kolay ve yalýndýr. Bununla birlikte, insan aklý, iki bin yýldan fazla
zamandan beri boþ yere bunun sýrrýný kavramaya çalýþýrken, öte yandan,
çok daha karýþýk ve karmaþýk biçimlerin baþarýlý tahliline, hiç deðilse bir
yaklaþým saðlanmýþtýr. Niçin? Çünkü, organik bir bütün olarak bir cisim,
bu cismin hücrelerinden daha kolay incelenir de ondan. Ayrýca, ekonomi
biçimlerinin tahlilinde ne mikroskoptan yararlanýlabilir, ne de kimyasal
ayýraçlardan. Her ikisinin de yerini, soyutlama gücü almalýdýr. Ancak,
burjuva toplumda emek ürününün meta-biçimi ya da metaýn deðerbiçimi ekonomik hücre-biçimidir. Bu biçimlerin tahlili, sýð bir gözlemciye, küçük ayrýntýlar gibi gelebilir. Aslýnda da, küçük ayrýntýlar üzerinde
durulmaktadýr, ama týpký mikroskobik anatomide yapýldýðý gibi.
Bu nedenle, deðer-biçimi üzerine olan kesim dýþýnda bu cilt, zor
anlaþýlýyor diye suçlanamaz. Ben, burada, elbette, yeni bir þey öðrenmek
isteyen, dolayýsýyla da kendi baþýna düþünme çabasýnda olan okuru
kastediyorum.
Fizikçi, fiziksel olgularý, ya en, tipik biçimde olduklarý, bozucu etkilerden en uzak bulunduklarý yerlerde gözlemler, ya da olanaklýysa,
olayýn en normal biçimde geçmesini saðlayacak koþullar altýnda deneyler
yapar. Ben, bu yapýtta, kapitalist üretim tarzýný ve bu tarza tekabül eden
[sayfa 104] üretim ve deðiþim koþullarýný inceleyeceðim. Bugüne kadar,
Ýngiltere, bunlarýn klasik yurdu olmuþtur. Teorik düþüncelerimin
geliþmesi içinde, Ýngilterenin baþlýca örnek olarak gösterilmesinin nedeni
iþte budur. Ancak eðer Alman okur, Ýngiliz sanayi ve tarým iþçilerinin
durumuna omuz silker, ya da iyimser bir biçimde Almanyada iþlerin
bu kadar kötü olmadýðý düþüncesiyle kendini avutursa, ona açýkça þunu
söylemeliyim: De te fabula narratur!**
Aslýna bakýlýrsa, konu, kapitalist üretimin doðal yasalarýnýn sonucu
olan toplumsal uzlaþmaz karþýtlýklarýn þu ya da bu derecede geliþmiþ
olmalarý deðildir. Burada sözkonusu olan, bu yasalarýn kendileridir,
* Ferdinand Lassalleýn Schulze-Delitzshe karþý yazdýðý yapýtýn benim bu konular üzerindeki
açýklamalarýmýn entelektüel özünü verdiðini iddia ettiði kýsmýnda bile önemli yanlýþlar olduðuna
bakýlýrsa, bu, daha da gerekli oluyor. Ferdinand Lassalleýn iktisat üzerine olan yapýtlarýndaki
bütün genel teorik önermelerinde, örneðin sermayenin tarihsel karakteri, üretim koþullarý ile
üretim biçimi arasýndaki iliþki vb. üzerine olan önermeleri, benim koyduðum terminolojiye
varýncaya kadar, kaynak belirtmeksizin, hemen hemen sözcüðü sözcüðüne benim yazýlarýmdan
almasý herhalde propaganda amacý için yapýlmýþ olabilir. Benimle hiç bir ilgisi olmadýðý için,
onun bu önermeleri ayrýntýlarý ile nasýl iþlediði ve uyguladýðý konusunda elbette hiç bir þey söylemiyorum.
** Bu öyküde senin sözün ediliyor. (Horace) -ç.
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kaçýnýlmaz sonuçlara doðru katý bir zorunlulukla iþleyen bu eðilimlerdir.
Sanayi yönünden daha çok geliþmiþ bir ülke, daha az geliþmiþ olan
ülkeye ancak kendi geleceðinin imgesini gösterir.
Ama bunu bir yana býrakalým. Kapitalist üretimin Almanlar
arasýnda iyice yerleþtiði yerlerde (örneðin fabrikalarda) içinde bulunulan
koþullar, Fabrika Yasalarýna benzer yasalarýn bizde bulunmamalarý
nedeniyle, Ýngiltereden daha da kötüdür. Öteki bütün alanlarda, biz,
Batý Kýta Avrupasýnýn tüm geriye kalan yerlerinde olduðu gibi, yalnýzca
kapitalist üretimin geliþmesinin deðil, bu geliþmenin tamamlanmamýþ
olmasýnýn da acýsýný çekiyoruz. Modern kötülüklerin yanýsýra, dünün
mirasý olan bir sürü kötülüklerin; çok eski üretim biçimlerinin alttan
alta hâlâ sürüp gitmelerinden doðan ve bunlarýn kaçýnýlmaz olarak beraberinde getirdikleri çaðdýþý toplumsal ve siyasal iliþkilerin altýnda eziliyoruz. Yalnýzca yaþayanlardan deðil, ölülerden de acý çekiyoruz. Le mort
saisit le vif! *
Almanyanýn ve geriye kalan Batý Kýta Avrupasýnýn toplumsal
istatistikleri, Ýngilteredekilere oranla acýnacak durumdadýr. Ama gene
de, arkasýndaki meduza baþýný þöyle bir görmemize yetecek kadar perdeyi aralýyorlar. Hükümetlerimiz ve parlamentolarýmýz, Ýngilteredeki gibi,
zaman zaman, ekonomik koþullarý inceleyecek komisyonlar kursa; [sayfa
105] bu komisyonlara gerçeði araþtýrmak için ayný biçimde tam yetkiler
verilse; bu görevler için Ýngilterenin fabrika denetmenleri, halk saðlýðý
konusundaki saðlýk raportörleri, kadýnlar ile çocuklarýn sömürülmesi,
konut ve beslenme konularýný inceleyen komiserler gibi yetenekli, tarafsýz ve saygýn insanlar bulunabilse; bizdeki durumu görüp dehþete düþerdik. Perseus, avladýðý devler kendisini görmesin diye sihirli bir baþlýk giyerdi. Biz ise, devlerin varlýðýný görmemek için, sihirli baþlýðý gözlerimize
ve kulaklarýmýza kadar indiriyoruz.
Bu konuda kendimizi aldatmayalým. Amerikan baðýmsýzlýk savaþý,
18. yüzyýlda, Avrupa orta sýnýfý için uyarý çanýný nasýl çaldýysa, Amerikan
iç savaþý da, 19. yüzyýlda, Avrupa iþçi sýnýfý için ayný þeyi yaptý. Ýngilterede
toplumsal kargaþanýn gidiþi gözle görülür haldedir. Bu durum, belli bir
noktaya ulaþtýðýnda, Kýta Avrupasýný da ister istemez etkileyecektir. Orada, bu, iþçi sýnýfýnýn kendisinin geliþme derecesine göre, ya daha yabanýl
ya da daha insancýl bir biçim alacaktýr. Bunun için, yüksek insancýl düþüncelerden ayrý olarak, bugün egemen olan sýnýflarýn en önemli çýkarlarý, onlara, iþçi sýnýfýnýn serbestçe geliþmesini engelleyen, yasal olarak
kaldýrýlabilir bütün engellerin kaldýrýlmasýný buyuruyor. Bu nedenle de,
bu ciltte, öteki þeyler yanýnda, Ýngiliz fabrika mevzuatýnýn tarihine, ayrýntýlarýna ve sonuçlarýna geniþ yer verdim. Bir ulus, öteki uluslardan birçok
þeyler öðrenebilir ve öðrenmelidir de. Bir toplum, kendi hareketinin doðal yasalarýný ortaya çýkarmak için doðru yola girmiþ olsa bile bu yapýtýn
* Ölüm, yaþayaný yakalar. -ç.
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son amacý da, zaten modern toplumun ekonomik hareket yasasýný ortaya çýkarmaktýr bu toplum, normal geliþmesinin birbirini izleyen aþamalarýnýn ortaya koyduðu engelleri, ne gözüpek sýçrayýþlarla temizleyebilir, ne de meþru yasalarla ortadan kaldýrabilir. Ancak doðum sancýlarýný kýsaltabilir ve azaltabilir.
Olasý bir yanlýþ anlamayý önlemek için bir noktayý belirtmek isterim. Kapitalisti ve toprakbeyini, hiç bir þekilde pembeye boyamadým.
Ama burada kiþiler, ekonomik kategorilerin temsilcileri olduklarý, belirli
sýnýf iliþkileri ile sýnýf çýkarlarýný kiþiliklerinde topladýklarý ölçüde ele alýnýp
incelenirler. Toplumun, iktisadi biçimleniþinin evrimini [sayfa 106] doðal
tarihin bir süreci olarak gören benim görüþüm, bireyi, o kendini öznel
olarak bu iliþkilerin üzerine ne denli çok çýkarýrsa çýkarsýn, toplumsal
olarak yaratýðý kaldýðý bu iliþkilerden, herhangi bir baþka görüþten daha
az sorumlu tutar.
Ekonomi politik alanýnda özgür bilimsel araþtýrma, yalnýzca öteki
bütün alanlarda karþýlaþýlan düþmanlarla yüzyüze gelmekle kalmaz. Ele
alýnan malzemenin kendine özgü niteliði, insan yüreðinin en azgýn, en
bayaðý ve en uðursuz tutkularýný, özel çýkar çýlgýnlýklarýný, düþman olarak
savaþ alanýna aktarýr. Resmi Ýngiliz Kilisesi, 39 kuralýn 38ine karþý yapýlan
saldýrýyý, gelirinin 1/39una yapýlan saldýrýdan daha kolay baðýþlar. Bugün
bizzat tanrýtanýmazlýk, mevcut mülkiyet iliþkilerinin eleþtirisi ile karþýlaþtýrýlýrsa, culpa levistir.* Bununla birlikte, gene de kabul edilmesi gerekli
bir geliþme var. Örneðin son haftalarda yayýnlanan Mavi kitabý gösterebilirim: Correspondance with Her Majestys Missions Abroad, regarding
Industrial Questions and Trades Unions.** Ýngiliz tahtýnýn dýþ ülkelerdeki
temsilcileri, Almanyada, Fransada, kýsacasý Kýta Avrupasýnýn bütün uygar devletlerinde, sermaye ile emek arasýndaki mevcut iliþkilerde köklü
bir deðiþikliðin Ýngilteredeki kadar apaçýk ve kaçýnýlmaz olduðunu uzun
uzun anlatmaktadýrlar. Ayný zamanda, Atlantik Okyanusunun öteki kýyýsýnda, Amerika Birleþik Devletleri Baþkan Yardýmcýsý Bay Wade, halk
topluluðu önünde yaptýðý konuþmada, köleliðin kaldýrýlmasýndan sonra,
sermaye ile toprak mülkiyeti iliþkilerinde köklü bir deðiþiklik yapýlmasýnýn
günün baþlýca sorunu olduðunu ilân etmiþtir. Bunlar, çaðýn, mor þallar
ya da kara bürüklerle gizlenemeyecek belirtileridir. Bu sözler, yarýn bir
mucize olacaðý anlamýna gelmez. Bu sözler, bizzat egemen sýnýflar içinde, bugünkü toplumun kaskatý bir kristal olmayýp, deðiþebilen ve sürekli
olarak deðiþen bir organizma olduðu konusunda bir sezginin doðduðunu
göstermektedir.
Bu yapýtýn ikinci cildi sermayenin dolaþým sürecini (II. Kitap), ve
sermayenin geliþme seyri içinde aldýðý çeþitli [sayfa 107] biçimleri (III. Kitap),
üçüncü ve son cilt (IV. Kitap) ise teorinin tarihini ele alacaktýr.
* Küçük günah. -ç.
** Sanayý Sorunlarý ile Sendikalar Konusunda Majestelerinin Dýþ Ülkelerdeki Temsilcileri
ile Yazýþmalar. -ç.
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Bilimsel eleþtiriye dayanan her görüþü memnunlukla karþýlarým.
Kamuoyu denilen þeyin hiç bir zaman ödün vermediðim önyargýlarýna
gelince, önceden olduðu gibi, þimdi de büyük Floransalýnýn özdeyiþini
benimsiyorum:
Segui il tuo corso, e lascia dir le genti* [sayfa 108]
Londra, 25 Temmuz 1867

KARL MARX

Ýlk kez, K. Marx, Das
Kapital, Kritik der
Politischen Ökonomie,
Erster Band, Hamburg 1867
adlý kitapta yayýnlanmýþtýr

ç.
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KARL MARKS
KAPÝTALÝN BÝRÝNCÝ CÝLDÝNÝN ALMANCA
ÝKÝNCÝ BASKISINA SONSÖZ

SÖZLERÝME, birinci baskýnýn okurlarýna, ikinci baskýda yapýlan
deðiþiklikler konusunda bilgi vermekle baþlamalýyým. Kitabýn düzenlenmesinde daha bir açýklýða varýldýðý hemen dikkati çekecektir. Ek notlar,
her yerde, ikinci baskýya not diye gösterilmiþtir. Metinle ilgili en önemli
noktalar ise þunlardýr:
Birinci Bölüm Birinci Kesimde her deðiþim-deðerinin ifade edildiði
eþitliklerin tahlilinden elde edilen deðer türetimi, daha büyük bir bilimsel
titizlikle ele alýnmýþ ve iþlenmiþtir; ayný biçimde, birinci baskýda, þöyle
bir deðinilen, deðerin özü ile deðer büyüklüðünün toplumsal olarak gerekli emek-zamanýna göre belirleniþi arasýndaki baðýntý üzerinde [sayfa
109] þimdi daha geniþ ölçüde durulmuþtur. Birinci Bölüm Üçüncü Kesim
(Deðerin Biçimi), baþka bir neden olmasa bile, birinci baskýda iki kez
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yer aldýðý için, tümüyle gözden geçirilmiþtir. Geçerken belirteyim ki,
bu yinelemeyi Hanoverdeki dostum Dr. L. Kugelmanna borçluyum.
Hamburgdan ilk provalar geldiði sýrada, 1867 yýlý ilkyazýnda kendisini
ziyaret ediyordum. Beni, okurlarýn çoðunun, deðer-biçimi konusunda
tamamlayýcý, daha öðretici bir açýklamaya gereksinme duyacaklarýna
ikna etmiþti. Birinci Bölümün son kesimi, Metalarýn Fetiþ Karakteri,
vb. geniþ ölçüde deðiþtirildi. Üçüncü Bölüm Birinci Kesim (Deðerin
Ölçüsü) özenle gözden geçirildi, çünkü okura, Zur Kritik der Politischen
Ökonomie, Berlin 1859da verilmiþ bulunan açýklamalara baþvurmasý
belirtilerek bu kesim yeteri kadar titizlikle ele alýnmamýþtý. Yedinci Bölüm, özellikle Ýkinci Kýsým geniþ ölçüde yeniden yazýldý.
Metinde yer yer ve çoðu zaman yalnýzca üslup ile ilgili bütün deðiþiklikler üzerinde durmak için zaman yitirmenin gereði yoktur. Bütün
kitap boyunca böyle deðiþiklikler olmuþtur. Gene de, Pariste çýkacak
Fransýzca çeviriyi gözden geçirdiðim þu sýra, Almanca esas metnin bazý
yerlerinin üslup bakýmýndan büyük ölçüde düzeltilmesine, bazý yerlerde
ise gözden kaçmýþ hatalarýn ayýklanmasýna gerek olduðunu gördüm.
Ancak bunun için zaman yoktu. Çünkü, bana, ancak 1871 güzünde çok
acil bir çalýþma içinde bulunduðum sýrada, kitabýn tükendiðini ve ikinci
baskýsýna 1872 Ocaðýnda baþlanacaðýný haber vermiþlerdi.
Alman iþçi sýnýfýnýn geniþ çevrelerinde Das Kapitalin böylesine
hýzla beðeni kazanmasý, emeklerimin en iyi ödülü olmuþtur. Ekonomik
konularda burjuva görüþ açýsýný yansýtan Viyanalý bir fabrikatör olan
Bay Mayer, Fransýz-Alman savaþý sýrasýnda yayýnlanan bir broþürde, Almanlarýn geleneksel bir tutkusu diye kabul edilen güçlü teorik düþünme
yeteneklerinin, Almanyada kültürlü denilen sýnýflar arasýnda tamamýyla
kaybolduðu, oysa tersine iþçi sýnýfý arasýnda bu yeteneðin yeni bir canlýlýk
gösterdiði düþüncesini, çok yerinde olarak ortaya koymuþtu. [sayfa 110]
Almanyada, ekonomi politik, þu ana kadar, yabancý bir bilim
olarak kaldý. Gustav von Gülich, Geschichtliche Darstellung des Handels,
der Gewerbe usw* adlý yapýtýnýn özellikle 1830da yayýnlanan ilk iki cildinde, Almanyada kapitalist üretim tarzýnýn geliþmesini ve dolayýsýyla,
bu ülkede modern burjuva toplumunun oluþmasýný önleyen tarihsel
koþullarý uzun uzun incelemiþtir. Demek ki, ekonomi politiðin yeþereceði
toprak yoktu. Bu bilim, Ýngiltere ve Fransadan hazýr mal olarak ithal
edilmek zorundaydý; ve Alman [ekonomi politik -ç.] profesörleri öðrenci
olarak kaldýlar Yabancý bir gerçeðin teorik ifadesi, bunlarýn elinde, bir
dogmalar demeti haline geldi ve çevrelerindeki küçük ticaret âleminin
terimleriyle yorumlandý ve bunun için de yanlýþ yorumlandý. Bilimse
iktidarsýzlýk duygusunu, tümüyle bastýramadýklarý bu duyguyu, gerçekten
yabancýsý olduklarý bir konuya dokunmuþ olmanýn bilinçaltý rahatsýzlýðýný,
* Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus, etc., von
Gustav von Gülich. 5 cilt, Jena 1830-45. Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe
und des Ackerbaus, etc., von Gustav von Gülich. 5 cilt, Jena 1830-45.
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ya tarih ve yazýn alanlarýnda allamelik taslayarak, ya da Kameral
bilimler denilen ve Alman bürokrasisinin arafý geçmek zorunda olan
umutsuz adaylarýnýn laf kalabalýðýndan alýnmýþ yabancý malzeme karýþýmý ile beceriksizce örtmeye çalýþtýlar.
Almanyada, 1848den bu yana kapitalist üretim, hýzla geliþmektedir ve bugün spekülasyon ve dolandýrýcýlýk içersinde açýlýp saçýlmýþtýr.
Ama ne var ki, profesyonel iktisatçýlarýmýza kader gene gülmüyor. Ekonomi politiði dürüst bir biçimde ele alabilecekleri sýrada, modern ekonomik
koþullar Almanyada fiilen yoktu. Ve bu koþullar ortaya çýkar çýkmaz da,
onlar öyle bir ortam içindeydiler ki, artýk burjuva ufkunun sýnýrlarý içersinde, bunlarý gerçekten ve tarafsýzca incelemek olanaðý yoktu. Ekonomi
politik bu sýnýrlar içinde kaldýðý sürece, yani kapitalist yönetim, evriminin
geçiþ halinde tarihsel bir evresi olmasý yerine, toplumsal üretimin mutlak
son biçimi olarak görüldüðü sürece, sýnýf savaþýmý su yüzüne çýkmadýðý
ya da kendisini ancak daðýnýk ve tek tek olaylarla ortaya koyduðu sürece,
ekonomi politik, bir bilim olarak kalabilir.
Ýngiltereyi alalým. Orada ekonomi politik, sýnýf [sayfa 111] savaþýmýnýn
henüz az geliþtiði dönemde doðmuþtur. Onun son büyük temsilcisi Ricardo, sonunda, bilinçli olarak, sýnýf çýkarlarýnýn, ücret ve kârýn, kâr ve
rantýn karþýtlýðýný, bu karþýtlýðý, safça, doðanýn toplumsal bir yasasý kabul
ederek, araþtýrmalarýnýn hareket noktasý yapar. Ancak, buradan hareketle, burjuva ekonomi bilimi, aþamayacaðý sýnýrlara gelip dayanmýþtýr. Bu
bilim, Ricardo daha hayattayken ve ona karþý olarak Sismondinin kiþiliðinde eleþtiri ile karþý karþýya geldi.*
Bunu izleyen 1820-1830 dönemi, Ýngilterede ekonomi politik alanýnda bilimsel faaliyetlerle dikkati çeker. Ricardonun teorisinin vulgarize
edildiði, ve yayýldýðý kadar, bu teorinin eski okula karþý savaþým verdiði
bir dönemdi. Parlak karþýlaþmalar yapýldý. O sýralarda olup bitenleri
Avrupa pek az bilir, çünkü polemiklerin çoðu, yazýlarda, incelemelerde,
arasýra çýkan kitap ve broþürlerde daðýnýk olarak kalmýþtýr. Bu polemiðin
tarafsýz nitelikte oluþu her ne kadar Ricardonun teorisi, bazý istisnai
durumlarda burjuva ekonomisine karþý bir saldýrý silahý olarak kullanýlmýþ
ise de zamanýn koþullarýyla açýklanabilir. Bu yandan, büyük sanayi,
1825 bunalýmý ile modern yaþamýnýn devresel çevrimini ilk kez açarak
kendini gösterdiði gibi, çocukluk çaðýndan kurtulmak üzereydi. Öte
yandan, sermaye ile emek arasýndaki sýnýf savaþýmý, siyasal bakýmdan,
bir yanda Kutsal Ýttifak çevresinde toplanan hükümetler ve feodal aristokrasi, öte yanda burjuvazinin öncülük ettiði halk kitleleri arasýndaki
uyuþmazlýk; ekonomik bakýmdan, sanayi sermayesi ile aristokrat toprak
mülkiyeti arasýndaki çatýþma bu çatýþma, Fransada küçük ve büyük
toprak mülkiyeti arasýndaki karþýtlýðýn gerisinde saklý kalýyor, Ýngilterede
* Yapýtýna bkz: Zur Kritik.... s. 39 [Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, Sol Yayýnlarý, Ankara
1976, s. 85 vd.]
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Tahýl Yasalarýndan sonra açýða çýkýyordu sonucu arka plana itilmiþ
bulunuyordu. Bu sýrada, Ýngilterede, ekonomi politik yazýný Fransada,
Dr. Quesnaynin ölümünü izleyen fýrtýnalý ileri atýlýþ hareketini anýmsatýr,
ama týpký kocakarý fýrtýnasýnýn ilkyazý anýmsatmasý gibi. Ve 1830 yýlýyla
birlikte tam bir bunalým patlak verdi.
Fransa ile Ýngilterede, burjuvazi, siyasal iktidarý ele [sayfa 112] geçirmiþti. Bundan sonra sýnýf savaþýmý, pratik olduðu kadar teorik olarak da
gitgide daha açýk ve tehdit edici biçimler aldý. Bilimsel burjuva ekonomisinin ölüm çanýný çalýyordu. Artýk bundan sonra bu ya da þu teoremin
doðru olup olmamasý deðil, ama sermayeye yararlý mý yoksa zararlý mý,
gerekli mi yoksa gereksiz mi, siyasal bakýmdan tehlikeli mi tehlikesiz
mi olduðu sözkonusuydu. Tarafsýz incelemelerin yerini ücretli yarýþmalar,
gerçek bilimsel araþtýrmalarýn yerini kara vicdanlý ve þeytanca mazur
gösterme eðilimleri almýþtý. Bununla birlikte Cobden ve Bright gibi
imalâtçýlarýn baþýçektiði Tahýl Yasalarýna Karþý Birliðin yayýnladýðý dünyayý
kaplayan yerliyersiz broþürlerin, bilimsel olmasa bile, toprak aristokrasisine karþý giriþtikleri polemik yönünden tarihsel bir deðeri vardý. Ne var
ki, ondan sonra, Sir Robert Peelin yürürlüðe koyduðu serbest ticaret
mevzuatý, vülger ekonomiyi bu son dikenden de yoksun býraktý.
Kýta Avrupasýndaki 1848-1849 devrimi, Ýngilterede de etkisini
göstermiþti. Bilimsel bir deðeri olduðunu hâlâ öne süren ve egemen sýnýflarýn lafebeleri ve dalkavuklarý olmaktan ötede bir þey olduklarýný
öne sürenler, sermayenin emrindeki ekonomi politik ile, proletaryanýn
artýk daha fazla görmemezlikten gelinemeyen istekleri arasýnda uyum
saðlama çabasýna düþtüler. Ýþte böylece, John Stuart Millin en iyi temsilciliðini yaptýðý sýð uzlaþtýrma [doðdu -ç.]. Bu, burjuva ekonomisinin
iflasýnýn ilanýydý ve, büyük Rus bilgini ve eleþtiricisi N. Çerniþevskinin
Mille Göre Ekonomi Politiðin Anaçizgileri adlý yapýtýnda ustaca aydýnlýða
çýkarttýðý bir olguydu.
Böylece, Almanyada, kapitalist üretim tarzý, daha önce, Fransada
ve Ýngilterede, þiddetli sýnýf çatýþmalarý ile uzlaþmaz niteliðini gösterdikten sonra olgunluða ulaþtý. Ve üstelik, bu arada, Alman proletaryasý,
Alman burjuvazisinden çok daha açýk bir sýnýf bilincine ulaþmýþtý. Böylelikle, bir burjuva ekonomi politik bilimin, ensonu Almanyada tam olasý
göründüðü anda, gerçekte yeniden olanaksýz duruma gelmiþti.
Bu koþullar altýnda, onun sözcüleri, iki gruba ayrýldýlar. Becerikli,
iþbilir kimselerden oluþan bir bölüm, en yavan ve bunun için de vülger
ekonominin mazur gösterici en [sayfa 113] uygun temsilcisi olan Bastiatnýn
bayraðý altýna toplandýlar; ötekiler, bilimlerinin profesörlük yüceliðinin
gururuyla uzlaþmazlarý uzlaþtýrma çabasýnda olan John Stuart Milli izlediler. Týpký burjuva ekonomisinin klasik döneminde olduðu gibi onun
çöküþü sýrasýnda da Almanlar ancak öðrenci, taklitçi ve izleyici kaldýlar,
yabancý büyük toptancýlarýn hizmetinde çalýþan küçük perakendeci ve
seyyar satýcý olmaktan kurtulamadýlar.
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Bunun için, Alman toplumunun kendine özgü tarihsel geliþmesi,
bu ülkede, burjuva ekonomisi konusunda her türlü özgün yapýtý önlüyor,
ama bu ekonominin eleþtirisine açýk bulunuyordu. Böyle bir eleþtiri bir
sýnýf adýna yapýlacaksa, bu, ancak, tarihsel görevi kapitalist üretim tarzýný
yýkmak ve bütün sýnýflarý büsbütün ortadan kaldýrmak olan sýnýf, yani
proletarya adýna yapýlabilir
Alman burjuvazisinin bilirbilmez sözcüleri, önce Das Kapitali,
daha önceki yazýlarýma yaptýklarý gibi, sessizlikle öldürmeyi denediler.
Bu taktiðin, zamanýn koþullarý ile artýk uyuþmadýðýný görür görmez, kitabýmý eleþtirme bahanesi altýnda, burjuvazinin kafasýný huzura kavuþturmak için reçeteler yazdýlar. Ne var ki, iþçi basýnýnda örneðin, Joseph
Dietzgenin Volksstaattaki makalelerine bakýnýz kendilerinden daha
güçlü hasýmlarý karþýlarýnda buldular, ki onlara borçlu olduklarý yanýtý
(bugüne kadar hâlâ) verememiþlerdir. *
1872 ilkyazýnda Das Kapitalin mükemmel bir Rusça çevirisi çýktý.
3.000 tane basýlan kitap nerdeyse tükenmek üzere. Daha 1871 yýlýnda
Kiev üniversitesinde ekonomi politik profesörü N. Ziber, Teoriya tsennosti
i kapitala D. Ricardo (D. Ricardonun Deðer ve Sermaye [sayfa 114] Teorisi
vb.) adlý yapýtýnda, benim, deðer, para ve sermaye teorimden, temelleri
bakýmýndan, Smith ve Ricardonun öðretilerinin zorunlu bir devamý
olarak sözediyordu. Bu mükemmel yapýtý okurken Batý Avrupalýyý þaþýrtan
þey, yazarýn yalýn teorik tutumundaki tutarlýlýk ve saðlamlýktýr.
Das Kapitalde kullanýlan yöntem, birbiriyle çeliþen çeþitli anlayýþlarýn ortaya koyduðu gibi pek az anlaþýlmýþtýr. Öyle ki, Pariste yayýnlanan
Revue Positiviste, beni, bir yandan, ekonomi politiði metafizik açýdan
ele aldýðým için, öte yandan da düþününüz! geleceðin aþçý dükkanlarý
için (komtçu vari?) tarifeler düzecek yerde, salt güncel gerçeklerin eleþtirel tahlillerini yaptýðým için suçluyor. Metafiziklik suçlamasýna karþý
Profesör Ziber þöyle diyor: Gerçek teori sözkonusu olduðu sürece,
Marxýn yöntemi, kusur ve erdemleri ortak olan en iyi teorik iktisatçýlarýn
bir okulunun, bütün Ýngiliz okulunun tümdengelim yöntemidir.** M.
Block  Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne, extrait du
Journal des Economistes, Juillet et Août 1872 yöntemimin analitik olduðu konusunda bir keþifte bulunuyor ve þöyle diyor: Par cet ouvrage M.
* Alman vülger ekonomisinin zevzek lafazanlarý, kitabýmýn üslubunu yermiþlerdir. Das
Kapitaldeki yazýnsal kusurlarý kimse benden daha fazla hissedemez. Bununla birlikte, bu baylarla
okurlarýnýn yararlanmasý ve zevklenmesi için, biri Ýngilizce biri Rusça iki yazýyý kaydedeceðim.
Görüþlerime her zaman karþý olan Saturday Review, birinci baský ile ilgili yazýsýnda þöyle diyordu:
Konunun sunuluþ biçimi, en kuru ekonomik sorunlara bile kendine özgü bir sevimlilik veriyor.
S.-P. Vyedomosti (St. Petersburg Postasý) 20 Nisan 1872 tarihli sayýsýnda diyor ki: Konunun
sunuluþu, bir ya da iki büyük özelliði olan bölüm dýþýnda, herkesçe anlaþýlabilir olmasý, açýklýðý,
ve konunun bilimsel karmaþýklýðýna karþýn olaðanüstü canlýlýðý ile dikkati çekiyor. Bu bakýmdan
yazar, ... son derece kuru ve karanlýk bir dille yazdýklarý kitaplarý, sýradan ölümlülerin kafalarýný
çatlatan ... Alman bilginlerinin çoðunluðuna hiç benzemiyor.
** N. Ziber, Teoriya tsennosti i kapitala D. Ricardo vý sývyazi sý poztneyþimi dopolneniyami i
razyasneniyami, Kiev 1871, s. 170. -Ed.
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Marx se classe parmit les esprits analytiques les plus éminents.* Alman eleþtiriciler, elbette, hegelci sofistik diye feryat ediyorlar. St. Petersburgda yayýnlanan Vyestnik Yevropi (Avrupa Postasý) yalnýzca Das
Kapitalin yöntemine ayýrdýðý bir makalede (Mayýs 1872 sayýsý, s. 427436) benim araþtýrma yöntemimi katý gerçekçi, ama sunuþ yöntemimi,
yazýk ki, Almanvari diyalektik buluyor. Þöyle diyor: Ýlk bakýþta, eðer
konunun sunuluþunun dýþ biçimine dayanarak bir yargýya varýlýrsa, Marx,
sözcüðün Almanca anlamýnda, yani kötü anlamýnda, ideal filozoflarýn
en idealidir. Oysa aslýnda, ekonomik eleþtiri konusunda kendisinden
önce gelenlerin hepsinden son derece fazla gerçekçidir. Hiç bir bakýmdan kendisine idealist denilemez. Ben, yazara, en iyi yanýtý, Rusça özgün metni saðlayamayacak bazý okurlarýmýn da ilgisini çekebileceðini
umduðum kendi eleþtirisinden alacaðým bazý pasajlarla verebilirim.
Yöntemimin materyalist temelini tartýþtýðým Ekonomi Politiðin
Eleþtirisine Katkýnýn Önsözünden [sayfa 115] (Berlin 1859, s. IV-VII)** aktarma yaptýktan sonra yazar þöyle devam ediyor: Marx için önemli
olan tek þey, incelediði olgularýn yasasýný bulmaktýr; bu olgular, belli bir
tarihsel dönemde belirli bir biçim ve karþýlýklý iliþkiler içersinde olduklarý
sürece, onun için önemli olan, yalnýzca onlara egemen olan yasa deðildir.
Onun için daha da önemli olan, bunlarýn deðiþmelerinin ve geliþmelerinin, yani bir biçimden baþka bir biçime, bir iliþkiler düzeninden, farklý
bir iliþkiler düzenine geçiþlerinin yasasýdýr. Bu yasa, bir kez bulunduktan
sonra, bunun toplumsal yaþamda ortaya çýkan etkilerini ayrýntýlarýyla
inceler. Bunun sonucu olarak, Marx, ancak bir tek þeyi dert edinir: Katý
bilimsel incelemelerle toplumsal koþullarýn birbirini izleyen sýralarýnýn
zorunluluðunu göstermek, ve kendisine temel çýkýþ noktalarý görevini
yapacak gerçekleri elden geldiðince tarafsýz saptamak. Bunun için, ayný
zamanda, hem þeylerin bugünkü düzeninin zorunluluðunu ve hem de
insanlar inansýnlar ya da inanmasýnlar, onun bilincinde olsunlar ya da
olmasýnlar, hepsi ayný þeydir, kaçýnýlmaz olarak içinden geçeceði bir
baþka düzenin zorunluluðunu tanýtlamasý yeter. Marx, toplumsal hareketi, yalnýzca insan iradesinden, bilincinden ve düþüncesinden baðýmsýz olmakla kalmayan, tersine, onlarýn iradesini, bilincini ve düþüncesini
belirleyen yasalarýn yönettiði bir doðal tarihsel süreç olarak ele alýr. ...
Eðer uygarlýk tarihinde bilinçli öðe ikincil olabilecek bir rol oynuyorsa, o
zaman açýktýr ki, konusu uygarlýk olan eleþtirel bir inceleme, bilincin
herhangi bir biçimini ya da sonucunu, herhangi baþka bir þeyden daha
az temel alabilir. Yani fikir deðil, ancak tek baþýna maddi olgu, onun
çýkýþ noktasý olabilir. Böyle bir inceleme, bir olguyu, fikir ile deðil, olguyla,
baþka bir olguyla karþý karþýya getirerek ve karþýlaþtýrarak kendisini
sýnýrlandýrýr. Bu incelemede önemli olan, incelenecek her iki olgunun
* Bu yapýtla Bay Marx, en önemli analitik düþünürler arasýna giriyor. -ç.
** Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, s. 23-28. -Ed.
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olabildiðince kusursuz olmasý, ve gerçekten herbiri bir ötekine göre, bir
evrimin farklý anlarýný oluþturmalarýdýr; ama hepsinden de önemlisi, ardarda dizilerin, sýralarýn ve böyle bir evrimin farklý aþamalarýnýn içersinde
kendilerini gösterdikleri sonuçlarýn sýralanmasýnýn kesin olarak tahlil
edilmesidir. Ama [sayfa 116] denecektir ki, ekonomik yaþamýn genel yasalarý, birdir ve aynýdýr, ister bugüne, ister düne uygulansýnlar bir þey deðiþmez. Marx, bunu açýkça reddeder. Ona göre böyle soyut yasalar yoktur. Tersine, onun düþüncesine göre, her tarihsel dönemin kendi yasalarý
vardýr. ... Toplum belirli bir geliþme dönemini tamamlar tamamlamaz,
belirli bir aþamadan bir ötekine geçerken, baþka yasalarýn da etkisi altýna girmeye baþlar. Kýsacasý ekonomik yaþam, karþýmýza, biyolojinin
öteki kollarýndaki evrim tarihine benzer bir olgu sunar. Eski iktisatçýlar,
ekonomi yasalarý ile fizik ve kimya yasalarý arasýnda iliþki kurduklarý
için, bu yasalarýn niteliklerini yanlýþ anlamýþlardýr. Olgularýn daha derinlemesine bir tahlili, toplumsal organizmalarýn kendi aralarýnda, bitkiler
ya da hayvanlar kadar, temelden farklý olduðunu gösterir. Dahasý var,
bir tüm olarak bu organizmalarýn yapýlarýnýn farklý olmasý, tek tek organlarýnýn gösterdiði deðiþiklikler, bu organlarýn içinde iþledikleri koþullarýn
farklý olmasý sonucu, bir ve ayný olgu, tamamýyla farklý yasalarýn egemenliði altýna girer. Marx, örneðin, nüfus yasasýnýn, her zaman ve her yerde
ayný olmasýný reddeder. Tersine, her geliþme aþamasýnýn, kendine özgü
nüfus yasasý olduðunu öne sürer. ... Üretici güçlerin deðiþik derecelerde geliþmeleri ile, toplumsal koþullar ve bunlara yön veren yasalar da
deðiþir. Marx, bu görüþ açýsýndan, sermayenin aðýrlýðý ile kurulan ekonomik düzeni, araþtýrma ve açýklamayý amaçlarken, o, yalnýzca, son derece
bilimsel bir biçimde ekonomik yaþamýn içinde her saðlýklý incelemenin
amacýný formüle etmiþ oluyor. Böyle bir incelemenin bilimsel deðeri,
belirli bir toplumsal organizmanýn, kökeni, varoluþu, geliþmesi ve ölümü
ile onun yerini bir baþka ve daha yüksek bir organizmanýn alýþýný düzenleyen özel yasalarýn açýklanmasýndadýr. Ýþte aslýnda da, Marxýn kitabýnýn deðeri buradan gelir.
Yazar, benim yöntemim olarak kabul ettiði þeyi, bu derece çarpýcý
ve, benim uygulamam yönünden, cömertçe ortaya koyarken, diyalektik
yöntemden baþka neyi anlatmýþ oluyor?
Kuþkusuz, sunuþ yönteminin, biçim yönünden, araþtýrma yönteminden farklý olmasý gerekir. Araþtýrma yöntemi, iþlenecek malzemeyi
ayrýntýlarýyla ele almalý, onun geliþmesinin [sayfa 117] farklý biçimlerini tahlil
etmeli, iç baðýntýlarýn esasýný bulmalýdýr. Ancak bu yapýldýktan sonra,
gerçek hareket yeterince anlatýlabilir. Eðer bu baþarýyla yapýlýrsa, eðer
ele alýnan konunun yaþamý týpký bir aynada olduðu gibi ideal bir biçimde
yansýtýlýrsa, karþýmýzda salt a priori * bir yapý varmýþ gibi gelebilir.
Benim diyalektik yöntemim, hegelci yöntemden yalnýzca farklý
* Önsel. -ç.
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deðil, onun tam karþýtýdýr da. Hegel için insan beyninin yaþam-süreci,
yani düþünme süreci Hegel bunu Fikir (Idea) adý altýnda baðýmsýz
bir özneye dönüþtürür gerçek dünyanýn yaratýcýsý ve mimarý olup, gerçek dünya, yalnýzca Fikirin dýþsal ve görüngüsel (Phenomenal) biçimidir. Benim için ise tersine, fikir, maddi dünyanýn insan aklýnda yansýmasýndan ve düþünce biçimlerine dönüþmesinden baþka bir þey deðildir.
Hegel diyalektiðinin mistik yönünü, otuz yýl kadar önce, henüz
daha moda olduðu bir sýrada eleþtirmiþtim. Ama tam da Das Kapitalin
birinci cildi üzerinde çalýþtýðým sýrada, kültürlü Almanyada gevezelik
eden hýrçýn, küstah ve bayaðý Epigouoi,* Lessing zamanýnda Spinoza
ya ölmüþ köpek diyen kahraman Moses Mendelssohnun yaptýðý gibi,
Hegele saldýrmanýn tadýný çýkartýyorlardý. Bu yüzden ben, açýkça bu
güçlü düþünürün öðrencisi olduðumu itiraf ettim ve hatta, deðer teorisi
bölümünde yer yer ona özgü ifade biçimlerine de kur yaptýðým oldu.
Hegelin elinde diyalektiðin mistisizmle bozulmasý, ayrýntýlý ve bilinçli
bir biçimde diyalektiðin genel iþleyiþ biçimini, ilk kez onun sunmuþ olduðu gerçeðini örtemez. Hegelde diyalektik baþaþaðý duruyor. Mistik
kabuk içersindeki aklauygun özü bulmak istiyorsanýz, onun yeniden
ayaklarý üzerine oturtulmasý gerekir.
Mistikleþtirilmiþ biçimi ile diyalektik, Almanyada moda olmuþtu,
çünkü þeylerin mevcut durumunu yüceltiyor ve ululuyor gibi görünüyordu. Oysa aklauygun biçimiyle diyalektik, burjuvazi ile onun doktriner
sözcüleri için bir rezalet ve iðrençliktir, çünkü þeylerin mevcut bugünkü
durumunu olumlu yanlarýyla kavrar, ayný zamanda da, bu durumun
yadsýnmasýný, onun kaçýnýlmaz çöküþünün [sayfa 118] anlaþýlmasýný içerir;
çünkü diyalektik, tarihsel olarak geliþmiþ olan her toplumsal biçimi akýþan bir hareket içinde görür ve bu yüzden, onun geçici niteliðini, onun
anlýk varlýðýndan daha az olmamak üzere hesaba katar; hiç bir þeyin
zorla kabul ettirilmesine izin vermez, özünde eleþtirici ve devrimcidir.
Kapitalist topluma özgü çeliþkiler, içinde büyük sanayiin yaþadýðý
ve doruk noktasý genel bunalýmlar olan dönemsel çevrim deðiþiklikleri
içersinde, en çarpýcý biçimde, deneyimli burjuvayý etkiler. Henüz
baþlangýç aþamasýnda olsa da, böyle bir bunalým bir kez daha yaklaþýyor;
alanýnýn evrenselliði ve hareketinin yoðunluðu, diyalektiði, yeni, kutsal
Prusya-Alman imparatorluðunun baþýndaki türedi asalaklarýnýn kafalarýna
bile sokacaktýr. [sayfa 119]
Londra, 24 Ocak 1873

KARL MARX

Ýlk kez, K. Marx, Das Kapital,
Kritik der Politischen Ökonomie,
Erster Band, Zweite Verbesserte Auflage, Hamburg 1872
adlý kitapta yayýnlanmýþtýr
** Epigonentum, mukallitler. -ç.
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KARL MARKS
KAPÝTAL
SEKÝZÝNCÝ KISIM
ÝLKEL BÝRÝKÝM

YÝRMÝALTINCI BÖLÜM

ÝLKEL BÝRÝKÝMÝN SIRRI
PARANIN sermayeye nasýl dönüþtüðünü, sermaye aracýlýðý ile
nasýl artý-deðer üretildiðini, ve artý-deðerden nasýl daha fazla sermaye
meydana getirildiðini görmüþ bulunuyoruz. Ama, sermaye birikimi, artýdeðerin varlýðýný; artý-deðer, kapitalist üretimi; kapitalist üretim ise, meta
üreticilerinin ellerinde daha önceden oldukça büyük bir sermaye ve
emek-gücü kitlesinin bulunmasýný öngörür. Buradaki hareketin bütünü,
bu yüzden bir kýsýr döngü gibi görünür ve bundan ancak kapitalist birikimden önce, bu üretim tarzýnýn sonucu deðil, çýkýþ noktasýný oluþturan
bir ilkel birikimin (Adam Smithin deyimiyle, daha önceki birikimin)
bulunduðunu kabul etmekle kurtulmak mümkündür. [sayfa 120]
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Ekonomi politikte, bu ilkel birikim, aþaðý yukarý teolojide ilk günahýn oynadýðý rolü oynar. Adem baba elmayý ýsýrmýþtýr ve insanoðlu
günaha bulanmýþtýr. Günahýn baþlangýcý güya böylece, geçmiþe ait bir
masal gibi anlatýlarak açýklanmýþ oluyor. Evvel zaman içinde, iki çeþit
insan vardý; birisi çalýþkan, akýllý ve daha önemlisi tutumlu bir seçkinler
topluluðu; diðeri, ellerine geçeni ve hatta daha fazlasýný harvurup harman
savuran tembel serseriler topluluðu. Teolojinin ilk günah efsanesi, bize,
kuþkusuz, insanýn ekmeðini alnýnýn teriyle yemeðe nasýl mahkûm edildiðini anlatýyor, ama ekonomik ilk günahýn tarihi ise, bize, yeryüzünde,
buna hiç de gerek duymayan insanlarýn bulunduðunu açýklýyor. Ne
zararý var! Böylece ilk tür insanlar servet biriktirmiþ oldular, ikinci türdekilerin ise, ellerinde kendi postlarýndan baþka satacak bir þeyleri kalmadý.
Ve iþte, bütün çalýþýp didinmelerine karþýn, kendilerinden baþka satacak
hiç bir þeyleri olmayan biiyük çoðunluðun sefaleti ve uzun süredir çalýþmayý býraktýklarý halde, küçük bir azýnlýðýn durmadan artan zenginliði,
bu, ilk günahla baþlar. Bu çocukça yavanlýklar, mülkiyetin savunulmasýnda, biz her allahýn günü yinelenir durur. Örneðin, M. Thiers, bir devlet
adamýnýn bütün ciddiliðiyle, bir zamanlar her tür inceliðe sahip Fransýz
halkýný buna inandýrmaya çalýþýr. Ama propriéte* sorunu ortaya çýkar
çýkmaz, bir çocuðun zihinsel gýdasýnýn, her yaþa ve ve geliþmenin her
aþamasýna uygun düþeceðini öne sürmek, kutsal bir ödev halini alýr.
Oysa tarihte, ele geçirmenin, köleleþtirmenin, soymanýn, öldürmenin,
kýsacasý zorun büyük rol oynadýðýný herkes bilir. Ekonomi politiðin þefkatli
sayfalarýnda sevimli bir saflýk çok eskiden beri sürer gider. Hak ile
emek her zaman için zenginliðin, tek aracý idiler, ama, içinde bulunulan yýl, her nedense hep bu kuralýn dýþýnda tutulur. Oysa, aslýnda, ilkel
birikim yöntemleri saf ve sevimli olmaktan çok uzaktýr.
Üretim ve geçim araçlarý kendiliklerinden nasýl sermaye deðilse,
para ve metalar da kendiliklerinden sermaye deðildir. Bunlarýn sermayeye dönüþmeleri gerekir. Ama bu dönüþümün kendisi, ancak belli koþullar altýnda olabilir, yani birbirinden çok farkli türden iki meta sahibinin,
yüzyüze ve temas haline gelmesi gerekir; bir yanda, baþkalarýna ait
emek-gücünü satýnalarak, ellerindeki deðerler [sayfa 121] toplamýný artýrmak
isteðinde bulunan, para, üretim aracý ve geçim aracý sahipleri: öte yanda,
kendi emek-güçlerini ve dolayýsýyla emeklerini satan özgür emekçiler.
Ýki anlamda özgür emekçiler: çünkü bunlar, ne köleler, serfler vb. gibi
üretim araçlarýnýn ayrýlmaz bir parçasýdýrlar, ne de mülk sahibi köylüler
gibi üretim araçlarýna sahiptirler; demek ki, bunlar, kendi üretim araçlarý
bulunmayan, böyle bir engel ve yükten kurtulmuþ kimseler olmalýdýrlar.
Meta pazarýndaki bu kutuplaþma ile kapitalist üretimin temel koþullarý
saðlanmýþ olur. Kapitalist sistem, emekçilerin, emeklerini gerçekleþtirebilecekleri araçlar üzerinde her türlü mülkiyet hakkýndan tamamen ay* Mülkiyet. -ç.
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rýlmýþ ve kopmuþ olmalarýný öngörür. Kapitalist üretim, ayaklarý üzerinde
doðrulur doðrulmaz, yalnýz bu ayrýlýðý sürdürmekle kalmaz, bunu gitgide
artan boyutta yeniden-üretir de. Bu nedenle, kapitalist sistemin yolunu
açan süreç, emekçinin elinden üretim araçlarýnýn sahipliðini alan süreçten baþkasý olamaz; bu süreç, bir yandan toplumsal geçim araçlarýný
sermayeye dönüþtürür, öte yandan, doðrudan üreticileri ücretli emekçilere dönüþtürür. Ýlkel birikim denilen þey, bu nedenle, üreticiyi üretim
araçlarýndan ayýran tarihsel süreçten baþka bir þey deðildir. Ýlkel olarak
görünür, çünkü, sermaye ve buna uygun düþen üretim tarzýnýn tarihöncesi aþamasýný oluþturur.
Kapitalist toplumun ekonomik yapýsý, feodal toplumun ekonomik
yapýsýndan doðup geliþmiþtir. Bu ikinci toplumun da çözülmesiyle birincinin öðeleri serbest kalmýþtýr.
Doðrudan üretici, emekçi, ancak, topraða baðlý bulunmaktan,
bir baþkasýna köle, serf ya da baðýmlý olmaktan çýktýktan sonra, kendisi
üzerinde tasarrufta bulunabilir. Metaýný, satabileceði bir pazarýn bulunduðu her yere götürebilen özgür bir emek-gücü satýcýsý halini alabilmesi
için, ayrýca, lonca düzeninden, bunlarýn çýraklar ve kalfalar için koyduðu
kurallardan, çalýþma yönetmeliklerinin kýsýtlamalarýndan da kurtulmasý
gerekiyordu. Demek oluyor ki, üreticiyi ücretli-iþçi haline getiren tarihsel
hareket, bir yandan bunlarýn kölelikten ve loncalarýn koyduklarý baðlardan kurtulmalarý olarak görünüyor; ve iþte, burjuva tarihçilerimiz için,
iþin yalnýz bu yaný sözkonusudur. Ama öte yandan, [sayfa 122] bu yeni özgürleþmiþ kimseler, sahip olduklarý bütün üretim araçlarý ile, eski feodal
düzenlemelerin saðladýðý her türlü güvenceler ellerinden alýndýktan sonra, ancak kendi kendilerinin satýcýsý haline geliyorlar. Ve onlarýn mülksüzleþtirilmesini anlatan bu öykü, insanlýk tarihine, kandan ve ateþten harflerle yazýlmýþtýr.
Sanayi kapitalistleri, bu yeni kudret sahipleri, yalnýz elzanaatýnýn
lonca ustalarýný deðil, servet kaynaklarýný ellerinde bulunduran feodal
beyleri de yerlerinden etmek zorundaydýlar. Bu bakýmdan, toplumsal
gücü ele geçirmeleri, hem feodal beylerin egemenliklerine ve isyan ettirici ayrýcalýklarýna ve hem de, üretimin serbestçe geliþmesi ve insanýn
insan tarafýndan serbestçe sömürülmesi konusunda loncalarýn getirdiði
kayýtlamalara karþý verilmiþ baþarýlý bir savaþýn meyveleri gibi gözükür.
Bununla birlikte, chevaliers dindustrie,* ancak, kendilerinin de hiç bir
þekilde haberdar olmadýklarý olaylardan yararlanarak, kýlýç þövalyelerinin
ayaklarýný kaydýrarak baþarýya ulaþabilmiþlerdir. Bunlar, bir zamanlar,
Romada özgürlüðüne kavuþan kölelerin, kendi patronuslarýnýn efendileri olmak için kullandýklarý türden aþaðýlýk yöntemleri kullanarak bu
yerlere yükseldiler.
Hem ücretli-emekçiyi, hem kapitalisti doðuran geliþmenin çýkýþ
* Sanayi þövalyeleri. -ç.
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noktasý, emekçinin köleleþmesiydi. Bu ilerleme, kölelik biçiminde bir
deðiþmedir, feodal sömürünün kapitalist sömürüye dönüþmesidir. Bu
gidiþi anlamak için, çok gerilere dönmemiz gerekmez. Kapitalist üretimin
ilk baþlangýcýna, daha 14. ya da 15. yüzyýlda, daðýnýk olarak bazý Akdeniz
kentlerinde raslamamýza karþýn, kapitalist dönemin baþlangýcý, 16. yüzyýldýr. Bu üretim tarzýnýn belirdiði yerlerde, serflik çoktan ortadan kaldýrýldýðý
gibi, ortaçaðýn en yüksek ilerlemesi olan baðýmsýz kentlerin varlýðý da,
çoktan yokolma yoluna girmiþti.
Ýlkel birikimin tarihinde, bütün devrimler, kapitalist sýnýfýn oluþmasý yolunda kaldýraç görevi gören çað açýcý devrimlerdir; ama her
þeyden çok, büyük insan yýðýnlarýnýn birdenbire ve zorla geçim araçlarýndan kopartýlarak, özgür ve baðlantýsýz proleterler olarak emek pazarýna
fýrlatýlýp [sayfa 123] atýldýðý anlar önem taþýr. Tarýmsal üreticilerin, köylülerin
mülksüzleþtirilmeleri, topraktan ayrýlmalarý, bütün bu sürecin temelidir.
Bu mülksüzleþtirmenin tarihi, farklý ülkelerde, farklý yönler alýr ve farklý
evrelerini farklý sýralar izleyerek farklý dönemlerde tamamlarlar. Yalnýz
örnek aldýðýmýz Ýngilterede klasik biçimde görülür.*
YÝRMÝYEDÝNCÝ BÖLÜM

TARIMSAL NÜFUSUN TOPRAKSIZLAÞTIRILMASI
ÝNGÝLTEREDE serflik, 14. yüzyýlýn sonuna doðru hemen tamamen
ortadan kalkmýþtý. Nüfusun büyük bir çoðunluðu** o zaman, ve daha
büyük ölçüde olmak üzere, 15. yüzyýlda, mülkiyet haklarý hangi feodal
ad altýnda gizlenirse gizlensin, kendi topraklarýný iþleyen özgür
köylülerden oluþuyordu. Büyük malikanelerde, kendisi de serf olan çiftlik
kahyalarýnýn yerini, serbest çiftçiler almýþtý. Ücretli tarým emekçileri kýsmen boþ zamanlarda büyük malikanelerde çalýþan köylülerden, kýsmen
de meydana gelen nispi ve mutlak olarak az sayýdaki, özel baðýmsýz
ücretli-emekçiler sýnýfýndan oluþuyordu. Bu sýnýf, ayný zamanda, ücret* Kapitalist üretimin en erken geliþtiði Ýtalyada, serfliðin ortadan kalkýþý da baþka yerlerden
daha önce oldu. Bu ülkede serfler, toprak üzerinde herhangi bir hak elde etmeden önce
özgürlüklerine kavuþtular. Kurtuluþu, onu bir anda serbest bir proletere dönüþtürdü ve üstelik,
çoðunlukla Romalýlar zamanýndan miras olarak kalan kentlerde onu bekleyen efendisini hazýr
buldu. 15. yüzyýlýn sonuna doðru dünya pazarlarýnda meydana gelen devrim, Kuzey Ýtalyanýn
ticari üstünlüðüne son verdiði zaman, ters yönde bir hareket baþladý. Kentlerdeki emekçiler, en
masse [kitleler halinde -ç.] kýrsal bölgelere sürüldüler ve bahçecilik þeklinde sürdürülen petite
culture [küçük tarýma -ç.] o zamana kadar görülmeyen bir dürtü kazandýrdýlar.
** Kendi tarlalarýný kendi elleriyle ekip-biçen ve geçinip giden küçük mülk sahipleri ... o
zamanlar, þimdikine göre ulusun daha önemli bir kýsmýný oluþturuyordu. O çaðýn en iyi istatistik
yazarlarýna güvenmemiz gerekirse, aileleri ile birlikte 160 binden fazla küçük mülk sahibi,
bütün nüfusun yedide-birini oluþturuyor ve geçimlerini kendilerine ait küçük serbest topraklardan
saðlýyorlardý. Bu küçük toprak sahiplerinin yýllýk ortalama geliri, 60 ile 70 sterlin arasýnda tahmin
ediliyor. Kendi topraklarýný sürüp eken kimselerin sayýlarýnýn, baþkalarýnýn topraklarý üzerinde
çiftçilik yapanlardan daha fazla olduðu hesap ediliyor. Macaulay, History of England, 10. ed.,
1854, 1. s. 333, 334. 17. yüzyýlýn son üçte-birinde bile, Ýngiliz halkýnýn 4/5ü tarýmla uðraþýyordu.
(l.c., s. 413.) Macaulayden alýntý yapmamýn nedeni, sistemli bir tarihdö tarih tahrifçisi olarak,
bu tür gerçekleri elden geldiðince kýrparak verdiði içindir.
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lerinin yanýsýra, kendilerine, kulübeleri ile birlikte 4 ya da daha fazla
acre ekilebilir toprak tahsis edilmiþ köylü çiftçilerdi. Bunlar bir de, diðer
köylüler ile [sayfa 124] birlikte, hayvanlarýný otlattýklarý, kereste, odun, turba
vb. saðladýklarý ortak topraktan da yararlanýrlardý.* Bütün Avrupa ülkelerinde feodal üretimin özelliði, topraðýn mümkün olduðu kadar çok
sayýda alt-feodaller** arasýnda bölünmesiydi. Feodal beyin kudreti, diðer
bütün hükümdarlar gibi, mülklerinin çokluðuna deðil, uyruklarýnýn sayýsýna ve bu da kendi topraklarý üzerinde çalýþan köylülerin sayýsýna dayanýyordu.*** Bu nedenle, Ýngiltere topraklarý, Norman istilâsýndan sonra,
herbiri çoðu zaman 900 kadar eski Anglo-Sakson beyliðini içine alan
büyük baronluklara bölünmüþ olmakla birlikte, ülke, küçük köylü topraklarý ile kaplý bulunuyor, büyük senyör malikâneleri, ancak þurada
burada daðýnýk halde görülüyordu. Bu koþullar, kentlerdeki 15. yüzyýla
özgü gönençIe birlikte, halkýn, Þansölye Fortescuenun Laudes Legum
Angliæ adlý yapýtýnda pek güzel bir þekilde anlattýðý bir zenginliðe ulaþmasýný saðlamýþtý; ama bu durum, kapitalist nitelikte servet olanaðýný da
dýþtalamýþtý.
Kapitalist üretim tarzýnýn temelini atan devrimin ilk perdesi, 15.
yüzyýlýn son otuz yýlý ile 16. yüzyýlýn ilk on yýlýnda oynandý. Senyörlerin,
Sir James Steuartýn pek güzel söylediði gibi, evi ve þatoyu boþ yere
dolduran hizmetliler ile uþaklar takýmýna yol vermesiyle, emek-pazarýna
serbest bir proletarya yýðýný sürülmüþ oldu. Kendisi de burjuva geliþmesinin bir ürünü olan krallýk iktidarý, mutlak egemenlik peþindeki çabasýyla.
bu hizmetliler takýmýnýn daðýlmasýný zorlayarak hýzlandýrmakla birlikte,
bunun tek nedeni de deðildi. Kral ve parlamento ile çetin bir çatýþmaya
giren büyük feodal beyler, köþlüleri, týpký kendileri gibi feodal haklara
[sayfa 125] sahip bulunduklarý topraklardan zorla söküp atarak ve ortak
topraklara elkoyarak, çok daha fazla proletarya yarattýlar. Flaman yünlü
manüfaktü-rünün hýzla geliþmesi ve bu yüzden Ýngilterede yün fiyatlarýnýn yükselmesi, bu akýný daha da hýzlandýrdý. Eski soylular, büyük feodal
savaþlarda tükenmiþlerdi. Yenileri, parayý her türlü iktidarýn kaynaðý olarak gören zamane çocuklarýydý. Bunun için, ekilebilir topraklarýn koyun
* Þurasýný da unutmamamýz gerekir ki, serf bile, haraç veren bir mülk sahibi olmakla birlikte, yalnýz evine ait bulunan toprak parçasýnýn deðil, ortak topraklarýn da ortak sahibiydi. le
paysan [köylü] (Frederick II zamanýnda Silezyada) est serf [serftir]. Bununla birlikte, bu serflerdö
serfler, ortak topraklara sahiptirler. On na pas pu encore engager les Silésiens au partage
des communes, tandis que dans la nouvelle Marche, il ny a guére de village ouù ce partage ne
soit exécuté avec le plus grand succes. [Ortak topraklarý bölüp paylaþmak, Silezyalýlar için
henüz mümkün olmadý; oysa Nouvelle Marcheda bu paylaþmanýn büyük baþarýyla gerçekleþmediði köy kalmamýþ gibidir.] (Mirabeau, De la Monarchie Prussienne, Londres 1788, t. II, s.
125, 126.)
** Almanca metinde: Untersassen, Ýngilizce metinde sub-feudatories; Fransýzca metinde
dhommesliges. -ç.
*** Katýksýz feodal toprak mülkiyeti düzeni ve geliþmiþ petite cultureü [küçük tarýmý -ç.]
ile Japonyada, bize, Avrupa ortaçaðýnýn, çoðu burjuva önyargýlarý ile dolu tüm tarih kitaplarýmýzdan
çok daha doðru bir görünüþünü verir. Ortaçaðýn sýrtýndan liberal olmak çok rahat bir iþtir.
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otlaðý haline getirilmesi bunlarýn sloganýydý. Harrison, Description of
England, prefixed to Holinsheds Chronicles adlý yapýtýnda, küçük köylülerin topraklarýnýn ellerinden alýnmasýnýn ülkeyi, nasýl harabettiðini
anlatýr. Bizim azýlý mütecavizlerin ne umurunda? Köylülerin evleri ve
emekçilerin kulübeleri yerlebir edildi ya da yýkýlmaya býrakýldý. Eðer
diyor Harrison, büyük senyör konaklarýnýn eski kayýtlarý karýþtýrýlýrsa...
bazý bölgelerde, onyedi, onsekiz ya da yirmi evin yýkýldýðý görülür. ... Ýngilterenin nüfus bakýmýndan hiç bir zaman þimdiki kadar kýsýr olmadýðý
ortaya çýkar. ... Büsbütün göçüp gitmiþ, ya yarýsý ya da dörtte-biri yokolmuþ kentler ve kasabalar var; ancak þurada burada biraz büyüyen bir
kasaba görülebilir; koyun otlaðý olsun diye harap olmuþ kasabalar ve
içinde yalnýz þatolarý kalmýþ yerler üzerine ... çok þey söylenebilir. Bu
eski anýlardaki yakýnmalar daima abartýlmýþ olabilir, ama üretim iliþkilerindeki devrimin çaðdaþ insanlar üzerindeki izlenimleri bunlarda sadakatle yansýtýlmýþtýr. Þansölye Fortescue ile Thomas Moreun yazýlarý arasýnda yapýlacak bir karþýlaþtýrma, 15. yüzyýl ile 16. yüzyýl arasýndaki uçurumu ortaya koyar. Thorntonun haklý olarak belirttiði gibi, Ýngiliz iþçi sýnýfý,
bir geçiþ dönemi olmaksýzýn, altýn çaðýndan demir çaðýna yuvarlandý.
Bu devrim, yasakoyucuyu þaþkýna çevirdi. Yasakoyucu, henüz
ulusal zenginliðin (wealth of the nation), (yani sermayenin oluþumunun ve halk kitlelerinin alabildiðine sömürülmesi ve yoksullaþtýrýlmalarýnýn) devlet yönetme sanatýnýn ultima Thule* sayýldýðý bu yüce uygarlýk
düzeyine ulaþmamýþtý. Bacon, Henry VII tarihinde þöyle diyor: O sýralarda (1489) çevresi çitli topraklar daha sýk görülmeye baþlandý; ancak
aileleriyle birlikte üzerinde oturan kimselerin iþleyebileceði ekilebilir
toprak, birkaç çobanýn kolayca dolaþabileceði otlaklar [sayfa 126] haline
geldi; küçük çiftçilerin yýllardan beri oturduklarý çiftlik evleri, malikâne
haline getirildi. Bu yüzden, halkta bir çöküntü ve dolayýsýyla, kasabalarda,
aþar gelirlerinde ve benzeri þeylerde bir gerileme oldu. ... Bu kötü duruma
çare bulmak için o sýralarda kralýn ve parlamentonun gösterdiði dirayet
hayranlýk vericiydi ... nüfusu seyrekleþtirilen topraklar ile meralarýn yayýlmasýna karþý önlemler alýndý. Henry VII Yasasý, 1489, bölüm 19, ile en
az 20 acre arazisi olan köy evlerinin yýkýlmasý yasaklandý, bu yasa, 25
Henry VIII yasasýyla yenilenmiþtir. Bu yasada diðer þeyler yanýnda, birçok
çiftliklerin ve baþta koyun olmak üzere büyük hayvan sürülerinin birkaç
kiþinin elinde toplandýðý, toprak kiralarý yükseldiði halde, iþlenen
topraklarýn azaldýðý, kiliselerin, evlerin yýkýldýðý, þimdiye kadar kendileriyle
ailelerini geçindirmek için kullandýklarý araçlarýn bu insanlarýn ellerinden
alýndýklarý sözkonusu edilmektedir. Yasa, bu nedenle, eski çiftlik evlerinin
onarýlmasýný öngörmekte ve ekim alanlarý ile otlaklar arasýnda bir oran
saptamaktadýr. 1533 tarihli bir yasa, bazý kimselerin ellerinde 24.000
koyun bulunduðunu öne sürerek, bu sayýyý 2.000 olarak sýnýrlandýr* Azami sýnýr. -ç.
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maktadýr.* Halkýn þikayetleri ve Henry VIIIden sonra, 150 yýl boyunca,
küçük çiftçiler ile köylülerin mülksüzIeþtirilmesine karþý çýkartýlan yasalar
bir sonuç vermedi. Bacon, bunlarýn etkisizliðinin ve yetersizliðinin sýrrýný,
bize pek de farkýnda olmadan açýklamaktadýr. Kral Henry VIInin çýkarttýðý yasa, diyor Bacon, Essays, Civil and Moral adlý yapýtýnýn 29. denemesinde, çiftlikler ile çiftlik evlerini belirli bir ölçüde tutmakla, derin ve
hayranlýk vericidir; böylece, bunlara verilen belirli miktardaki toprak,
uþak durumunda deðil bolluk içinde yaþayan bir uyruk yetiþmesini saðlayacak ve saban, yanaþmalar elinde deðil de, toprak sahibinin elinde
bulunacaktýr.** [sayfa 127] Oysa kapitalist sistemin istediði þey, halk kitlesinin, aþaðýlanýp neredeyse köle durumuna düþmesi ve bunlarýn ücretli
iþçiye, üretim araçlarýnýn sermayeye dönüþtürülmesiydi. Bu dönüþüm
döneminde, yasakoyucu, tarým ücretli emekçisinin kulübesinin çevresinde 4 acre büyüklüðünde bir toprak parçasýnýn bulunmasýný öngörmüþ
ve kulübesine kiracý almasýný yasaklamýþtýr. James Iin saltanatý sýrasýnda,
1627 tarihinde, Front Millde, Roger Crocker, Front Mill malikanesi
üzerinde 4 acre topraðý olmayan bir kulübe yaptýðý için mahküm edilmiþti. Charles I zamanýnda, 1638 tarihine kadar, eski yasalarýn ve özellikle
4 acrelik toprak bulunmasýna iliþkin hükümlerin uygulanmasý için özel
bir komisyon kurulmuþtu. Hatta Cromwell zamanýnda bile, Londrada 4
mil içersinde 4 acre topraðý olmayan ev yapýlmasý yasaklanmýþtý. 18.
yüzyýlýn ilk yarýsýna kadar, bir-iki acre topraðý bulunmayan tarým emekçisi
kulübesi ile ilgili þikayetler görülmektedir. Bugünlerde ise, ufacýk bir
bahçesi bulunsa ya da kulübesinden uzaklarda biraz toprak kiralayabilse,
þanslý sayýlýr. Toprak sahipleri ile çiftçiler diyor Dr. Hunter, burada
elele çalýþýyorlar. Kulübeye eklenecek birkaç acre, emekçiyi, oldukça
baðýmsýz yapar.***
* Thomas More, Utopia adlý yapýtýnda, Baþka yerlerde o kadar tatlý, o kadar tok gözlü olan
bu hayvanlar [koyunlar], sizin memleketinizde [Ýngilterede] öyle açgözlü, öyle doymak bilmez
olmuþlar ki, insanlarý bile yiyorlar, kýrlarý, köyleri, evleri silip süpürüyorlar. diyor. Utopia, transl.
by Robinson, ed. Arber, London 1869, s. 41, [Ütopia, Çan Yayýnlarý, Ýstanbul 1964 s. 63]
** Bacon, özgür ve gönenç içindeki köylülük ile iyi bir piyade eri arasýndaki iliþkiyi gösteriyor.
Saðlam bir yoksulluða düþürmemek ve krallýðýn topraklarýnýn büyük bir kýsmýný bey ile kiracý
ve köylü arasýnda bir yer tutan küçük çiftçilerin ya da ortasýnýf halkýn mülkiyetine ve tasarrufuna
vermek için yeteri kadar büyük çiftliklere sahip olmak, kralýðýn gücü ve gelenekleri yönünden
büyük önem taþýr. ... Savaþ konusunda yargýlarýna çok güvenilir kimselerin kanýsý odur ki, bir
ordunun anagücü piyade ya da yaya askerdir. Ve iyi bir piyade gücü kurmak için, uþak ya da
yoksul durumda deðil, özgür ve bolluk içinde yetiþtirilmiþ insanlara gerek vardýr. Bu nedenle,
bir devlette soylular ile beyler çoðunlukta olup, çiftçiler ve topraðý ekip biçenler bunlarýn uþaklarý,
emekçileri ya da kulübe sakinleri (yani evli dilenciler) ise, elinizde iyi süvari gücü bulunabilir,
ama asla saðlam ve güvenilir piyade kuvvetiniz olamaz. ... Ve bu durum, bütün nüfusu, ya
soylulardan ya da yoksul köylülerden oluþan Fransa, Ýtalya ve, diðer bazý ülkelerde görülür. ... O
kadar ki, bu ülkeler, piyade birlikleri için Ýsviçreli ve benzeri ülkelerden ücretli askerler kullanmak
zorunda kalýrlar; iþte bunun için bu uluslarda nüfus kalabalýktýr, ama askerleri azdýr. (The
Reign of Henry VII, Verbatim reprint from Kennets England, ed. 1719, Lond. 1870, s. 308.)
*** Dr. Hunter, l.c., s. 134. Eski yasalarda tahsis edilen toprak miktarý, tarým emekçilerini
küçük çiftçiler haline getirebilecek miktardan çok daha fazla kabul edilebilir. (George Roberts,
The Social History of the People of the Southern Counties of England in Past Centuries, Lond.
1856, s. 184-185.)
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Halkýn zorla mülksüzleþtirilmesi süreci, 16. yüzyýlda, Reformasyon
ve kilise mallarýnýn yaðmalanmasý ile yeni ve korkunç bir hýz kazandý.
Katolik kilisesi, Reformasyon hareketi sýrasýnda, Ýngiliz topraklarýnýn
büyük bir kýsmýnýn feodal sahibiydi. Manastýrlar ile benzeri kuruluþlarýn
kapatýlmasý, buralarda barýnanlarý, proletarya haline getirdi. Kilise topraklarý, büyük ölçüde, [sayfa 128] açgözlü saray gözdelerine baðýþlandý ya
da spekülatör çiftliklerle yurttaþlara yok pahasýna satýldý; bunlar da, kuþaklar boyu burada oturan küçük kiracýlarý, en masse* sürüp çýkartarak,
topraklarý birleþtirdiler. Yoksul halkýn kilise aþârýnýn bir kýsmý üzerinde
yasa ile saðlanmýþ mülkiyet haklarýna, sessiz sedasýz elkondu.** Kraliçe
Elizabeth ülkede yaptýðý bir geziden sonra, pauper ubique jacet***
diye baðýrmýþtý. Saltanatýnýn 43. yýlýnda, ulus, yoksul vergisini yürürlüðe
koyarak dilenciliði resmen kabul etmek zorunda kaldý. Bu yasayý
kaleme alanlarýn buna bir neden göstermekten utandýklarý anlaþýlýyor;
çünkü (geleneksel uygulamanýn tersine) herhangi bir gerekçe gösterilmemiþ.**** Charles Iin 16. yýlýnda bu yasanýn (böl. 4) devamlý olduðu
ilân edildi ve 1834 yýlýnda yasaya yeni ve daha sert bir biçim verildi.*****
* Yýðýn halinde. -ç.
** Yoksullarýn ondalýklarýndan pay alma hakký, eski yasalarýn hükümleriyle kurulmuþtur.
(Titckett, l.c., vol. II, a. 804-805.)
*** Her yer dilenciyle dolu. -ç.
**** William Cobbett, A History of the Protestant Reformation, § 471.
***** Protestanlik ruhu diðer þeyler yanýnda þu olaylardan da anlaþýlabilir, Güney
Ýngilterede bazý büyük toprak sahipleri ile hali-vakti yerinde çiftçiler kafa kafaya verip, Elizabeth
zamanýnda çýkan yoksullar yasasýnýn doðru yorumu konusunda on tane soru hazýrlarlar. Ve
hazýrladýklarý bu sorularý, görüþünü almak üzere zamanýn ünlü hukukçusu (daha sonra James I
devrinde yargýçlýk yapan) Sergeant Sniggeye sunarlar. Soru 9: Bölgenin bazý zengin çiftçileri, bu
yasanýn (Elizabethin 43. yasasýnýn) yürütülmesindeki bütün güçlüklerden kaçýnmayý saðlayabilecek akýllýca bir plan hazýrladýlar. Bunlarýn önerisine göre bölgede bir hapisane yapýlacak ve
civara bir duyuruda bulunarak, bu bölgedeki yoksullardan yararlanmak isteyen çiftçilerin, belli
bir günde kapalý zarfla bir teklif vererek, bunlarý bizden almak için en düþük fiyatý bildirecekler;
bu hapisaneye kapatýlmak istemeyenlerin yardýmdan yararlandýrýlmamasý yetkisi bu kurula ait
olacak. Bu planý önerenler, çevredeki kontluklarda, çalýþmaya niyeti olmayan, bir çiftlik ya da
gemi almaya maddi olanaklarý elvermeyen ve böylece çalýþmadan yaþamak isteyen kimselerin,
bölgemize çok avantajlý önerilerde bulunacaklarý kanýsýndadýrlar. Eðer yoksullardan herhangi
birisi karþý tarafýn himayesi altýnda iken bu dünyadan göçerse, günahý-vebali o tarafýn boynuna
olacaktýr. Çünkü, bölgemiz, bu yoksullara karþý görevini yerine getirmiþ bulunacaktýr. Bununla
birlikte, yasanýn bize bu tür basiretli bir önlem alma yetkisi vermeyeceði kaygýsý içindeyiz,
ancak, bu kontluk ile sýnýrdaþýmýz B kontluðunun freeholders [mülk sahibi -ç.] kilise yardým kurullarýna, yoksullarý hapsetmek ve çalýþtýrmak ve bunu reddeden bir kimseye kilise yardýmýný
kesmek hakkýný veren bir yasa önerisinde bulunmalarý için temsilcilerine talimat vermek konusunda bize seve seve katýlacaklardýr. Bu önlemlerin, sýkýntý içinde bulunan kimseleri yardým
istemekten ve kiliseye yük olmaktan kurtaracaðýný umuyoruz. (R. Blakey, The History of Political
Literature from the Earliest Times, Lond. 1855, vol. II, s. 84. 85.) Ýskoçyada köleliðin kaldýrýlmasý,
Ýngiltereden birkaç yüzyýl sonra oldu. 1698de Saltoun kontu Fleteher, Ýskoç parlamentosunda
þöyle baðýrýyordu: Ýskoçyadaki dilenci sayýsýnýn 200.000den az olmadýðý hesaplanýyor. Ýlke
olarak bir cumhuriyetçi olan ben, tek çare olarak eski serflik statüsünün yeniden getirilmesini,
kendi geçimlerini saðlamaktan aciz olan herkesin köle haline sokulmasýný öneriyorum. Eden,
l.c., Book I, ch. I, s. 60-61de diyor ki: Baðýmlý köylülerin azalmasý, zorunlu olarak, yoksulluðun
baþladýðý çað olmuþtur. Manüfaktür ve ticaret, bizim ulusal yoksullarýmýzýn ana ve babalarýdýr.
Eden de, ilke olarak cumhuriyetçi olan Ýskoçyalýmýz gibi þurada yanýlýyor: serfliðin ortadan
kaldýrýlmasý deðil, tarým emekçisinin toprak mülkiyetinin kaldýrýlmasý, onu, proleter ve sonunda
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Reformasyon hareketinin bu yakýn [sayfa 129] sonuçlarý, çok uzun süreli
olanlar deðildi. Kilisenin mülk sahibi oluþu, toprak mülkiyetinin geleneksel düzenine bir nevi kutsal dayanak saðlýyordu. Bunun yýkýlmasýyla, bu
düzenin savunulmasý ve ayakta tutulmasý da artýk olanaksýz hale
geliyordu.*
17. yüzyýlýn son on yýlýnda bile, küçük toprak sahibi baðýmsýz
köylüler sýnýfý, çiftçiler sýnýfýndan daha kalabalýktý. Cromwellin kuvvetinin
belkemiðini bunlar oluþturuyordu ve hatta Macaulayýn itiraflarýna göre,
bunlar, sarhoþ taþra beyleri ile bunlarýn uþaklarýna ve efendilerinin baþlarýndan savdýklarý metreslerle evlenmek durumunda olan köy papazlarýna
oranla, çok daha dürüst bir tutum içindeydiler. 1750 yýllarýnda bu küçük
toprak sahibi köylüler, ortadan kalktýlar** ve gene 18. yüzyýlýn son on yýlýnda, tarým emekçilerinin ortak topraklarla olan iliþkileri de sona erdi.
Tarýmsal devrimin salt ekonomik nedenlerini burada bir yana býrakýyoruz. Biz, yalnýzca kullanýlan zor ve þiddet yöntemlerini ele alýyoruz.
Stuartlarýn restorasyonundan sonra, toprak sahipleri, Kýta Avrupasýnýn her yerinde, herhangi yasal bir formalite olmaksýzýn, bir gasp hareketini kitabýna uydurarak gerçekleþtirdiler. Feodal toprak ayrýcalýðýný
kaldýrdýlar, yani devlete olan bütün yükümlülüklerinden kurtuldular;
devlet [sayfa 130] zararýný, köylülerle diðer halk kitlelerine yüklenen vergilerle telâfi ettiler; yalnýzca feodal bir hakka sahip bulunduklarý mülkler
üzerinde modern özel mülkiyet haklarýný korudular ve ensonu, Ýngiliz
tarým emekçileri üzerinde týpký Tatar Boris Godunovun fermanlarýnýn
Rus köylüsü üzerinde yaptýðý etkiye eþ bir etki yaratan þu mutatis mutandis*** yerleþme yasalarýný çýkarttýlar.
Glorious Revolution (þanlý devrim), Orange Prensi William
ile birlikte, iktidara, artý-deðere elkoyan toprakbeyleri ile kapitalistleri
getirmiþ oldu.**** Yeni devri, devlet topraklarý üzerinde þimdiye kadar
da dilenci haline getirmiþtir. Mülksüzleþtirmenin baþka þekilde uygulandýðý Fransada, 1566
tarihli Moulins yasasý ve 1656 buyruðu, Ýngilteredeki yoksullar yasasýna tekabül eder.
* Protestan ortodoksluðun merkezi olan Oxford Üniversitesi eski ekonomi politik profesörü
Rogers bile, History of Agriculture adlý yapýtýnýn önsözünde, Reformasyonun halk kitlelerinin
yoksullaþmasýna yolaçtýðý olgusu üzerinde durur.
** A Letter to Sir T. C. Bunbury, Bart., on the High Price of Provisions, By a Suffolk Gentleman, Ipswich 1795, s. 4. Büyük çiftlikler sisteminin fanatik savunucusu ve Inquiry into the
Connexion between the Present Price of Provisions, London 1773, s. 139, adlý yapýtýn yazarý bile
þöyle diyor: En fazla bizim küçük toprak sahiplerimizin, bu ulusun baðýmsýzlýðýný gerçekten
ayakta tutan bu insanlarýn kaybolup gitmelerine acýnýrým; bunlarýn topraklarýnýn, þimdi, küçük
çifçilere kiraya veren tekelci lordlarýn ellerinde toplanmasýný görmekten üzüntü duyuyorum; bu
küçük çiftçiler öyle koþullar altýnda kiracýlýk ederler ki, yapýlan en ufak bir kötülüðün hesabýný
vermekle yükümlü emir kullarý gibidirler.
*** Gerekli deðiþiklikler yapýlmýþ olarak. -ç.
**** Bu burjuva kahramanýn özel ahlâki niteliði konusunda, diðer þeyler yanýnda, bir fikir
verebilir: Ýrlandada 1691 yýlýnda Leydi Orkneye yapýlan büyük toprak baðýþlarý, kralýn sevgisinin
ve leydinin etkisinin açýk bir belirtisidir. ... Leydi Orkneyin deðerli hizmetleri, herhalde, foeda
labiorum ministeria [dudaklarýn iðrenç hizmeti -ç.] olmalýdýr. (British Museumda Sloane
Manuscript Collection, n° 4224. , Elyazmasýnýn baþlýðý: The character and behaviour of King
William, Sunderland, etc., as represented in Original Letters to the Dvke of Shrewsbury from
Somers, Halifax, Oxford, Secretary Vernon, etc.. Bu belgeler ilginç þeylerle doludur.)
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daha alçakgönüllü bir þekilde uygulanan hýrsýzlýðý, büyük yaðmalar
biçimine sokarak, resmen açmýþ oldular. Bu mülkler, ona buna daðýtýldý,
gülünç fiyatlarla satýldý ya da düpedüz gaspedilerek özel mülklere katýldý.* Bütün bunlar en ufak bir yasal formalite gözetilmeksizin yapýldý.
Böyle bir hile ile ele geçirilen devlet krallýk topraklarý, kiliseye ait topraklarýn yaðma edilmesiyle birlikte, cumhuriyetçi devrim sýrasýnda tekrar
kaybedilmediði ölçüde, Ýngiliz oligarþisinin bugünkü görkemli malikânelerinin esasýný oluþturur.** Burjuva kapitalistler, bütün bu yapýlanlarý,
serbest ticaretin getirilmesi, modern tarýmýn, egemenlik alanýný büyük
çiftlik sistemleri üzerinde geniþletmesi ve kendilerine daima elaltýnda
bulunan serbest tarým proletaryasý saðlamasý açýsýndan hoþnutlukla
seyrediyor ve destekliyorlardý. Ayrýca bu yeni toprak sahibi aristokrasi,
yeni bankocracynin, yumurtadan yeni çýkmýþ haute finance*** çevrelerinin [sayfa 131] ve o sýrada koruyucu gümrüklere dayanan büyük manüfaktür sahiplerinin doðal müttefiðiydi. Ýngiliz burjuvazisi, týpký Ýsveç burjuvazisinin, bunun tam tersi bir iþlemle ekonomik müttefikleri olan köylülerle
elele vererek, krallýk topraklarýnýn oligarþinin elinden zorla kurtarýlmasýnda krallara yardýmcý olmasý gibi, kendi çýkarýna tam bir akýllýlýkla hareket
etmiþti. Bütün bunlar, 1604ten beri Charles X ve Charles XI zamanýnda
olmuþtu.
Komünal mülkiyet yukarda ele aldýðýmýz devlet mülkiyetinden
daima farklý olarak feodalizm örtüsü altýnda da yaþamýþ bulunan eski
bir Cermen kuruluþu idi. Genellikle ekilebilir topraklarýn otlak haline
getirilmesiyle birlikte ortaya çýkan bu komünal mülkiyetin gaspý olayý,
15. yüzyýlýn sonunda baþlayýp 16. yüzyýla doðru uzanmaktadýr. Ama o
zamanlar, bu süreç, yasakoyucunun yüzelli yýl boyunca umutsuzca savaþým verdiði bireysel þiddet hareketleriyle sürdürüldü. 18. yüzyýlýn bu
konuda getirdiði ilerleme þurada kendini gösteriyordu ki, þimdi, büyük
çiftçiler kendilerine özgü bazý yöntemleri kullanmakla birlikte,****
yasanýn kendisi, halka ait topraklarýn yaðmalanmasýnda bir araç halini
almýþtý. Yaðmanýn, Parlamento aracýlýðý ile yapýlan þekli, ortak topraklarýn
çevrilmesi konusunda yasalar, bir baþka deyiþle, toprakbeylerinin, halka
ait topraklarý özel mülkiyetlerine geçirmelerini, yani halký mülksüzleþtir* Kraliyet emlakýnýn, kýsmen satýþla, kýsmen hediye olarak, yasaya uymayacak biçimde
elden çýkarýlmasý, Ýngiltere tarihinde rezaletlerle dolu bir sayfa ... ulusa karþý iþlenmiþ büyük bir
sahtekarlýktýr. (F. W. Newman, Lectures on Political Economy, London 1851, s. 129, 130.)
[Ýngilterenin bugünkü büyük toprak sahiplerinin buralarý nasýl ele geçirdiklerinin ayrýntýlarý için
bakýnýz: [N. H. Evans,] Our Old Nobility. By Noblesse Oblige, London 1879. - F.E.]
** Örneðin, son kolu Lord John Russell olan Bedford düklüðü konusunda E. Burkenin
yazdýðý Tomtit of Liberalism [Liberalizmin Çalýkuþu -ç.] baþlýklý taþlamayý okuyunuz.
*** Yüksek finans. -ç.
**** Çiftçiler, kulübelerde oturanlara, çiftlik ya da kümes hayvaný beslerlerse, bunlara
bakmak için ambardan yern çalarlar bahanesiyle, kendileriyle çocuklarý dýþýnda canlý hayvan
bulundurmaya izin vermezler; bunlar, ayrýca, kulübede oturanlar ne kadar yoksul olurlarsa o
kadar çalýþkan olur derler, ama bence, asýl gerçek, çiftiçilerin kamuya ait topraklar üzerinde
bütün haklarý ellerinde bulundurmak istemeleridir. (A Political Inquiry into the Consequence of
Enclosing Waste Lands, London 1785, s. 75.)
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melerini saðlayan kararnamelerdir. Sir F. M. Eden, bir yandan komünal
mülkiyeti, feodal beylerin yerlerine geçen büyük toprakbeylerinin özel
mülkleri olarak göstermeye çalýþýrken, öte yandan da, bu ortak topraklarýn çevrilmesi için Parlamentonun genel bir yasa çýkarmasýný (böylece,
buralarýn özel mülkiyete dönüþtürülmesi için bir parlamento coup detat
sýna* gerek görmüþ oluyor) ve ayrýca yasakoyucudan mülksüzIeþtirilen
yoksullara tazminat verilmesini isteyerek, kendi kurnazca iddiasýný
çürütmüþ oluyordu.** [sayfa 132]
Baðýmsýz küçük çiftçilerin yerini, yýllýk sözleþmelere dayanan kiracý çiftçilerin, yani toprak sahibinin keyfine baðlý hizmetkârlar topluluðunun almasý, devlet emlâkýnýn yaðma edilmesinin yanýsýra, komünal topraklarýn sistemli olarak yaðmalanmasý, 18. yüzyýlýn sermaye çiftlikleri***
ya da tüccar çiftlikleri**** adý verilen büyük çiftliklerin artmasýna ve kýrsal nüfusun sanayi proletaryasý haline gelmek üzere serbest kalmasýna
özellikle yardýmcý oldu.
Ne var ki, 18. yüzyýl, ulusal zenginlik ile halkýn yoksulluðu arasýndaki özdeþliði, henüz 19. yüzyýlda olduðu kadar bütünüyle kavrayamamýþtý. Bunun için, o zamanýn iktisat yazýnýnda en ateþli tartýþma, ortak
topraklarýn çevrilmesi konusunda yapýlýyordu. Önümde bulunan bir
yýðýn malzeme arasýndan, o zamanýn durumunu çok iyi aydýnlatacak
birkaç örnek vereceðim. Örneðin, öfkeye kapýlan birisi þöyle yazýyor:
Hertford-shireýn bazý bölgelerinde, ortalama 50-150 acre büyüklüðünde
24 çiftlik, üç çiftlik içersinde eriyip gitmiþtir.***** Northamptonshire
ve Leicestershire da ortak topraklarýn çevrilmesi çok geniþ ölçüde yer
almýþ, böylece ortaya çýkan, yeni lordluklarýn çoðu, eskiden 1.500 acreý
sürülen topraklarýn þimdi ancak 50 acreý sürülebildiði için, otlak halini
almýþtýr. Eski evlerle, ahýrlar ve tavlalarýn yýkýntýlarý, buralarda oturanlardan kalan tek izlerdir. Bazý açýk köylerdeki yüzlerce ev ve aile, þimdi
sekize, ona indi. ... Yalnýzca 15-20 yýl önce etrafý çevrilen bölgelerde
toprak sahipleri, buralar açýk tarlalar halindeyken bulunan çiftliklere
göre pek az kalmýþtýr. Daha önce, 20-30 çiftçi ile bir o kadar kiracý ve
mülk sahibinin elinde bulunan, etrafi çevrilmiþ büyük bir toprak parçasýný, 4-5 zengin hayvan yetiþtiricisinin gasbetmesi olaðan þeylerdendir.
Böylece burada yaþayan ailelerin hepsi, gene geçimini buralarda saðlayan pek çok aile, yerlerinden yurtlarýndan atýlmýþlardýr.****** [sayfa 133]
* Hükümet darbesi. -ç.
** Eden, l.c., önsöz.
*** Capital farms. (Two letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn. By a person
in business, London 1767, s. 19, 20.)
**** Merchant-farms. (An Enquiry into the Causes of the Present High Price of Privi-sions,
London 1767, s. 111, not.) Adsýz yayýnlanan bu mükemmel yapýtýn yazarý Rev. Nathaniel
Forsterdir.
***** Thomas Wright, A Short Address to the Public on the Monopoly of Large Farms,
1779, s. 2, 3.
****** Rev. Addington, Inquiry into the Reasons for or against Enclosing Open Fields,
London 1772, s. 37, 43 passim.
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Çevredeki toprakbeyleri tarafýndan, çevrilme bahanesiyle, topraklarýna
katýlan yalnýz ekilmeyen topraklar deðildi, ortaklaþa ya da topluma belli
bir kira ödenerek iþlenen topraklara da. elkonuyordu. Burada sözkonusu
ettiðim, açýk tarlalar ile zaten ýslah edilmiþ topraklarýn çevrilmesidir. Bu
çevirmeleri savunan yazarlar bile, küçülen bu köylerin, çiftliklerin tekelini
artýrdýðýný, tüketim maddelerinin fiyatlarýný yükselttiðini, nüfusun seyrekleþmesine yolaçtýðýný ... ve hatta iþlenmeyen topraklarýn bile (þimdi yapýldýðý gibi) etraflarýnýn çevrilmesinin yoksullarý geçim araçlarýndan yoksun býraktýðýný ve yalnýzca zaten büyük olan çiftliklerin geniþlemesine
yaradýðýný kabul etmektedirler.* Dr. Price da þöyle diyor: Bu topraklarýn
birkaç büyük çiftçi eline geçmesi sonucu küçük çiftçiler (yazar, daha
önce, bunlarý, ailelerinin geçimini, topraktan elde ettikleri ürün, ortaklaþa besledikleri koyunlar, tavuk, domuz vb. gibi ev hayvanlarý yetiþtirerek
saðlayan ve bu nedenle, hemen hemen dýþardan hiç bir geçim aracý
satýnalmayan, küçük mülk sahipleri ve kiracilar olarak tanýmlamýþtý)
yaþamlarýný baþkalarý için çalýþarak kazanan ve gereksinmeleri olan
her þeyi ancak pazardan satýnalabilecek kimseler haline getirilecektir.
... Çok daha fazla zorunluluk olduðundan dolayý, belki de çok daha
fazla çalýþýlacaktýr. ... Kentler ve sanayi, daha fazla insan, iþ ve barýnak
aramaya sürüleceði için, geniþleyecektir. ... Çiftliklerin azmanlaþmasýnýn
doðal sonuçlarý bunlardýr. Yýllardýr bu ülkede zaten iþlerin gidiþ yönü
budur.** Dr. Price, bu çevirme iþinin etkilerini þöyle özetliyor: Bütünüyle alýndýðýnda, alt tabakalardaki insanýn durumu, her bakýmdan daha
kötü duruma gelmiþtir. Küçük topraklar üzerinde çiftçilik yaparken, þimdi
gündelikçi ve hizmetçi durumuna düþmüþlerdir; ayný zamanda, bu
durumda varlýklarýný sürdürmeleri de güçleþmiþtir.*** Gerçekten de,
[sayfa 134] ortak topraklarýn gaspý ve bununla birlikte, tarýmsal devrimin tarým emekçileri üzerindeki etkisi, o kadar þiddetli olmuþtur ki, Edene
göre de, 1765-1780 yýllarý arasýnda, bunlarýn ücretleri asgarinin altýna
* Dr. R. Price, l.c., v. II, s. 155. Forster, Addington, Kent, Price ve James Andersonun
yapýtlarý okunmalý ve dalkavuk MacCullochun The Literature of Political Economy, London
1845, baþlýklý katoloðundaki zavallý gevezelikler ile karþýlaþtýrýlmalýdýr.
** Price, l.c., s. 147.
*** Price, l.c., s. 159. Aklýmýza eski Roma geldi. Zenginler bölünmemiþ topraklarýn büyük
bir kýsmýný ele geçirdiler. Bu topraklarýn tekrar ellerinden alýnmayacaðý konusunda zamanýn
koþullarýna güvenerek, kendi topraklarýna yakýn yoksullara ait topraklarýn bazýlarýný sahiplerinin
rýzasýyla satýnaldýlar, bazýlarýný da zorla ele geçirdiier ve böylece þimdi birbirinden ayrý topraklar
yerine geniþ malikâneler üzerinde çiftçilik yapýyorlar. Sonra, tarým ve hayvancýlýk iþlerinde köleleri
çalýþtýrýyorlardý, çünkü, özgür iþçiler askerlik yapmak üzere her an iþten alýnabilirdi. Kölelere
sahip olmak kendilerine büyük kazanç saðladý; bunlar askerlikten muaf tutulduklarý için rahatça
çoðalabiliyor ve pek çok çocuk sahibi oluyorlardý. Böylece, güçlü kiþiler, bütün serveti ele
geçirdiler ve topraklar üzerinde köleler, karýnca gibi kaynaþtýlar. Buna karþýlýk, Ýtalyanlar,
yoksulluk, vergiler ve askerlik yükü altýnda ezildikleri için sürekli azalýyorlardý. Hatta barýþ geldiði
zaman bile bunlar iþsizliðe mahkum oldular, çünkü, topraklarý zenginler ele geçirmiþlerdi ve
topraðý sürüp ekmek için özgür insan yerine köle kullanýyorlardý. (Appian, Civil Wars, I, 7.) Bu
pasajda, Licinian yasalarýndan önceki zamana deðiniliyor. Romalý pleblerin mahvýný büyük
ölçüde hýzlandýran askerlik hizmeti, Þarlmanýn, özgür Alman köylülerini serf ve köle haline
getirmede yararlandýðý bellibaþlý bir araç olmuþtur.
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düþmüþ ve kendilerine yoksulluk yasasýndan resmen yardým yapýlmasý
durumu ortaya çýkmýþtýr. Eden, bu konuda þöyle diyor: Aldýklarý ücret,
yaþamýn mutlak gereklerini karþýlamaya bile yetmiyordu.
Þimdi de, bu toprak çevirmelerinin savunucusu ve Dr. Pricein
karþýsýnda bulunanlardan birisine kulak verelim: Eðer insanlar açýk
tarlalarda emeklerini boþuboþuna harcarken görülmüyorsa, bundan,
nüfusun azaldýðý sonucu çýkartýlmamalýdýr. ... Eðer, küçük çiftçilerin,
baþkalarý için çalýþýr hale dönüþmesiyle daha fazla iþ yapýlýyorsa, bu,
ulusun (bu ulusa, doðal olarak dönüþenler dahil deðildir) yararýna
bir þey olmalýdýr. ... Bunlarýn ortak emekleri tek bir çiftlik üzerinde birleþtirildiði zaman üretim artacak, manüfaktür için daha fazla ürün bulunacak ve ulusun gelir kaynaklarýndan birisi olan bu iþkollarýnda, üretilen
hububat miktarýyla orantýlý bir artýþ görülecektir.*
Kapitalist üretim tarzýnýn temellerinin atýlmasý yolunda bir zorunluluk doðar doðmaz, ekonomi politikçilerin, kutsal mülkiyet hakkýnýn
en utanmaz bir þekilde çiðnenmesini ve insanlara karþý giriþilen en
büyük þiddet hareketlerini, nasýl stoik bir gönül ferahlýðý ile karþýladýklarýný, hem insansever ve hem de tori olan Sir F. M. Eden göstermiþtir.
15. yüzyýlýn son üçte-birinden baþlayýp, 18. yüzyýlýn sonuna kadar [sayfa
135] sürüp giden ve halkýn zorla mülksüzleþtirilmesi olgusuyla ortaya
çýkan bir dizi yaðma, gasp ve sefalet, onu, yalnýzca þu rahatlýk verici sonuca ulaþtýrmýþtýr: Ekilebilir topraklar ile otlaklar arasýndaki oranýn saptanmasý gerekliydi. Bütün 14. yüzyýl boyunca ve 15. yüzyýlýn büyük bir
kýsmýnda, 2, 3 ve hatta 4 acre ekilebilir topraða karþý 1 acre otlak vardý.
16. yüzyýlýn ortalarýnda bu oran 2ye karþý 2 ve sonralarý, 2 acre otlaða 1
acre ekilebilir toprak olarak deðiþti ve ensonu, 3 acre otlak 1 acre ekilebilir toprak olmak üzere tam orantý kurulmuþ oldu.
19. yüzyýlda, tarým emekçisi ve komünal mülkiyet** arasýndaki
iliþkinin anýsý bile yokolup gitti. Daha yakýn zamanlar için bir þey demeyelim, ama 1801 ile 1831 yýllarý arasýnda kendilerinden çalýnan ve Parlamento aracýlýðý ile toprakbeylerinin toprakbeylerine baðýþladýklarý 3.511. 770
acrelýk ortak toprak için kýrsal nüfusa acaba bir kuruþ ödenmiþ midir?
Tarýmsal nüfusu topraktan tümüyle yoksun býrakan en son süreç,
clearing of estates (mülklerin temizlenmesi), yani üzerlerindeki insanlarýn silinip süpürülmesi hareketi olmuþtur. Ýngilizlerin uyguladýðý ve buraya
kadar incelenen bütün yöntemler, ensonu, bu temizlikte doruðuna
ulaþmýþtýr. Daha önceki bölümde anlatýlan modern koþullarýn yarattýðý
tabloda da görüldüðü gibi, ortada kendisinden kurtulunulacak baðýmsýz
köylü kalmayýnca, kulübelerin temizlenmesi baþlýyordu; böylece tarým
* [J. Arbuthnot,] An Inquiry into the Cannexion between the Present Price of Provisions
etc., s. 124, 129. Ayný konuda ama karþýt eðilimde bir ifade: Ýþçiler kulübelerinden atýlýyor ve iþ
aramak için kentlere gitmeye zorlanýyorlar: ama o zaman daha büyük bir ürün elde ediliyor ve
böylece sermaye artmýþ oluyor. ([R. B. Seeley,] The Perils of the Nation, 2. ed.. London 1843, s.
xiv.)
** Fransýzca metinde: sol cammunal (komünal toprak). -ç.
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emekçileri, elleriyle ekip biçtikleri topraklar üzerinde baþlarýný sokacak
bir yer bulamaz hale geliyorlardý. Ama biz, clearing of estates sözlerinin
gerçek ve tam anlamýný, ancak modern romancýlarýn vaadedilmiþ ülkesi
Ýskoç yaylalarýnda öðrenebiliriz. Orada, bu olay, sistematik bir özellik
taþýmakta, çok geniþ boyutlarda ve tek bir darbeyle yürütülmekte (Ýrlandalý beyler, bir defada birkaç köyü süpürecek kadar ileri gitmiþler; Ýskoçyada, Alman prenslikleri büyüklüðünde bölgeler uygulama konusu
olmuþtur) ve ensonu gaspedilen topraklarýn mülkiyet þekli ayrý bir özellik
taþýmaktadýr.
Ýskoç yaylalarýnda oturan Keltler, herbiri yerleþtikleri topraðýn
sahibi olan klanlar halinde örgütlenmiþlerdi. Klanýn temsilcisi, þefi ya,
da büyük adamý týpký Ýngiliz kraliçesinin, [sayfa 136] bütün ulusal topraklarýn yalnýzca unvanýndan gelen sahibi olmasý gibi, bu mülkiyetin sözde
sahibiydi. Ýngiliz hükümeti, bu büyük adamlarýn çýlkardýklarý iç savaþlarý
bastýrýp, ovalara yaptýklarý devamlý saldýrýlarý önleyince, bu klan þefleri,
babadan kalma eþkiyalýk mesleklerini gene de elden býrakmadýlar, yalnýzca þeklini deðiþtirdiler. Kendi yetkelerine dayanarak bu itibari haklarýný, özel mülkiyet haklarýna dönüþtürdüler ve bu durum, klan halký ile
aralarýnda bir çatýþmaya yolaçýnca, kaba kuvvet kullanarak bunlarý yerlerinden atmaya kalkýþtýlar. Profesör Newman, bu konuda, Böyle olunca,
Ýngiltere kralý da pekâlâ uyruklarýný denize dökmeye kalkýþabilirdi,*
diyor. Pretènderin adamlarýnýn son ayaklanmasýndan sonra, Ýskoçyada
baþlayan bu hareketin ilk evreleri, Sir James Steuart** ile James Andersonun*** yazýlarýndan izlenebilir. 18. yüzyýlda peþleri býrakýlmayan Keltlerin ülkeden göç etmeleri yasaklanmýþtý; amaç, bunlarýn zorla Glasgowa
ya da diðer manüfaktür kentlerine itilmesiydi.**** Sutherland düþesinin
19. yüzyýlda temizlik yapmak için uyguladýðý bir yöntemi***** örnek
* A king of England might as well claim to drive his subjects into the sea (F. W. Newman,
l.c., s. 132.)
** Steuart diyor ki: Eðer bu topraklarýn rantýný (bu ekonomik kategoriye, kabile reisine
verilen haracý dahil ederek hataya düþüyor), büyüklükleri ile kýyaslarsanýz, çok küçük olduðu
görülür. Yok eðer, buralarý, beslediði insan yönünden ele alýrsanýz, yaylalardaki bir malikânenin,
ayný deðerde iyi ve verimli baþka bir yere göre belki on katý insan beslediðini görürsünüz. (l.c.,
v. I, ch. XVI, s. 104.)
*** James Anderson, Observations on the Means pf Exciting a Spirit of National Industry
etc., Edinburgh 1777.
**** 1860ta mülküzleþtirilen insanlar, yalan yanlýþ bahanelerle zorla Kanadaya .gönderildiler.
Bazýlarý daðlara ve çevre adalara kaçtýIar. Peþlerine polis takýldý, bunlarla çatýþtýlar ve kaçtýlar.
* Adam Smithin yorumcularýndan Buchanan, Ýskoç yaylalarýnda, diyor, eski toprak mülkiyeti
düzeni her gün zorla deðiþtiriliyor. ... Toprakbeyi, miras yoluyla topraðý iþleyen kiracýlara (bu
kategori burada yanlýþ kullanýlýyor) aldýrmaksýzýn topraðýný en yüksek kirayý verene kiralýyor ve
o da eðer islahatçý bir kimse ise derhal yeni bir tarým sistemini benimsiyor. Eskiden küçük
kiracýlar ya da tarým emekçileri ile kaplý bulunan topraðýn üzerinde þimdi verdiði ürünle orantýlý
sayýda insan yaþýyor, ama yeni ve geliþtirilmiþ tarým sistemi ve artmýþ bulunan rant nedeniyle,
en az giderle en fazla ürün kaldýrýlýyor: ve bu anlayýþ içersinde, iþe yaramayan iþçilere yol
verildiði için nüfus, topraðýn besleyeceði deðil çalýþtýrýlabileceði miktara indirgenmiþ oluyor. ...
Mal ve mülkten yoksun hale gelen çiftçiler, geçimlerini çevre kentlerde ararlar vb.. (David
Buchanan, Observations on etc., A. Smiths Wealth of Nations, Edinburgh 1814. vol. IV. s. 144.)
Ýskoç soylularý, ailelerin ellerinden mallarýný ve mülklerini, yabanýl otlarýn kökünü kazýrmýþ gibi
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olarak vermek yetecektir. Ekonomi [sayfa 137] konusunda epeyce bir þeyler
bilen bu düþes, yönetimin baþýna geçer geçmez, köklü bir çareye baþvurmaya ve daha önceki benzer süreçlerle nüfusu zaten 15.000e inen bu
ülkeyi bütünüyle bir koyun otlaðý haline getirmeye karar verdi. 1814ten
1820 yýlýna kadar bu 15.000 kiþi, aþaðý yukarý 3.000 aile, sistemli olarak
izlendi ve yerlerinden atýldý. Bütün köyleri yýkýldý, yakýldý, tarlalarý otlaða
çevrildi. Ýngiliz askerleri, bu sürgün hareketini desteklediler ve bunlarla
çatýþmaya giriþtiler. Kulübesinden çýkmak istemeyen bir ihtiyar kadýn,
külübenin alevleri arasýnda yanarak öldü. Böylece bu güzel hanfendi,
ta eski zamanlardan beri klana ait bulunan 794.000 acre topraða elkoymuþ oldu. Aile baþýna 2 acre olmak üzere deniz kýyýsýnda 6.000 acre kadar topraðý, sürgün ettiði bu kimselere tahsis etti. Þimdiye kadar bu
6.000 acre toprak bomboþ duruyor ve sahiplerine hiç bir gelir getirmiyordu. Asýl kalpli düþes, aslýnda bu topraklarý acre baþýna ortalama 2,5
þiline, yüzyýllardýr kendi ailesi için kanlarýný döken klan halkýna kiralayacak kadar ileri gitmiþti. Çalýnan klan topraklarýnýn tümü, 29 büyük koyun
çiftliðine bölündü ve çoðu Ýngiltereden getirilmiþ çiftlik uþaklarý olan
birer ailenin yönetimine verildi. 1835 yýlýnda, 15.000 Ýskoçyalý Keltin yerini
131.000 koyun almýþtý. Yerlilerin artýklarý kýyýya sürüldüler ve balýk avlayarak yaþamaya çalýþtýlar. Ve bir Ýngiliz yazarýnýn dediði gibi, yarý-karada yarý-suda yaþayan, ama bununla birlikte, ancak yarýyarýya yaþayan
amfibiler olup çýktýlar.*
Ama kahraman Keltler, klanýn büyük adamlarý için, çok sevdikleri romantik ve daðlýk ülkelerinin kefaretini daha da acý bir þekilde
ödemek zorunda kaldýlar. Kýzarttýklarý [sayfa 138] balýklarýn kokusu büyük
adamlarýn burunlarýna kadar geldi. Ve bunlar bir kâr kokusunu da birlikte
almýþ olacaklar ki, deniz kýyýsýný Londranýn büyük balýk tüccarlarýna
kiraladýlar. Keltler ikinci kez yerlerinden sürülüp atýldýlar.**
Ama ensonu, koyun otlaklarýnýn bir kýsmý geyik parklarý haline
getirildi. Ýngilterede gerçek anlamýyla orman bulunmadýðýný herkes bilir.
aldýlar, köylere ve köylülere, vahþi hayvanlarýn sýkýþtýrdýðý Kýzýlderililerin, intikam almak için
kaplanlarla dolu ormanlara satdýrmasý gibi saldýrdýlar. Ýnsan, bir koyun postu ya da etiyle trampa
edildi ve bazan daha da ucuza gitti. ... Çinin kuzey eyaletlerine saldýran Moðollarýn, buradaki
yerli halký yoketmek ve topraðý otlak haline getirmek için danýþma kurulu toplamalarý, bundan
daha mý kötüydü? Bu tasarýyý birçok Ýskoçyalý yüce toprak sahibi kendi ülkelerinde kendi
yurttaþlarýna karþý uygulamýþtýr. (George Ensor, An Inquiry Concerning the Population of Nations,
Lond. 1818, s. 215, 216.)
* Þimdiki Sutherland Düþesi, Tom Amcanýn Kulübesi yazarý Mrs. Beecher Stoneu, Amerika
Cumhuriyetindeki zenci kölelere karþý sevgisini göstermek için her soylu Ýngiliz kalbinin köle
sahipleri için çarptýðý iç savaþ sýrasýnda, kendisi gibi bütün aristokratlar ile birlikte bu sevgiyi
büyük bir titizlikle unutmuþtu Londrada büyük bir debdebe ile aðýrlarken, ben, New York
Tribunede Sutherlandlý köleler üzerine bazý gerçekleri dile getirmiþtim. (Carey, The Slav Trade,
Philadelphia 1853, s. 203, adlý yapýtýnda bu yazýdan parçalar almýþtýr.) Yazýmý bir Ýskoç gazetesi
de yayýnladý ve gazete ile Sutherlandlý dalkavuklar arasýnda hoþ bir polemiðe yolaçtý.
** Bu balýk ticaretinin ilginç ayrýntýlarý Mr. David Urquhartýn Portfolio, New Series adlý
yazýsýnda bulunabilir.  Nassau W. Seniorün ölümünden sonra yayýnlanan ve yukarda alýntýlar
yaptýðýmýz yapýtýnda, Sutherlandshireda olup bitenlerin, insanlarýn tanýk olduklarý en yararlý
temizlik olduðunu söylüyor. (l.c., [s. 282].)
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Büyüklerin parklarýndaki geyikler, Londra belediye meclisi üyesi gibi
þiþko, aðýrbaþlý, evcil hayvanlardýr. Ýskoçya, bunun için, bu soylu tutkunun son sýðýnaðýdýr. 1848 yýlýnda Somers, Ýskoçya yaylalarýnda diyordu,
yeni ormanlar, mantar gibi çýkýyor. Burada, Gaickin bu yanýnda iþte
yeni Glanfeshire ormaný ve orada, öte yanýnda yeni Ardverikie ormaný.
Ayný çizgi üzerinde Black Mountu görürsünüz, yeni yaratýlan uçsuz bucaksýz bir kýr. Doðudan batýya, Aberdeen yörelerinden Oban kayalýklarýna kadar yanyana dizilmiþ bir ormanlar dizisi; yaylalarýn öbür tarafýnda ise, yeni, Loch Arcahaig, Glengarry, Glenmoriston vb. ormanlarý.
Küçük çiftçi topluluklarýnýn oturduklarý vadilerde koyun yetiþtirilmeye
baþlandý ve bunlar da, daha taþlýk ve verimsiz topraklarda geçimlerini
saðlamak üzere bu vadilerden sürüldüler. Þimdi koyunlarýn yerini
geyikler almakta ve küçük kiracýlar ellerindeki bir avuç varlýklarýný da
yitirerek, daha da verimsiz topraklara sürülmekte ve kapkara bir sefalete
düþmektedirler. Geyik ormanlarý* ile insanlar yanyana yaþayamazlar.
Ýkisinden birisinin çekip gitmesi gerekir. Geçen, yirmibeþ yýlda olduðu
gibi, önümüzdeki yirmibeþ yýlda da ormanlarýn sayýsý ve geniþliði artarsa,
Keltler, doðduklarý topraklar üzerinde yokolup gideceklerdir. ... Buradaki
mülk sahiplerinin bazýlarý için bu hareket bir tutku ve spor sevgisi sonucu
iken, ... daha pratik görüþlü diðerleri için bu geyik yetiþtirme iþi yalnýzca
kâr amacýyla yapýlmakta. Þurasý bir gerçektir ki, ormanlarla kaplý bir sýradaðlar dizisi, [sayfa 139] sahibi için, otlaktan çok daha kârlýdýr. ... Geyik
ormaný arayan bir avcý, bu iþin o denli heveslisidir ki, kesesini boþaltmaya
daima hazýrdýr. ... Bu yüksek yaylalar halkýnýn çektiði ýstýrap, Norman
krallarýnýn izlediði politikanýn verdiði acýdan daha az acýlý deðildir. Geyik
sürüleri gitgide daha büyük bölgelere yayýlýrken, insanlar günden güne
daha daralan bir çember içersine sýkýþtýrýldýlar. ... Halkýn özgürlüðü birer
birer yokedildi, baský her gün biraz daha arttý. ... Büyük mülk sahiplerinin
kesin bir ilke ve tarýmsal bir zorunluluk olarak izledikleri, halkýn temizlenmesi ve daðýtýlmasý hareketi, týpký Amerikan ya da Avustralya bozkýrlarýnda aðaç ve çalýlarýn temizlenmesine benzer; ve bu iþlem sessiz sedasýz ve tam bir gerçek iþ uygulamasý gibi sürüp gitmekte...** [sayfa 140]
* Ýskoçyadaki deer foreststa (geyik ormanlarý) tek bir aðaç yoktur. Çýplak yamaçlardan
önce koyunlar sürülüp çýkartýlmýþ sonra yerlerine geyikler getirilmiþ ve buralara deer forest
denilmiþtir. Buralarda, ne aðaçlandýrma, ne de gerçek orman yetiþtirilmesi diye bir þey vardýr.
** Robert Somers, Letters from the Highlands: or the Famine of 1847, London 1848, s. 12-28
passim, Bu mektuplar ilk kez The Timesta yayýnlandý, Ýngiliz iktisatçýlarý, Keltler arasýnda 1847
yýlýndaki açlýðý, doðal olarak, bunlarýn aþýrý nüfusa sahip olmalarý ile açýkladýlar. Bunlar, daima,
yiyecek stoklarý üzerinde bir baský yaratýyorlardý Malikânelerin temizlenmesi ya da, Almanca
adýyla Bauernlegen denilen iþ, özellikle Otuz Yýl Savaþýndan sonra Almanyada görüldü ve
daha 1790 yýlýnda Kursachsende köylü ayaklanmalarýna yolaçtý. Özellikle Almanyanýn doðusunda
yaygýndý. Prusya eyaletlerinin çoðunda Frederick II, ilk kez köylülere mülkiyet hakký saðladý.
Silezyanýn ele geçirilmesinden sonra, büyük toprakbeylerine kulübeleri, samanlýklarý vb. yeniden
yapma, köylülere hayvan ve araç saðlama yükümlülüðünü yükledi. Ordusu için askere, hazinesi
için vergi yükümlüsüne gereksinmesi vardý. Kaldý ki, Frederickin maliye sistemi ve despotluk,
bürokrasi ve feodalizm karmasý yönetiminde köylülerin sürdürdükleri tatlý yaþam, Frederickin
kaynaklarýndan Mirabeaudan alýnan þu satýrlardan anlaþýlabilir: Le lin fait done une des grandes

108

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

Kilise mallarýnýn yaðmalanmasý, devlet mülkünün hileli yollardan
ele geçirilmesi, ortak topraklarýn çalýnmasý, feodal ve klan emlâkýnýn
gaspedilerek, baþýboþ bir terör havasý içinde modern özel mülkiyet haline
getirilmesi, ilkel birikimin birçok sevimli yöntemlerinden bazýlarýydý.
Kapitalist tarým için gerekli alan ele geçirilmiþ; toprak, sermayenin bir
richesses du cultivateur dans le Nord de LAllemagne. Malheureusement pour lespèce humaine,
ce nest quune ressource contre la misére, et non un moyen de bine-être. Les impôts directs,
les corvées, les servittides de tout genre, écrasent le cultivateur allemand, qui paie encore des
impôts indirects dans tout ce quil achète ... et pour comble de ruine, il nose pas vendre ses
productions où et comme il le veut; il nose pas acheter ce dont il a besoin aux marchands qui
pourraient le lui livrer au meilleur prix. Toutes ces causes le ruinent insensiblement, et il se
trouverait hors détat de payer les impôts directs à lèchéance sans la filerie; elle lui offre une
ressource, en occupant utilement sa femme, ses enfants, ses servants, ses valets, et lui-même;
mais quelle pénible vie, même aidée de ce secours! En été, il travaille comme un forçat au
labourage et à la récolte; il couche à 9 heures et se lève à deux, pour suffire aux travaux; en
hiver il devrait réparer ses forces par un plus grand repos; mais il manquera de grains pour le
pain et les semailles, sil se defait des denrées quil faudrait vendre pour payer les impôts. Il
faut donc filer pour suppléer à ce vide ... il faut y apporter la plus grande assiduité. Aussi le
paysan se couche-t-il en hiver à rninuit, une heure et se lève à cinq ou six; ou bien il se couche
à neuf, et se lève à deux, et cela tous les jours de sa vie, si ce nest le dimanche. Ces excès de
veille et de travail usent la nature humaine, et de là vien quhom-mes et femmes vieillissent
beaucoup plutôt dans les campagnes que dans les villes. (Keten, öyleyse Almanyanýn
kuzeyindeki ekicinin büyük zenginliklerinden birini oluþturur. Ýnsan dini için, ne yazýk ki, bu bir
gönenç aracý deðil, yalnýzca sefalete karþý bir dayanaktýr. Dolaysýz vergiler, angaryalar, her türlü
baðýmlýlýklar, satýnaldýðý her þey için bir de dolaylý vergi ödeyen Alman ekicisinin ezip suyunu
çýkarýr ... ve, yýkýmý tamamlamak için, ürünlerini istediði yerde ve istediði gibi satmaya cesaret
edemez; gereksinme duyduðu þeyi, kendisine en iyi fiyatla verebilecek satýcýlardan almaya
cesaret edemez. Bütün bu nedenler, onu, yavaþ yavaþ kemirir, ve urgancýlýk olmasaydý, ödemesi
gerektiðinde, dolaysýz vergileri bile ödeyemezdi; bu iþ, karýsýný, çocuklarýný, hizmetçilerini,
uþaklarýný ve kendini yararlý bir biçimde kullanarak, ona bir dayanak saðlar: ama, bu dayanaklarla
desteklense de ne güç bir yaþam! Yazýn, çiftlik ve hasatta, bir kürek mahkümu gibi çalýþýr;
iþlerle baþedebilmek için, dokuzda yatar, ikide kalkar: kýþýn, daha büyük bir dinlenme ile güçlerini
toplayacaktýr; ama eðer vergileri ödemek için satmasý gerekecek zahireyi elden çýkarýrsa, ekmek
ve ekim için buðday sýkýntýsý çekecektir. Öyleyse bu boþluðu doldurmak için urgan örmek
gerek; ve eþyanýn doðasý, bu iþi kazançsýz kýldýðýndan, iþe hiç ara vermeden devam etmek
gerek. Bundan ötürü köylü, kýþýn gece yarýsý, saat birde yatar, ve beþte ya da altýda kalkar; ya da
dokuzda yatýp ikide kalkar, ve eðer pazarlar sayýlmazsa, bu, ömür boyu böyle gider. Bu aþýrýuykusuzluk ve aþýrý-çalýþma, insan doðasýný yýpratýr, ve bunun sonucu erkekler ve kadýnlar,
kýrlarda, kentlerde olduðundan çok daha çabuk yaþlanýrlar. (Mirabeau, l.c., t. III, s. 212, sqq.)
Ýkinci baskýya not.  Robert Somersin yukarýya bir pasajo aktarýlan yapýtýnýn
yayýnlanmasýndan 18 yýl sonra, 18 Nisan 1866 yýlýnda, Profesör Leone Levi, koyun otlaklarýnýn
geyik ormanlarýna çevrilmesi konusunda Society of Artsta bir konuþma yaptý ve Ýskoç
yaylalarýndaki çölleþmeyi anlattý. Diðer þeyler yanýnda þöyle diyordu: Nüfusun boþaltýlmasý ve
ülkenin otlak haline getirilmesi, harcama yapmadan gelir elde etmenin en uygun yoluydu. ... Bir
otlak yerine bir geyik ormaný, yaylalarda görülen en yaygýn deðiþiklikti. Toprak sahipleri, bir
zamanlar malikânelerinden insanlarý sürüp çýkardýklarý gibi, þimdi de koyunlarý atýyorlar ve yeni
kiracýlarýna kucak açýyorlardý: vahþi hayvanlar ile tüylü kuþlara. ... Ýnsan, Dalhousie kontunun
malikânesinden çýkýp, Forfarshireda John oGreatsun malikânelerine kadar devamlý ormanlýk
araziden geçip gidebilir. ... Bu korulutlarýn çoðunda, tilki, vahþi kedi, zerdeva, kokarca, sansar,
gelincik ve Alp tavþaný çok görülür; buna karþýlýk, tavþan, sincap ve tarla faresi son zamanlarda
kýrlara göçmüþlerdir. Ýskoçya istatistiklerinde üstün nitelikte ve çok geniþ mera olarak kayýtlý
bulunan muazzam arazilerden çoðu þimdi her türlü ekim ve islaha kapatýlmýþ ve yýlýn çok kýsa
bir süresinde birkaç kiþinin spor zevkine tahsis edilmiþtir. London Economist, 2 Haziran 1866
tarihli sayýsýnda þöyle diyor: Geçen hafta çýkan bir Ýskoç dergisinin haberleri arasýnda þunu
okuyoruz: Bu yýlki kira sözleþmesinin bitmesi üzerine, geçenlerde, 1.200 sterlin yýllýk kira teklif
edilen, Sutherlandshiredaki en güzel koyun çiftliklerinden birisi deer forest haline getirilecek.
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parçasý haline getirilmiþ ve kent sanayileri için gerekli, özgür ve
yasadýþý* proletarya saðlanmýþtý. [sayfa 141]
YÝRMÝSEKÝZÝNCÝ BÖLÜM

15. YÜZYILIN SONUNDAN BAÞLAYARAK MÜLKSÜZLEÞTÝRÝLENLERE
KARÞI KANLI YASALAR. ÜCRETLERÝN, PARLAMENTO
YASALARIYLA DÜÞÜRÜLMEYE ZORLANMASI
FEODAL baðýmlýlarýn baðlarýnýn çözülmesiyle ve halkýn topraktan
zorla uzaklaþtýrýlmasýyla yaratýlmýþ olan proletarya, bu özgür proletarya,
doðmakta olan manüfaktürler tarafýndan ayný hýzla emilemiyordu. Öte
yandan, alýþageldikleri yaþam tarzýndan birdenbire kopartýlan bu insanlar,
yeni durumlarýnýn gerektirdiði disipline ayný hýzla kendilerini uyduramazlardý. Bunlar, bazan eðilimlerine uyarak, ama çoðu zaman da koþullarýn
baskýsýyla, en masse,** dilenci, hýrsýz, serseri haline geldiler. Böylece,
15. yüzyýlýn sonuyla 16. yüzyýl boyunca bütün Batý Avrupada serseriliðe
karþý kanlý yasalar çýkartýldý. Buçünkü iþçi sýnýfýnýn atalarý, zorla serseri
ve dilenci haline dönüþtürüldüklerinden ötürü, cezalandýrýlmýþ oluyorlardý. Yasakoyucu, bunlarý, gönüllü suçlular olarak ele almýþ ve artýk
mevcut olmayan eski koþullar altýndaki gibi çalýþmaya devam etmelerini,
bunlarýn iyi niyetlerine baðlý bir þeymiþ gibi görmüþtü.
Ýngilterede bu yasa, Henry VII zamanýnda baþladý.
Henry VIII, 1530.  Yaþlý ve çalýþamayacak durumdaki dilencilere
birer dilencilik belgesi verilir. Buna karþýlýk, sapasaðlam serserilere dayak
ve hapis cezasý. Bir arabanýn arkasýna baðlanýp, bedenlerinden kan
akana kadar kamçýlanýyorlar ve sonra, doðduklarý yere ya da son üç yýldýr durduklarý yere dönmeye ve çalýþmaya baþlamaya yemin ettiriliyorlar. Ne acý bir alay! 27 Henry VIIIde eski yasa uygulanmakla birlikte
yeni maddelerle pekiþtirildi. Serserilik [sayfa 142] nedeniyle ikinci kez tutuklamada kamçýlanma yineleniyor ve bir kulaðýn yarýsý kesiliyordu; üçüncü
tutuklamada ise, azýlý bir cani ve kamu düþmaný olarak idam edilecekti.
Edward Vl.  1547de, hükümdarlýðýnýn ilk yýlýnda çýkartýlan bir
yasaya göre, çalýþmak istemeyen herhangi bir kimse, kendisini tembel
Burada, modern feodalizm içgüdülerinin ... týpký Norman fatihlerinin ... Yeni Ormaný yaratmak
için 36 köyü yerlebir etmeleri kadar iyi iþlediðini görüyoruz. ... Tam iki milyon acre arazi. ...
Ýskoçyanýn en verimli topraklarýndan bazýlarýý da içersine alarak ... bomboþ yatýyor. Glen Tiltin
doðal çayýrlarý, Perth ülkesinin en besleyici otlaklarý arasýndaydý. Ben Aulder geyik ormanlarý,
uçsuz bucaksýz Badenach bölgesinin en güzel otlaðýydý; Karadað ormanýnýn bir kesimi Ýskoç
karakoyunu için en mükemmel meraydý. Ýskocyada yalnýz spor amacý için boþ býrakýlan topraklar
konusunda bir fikir vermek için, buranýn, tüm Perth kontluðundan daha geniþ bir alaný kapsadýðýný
söylemek yeterlidir. Ben Aulder ormanýnýn kaynaklarý, bu zoraki yýkýmla uðranýlan kayýplar
konusunda bir fikir verebilir. Ýskoçyanýn eski orman bölgesinin onüçte-birinden fazla olmadýðý
halde, bu arazi 15.000den fazla koyunu besleyebilir ... ve gene vb. ... Bütün bu ormanlýk arazi
þimdi bomboþ yatýyor. ... Alman Okyanusunun sularý altýnda kalsaydý bundan beter olmazdý. ...
Bu insan eliyle yaratýlan çöllere, yasakoyucunun kesin müdahalesi ile bir son verilmelidir.
* Fransýzca metinde: sans feu ni lien - yersiz yurtsuz. -ç.
** Yýðýn halinde. -ç.

110

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

ve aylak bir kimse olarak ihbar edene kölelik etmeye mahküm edilecekti. Efendisi, bu köleyi, ekmek, su, bulamaç ve uygun göreceði et artýklarý ile besleyecekti. Ýþ ne kadar pis ve iðrenç olursa olsun, kamçý ve
zincir zoruyla onu çalýþtýrmak hakkýna sahipti. Eðer köle 15 gün süreyle
ortalýktan kaybolursa, yaþam boyu köleliðe mahküm edilecek ve alnýna
ya da sýrtýna S* damgasý vurulacaktý; üç kez kaçarsa bu suçtan idam
edilecekti. Efendi onu herhangi bir kiþisel mal ya da hayvan gibi satabilir,
baðýþlayabilir ya da kiralayabilirdi. Eðer köle, efendisine karþý bir harekete
kalkýþýrsa, gene idam edilirdi. Sulh yargýçlarý ihbar üzerine bu haydutlarý
izletmek ve yakalatmak zorundaydý. Eðer bir serseri üç gün süreyle
aylaklýk edecek olursa doðum yerine götürülür, göðsüne kýzgýn demirle
V** harfi damgalanýr, zincire vurularak sokaklarda ya da baþka iþlerde
çalýþtýrýlýrdý. Eðer bu serseri, doðum yerini yanlýþ verirse, yaþamý boyunca, o yerin, orada oturanlarýn ya da oradaki kurumlarýn kölesi haline
getirilir ve S harfi ile damgalanýrdý. Herkes, serserilerin çocuklarýný çýrak
olarak kullanma hakkýna sahipti; bu, erkek çocuklar için 24, kýz çocuklar
için 20 yaþýna kadar devam ederdi. Bunlar eðer kaçacak olurlarsa, bu
yaþlarý doldurana kadar efendilerinin köleleri haline getirilirler ve
efendileri bunlarý diledikleri gibi zincire vurabilirler, kamçýlarlar vb.. Efendiler, kölelerini kolayca tanýyabilmek ve iyice seçip emin olabilmek
için, bunlarýn boyunlarýna, kollarýna ya da bacaklarýna demir bir bilezik
takabilirler.*** Bu yasanýn son kýsmý, bazý yoksul kimselerin, bunlara
yiyecek-içecek ve iþ saðlayabilecek bir kurum ya da kimse tarafýndan
çalýþtýrýlabileceðini öngörmektedir. Bu türden [sayfa 143] kilise köleleri, Ýngilterede, 19. yüzyýlýn ortalarýna kadar, devriye adý altýnda devam etmiþ gitmiþtir.
Elizabeth, 1572.  14 yaþýndan büyük belgesiz dilencileri, herhangi
bir kimse iki yýl süreyle hizmetlerine almadýðý takdirde, bunlar adamakýllý
dövülür ve sol kulaklarý damgalanýr; suçun yinelenmesi halinde eðer 18
yaþýndan büyükseler ve herhangi bir kimse bunlarý en az iki yýl hizmetlerine almazsa, idam edilirler; ama üçüncü kez suç iþlenmesi halinde
bunlar, acýmasýzca idam edilirler. Buna benzer yasalar: 18 Elizabeth,
böl. 13 ve bir diðeri 1597. ****
* Slave (köle) sözcüðünün ilk harfi. -ç.
** Vagabond (serseri) sözcüðünün ilk harfi. -ç.
*** Essay on Trade etc., 1770, yazarý þöyle diyor, Edward VInin hükümdarlýðý sýrasýnda
Ýngilizlerin büyük bir ciddiyetle, manüfaktürlerin kurulmasýný ve yoksullarýn çalýþtýrýlmalarýný
isteklendirdikleri görülüyor. Bunu, þu dikkat çekici yasadan da anlýyoruz: Bütün serseriler
damgalanacaktýr. vb.. l. c., s. 5.
**** Thomas More, Utopiasýnda [Ütopia, Ýstanbul 1964, s. 64] þöyle diyor: Böyle doymak
bilmez cimrinin biri, binlerce dönümlük yeri kuþatýveriyor. Ýçindeki namuslu çiftçileri evlerinden
çýkarýyor: Kimini yalan-dolanla, kimini zorla, kimini de türlü yollardan tedirgin edip yerlerini
satmak zorunda býrakarak. Doyuracak karýnlarý paralarýndan çok fazla olan bu köylüler (tarým,
fazla kol iþi isteyen bir iþtir çünkü) çoluk-çocuklarý, dullarý, yetimleri, ana-babalarý ve torunlarýyla
yollara düþerler. Doðduklarý evden, karýnlarýný doyuran topraktan aðlayarak uzaklaþýr zavallýlar
ve barýnacak yer bulamazlar. O zaman kapkacaklarýný, pýlýlarýný-pýrtýlarýný yok pahasýna satarlar.
Onlar da bitince ne kalýr yapýlacak: çalmak ve Tanrý buyruðuyla asýlmak. Yoksulluklarýný dilen-
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James I.  Ortalýkta baþýboþ dolaþan ve dilenen herkes, hýrsýz ve
serseri ilan edilir. Sulh yargýçlarý, bunlarý, ilk suçlarýnda meydanda kýrbaçlatmaya ve 6 aya, ikincisinde 2 yýla kadar hapsetmeye yetkilidir. Hapisteyken de yargýcýn uygun göreceði sürede ve sayýda kýrbaçlanacaklardýr. ...
Islah olmayan ve tehlikeli hýrsýzlarýn sol omuzlarý üzerine R* harfi damgalanacak ve aðýr çalýþma cezasý ile cezalandýrýlacaklardýr; tekrar dilenirken yakalananlar derhal idam edileceklerdir. Bu hükümler, 18. yüzyýl
baþýna kadar yürürlükte kalmýþ ve ancak 12 Anne, böl. 23le yürürlükten
kaldýrýlmýþlardýr. [sayfa 144]
17. yüzyýlýn ortasýnda Pariste bir serseriler krallýðýnýn kurulduðu
Fransada da, benzer yasalara raslanýr. Louis XVInýn krallýðýnýn
baþlangýcýnda bile (13 Temmuz 1777 tarihli buyrukla), 16-60 yaþ arasýnda
saðlýðý yerinde olup da geçimini saðlayamayan ve bir iþ tutmayan
kimseler, kürek cezasýna mahküm edilirdi. Charles Vin Hollanda için
buyruðu (Ekim 1537), Hollanda eyalet ve kentlerinin ilk yasasý (10 Mart
1614) ve Birleþik Eyaletler Plakaatý (26 Haziran 1649) hep ayný nitelikte
yasalardý.
Önce zorla topraklarý ellerinden alýnan, evlerinden atýlan ve iþsizgüçsüz serseriler haline getirilen tarýmsal nüfus, iþte böyle kýrbaçlanarak,
damgalanarak, müthiþ yasalar yoluyla iþkence edilerek, ücret sisteminin
gerektirdiði disipline sokuluyordu.
Toplumun bir kutbunda emek koþullarýnýn sermaye þeklinde
kütleleþip yokunlaþmasý, öteki kutbunda ise emek-güçlerinden baþka
satacak þeyleri olmayan insanlarýn toplanmýþ olmasý yetmiyordu. Hatta
bunlarýn emek-güçlerini isteyerek satma durumunda býrakýlmalarý da
yetmiyordu. Kapitalist üretimin ilerlemesi, eðitim, gelenek ve edinilen
alýþkanlýklarla, bu üretim tarzýnýn koþullarýný doða yasalarý gibi apaçýk
görmeye yatkýn bir iþçi sýnýfýný da oluþturuyordu. Kapitalist üretim süreci,
bir kez örgütlenmesini tamamladý mý, bütün direnmeleri kýrar. Devamli
bir nispi artý-nüfus yaratýlmasý, emek-gücüne olan arz ve talebi ve dolayýsýyla ücretleri daima sermayenin gereksinmelerine uygun bir düzeyde
tutar. Ekonomik iliþkilerin sessiz baskýsý, emekçinin, kapitalistin boyunduruðu altýna girmesini tamamlar. Ekonomik koþularýn dýþýnda doðrudan
cilikle sürdürmek isteyenler de çýkabilir: Onlarý da serseri diye yakalayýp zindana atýverirler. Oysa nedir suçlarý bu insanlarýn? Çalýþmaya canattýklarý halde kendilerine iþ verecek kimseyi bulamamak. Thomas Moreun, hýrsýzlýk yapmak zorunda býrakýldýðýný söylediði bu zavallý kaçaklardan, Henry VIII saltanatý sýrasýnda, 72.000 büyük ve küçük hýrsýz idam edilmiþti. (Holinshed,
Description of England, vol. I, s. 186.) Elizabeth zamanýnda, serseriler, sýralar halinde baðlanýrdý
ve yýl geçmezdi ki bunlardan üç-dörtyüzü daraðacýnda can vermesin. (Strypes Annals of the
Reformation and Establishment of Religion, and other Various Occurrences in the Church of
England during Queen Elizabeths Happy Reign, 2. ed., 1725, vol. 2.) Gene bu ayný Strypee göre
Somersetshireda tek bir yýlda, 40 kiþi idam edilmiþ, 35 hýrsýzýn eli daðlanmýþ, 37 kiþi kýrbaçlanmýþ
ve 183 kiþi ýslah olmaz serseri diye kent dýþýna sürülmüþtür. Bununla birlikte, o, yargýçlarýn
ihmali ve halkýn budalaca merhameti yüzünden bu büyük mahküm sayýsýnýn, gerçek suçlu ve
cani sayýsýnýn beþte-birini bile bulmadýðýný, Ýngilterenin diðer kontluklarýnýn bu yönden Somersetshiredan daha iyi olmadýðý gibi bazýlarýnýn daha da beter durumda olduklarý kanýsýndadýr.
* Rouge (hýrsýz) sözcüðünün ilk harfi. -ç.
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doðruya kuvvet, kuþkusuz hâlâ kullanýlýr, ama ancak ayrýksýn durumlarda. Ýþlerin olaðan gittiði sýralarda, emekçi, üretimin doðal yasalarýna
terkedilebilir; yani üretimin kendi koþullarýnýn yarattýðý, güvence altýna
aldýðý ve sürdürdüðü bir baðýmlýlýða, sermayeye olan baðýmlýlýðýna býrakabilir. Oysa kapitalist üretimin tarihsel oluþumu sýrasýnda, durum, baþka
türlüdür. Yükseliþ halindeki burjuvazi, ücretleri düzenlemek, yani bunu
artý-deðer yapýmýna uygun sýnýrlar içinde tutmak, iþgününü uzatmak ve
emekçinin kendisini normal bir baðýmlýlýk durumuna sokmak için, devletin gücünü daima kullanýr. Bu, ilkel birikim denilen þeyin [sayfa 145] esas
öðelerinden biridir.
14. yüzyýlýn son yarýsýnda ortaya çýkan ücretli emekçiler sýnýfý, o
sýrada ve onu izleyen yüzyýlda, nüfusun ancak çok küçük bir kýsmýný
oluþturuyordu ve taþrada baðýmsýz küçük köylü mülk sahipleri, kentlerde
lonca düzeni ile güçlü bir þekilde korunuyordu. Kýrda da kentte de,
patron (usta, Meister) ile iþçi, toplumsal bakýmdan yanyana idi. Emeðin
sermayeye baðýmlýlýðý yalnýz þekil yönündendi  yani üretim tarzý henüz
özgül kapitalist niteliðini kazanmamýþtý. Deðiþen sermaye, deðiþmeyen
sermayeye geniþ ölçüde egemendi. Bu nedenle, ücretli-emeðe duyulan
gereksinme, her sermaye birikimi ile hýzla ilerliyor, oysa ücretli-emek
arzý daha aðýr gidiyordu. Sonradan, kapitalist birikim fonuna dönüþen
ulusal ürünün büyük bir kýsmý, o sýrada hâlâ emekçinin tüketim fonuna
giriyordu.
Ücretli-emek ile ilgili yasal kurallar (daha baþtan beri emekçinin
sömürülmesini amaçlamýþ ve geliþtikçe de hep ona karþý düþmanca
bir tutum içinde olmuþtu),* Ýngilterede 1349 yýlýnda Edward III zamanýnda Statute of Labourers** ile baþlamýþtýr. Fransada 1350 tarihinde
Kral John adýna yayýmlanan buyruk da bunun benzeridir. Ýngiliz ve
Fransýz yönetmelikleri parallel giderler ve amaçlarý da özdeþtir. Emekçi
yasalarýnýn, iþgününün zorunlu olarak uzatýlmasýný amaçlayan yönleri
üzerinde, bu konu daha önce ele alýndýðý için (Onuncu Bölüm, Beþinci
Kesim) durmayacaðým.
Statute of Labourers, Avam Kamarasýnýn ýsrarlý istekleri üzerine
çýkarýlmýþtýr. Bir tori, saflýkla þöyle diyor: Eskiden yoksullar, sanayi ile
serveti tehdit edecek derecede yüksek ücretler istiyorlardý. Þimdi ise,
ücretleri, sanayi ile serveti ayný derecede ve belki de bir baþka biçimde
daha fazla tehdit edecek derecede düþük.*** Bir yasayla, kentler ile
kýrsal bölgeler için, parçabaþý ve günlük ücretlerin tarifesi saptandý. Tarým emekçileri, yýllýðýna kiralanacak, kentlerdekiler ise serbest piyasa
* Yasakoyucu ne zaman patronlar ile iþçileri arasýndaki anlaþmazlýklarý çözümlemeye
çalýþsa, danýþmanlarý daima patronlar oluyor. diyor A. Smith, Lesprit des lois, cest la propriété.
[Yasalarýn ruhu, mülkiyettir. -ç.] diyor Linguet.
** Emekçiler Yasasý. -ç.
*** Sophisms of Free Trade. By a Barrister, Lond. 1850, s. 206. Sonra alaycý bir þekilde
ekliyor: Ýþverenler hesabýna müdahale etmeye daima hazýrdýk, þimdi çalýþanlar için de bir
þeyler yapamaz mýyýz?
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koþullarýna göre çalýþtýrýlacaktý. Yasada belirlenenin üzerinde ücret ödenmesi hapis cezasýyla yasaklanmýþtý, ama, yüksek ücret alanlar, ödeyenlerden daha þiddetli þekilde cezalandýrýlýyordu. Örneðin, Elizabethin
çýraklarla ilgili yasasýnýn 18. ve 19. bölümlerinde, yüksek ücret ödeyenlere
on günlük hapis cezasý öngörüldüðü halde bu ücreti alan, yirmibir gün
hapis cezasýna çarptýrýlýyordu. 1360 tarihli bir yasa, cezalarý daha da artýrmýþ ve patronlara yasal ücretler üzerinden dayak yoluyla zorla iþçi çalýþtýrmak yetkisini vermiþti. Duvarcý ustasýyla dülgerleri karþýlýklý olarak
baðlayan her türlü birleþmeler, sözleþmeler ve yeminler, geçersiz ilan
edilmiþti. Emekçiler arasýndaki birleþmeler, 14. yüzyýldan baþlayarak,
sendikalara karþý çýkartýlmýþ bulunan yasalarýn yürürlükten kaldýrýldýðý
1825 yýlýna kadar aðýr bir suç sayýlmýþtýr. 1349 tarihli emekçiler statüsü
ile bunu izleyen yasalarýn asýl niteliðini ortaya koyan gerçek, bütün bunlarda, devlet tarafýndan ücretler için bir üst sýnýr çizildiði halde, bir alt
sýnýr konulmamýþ olmasýdýr.
16. yüzyýlda emekçilerin durumu, bildiðimiz gibi çok daha beter
olmuþtu. Ücretler para olarak yükselmiþti, ama bu yükseliþ paranýn deðerinin düþmesi ve meta fiyatlarýndaki artýþ oranýnda olmamýþtý. Ücretler
bu nedenle aslýnda düþmüþtü. Böyle olduðu halde, ücretlerin düþük tutulmasý konusundaki yasalarla yürürlükte kaldýðý gibi kimsenin hizmete
almak istemediði, insanlarýn kulaklarýnýn kesilmesine ve damgalanmasýna devam edilmiþti. 5 Elizabeth, böl. 3, Çýraklýk Yasasý ile, sulh yargýçlarýna bazý ücretleri saptamak ve bunlarý mevsimlere ve meta fiyatlarýna göre ayarlamak yetkisi verilmiþti. James I, bu çalýþma yönetmeliklerini,
dokumacýlarý, iplik eðiricilerini ve her türlü iþçileri kapsayacak þekilde
geniþletti.* George II ise, emekçilerin [sayfa 147] manüfaktürlere karþý birleþmelerini engelleyen yasalarý geniþletti. Manüfaktür döneminde, par excellence,** kapitalist üretim tarzý, ücretlerle ilgili yönetmeliði hem iþlemez
ve hem de gereksiz hale getirecek derecede kuvvetlenmiþti: ama egemen sýnýflar, ne olur ne olmaz düþüncesiyle bu eski silahlarý bir yana
býrakmak istemiyordu. 8 George II bile, Londra ve yöresindeki terzi
kalfalarýnýn, genel yas zamanlarý dýþýnda 2 þilin 7,5 peniden fazla gündelik
* James Iin, böl. 6, 2 numaralý yasasýnýn bir maddesinden, bazý kumaþ yapýmcýlarýnýn, sulh
yargýcý sýfatýyla, kendi iþyerlerindeki resmi ücret tarifelerini, gene kendileri saptamak yetkisine
sahip bulunuyorlardý,  Almanyada, özellikle Otuz Yýl Savaþýndan sonra, ücretleri düþük tutmayý
amaçlayan yasalar yaygýndý. Hizmetçi ve emekçi kýtlýðý, nüfusu seyrek bölgelerde mülk sahipleri
için çok sýkýntý vericiydi. Bütün köylülere, bekar erkek ve kadýnlara oda kiralamalarý yasaklanmýþtý;
bekar olan ve hizmetkarlýk yapmak istemeyen herkes, günlük ücretle köylüler için tohum
ekmek ya da hububat alýmý ve satýmý gibi iþlerle uðraþsalar bile, yetkili makamlara ihbar edilecek
ve hapse atýlacaktýr. (Imperial privileges and sanctions for Sitesia, I, 25.) Bütün bir yüzyýl boyunca
küçük Alman prenslerinin buyruklarý, kendi aðýr yazgýlarýna razý olmayan ve yasal ücretler ile
yetinmeyen ahlaksýz ve küstah ayaktakýmýndan yapýlan acý þikayetlerle doludur; bireysel toprak
sahiplerinin, devletin saptadýðý ücretten fazlasýný vermeleri yasaklanmýþtý. Gene de hizmet
koþullarý, o sýrada, yüzyýl sonrasýna göre daha iyiydi; Silezyada çiftlik hizmetkarlarý 1652 yýlýnda
haftada iki kez et yiyorlardý, oysa yüzyýlýmýzda bile, hizmetkarlarýn yýlda ancak üç kez et yedikleri
bölgeler vardýr. Ayrýca, savaþ sonrasý ücretler, bunu izleyen yüzyýldan daha yüksekti. (G. Freytag.)
** Üstün derecede. -ç.
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almalarýný yasaklamýþ, 13 George III, böl. 68, sulh yargýçlarýna, ipek dokumacýlarýnýn ücretlerini saptama yetkisi vermiþti; gene 1796 yýlýnda,
sulh yargýçýnýn ücretler konusundaki kararlarýnýn tarým-dýþý emekçiler
için de geçerli olup olmadýðýnýn belirlenmesi için daha yüksek derecedeki iki yargýcýn kararlarý gerekli görülmüþtü; gene 1799 yýlýnda, Parlamentodan çýkan bir yasa ile, Ýskoçyalý madencilerin ücretlerinin, Elizabeth
zamanýnda çýkan yasa ve 1661 ve 1671 tarihli iki Ýskoç yasasý ile düzenlenmeye devam edilmesi emredilmiþti. Bu geçen zaman içinde koþullarýn
ne denli deðiþtiðini, Ýngiliz Avam Kamarasýnda daha önce raslanamayan
bir olay ortaya koymaktadýr. 400 yýlý aþan bir süre, ücretlerin kesinlikle
aþamayacaklarý bir üst sýnýrla ilgili yasalarýn çýkarýldýðý bu yerde, 1796
yýlýnda, Whitbread, tarým emekçileri için yasal en düþük bir ücret önerisinde bulundu. Pitt buna karþý çýkmakla birlikte, yoksullarýn durumunun
feci olduðunu itiraf ediyordu. Ensonu 1813 yýlýnda, ücretlerin düzenlenmesi ile ilgili yasalar yürürlükten kaldýrýldý. Kapitalistin, fabrikasýný, kendi
özel yasalarý ile yönetmesi ve tarým emekçilerinin ücretlerinin, yoksulluk
vergisi ile karþýlanabilir en alt düzeyde tutulmasý karþýsýnda zaten bunlar
saçma ve gereksiz duruma gelmiþlerdi. Patron ile iþçi arasýndaki sözleþmeler, bu sözleþmelerin feshi gibi konularda, iþ yasalarýnda bulunan
hükümler, sözleþmeyi bazan patrona karþý yalnýzca hukuk davasý açýlmasýný, oysa ayný durumdaki iþçilerin ceza kovuþturmasý yapýlmasýný [sayfa
148] öngörmekte ve bu hükümler bugün (1873) bile yürürlükte bulunmaktadýr. Ýþçi Sendikalarýna (Trade-Unions) karþý barbarca yasalar, proletaryanýn tehdit edici tutumu karþýsýnda 1825te kaldýrýldý. Bunlar, gene de
bütünüyle temizlenemedi. Eski yasanýn bazý güzel parçalarý 1859a kadar
sürdü. En sonun da, 29 Haziran 1871 tarihli bir yasa ile, iþçi sendikalarýnýn
resmen tanýnmasý yoluyla, bu tür yönetmeliðin son izlerinin de silindiði
þeklinde bir adým atýldý. Ama, ayný tarihte gene parlamentonun çýkarttýðý
bir yasa ile (An act to amend the criminal law relating to violence, threats and molestation *) eski durum, yeni bir biçim içersinde, tekrar kurulmuþ oldu. Bu parlamento elçabuklu-ðu ile, emekçilerin grev ya da
lokavt sýrasýnda yararlanabilecekleri hükümler, genel hukuk alanýndan
çýkartýlarak, yorumlanmalarý, sulh yargýçlarý olmalarý sýfatýyla bizzat fabrikatörlere býrakýlan özel ceza yönetmeliði içine sokuldu. Oysa daha iki
yýl önce, ayný Avam Kamarasý ve ayný Mr. Gladstone, herkesçe bilinen
dürüst bir tutumla, iþçi sýnýfýna karþý bütün özel ceza yönetmeliðinin
kaldýrýlmasý için bir tasarý getirmiþlerdi. Ama bu tasarý, ikinci müzakere
aþamasýndan öteye gidemedi ve ensonu toriler ile ittifak kuran büyük
liberal partinin, kendisini iktidara getiren proletaryaya karþý çýkma cesaretini bulmasý üzerine, bu konu da, rafa kaldýrýlmýþ oldu. Bu ihanet
ile de yetinmeyen büyük liberal parti, egemen sýnýflarýn hizmetkârlýðýna
daima hazýr Ýngiliz yargýçlarýna devletin güvenliðine karþý giriþilecek
* Þiddet, tehdit ve tecavüz ile ilgili ceza yasasýný deðiþtiren yasa. -ç.
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hareketler için daha önce çýkarýlmýþ yasalarý bulup çýkartma ve bunlarý,
emekçilerin kuracaklarý birliklere uygulama yolunu açtý. Görüldüðü gibi,
Ýngiliz Parlamentosu, emekçilere karþý, kapitalistlerin sürekli bir sendikasý
davranýþýný utanmazca bir bencillik içersinde tam 500 yýl sürdürdükten
sonra, kitlelerin baskýsý altýnda ve istemediði halde, grevlere ve
sendikalara karþý olan yasalarý yürürlükten kaldýrmýþtýr.
Devrimin ilk fýrtýnalý döneminde Fransýz burjuvazisi, iþçilerin elinden daha yeni kavuþtuklarý dernek kurma hakkýný geri alma cesaretini
bulmuþtur. 14 Haziran 1791 tarihli bir kararname ile, iþçiler arasýnda kurulabilecek her türlü derneðin, özgürlüðe ve insan haklarý bildirisine
karþý giriþilmiþ bir fiil olduðu, 500 livre para cezasý ve bir yýl süreyle [sayfa
149] yurttaþlýk haklanndan yoksun býrakma ile cezalandýrýlacaðý ilan edilmiþtir.* Sermaye ile emek arasýndaki savaþýmý, devlet zoruyla, sermayeyi
rahatsýz etmeyecek sýnýrlar içinde tutmayý amaç edinen bu yasa, pek
çok devrim ve hanedan deðiþikliðinden daha ömürlü olmuþtur. Terör
dönemi bile buna el sürmedi. Daha yakýnlarda ceza yasasýndan çýkartýldý.
Bu burjuva coup détatsý için gösterilen bahaneden daha karakteristiði
doðrusu bulunamaz. Bu yasayla ilgili komisyonun raportörü Chapelier
þöyle diyor: Ücretlerin þimdikinden biraz daha yüksek olmasý ... iþçilerin
gerekli yaþam maddelerini saðlayamamaktan ileri gelen ve neredeyse
köleliði andýran mutlak baðýmlýlýk durumuna düþmelerini önleyecek
bir düzeyde bulunmasý, her ne kadar kabul edilebilir ise de, iþçilere,
kendi çýkarlarý konusunda bir anlayýþa ulaþma ve neredeyse köleliði
andýran mutlak baðýmlýlýðý hafifletebilecek ortak hareket etme olanaðý
verilmemelidir; çünkü buna gözyumulursa cidevant maitresinin** ve
þimdiki giriþimcilerinin özgürlüklerini ihlâl ederler ve eski lonca ustalarýnýn despotluðuna karþý bir birlik kurulmasý arkasýndan ne gelecek
dersiniz! Fransýz anayasasýnýn kaldýrdýðý loncalarýn yeniden kurulmasý
demek olur.*** [sayfa 150]

* Bu yasanýn I. Maddesi þöyle diyor: Lanéantissemet de toutes espèces de corporations
du même état et profession étant lune des bases fondamentales de la constitution française, il
est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.
[Ayný iþ ve meslekten yurttaþlarýn Fransýz Anayasasýnýn ana temellerinden biri olduðundan,
hangi biçim ve hangi bahane altýnda olursa olsun, bunlarý gerçekte yeniden kurmak yasaktýr.]
IV. Maddede þöyle der: si ... des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers
prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendantes à refuser de concert
ou à naccorder quà un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les
dites délibérations et conventions ... seront déclardes inconstitutionnelles, attentatoires à la
liberté à la déclaration des droits de lhomme, etc.; [Eðer ... ayný meslek, sanat ve iþlere baðlý
yurttaþlar, karar alýr, aralarýnda beceri ya da çalýþmalarýnýn yardýmýna belirli bir fiyat verilmesini
birlikte reddetmeye ya da yalnýzca böyle bir fiyat verilmesine yönelen sözleþmeler yaparlarsa,
sözü geçen karar ve sözleþmeler ... anayasaya karþý, özgürlük ve insan haklarý sözleþmesine
aykýrý. vb.) olarak, yani eski tüzüklerdeki gibi, hainlik olarak ilan edilir (Revolutions de Paris,
1791, t. III, s. 523.)
** Eski ustalar. -ç.
*** Buchez et Roux, Histoire Parlementaire, t. X, s. 195, passim.
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YÝRMÝDOKUZUNCU BÖLÜM

KAPÝTALÝST ÇÝFTÇÝNÝN DOÐUÞU
BURAYA kadar, yasadýþý bir proletarya sýnýfýnýn zorla yaratýlmasýný,
onlarý ücretli-emekçilere dönüþtüren kanlý disiplini; emeðin sömürülme
derecesini artýrmak suretiyle sermaye birikimini hýzlandýrmak için polisi
harekete geçiren devletin utanç verici eylemini gördük, geriye þu soru
kalýyor: peki kapitalistler nerden kaynaklandýlar? Çünkü, tarýmsal nüfusun
mülksüzleþtirilmesi, doðrudan doðruya yalnýz büyük toprak sahiplerini
yaratmaktadýr. Bununla birlikte, çiftçilerin meydana geliþi sözkonusu
olduðunda, yüzyýllarca süren bu yavaþ oluþumu, biz, ancak, deyim yerindeyse, el yordamýyla izleyebiliriz. Serflerin yanýsýra serbest küçük toprak
sahipleri, çok farklý koþullar altýnda topraða sahip bulunuyorlardý ve bu
nedenle, bunlarýn kurtuluþlarý, çok farklý ekonomik koþullar altýnda olmuþtu. Ýngilterede ilk çiftçi örneði, kendisi de serf olan çiftlik kahyasýydý.
Durumu, eski Roma villicusuna benziyordu, ama hareket alaný daha
dardý. 14. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, bunun yerini, tohumu, hayvanlarý ve
tarým araçlarýný toprakbeyinin saðladýðý bir çiftiç aldý. Bunun durumu
köylülerden pek farklý deðildi. Yalnýz daha fazla ücretli-emek sömürüyordu. Çok geçmeden bir métayer, bir yarýcý çiftçi halini aldý. Tarým için
gerekli olan yatýrýmýn yarýsýný o, öteki yarýsýný toprakbeyi saðlýyordu.
Elde edilen ürünü sözleþme gereðince paylaþýyorlardý. Bu þekil Ýngilterede hýzla ortadan kalkmýþ ve yerini, sermayeyi kendisi yatýran ve
bunu ücretli-emekçi çalýþtýrarak çoðaltan, artý-ürünün bir kýsmýný para
ya da aynî olarak toprakbeyine kira olarak ödeyen gerçek çiftçi almýþtýr.
15. yüzyýl boyunca, baðýmsýz köylü ile çiftlik emekçisi, hem kendisi için
ve hem de ücret karþýlýðý çalýþarak kendi emekleriyle zenginleþtikleri
sürece, çiftçinin durumu da, üretim alaný da, ayný derecede orta halli
idi. 15. yüzyýlýn son otuz yýlýnda baþlayýp neredeyse (son on yýl dýþýnda)
bütün 16. yüzyýl boyunca devam eden tarýmsal devrim, kýrsal nüfusun
yoksullaþmasý ölçüsünde onu da zenginleþtirdi. * [sayfa 151]
Ortak topraklarýn gaspý, elindeki hayvan sürülerini büyük ölçüde
çoðaltmasýný saðladýðý gibi, topraðýn iþlenmesi için neredeyse hiç masraf
etmeksizin gübre elde etmesini de kolaylaþtýrdý. Buna, 16. yüzyýlda çok
önemli bir öðe daha eklendi. O sýrada çiftlikler için kira sözleþmeleri
çok uzun süreli, çoðu 99 yýllýk oluyordu. Deðerli madenlerin, dolayýsýyla
paranýn deðerinde gitgide artan ölçülerde düþüþ, çiftçilere altýn meyveler
saðlýyordu. Yukarda tartýþýlan öteki durumlar dýþýnda, bu, ücretlerin düþmesi sonucunu veriyordu. Bu ücretlerin bir kýsmý, þimdi çiftliðin kârlarýna ekleniyordu. Hububat, yün, et, kýsacasý tarýmsal ürün fiyatlarýndaki
sürekli artýþ, fazladan hiç bir çaba harcamaksýzýn çiftçinin para-sermaye* Harrison, Description of England adlý yapýtýnda þöyle diyor: Belki de dört sterlinlik eski
kira, sözleþmenin sonuna doðru kýrk sterline yükseldiði halde, eðer altý-yedi yýllýk kira alacaðý,
elli ya da yüz sterlin olmazsa, çiftçi kazancýnýn çok az olduðunu düþünürdü.
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sini çoðaltýyor, oysa ödediði kira (paranýn eski deðeri üzerinden hesaplandýðý için) aslýnda küçülmüþ bulunuyordu.*
Böylece bu çiftçiler, hem emekçilerin ve hem de toprakbeylerinin
sýrtýndan zenginleþtiler. Ýþte bu yüzden, Ýngilterede, 16. Yüzyýlýn sonunda,
günün koþullarýna göre zengin bir kapitalist çiftçiler sýnýfýnýn bulunmasýna
þaþmamak gerekir.** [sayfa 152]
OTUZUNCU BÖLÜM

TARIMSAL DEVRÝMÝN SANAYÝ ÜZERÝNDEKÝ TEPKÝSÝ.
SANAYÝ SERMAYESÝ ÝÇÝN ÝÇ PAZARIN YARATILMASI
TARIMSAL nüfusun sürekli ve ardarda gelen mülksüzleþtirilmeleri
* 16. yüzyýlda paranýn deðerinden kaybetmesinin, toplumun farklý sýnýflarý üzerindeki etkisi
konusunda bkz: A Compendious or Briefe Examination of Certayne Ordinary Complaints of
Divers of our Countrymen in these our Days, By W. S., Gentleman, (London 1581). Bu yapýtýn
diyolog biçiminde oluþu, uzun süre, onun, Shakespearee ait olduðu kanýsýný yarattý ve hatta
1751 yýlýnda onun adýyla yayýnlandý. Bu yapýtýn yazarý William Stafforddur. Bir yerinde þövalye
þöyle hüküm yürütür: gece yarýsý, saat birde yatar, ve beþte ya da altýda kalkar; ya da dokuzda
yatýp ikide kalkar, ve eðer pazarlar sayýlmazsa, bu, ömür boyu böyle gider. Bu aþýrý-uykusuzluk
ve aþýrý-çalýþma, insan doðasýný yýpratýr, ve bunun sonucu erkekler ve kadýnlar, kýrlarda, kentlerde
olduðundan çok daha çabuk yaþlanýrlar. (Mirabeau, l.c., t. III, s. 212, sqq.)
ÞövaIye: Siz benim komþularým, çiftçi, siz Bay Tuhafiyeci, siz iyi kalpli Fýçýcý, diðer
zanaatçýlarla birlikte kendinizi çok iyi geçindirebilirsiniz. Çünkü her beyin fiyatý eskisine göre ne
kadar pahalanmýþsa, siz de sattýðýnýz mallarýn ve iþinizin fiyatýný o kadar yükseltiyorsunuz. Ama
bizim satacak bir þeyimiz yok ki fiyatýný yükseltelim ve satýnalacaðýmýz þeylerin fiyatlarýný böylece
karþýlayabilelim. Bir baþka yerde þövalye, doktora sorar: Rica ederim, siz kimleri kastettiniz;
ve özellikle bundan kaybý olmayacak kimlerdir sizce? Doktor: Benim kastettiklerim alým-satýmla
geçimini saðlayanlar, çünkü onlar pahalý aldýklarýný zaten gene pahalý satarlar. Þövalye: Size
göre bundan sonra kazançlý çýkacaklar kimlerdir? Doktor: Eski fiyatla çiftlik tutan herkes, çünkü
bunlar kiraya göre para öderler, yeni fiyat üzerinden satarlar; yani ektikleri topraða az para
ödedikleri halde, yetiþtirdikleri her þeyi pahalý satarlar. Þövalye: Peki öyleyse, bu adamlarýn
kazançlarýndan daha fazla kayba uðrayanlar kimlerdir?. Doktor: Bütün soylular, beyzadeler, az
bir kirayla ya da yardýmla geçinenler, çiftçilik yapmayanlar, alým-satýmla uðraþmayan herkes.
** Fransada, ortaçað baþlarýnda feodal bey yerine vergi ve kira toplayan kahyalar ve bu iþi
yöneten régisseurler çok geçmeden baský, hile ve aldatmacayla, homme daffaires [iþadamlarý
-ç.] oldular ve kendilerini kapitalist diye satmaya baþladýlar. Bu yöneticiler (régisseurs) bazan
kendileri de soylulardandý. Örneðin: Cest li compte que messire Jacques de Thoraisse, chevalier chastelain sor Besançon rent ès-seigneur tenant les comptes à Dijon pour monseigneur
le duc et comte de Bourgoigne, des rentes appartenant à la dite chastellenie, depuis le XXVeme
jour de décembre MCCCLIX jusquau XXVIIIeme jour de décembre MCCCLX. (Alexis Monteil,
Traité de Matdriaux Manuscrits etc., s. 234, 245.) Burada da görüldüðü gibi, top-lumsal yaþamýn
bütün alanlarýnda aslan payý daima aracýya düþmektedir. Ekonomik alanda, örneðin, bankerler,
borsa spekülatörleri, tüccarlar, satýcýlar iþin kaymaðýn alýrlar; hukuk alanýnda avukat, müþterileri
yolar; politikada temsilci, oy verenden daha önemli, bakan da hükümdardan, dinde ise Tanrýyý,
Resulü geri plana ittiði gibi, onu da, iyi bir çoban ile koyunlarý arasýnda aracýlýk etmesi kaçýnýlmaz olan rahipler bir köþeye atmýþlardýr. Ýngilterede olduðu gibi, Fransada da, büyük feodal
malikâneler, sayýsýz küçük iþletmelere bölünmüþ ve bu iþ, halkýn çok daha zararýna olarak gerçekleþtirilmiþtir. 14. yüzyýl boyunca çiflikler ya da terriersler ortaya çýkmýþtýr. Bunlarýn sayýsý
sürekli artmýtýr. 100.000i çok aþmýþtýr. Bunlar, ürünün 1/12si ile 1/5i arasýnda deðiþen miktarýný
nakdi ya da aynî rant olarak ödüyorlardý. Bu çiftlikler, malikânenin deðerine ve büyüklüðüne
göre fief, sub-fief, [=zeamet, týmar -ç.] idiler ve çoðu ancak birkaç acrelýk topraðý kapsýyordu.
Ama bu çiftçilerin, toprak üzerinde oturan kimseler üzerinde bir dereceye kadar yargý hakký
vardý; bu da dört dereceliydi. Tarým kesimindeki nüfusun bütün bu küçük despotlar altýnda
nasýl ezildiði anlaþýlabilir. Monteil, bir zamanlar, Fransada 160.000 yargýç bulunduðunu söylüyor,
oysa bugün, sulh mahkemeleri dahil 4.000 mahkeme yetmektedir.
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ve bulunduklarý yerlerden sürülmeleri olayý, gördüðümüz gibi, kentlerdeki sanayie, lonca kuruluþlarýndan tamamen baðýmsýz ve loncalarýn
koyduðu engellerin bulunmadýðý bir proletarya kitlesi saðlamýþtý; ve bu
mutlu durum, ihtiyar A. Andersonu (James Anderson ile karýþtýrýlmasýn),
History of Commerce adlý yapýtýnda ortaya koyduðu üzere, Tanrýnýn bu
iþte doðrudan eli bulunduðuna inandýrmýþtý. Ýlkel birikimin bu öðesi
üzerinde bir an için tekrar durmamýz gerekiyor. Baðýmsýz ve kendine
yeterli köylülerin seyrekleþmesi, Geoffroy Saint Hilairein, göksel maddelerin bir yerde yoðunlaþmasýný bir baþka yerdeki seyrekleþme ile
açýklamasý gibi, yalnýz sanayi proletaryasýnýn bir yerde toplanmasý sonucunu doðurmakla kalmamýþtý.* Üzerinde çalýþanlarýn sayýsýnda bir azalma olduðu halde, toprak, eskisi kadar ve hatta daha fazla ürün veriyordu;
çünkü toprak mülkiyeti koþullarýndaki devrimle birlikte, iþleme yöntemleri [sayfa 153] geliþmiþ, elbirliði ve üretim araçlarýnýn yoðunlaþma derecesi
artmýþ, tarým ücretli emekçileri daha sýký** bir biçimde çalýþtýrýldýðý gibi,
kendileri için iþledikleri tarlalarýn alaný gitgide daralmýþtý. Bu nedenle,
tarýmsal nüfusun bir kýsmýnýn serbest hale getirilmesiyle bunlarýn daha
önceki beslenme araçlarý da serbest ha-le gelmiþti. Þimdi bunlar, deðiþen
sermayenin maddi öðelerine dönüþtürülmüþtü. Mülksüzleþtirilen ve
yerlerinden atýlan köylü, deðeri, yeni efendisinden, sanayi kapitalistinden,
ücret biçiminde satýnalmak zorundaydý. Geçim araçlarý için söylenenler,
yerli tarýma dayalý sanayi hammaddeleri için de geçerlidir. Bunlar,
deðiþen sermayenin bir öðesine dönüþtürüldüler. Örneðin, diyelim Frederick II zamanýnda hepsi de keten eðiren Westphalialý köylülerden
bir kýsmý zorla mülksüzleþtirildi ve topraklarýndan atýldý, kalan öteki kýsmý büyük çiftliklerde gündelikçi haline geldi. Ayný zamanda da bu serbest býrakýlan insanlarýn þimdi çalýþmakta olduklarý büyük keten ipliði
eðirme ve dokuma yerleri yükseliyordu. Ketenin görünüþü týpký eskisi
gibidir. Tek bir dokusu bile deðiþmemiþtir, ama içine þimdi yeni bir toplumsal ruh sýzmýþtýr. Artýk o, manüfaktür sahibine ait deðiþmeyen sermayenin bir kýsmýdýr. Eskiden onu eliyle yetiþtiren ve ailesi içersinde
eðiren çok sayýda küçük üretici arasýnda bölünmüþ bulunan keten,
þimdi, kendi hesabýna onu baþkalarýna eðirten ve dokutan tek bir kapitalistin elinde toplanmýþtýr. Eskiden keten ipliði eðirmede harcanan fazladan emek, bir yýðýn köylü ailesinin fazladan geliri halinde gerçekleþir,
ya da, diyelim Frederick II zamanýnda, pour le roi de Prusse*** vergi
halini alýrdý. Þimdi ise bu emek, birkaç kapitalistin, kârý olur. Eskiden
bütün ülke yüzeyine daðýlmýþ bulunan iðler ile çýkrýklar, þimdi, emekçiler
ve hammadde ile birlikte, bir kaç büyük iþ barakasýnda toplanmýþtýr. Ve
iðler, çýkrýklar, hammadde, þimdi, iplikçiler ile dokumacýlar için baðýmsýz
birer varlýk olan araçlar olmaktan çýkýp, bunlar üzerinde egemenlik
* Nations de Philosophie Naturelle, Paris 1838, adlý yapýtýnda.
** Sir James Steuartýn üzerinde önemle durduðu bir nokta.
*** Prusya kralý için. -ç.
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kurmaya ve onlardan karþýlýðý ödenmemiþ emeði emmeye yarayan
araçlar halini alýrlar.* [sayfa 154] Büyük manüfaktürler ve büyük çiftliklere
bir gözatan insan, bunlarýn, birçok küçük üretim merkezlerinin biraraya getirilmesiyle oluþturulduðunu ve sayýsýz küçük baðýmsýz üreticilerin
mülksüzleþtirilmesi ile vücuda getirildiðini farkedemez. Gene de halkýn
sezgisi yanýlmamýþtý. Devrimin aslaný Mirabeau zamanýnda, büyük
manüfaktürlere, hâlâ, týpký bizim tek bir tarla haline getilimiþ birçok
tarla için dediðimiz gibi, biraraya getirilmiþ iþlikler, birleþik manüfaktürler,
manufactures réu-nies deniyordu. Mirabeau þöyle diyor: Biz yalnýzca,
içinde yüzlerce insanýn bir müdürün emrinde çalýþtýðý ve genellikle
manufactures réunies denilen büyük manüfaktürlere önem veriyoruz.
Çok sayýda iþçinin ayrý ayrý ve kendi hesabýna çalýþtýklarý yerler neredeyse
hiç dikkate alýnmýyor ve diðerlerinden çok ayrý tutuluyor. Bu, büyük bir
hatadýr, çünkü yalnýz bu ikinci tür yerler ulusal gönencin gerçekten
önemli kaynaklarýdýr. ... Geniþ iþlikler (manufactures réunie) bir-iki giriþimciyi büyük zenginliðe kavuþturacak, ama iþçiler kendilerine az ya da
çok ücret ödenen gündelikçiler olarak kalacaklar ve giriþimin baþarýsýndan herhangi bir pay alamayacaklardýr. Buna karþýlýk, ayrýlmýþ iþliklerde
(manufacture séparée) kimse zengin olmayacak, ama pek çok iþçi
rahatlýkla geçinecektir; tutumlular ile çalýþkanlar küçük bir sermaye biriktirebilecekler, doðum, hastalýk, kendileri ya da yakýnlarý için küçük
bir miktar ayýrabileceklerdir. Tutumlu ve çalýþkan iþçilerin sayýlarý artacaktýr, çünkü bunlar, iyi hareket etmeyi ve çalýþmayý, gelecek için herhangi
bir önem taþýmayan ve yalnýz insaný günden güne biraz daha iyi yaþayabilecek hale getiren küçük ücret artýþlarýný deðil, durumlarýný esaslý bir
þekilde düzeltecek bir yol olarak göreceklerdir. ... Geniþ iþlikleri, iþçilere
kendi kazançlarý için günü gününe ücret ödeyen birkaç kiþinin giriþimleri,
bu özel kiþilere gönenç saðlayabilir, ama bunlar, hiç bir zaman
hükümetlerin dikkatine layýk birer hedef olmayacaklardýr. Çoðu kez
küçük tarým faaliyetlerini de birlikte yürüten ayrýlmýþ iþlikler, tek [sayfa 155]
serbest çalýþma yerleridir.** Tarýmsal nüfusun bir kýsmýnýn mülksüzleþtirilmesi ve yerlerinden atýlmalarý, sanayi sermayesi için, yalnýz, emekçilerle, bunlarýn geçim araçlarýný ve emek maddesini serbest hale getirmekle kalmaz, bir iç pazar da yaratmýþ olur.
Gerçekten de, küçük köylüleri ücretli emekçiye, bunlarýn geçim
ve emek araçlarýný, sermayenin maddi öðelerine dönüþtüren olaylar,
* Kapitalist diyor ki: Je permettrai, que vous ayez lhonneur de me servir, à condition que
vous me dennez le peu qui vous reste pour la peine que je prends de vous commander.
[Sizce emretmek için çektiðim zahmete karþýlýk, elinizde kalan az þeyi de vermeniz koþuluyla,
bana hizmet etmek þerefine ulaþmaya izin veririm.] (J. J. Rousseau, Discour sur LEconomie
Politique, [Genève 1756, s. 70].)
** Mirabeau, l.c., t. III, s. 20-109 passim. Mirabeaunun, ayrý iþyerlerini, birleþik olanlara
göre daha ekonomik ve verimli saymasýnýn ve bu ikincileri, hükümetin özeni ile yetiþtirilen
yapay yabancý bitkilere benzetmesinin nedeni, o sýrada Kýta manüfaktürünün büyük kýsmýnýn
durumlarý ile açýklanabilir.
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ayný zamanda, bu sermaye için bir iç pazar da yaratýr. Eskiden köylü
ailesi, geçim araçlarýný ve hammaddeleri kendisi üretir ve bunlarýn çoðunu gene kendisi tüketirdi. Oysa þimdi bu hammaddeler ve geçim araçlarý, meta halini almýþtýr; büyük çiftçi bunlarý satar, pazarýný manüfaktürlerde bulur. Ýplik, keten bezi, kaba yünlü eþyalar her köylü ailesinin,
hammaddesini kolayca bulabileceði ve kendi kullanýmý için eðirip dokuyabileceði bu gibi þeyler þimdi artýk manüfaktür malýna dönüþmüþ ve
kýrsal bölgeler de, sürüm pazarlarý olmuþtur. Daðýnýk zanaatçýlarýn þimdiye kadar kendi hesabýna çalýþan küçük üreticiler içersinde bulduklarý
çok daðýnýk müþteriler, þimdi, sanayi sermayesinin saðladýðý tek bir büyük pazar içersinde yoðunlaþmýþtýr.* Böylece, kendi kendilerine yeterli
köylülerin mülksüzleþtirilmesi ve üretim araçlarýndan ayrýlmasý ile, kýrsal
ev sanayilerinin yok edilmesi, manüfaktürle tarýmýn birbirinden ayrýlmasý
süreci elele gitmiþ oluyor. Ve ancak, kýrsal ev sanayilerinin yokedilmesi,
bir ülkenin iç pazarýna kapitalist üretim tarzýnýn gerektirdiði geniþliði ve
sürekliliði kazandýrabilirdi. Gene de gerçek manüfaktür dönemi, bu dönüþümü, kökten ve bü-tünüyle gerçekleþtirmeyi baþaramamýþtýr. Gerçek
anlamda, manüfaktü-rün, ulusal üretim alanýnýn ancak bir kýsmýný ele
geçirebildiði ve sonal temel olarak, daima, kentlerdeki elzanaatý [sayfa 156]
ile kýrsal bölgelerdeki ev sanayiine dayandýðý anýmsanacaktýr. Eðer manüfaktür, bunlarý, bir biçimde, belli bir kolda ve noktada yoketmiþse, hammaddenin belli bir yere kadar iþlenmesine olan gereksinmesi nedeniyle,
bunlarý bir baþka yerde ortaya çýkartmýþtýr. Bu nedenle manüfaktür,
yardýmcý bir çalýþma olarak topraðýný iþlemekle birlikte, sýnai faaliyeti
asýl iþ edinen ve bu ürettiði þeyleri ya doðrudan ya da tüccarlar aracýlýðý
ile manüfaktürlere satan yeni bir küçük köylüler sýnýfý oluþturmuþtur.
Ýþte bu, Ýngiliz tarihini inceleyenleri baþlangýçta þaþýrtan bir olgunun,
baþlýca olmamakla birlikte, nedenlerinden bir tanesidir. 15. yüzyýlýn son
üçte-birinden sonra kýrsal bölgelerde kapitalist çiftliðin yaygýn hale
gelmesi ve köylülerin gitgide yokolmalarý konusunda, belirli aralýklarla
devamlý þikayetler görülür. Öte yandan, sayýlarý azalmýþ ve daima daha
kötü durumda olmakla birlikte, bu köylü tarýmýna yeniden raslanýr.**
Bunun baþlýca nedeni þudur: Ýngiltere birbirini izleyen dönemlerde bir
zaman baþlýca tahýl üreticisi, bir baþka zaman hayvan yetiþtiricisi durumundadýr ve buna baðlý olarak köylü tarým iþletmelerinin geniþliðinde
dalgalanmalar olmuþtur. Ancak büyük sanayi, ve sonunda, makine ile,
kapitalist tarýmýn sürekli temelini atar, tarýmsal nüfusun pek büyük ço* Yirmi libre yünün, diðer iþler arasýnda, kendi el emekleriyle, bir emekçi ailesinin yýllýk
giyecek eþyasý haline getirildiðini düþünelim, bu, hiç bir sorun yaratmaz; ama bunu pazara
getirin, fabrikaya gönderin, oradan aracýya ve satýcýya aktarýn, önünüze dað gibi ticari iþlemler
ve malýn deðerinin yirmi katýna ulaþan nominal bir sermaye çýkar. ... Böylece, iþçi sýnýfý, sefil bir
fabrika ahalisini, asalak bir esnaf takýmýný ve hayali bir ticaret, para ve maliye sistemini yaþatmak
zorundadýr. (David Urquhart, l.c., s. 120.)
** Cromwellin zamaný bir istisnadýr. Cumhuriyetin devamýnca, her sýnýftan Ýngiliz halk
kitleleri, Tudorlarýn zamanýnda düþmüþ olduklarý periþan durumdan kurtulmuþlardýr.
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ðunluðunu köklü bir þekilde mülksüzleþtirir ve kýrsal ev sanayiinin köklerini iplikçilik ve dokumacýlýk kazýr, tarým ile kýrsal ev sanayiinin ayrýlmasýný tamamlar.* [sayfa 157] Böylece de, ilkin, sanayi sermayesi için,
bütün iç pazarý ele geçirir.**
OTUZBÝRÝNCÝ BÖLÜM

SANAYÝCÝ KAPÝTALÝSTÝN DOÐUÞU
SANAYÝCÝ*** kapitalistin doðuþu, çiftçinin doðuðu gibi yavaþ yavaþ
yürüyen bir süreçIe olmamýþtýr. Kuþkusuz, pek çok küçük lonca ustasý,
daha da fazla baðýmsýz küçük zanaatçý ve hatta ücretli-emekçi, küçük
kapitalist haline gelmiþ ve (ücretli-emeði, gitgide artan ölçüde sömürerek
ve dolayýsýyla birikim saðlayarak) tam kapitalist olup çýkmýþlardýr. Kapitalist üretimin çocukluk döneminde, iþler, çoðu kez ortaçað kentlerinin
çocukluk dönemindekileri andýrýr, ki buralarda, kaçan serflerden hangisinin usta, hangisinin uþak olacaðý sorunu çoðu zaman kaçýþ tarihlerine
göre çözümlenirdi. Ne var ki, bu yöntemin kaplumbaða adýmlarý, 15.
yüzyýlýn sonundaki büyük keþiflerin yarattýðý yeni dünya pazarlarýnýn
gereklerine hiç de uygun düþmüyordu. Ama ortaçaðlardan çok farklý
ekonomik, toplumsal biçimlerde olgunlaþan ve kapitalist üretim tarzý
döneminden önce quand même**** sermaye sayýlan birbirinden tamamen farklý iki sermaye þekli devralýnmýþý  tefeci sermaye ve tüccar sermayesi.
Bugün, toplumun tüm serveti önce kapitalistin eline geçer ...
toprak sahibine rantý öder, emekçilere ücretlerini, vergisini ve ondalýðýný
verir ve yýllýk emek ürününün büyük, aslýnda en büyük ve durmadan
* Tuckett, modern yünlü dokuma sanayiinin, makinenin kullanýlmaya baþlamasý üzerine,
asýl manüfaktürden ve kýrsal yerlerde yürütülen ev sanayilerinden doðup geliþtiðini biliyor.
(Tuckett, l.c., v. I, s. 139-144.) Saban, boyunduruk, tanrýlarýn icadý ve kahramanlarýn meslekleriydi:
dokuma tezgahý, ið, çýkrýk, daha az soylu ana-babadan mý gelir? Çýkrýðý sabandan, iði
boyunduruktan ayýrýyorsunuz ve fabrikalarý, yoksul yurtlarýný, kredileri, bunalýmlarý yaratýyor, iki
düþman ulus elde ediyorsunuz: biri çiftçi, diðeri tüccar. (David Urquhart, l.c., s. 122.) Ama
þimdi de bir Carey çýkýyor ve Ýngiltereyi, diðer bütün ülkeleri yalnýz birer tarým ulusu ve kendisini
de onlarýn fabrikatörü haline getirmek istediði için haklý olarak suçluyor. Türkiyenin bu þekilde
mahvedildiðini öne sürüyor, çünkü bu ülkede, topraðýn sahibi ve onu iþleyerilere, Ýngiltere,
saban ile dokuma tezgâhýnýn, çekiç ile süngünün doðal ittifakýný kurarak kendilerini
güçlendirmeye izin vermemiþtir. (The Slave Trade, s. 125.) Ona göre, Ýngiliz çýkarlarýnýn serbest
ticaret propagandasýný bu ülkede yapmakla, Türkiyenin iflasýnda baþrolü oynayanlardan birisi
de Urquhartýn ta kendisidir. Ýþin en hoþ yaný da, büyük bir Rus hayraný olan Careyin, bu
ayrýlma sürecine engel olmak için bu ayrýlmayý hýzlandýran himaye sistemini savunmasýdýr.
** Mill, Rogers, Geldwin Smith, Fawcett, vb. gibi insansever Ýngiliz iktisatçýlarý, John Birght
ve Ortaklarý gibi liberal fabrikatörler, Tanrýnýn, Habili ne yaptýðýný Kabile sormasý gibi, Ýngiliz
toprak aristokrasisine soruyorlar: Bizim binlerce freeholderlerimiz [mülk sahipleri -ç.] nereye
gitti? Öyleyse siz kendiniz nereden çýkýp geldiniz? Bu freeholderlerin yokolup gitmesinden.
Sorularýnýza niçin þöyle devam etmiyorsunuz: Baðýmsýz dokumacýlar, iplikçiler, zanaatçýlar nereye
gittiler?
*** Burada, sanayici, tarýmcýya karþýt olarak kullanýlmýþtýr. Kategorik anlamda çiftçi, bir
fabrikatör kadar sanayici kapitalisttir.
**** Gene de. -ç.
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çoðalan kýsmýný kendisine alýkoyar. Kapitalistin, bugün, ona bu mülkiyet
üzerinde hak tanýyan herhangi bir yasa olmadýðý halde, toplumun bütün
servetinin ilk elden sahibi olduðu söylenebilir ... bu deðiþmeye, sermaye
üzerinden faiz alýnmasý neden olmuþtur ... ve bütün Avrupadaki yasakoyucularýn, bunu, örneðin tefeciliðe [sayfa 158] karþý çýkartýlan yasalar gibi
yasalarla önlemeye çalýþmalarý epeyce merak edilmeye deðer bir þeydir.
... Kapitalistin bütün ülkenin serveti üzerindeki kudreti, mülkiyet
hakkýnda tam bir deðiþikliktir ve bu hangi yasayla ya da yasalar dizisi ile
saðlanmýþtýr?* Yazarýmýzýn, devrimlerin yasalarla yapýlmadýðýný anýmsamasý gerekirdi.
Tefecilik ve ticaret yoluyla meydana gelen para-sermayenin,
sanayi sermayesine dönüþmesi, kýrsal yerlerde feodal hukuk düzeni,
kentlerde lonca örgütleri ile önlenmiþti. ** Bu engeller, feodal toplumun
çözülmesi, kýrsal nüfusun mülksüzIeþtirilmesi ve kýsmen topraklarýndan
atýlmasý ile ortadan kalkmýþtýr. Yeni manüfaktürler, kýyý limanlarýnda ya
da içerlerde eski belediyeler ile bunlarýn lonca düzeninin denetiminden
uzak yerlerde kurulmuþtu. Bu nedenle, Ýngilterede eski ayrýcalýklý kentler
(corporate towns), bu yeni sanayi fidanlýklarýna karþý þiddetli bir savaþýma giriþmiþlerdir.
Amerikada altýn ve gümüþün bulunmasý, yerli halkýn kökünün
kazýnmasý, köleleþtirilmesi ve madenlere gömülmesi, Doðu Hint Adalarýnýn ele geçirilmeye ve yaðmalanmaya baþlanmasý, Afrikanýn, karaderi
ticaretinin av alaný haline getirilmesi, kapitalist üretim çaðýnýn pembe
renkli þafak iþaretleriydi. Bu pastoral geliþmeler, ilkel birikimin bellibaþlý
adýmlarýydý. Bunu, savaþ alaný bütün yeryuvarlaðý olan, Avrupalý uluslarýn
ticaret savaþý izler. Bu savaþ, Hollandanýn Ýspanyaya karþý baþkaldýrmasýyla baþlar, Ýngilterede jakobenlere karþý savaþta dev boyutlara ulaþýr
ve Çine karþý afyon savaþý ile hâlâ sürer gider.
Ýlkel birikimin farklý önemli anlarý, þimdi, azçok bir tarih sýrasýyla,
özellikle, Ýspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa ve Ýngiltere üzerinde daðýlmýþ bulunuyor. Bunlar 17. yüzyýlýn sonunda, Ýngilterede, sömürgelerin,
kamu borçlarýný, modern vergi ve himaye sistemlerini kapsayan sistematik bir bütün meydana getirirler. Bu yöntemler, bazan, örneðin [sayfa 159]
sömürge sisteminde olduðu gibi kaba kuvvete dayanýrlar. Ama hepsi
de, feodal üretim tarzýnýn, kapitalist tarza dönüþüm sürecini yapay bir
biçimde hýzlandýrmak ve bu geçiþi kýsaltmak için, devlet gücünü, toplumun bu örgütlenmiþ kuvvetini kullanýrlar. Zor, yeni bir topluma gebe
her eski toplumun ebesidir. Zor, kendisi, bir ekonomik güçtür.
Hýristiyanlýk konusunda uzman W. Howitt, hýristiyan sömürgecilik
* The Natural and Artificial Rights of Property Contrasted, Lond. 1832, s. 98-99. Bu yazarý
belirtilmeyen yapýtýn sahibi: Th. Hodgskin.
** Daha 1794 yýlýnda, Leedsin küçük kumaþ yapýmcýlarý, her tüccarýn bir fabrikatör olmasýný
yasaklayan bir yasa çýkartýlmasý için bir dilekçe vermek üzere Parlamentoya bir heyet
göndermiþlerdi. (Dr. Aikin, l.c..)
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sistemi hakkýnda þöyle diyor: Hýristiyan denilen bu soyun, dünyanýn
dörtbir yanýnda boyunduruklarý altýna alabildikleri halklara karþý gösterdikleri vahþet ve zulmün bir benzerine, hiç bir çaðda, ne kadar yabanýl,
ne kadar kaba ve ne kadar merhametsiz ve utanmaz olursa olsun,
baþka hiç bir soyda raslanamaz.* Hollanda sömürge yönetiminin tarihi
Hollanda 17. yüzyýlýn baþta gelen kapitalist ulusuydu en görülmemiþ
türden ihanetlerin, rüþvetlerin, kýrýmlarýn ve bayaðýlýklarýn tarihidir.**
Bunlarýn, Cavada köle olarak kullanmak üzere giriþtikleri insan
hýrsýzlýðýndan daha karakteristik bir þey olamaz. Bu amaçla insan hýrsýzlarý
yetiþtiriliyordu. Hýrsýz, tercüman ve satýcý, bu ticaretin baþlýca ajanlarý,
yerli prensler de, baþlýca satýcýlarýydý. Kaçýrýlan genç insanlar, köle vapurlarýna gönderilecek duruma gelinceye kadar, Celebesdeki gizli zindanlara atýlýyordu. Resmi bir raporda þunlar yazýlý: Örneðin Macassarýn bu
kenti, gözü doymaz bir hýrsýn ve zalimliðin kurbaný olan ve ailelerinden
zorla koparýlan, zincire vurulmuþ talihsiz insanlarýn doldurduðu birbirinden korkunç, gizli zindanlarla doludur. Malakayý ele geçirmek için
Hollandalýlar Portekizli valiyi satýnalmýþlardý. Vali, bunlarý, 1641 yýlýnda
kente soktu. Ýhanetinin fiyatý olan 21.875 sterlini ödemekten kurtulmak
için Hollandalýlar hemen vali konaðýna gidip adamý öldürdüler. Adýmlarýný
attýklarý bu yeri kurutup, [sayfa 160] insandan yoksun hale getirdiler. Cavanýn
bir eyaleti Bancuvangide 1750 yýlýnda nüfus 80.000in üzerinde iken,
1811de 8.000e indi. Tatlý ticaret!
Ýngiliz Doðu Hindistan Þirketi, herkesin bildiði gibi, Hindistanýn
politik yönetiminin yanýsýra, çay ticaretinin bütün tekelini, genellikle
Çinle olan ticareti ve Avrupa ile yapýlan mal taþýma tekelini de ele geçirmiþti. Ama, Hindistan ile adalar arasýndaki kýyý ticareti ve Hindistanýn
iç ticareti, þirketin yüksek memurlarýnýn tekelinde idi. Tuz, afyon, hint
biberi ve diðer ticaret mallarýnýn tekeli, bitmez tükenmez servet
kaynaðýydý. Fiyatlarý bu memurlarýn kendileri saptýyor ve zavallý Hintlileri
diledikleri gibi soyuyorlardý. Genel vali bile bu özel ticarete katýlýyordu.
Koruduðu kimseler, öyle koþullarla sözleþmeler yapýyorlardý ki, simyacýdan daha kurnazcasýna hiç yoktan altýn elde ediyorlardý. Büyük servetler bir gün içinde mantar gibi yerden bitiyor, ilkel birikim tek kuruþ
yatýrmaksýzýn sürüp gidiyordu. Warren Hastingsin yargýlanmasý böyle
örneklerle doludur. Ýþte bir tanesi. Hindistanýn afyon bölgelerinden çok
uzak bir yere resmi bir görevle gitmek üzere olan Sullivan adinda birisine
afyon üzerine bir sözleþme saðlanmýþtý. Sullivan, sözleþmesini, Binn
* William Howitt, Colonization and Christianity: A Popular History of the Treatment of the
Natives by the Europeans in all their Colonies, London 1838, s. 9. Kölelere karþý davranýþ
konusunda iyi bir deneme olan þu yapýt vardýr: Charles Comte, Traité de la Législation, 3. éd.,
Bruxelles 1837. Burjuvazinin kendi tasavvuruna göre dünyaya dilediði gibi þekil verebildiði
yerlerde, kendisini ve emekçiyi ne duruma soktuðunu görmek için bu konunun ayrýntýlarý ile
incelenmesi gerekir.
** Bu adamýn müteveffa vali yardýmcýsý Thomes Stamford Raffles, The History of Jawa,
Lond. 1817. [v. II, s. cxc, cxci].
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adýnda birisine 40.000 sterline sattý; Binn de ayný gün 60.000e sattý ve
sözleþmeyi yerine getiren en son alýcý, bütün bunlardan sonra büyük
bir kazanç saðladýðýný söyledi. Parlamentoya sunulan listelerden birisine
göre, 17571766 yýllarý arasýnda Þirket ve memurlarý, Hintlilerden hediye
olarak 6.000.000 sterlin almýþlardýr. 1769-1770 arasýnda Ýngilizler bütün
pirinçleri satýnaldýlar ve çok yüksek fiyatlarýn altýnda satmaya yanaþmayarak yapay bir kýtlýk yaratmayý baþardýlar.*
Yerlilere karþý en korkunç davranýlan yerler, doðal olarak, Batý
Hint Adalarý gibi yalnýz ihracata yönelmiþ plantasyon sömürgeleri ile,
Meksika ve Hindistan gibi yaðma alaný haline getirilen zengin ve nüfusu
kalabalýk ülkelerdi. Ama gerçek anlamýyla sömürge olan ülkelerde bile,
ilkel [sayfa 161] birikimin hýristiyanca niteliði kendini ortaya koymaktan
geri kalmýyordu. Protestanlýðýn o asýk yüzlü virtüozlarý, New Englandlý
Puritenler, 1703 yýlýnda meclislerinin bir kararý ile, her kýzýlderili baþý ve
tutsak edilen her kýzýlderili için 40 sterlin ödül koydu: 1720de kelle
baþýna ödül 100 sterline yükseldi; 1744te Massachusetts-Bay, belli bir
kabileyi isyancý ilân edince, þu fiyatlar uygulandý: 12 yaþ ve daha yukarýsý
erkek kafasý için 100 sterlin (yeni para), erkek tutsak 105 sterlin, kadýn
ve çocuk tutsak 50 sterlin, kadýn ve çocuk kafasý 50 sterlin. Birkaç on yýl
sonra sömürge sistemi, bu geçen sürede isyankârca alýþkanlýklar edinmiþ
dindar hacýbabalarýn oðullarýndan öcünü aldý. Ýngiliz kýþkýrtmasý ve parasýyla, bunlar, kýzýlderili baltalarý altýnda can verdiler. Britanya Parlamentosu, vahþi av tazýlarýný ve kelle kesilmesini Tanrý ile doðanýn kendilerine
ihsan ettiði kolaylýklar olarak ilân etti.
Sömürge sistemi, ticaret ile deniz ulaþýmýný bir limonluk gibi
besleyip olgunlaþtýrdý. Lutherin tekelci þirketleri, sermaye birikimi için
güçlü araçlardý. Sömürgeler, tomurcuklanan manüfaktürler için pazar
üzerindeki tekel aracýlýðý ile artan bir birikim saðladý. Avrupa dýþýnda
düpedüz talan, köleleþtirme ve katillik yoluyla ele geçirilen servet, anayurda taþýnarak sermayeye çevrildi. Sömürge sistemini ilk kez tam olarak
geliþtiren Hollanda, daha 1648 yýlýnda ticari kudretinin tepe noktasýnda
bulunuyordu. Güney-doðu ve kuzey-batý Avrupa arasýndaki ticaret ile
Doðu Hindistan ticaretinin hemen tamamýný elinde bulunduruyordu.
Balýkçýlýðý, deniz ticaret filosu, manüfaktürleri, diðer ülkelerden çok daha
ilerdeydi. Cumhuriyetin toplam sermayesi belki de geriye kalan Avrupa
ülkelerinin toplamýndan daha önemliydi. Güliche yalnýz þunu eklemeyi
unutuyor: 1648 yýlýnda Hollanda halký, geriye kalan Avrupa ülkelerinin
hepsinden daha yoksul, daha aþýrý-çalýþma içinde ve daha zalim bir
baský altýndaydý.
Bugün sanayi üstünlüðü ticari üstünlük anlamýný taþýyor. Oysa
gerçek manüfaktür döneminde, sanayi üstünlüðü saðlayan, ticari üstün* 1866 yýlýnda yalnýz Orissa eyaletinde bir milyondan fazla Hintli açlýktan öldü. Buna karþýn,
gerekli yaþam maddelerini, Hint hazinelerini zenginleþtirecek fiyatlarla açlýktan kývranan halka
satmak için giriþimlerde bulunulmuþtu.
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lüktür. Sömürge sisteminin o sýrada oynadýðý üstün rolün nedeni iþte
budur. Avrupanýn ihtiyar tanrýlarý ile dirsek dirseðe kürsüde vâazederken,
bir sabah aniden [sayfa 162] sille-tokat onlarý aþaðý yuvarlayan acayip tanrý,
iþte bu sistemdi. Artý-deðer yapýmýný insanlýðýn tek ve biricik amacý ilân
etmiþti.
Köklerini daha ortaçaðlarda Cenova ve Venedikte bulduðumuz
kamu kredisi, yani devlet borçlarý sistemi, manüfaktür dönemi sýrasýnda,
genellikle bütün Avrupayý sardý. Deniz ticareti ve ticaret savaþlarý ile
birlikte sömürge sistemi, bunun için itici bir güç hizmetini gördü. Böylece
de ilk kez Hollandada kök saldý. Kamu borçlarý, yani devletin
yabancýlaþmasý bu devlet ister mutlakiyet, ister meþrutiyet ya da cumhuriyet olsun kapitalist çaða damgasýný vurdu. Ulusal zenginlik denilen
þeyden, modern halklarýn ortak mülkiyetine gerçekten giren kýsmý, bunlarýn devlet borçlarýydý. * Bunun zorunlu sonucu olarak, bir ulus ne
kadar borçlu olursa o kadar zengin olur þeklindeki modern öðreti ortaya
çýktý. Kamu kredisi, sermayenin credos** halini aldý. Ve devlet borçlanmasýnýn doðuþu ile birlikte, devlet borçlarýna olan inançsýzlýk, kutsal
ruha karþý iþlenmiþ, baðýþlanmayan günahýn yerini alýr.
Kamusal borçlanma, ilkel birikimin en güçlü kaldýraçlarýndan
birisi halini alýr. Bir büyücü deðneðinin dokunmasý gibi, kýsýr paraya
üreme gücünü kazandýrýr ve onu sermayeye çevirir; ve bunu, sanayide
ve hatta tefecilikte kullanýldýðýnda bile kaçýnýlmaz olan zahmet ve
tehlikelerle karþý karþýya býrakmaksýzýn yapar. Devlet alacaklýlarý, aslýnda
hiç bir þey vermemiþlerdir, çünkü borç verilen meblaâ, ellerinde týpký
nakit para gibi iþ görmeye devam eder, kolayca devredilebilir devlet
tahvillerine çevrilmiþtir. Böylece yaratýlan ve yýllýk geliriyle geçinen bir
aylaklar sýnýfý ile, hükümet ve halk arasýnda aracýlýk eden bankerlerin
aniden biriken servetlerini ve gene, her devlet istikrazýnýn büyük bir
parçasýnýn kendilerine gökyüzünden inen bir sermaye hizmeti saðlayan,
vergi mültezimlerinin, tacirlerin ve özel manüfaktürcülerin zenginliklerini bir yana býrakalým, devlet borçlanmasý, bir de, anonim þirketlerin,
her türlü menkul hizmetler üzerinde yapýlan iþlemlerin, borsa oyunlarýnýn, kýsacasý borsa kumarý [sayfa 163] ile bankokrasinin doðmasýna yolaçmýþtýr.
Ulusal adlarla süslü büyük bankalar, baþlangýçta, hükümetler yanýnda yeralan ve elde ettikleri ayrýcalýklar sayesinde, devlete borç verecek
duruma gelen özel spekülatörlerin kurduklarý þirketlerdi. Bu nedenle,
devlet borçlarýndaki birikmeyi ölçmenin en þaþmaz yolu, geliþmeleri,
tam anlamýyla, 1694 yýlýnda Ýngiltere Bankasýnýn kurulmasýndan sonra
olan bankalarýn hisse senetlerindeki birbirini izleyen artýþlardýr. Ýngiltere
* William Cobbett, Ýngilterede bütün kamu kuruluþlarýnýn adlarýnýn baþýna royal (krallýk)
sýfatýnýn konulduðuna iþaret ediyor; buna karþýlýk olmak üzere, bir de national (ulusal)
terimi vardýr.
** Amentü. -ç.
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Bankasý, hükümete, parasýný %8den ikraz etmekle baþladý; ayný zamanda, Parlamento, kendisine, banknot þeklinde halka tekrar ikrazda bulunmak suretiyle ayný sermayeden para basma yetkisini verdi. Bu banknotlarý, ticari senetleri iskonto etmekte, mal üzerinden avans vermekte,
deðerli maden satýnalmakta kullanabiliyordu. Çok geçmeden bankanýn
kendi bastýðý bu kredi-para, Ýngiltere Bankasýnýn devlete yaptýðý istikrazýn
ve devlet adýna kamu borçlarýnýn faizlerinin ödendiði para haline geldi.
Bankanýn bir eliyle verdiðini öteki eliyle fazlasýyla almasý da yetmiyordu;
geriye alýrken bile, yatýrýlan son þiline kadar gene ulusun ebedi alacaklýsý
olarak kalýyordu. Yavaþ yavaþ, ülkenin bütün biriktirilmiþ madeni servetlerini kaçýnýlmaz olarak kendisine çeken bir yer ve bütün ticari kredinin çekim merkezi halini aldý. Bu bankokratlar, bankerler, rantiyeler,
borsa simsarlarý, borsa kurtlarý vb. sürüsünün böyle birdenbire ortaya
çýkýþýnýn, çaðdaþlarý uzerinde ne gibi bir etki yarattýðý, o zamanýn yazýlarýnda, örneðin Bolingbrokun yazýlarýnda görülebilir.*
Devlet borçlarý ile birlikte, çoðu kez, þu ya da bu halktaki ilkel birikim kaynaklarýndan birini gizliyen uluslararasý bir kredi sistemi doðdu.
Böylece, Venedik soygun sisteminin kötülükleri, Venedikin çöküþü sýrasýnda büyük paralar ihraç ettiði Hollandanýn sermaye servetinin gizli
temellerinden birini oluþturmuþtur. Hollanda ile Ýngiltere arasýnda böyle
olmuþtur. 18. yüzyýlýn baþýnda Hollanda manüfaktürleri çok geride
býrakýlmýþtý. Hollanda, ticarette ve sanayide aðýrlýðý olan bir ülke olmaktan
çýkmýþtý. Bu nedenle, 1701-1776 yýllarý arasýnda, özellikle [sayfa 164] büyük
rakibi Ýngiltere baþta olmak üzere dýþarýya büyük miktarlarda sermaye
ikraz etmek, yaptýðý baþlýca iþlerden biri olmuþtu. Bugün de, Ýngiltere ile
Amerika arasýnda ayný þey olmaktadýr. Bugün, Birleþik Devletlerde doðum belgesi olmaksýzýn ortaya çýkan sermayenin çoðu, daha dün Ýngilterede sermayeleþtirilmiþ çocuk kaný idi.
Devlet borçlarýnýn, desteðini, yýllýk faiz vb. ödemelerini karþýlamak
zorunda olan kamu gelirlerinde bulmasý gibi, modern vergilendirme
sistemi de, ulusal istikraz sisteminin zorunlu tamamlayýcýsý idi. Bu istikrazlar, devlete, vergi yükümlüleri, hemen hissetmeksizin olaðanüstü
harcamalarý karþýlamak olanaðýný saðlamakla birlikte, eninde sonunda
vergilerin yükselmesini zorunlu kýlar. Öte yandan, birbiri ardýna yapýlan
istikrazlarýn birikmesi sonucu vergilerde meydana gelen yükselme,
hükümeti, daima, yeni olaðanüstü harcamalar için yeni istikrazlara zorlar.
En gerekli geçim araçlarýný vergilendirme (yani böylece fiyatlarýný yükseltme) ekseni çevresinde dönen modern maliyecilik, böylece, otomatik
ücret artýþlarýnýn tohumunu kendi içersinde taþýr. Aþýrý vergilendime, bir
raslantý olmaktan çok, bir ilkedir. Ýþte bunun için, Hollandada bu sistem
ilk kez uygulanmaya baþlandýðý zaman, büyük yurtsever De Witt, Öz* Tatarlar eðer Avrupayý bugün istilâ etselerdi, onlara bizdeki bankerlerin ne olduðunu
anlatmak epey güç bir þey olurdu. Montesquieu, Esprit des lois. t. IV, s. 33, éd. Londres 1769.
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deyiþlerinde, bunu, ücretli-emekçiyi, uysal, tutumlu, çalýþkan ve aþýrý
iþle yüklü hale getirmenin en iyi yolu diye göklere çýkarmýþtý. Bunun,
ücretli-emekçinin koþullarý üzerinde yaptýðý yýkýcý etkiler, burada, bizi,
bunun sonucu olarak, köylülerin, zanaatçýlarýn ve tek sözcükle bütün
alt orta-sýnýf unsurlarýn zorla mülksüzleþtirilmelerinden daha az ilgilendirmektedir. Bu konuda burjuva iktisatçýlarý arasýnda bile görüþ ayrýlýðý
yoktur. Sistemin mülksüzleþtirme yönündeki. etkinliði, onun ayrýlmaz
parçalarýndan birisi olan himaye sistemi ile daha da artýrýlmýþtýr.
Kamusal borçlar ile buna uygun düþen mali sistemin, servetin
sermayeleþmesi ve halk kitlelerinin mülksüzleþtirilmesinde oynadýðý
büyük rol, Cobbett, Doubleday ve baþkalarý gibi çoðu yazarlarý, modern
halklarýn sefaletinin temel nedenlerini yanlýþ olarak burada aramaya
yöneltti.
Himaye sistemi, fabrikatör imal etmeye, baðýmsýz emekçileri
mülksüzleþtirmeye, ulusal üretim ve geçim araçlarýný [sayfa 165] sermayeleþtirmeye, ortaçaða özgü üretim tarzýndan modern üretim tarzýna geçiþ
dönemini zorla kýsaltmaya yarayan yapay bir araçtý. Avrupa devletleri,
bu buluþun patenti için birbirlerine girdiler ve bir kez artý-deðer avcýlarýnýn
hizmetine girince, dolaylý yoldan koruyucu gümrükler, dolaysýz yoldan
ihraç primleri ile yalnýz kendi halklarýný bu amaca kurban etmekle
kalmadýlar. Ayný zamanda, kendilerine baðýmlý ülkelerde de, bütün sanayiin zorla kökünü kazýdýlar; örneðin, Ýngilizlerin, Ýrlanda yünlü manüfaktürüne yaptýðý buydu. Kýta Avrupasýnda Colbert örneðinden sonra bu süreç
çok daha basitleþtirildi. Burada ilkel sanayi sermayesi, kýsmen doðrudan
devlet hazinesinden geliyordu. Niçin diye baðýrýyordu Mirabeau, Saksonyanýn savaþtan önceki sanayi zaferinin nedeni uzaklarda aranýyor?
180 milyonluk devlet borcu var!*
Sömürge sistemi, kamu borçlarý, aðýr vergiler, himaye, ticari savaþlar vb., gerçek manüfaktür döneminin bu çocuklarý, büyük sanayiin çocukluk çaðý boyunca dev gibi büyüdüler. Masum insanlann uðradýklarý
büyük katliam, bu sanayiin doðuþunun habercisiydi. Krallýk donanmasý
gibi, fabrikalar da, gerekli insanlarý, zor ve baský yoluyla saðlýyordu. 15.
yüzyýlýn son üçte-birinden kendi zamanýna kadar, tarýmsal nüfusun topraklarýndan yoksun býrakýlmasýnýn dehþeti karþýsýnda blasé** olan; bu
süreci, kapitalist tarýmýn yerleþmesi ve ekilebilir topraklar ile otlaklar
arasýndaki gerekli oranýn kurulmasý için zorunlu gördüðünden, sevinçle karþýlayan Sir F. M. Eden, manüfaktür tipi sömürünün fabrika sömürüsüne dönüþmesi, sermaye ile emek-gücü arasýnda gerçek iliþkinin
kurulmasý için, çocuk hýrsýzlýðý ve çocuk köleliðinin zorunluluðu konusunda ayný ekonomik görüþ keskinliðini gösteremiyor. Þöyle diyor: Herhangi bir manüfaktürün baþarýyla yürütülebilmesi için yoksul çocuklara
* Mirabeau, l.c., t. VI, s. 101.
** Umursamaz, býkkýn -ç.
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elkoymak üzere kulübeler ile iþevlerinin yaðmalanmasýnýn; gecenin
büyük bir kýsmýnda sýrayla çalýþtýrýlarak herkes için gerekli, ama genç
insanlar için daha da gerekli dinlenmeden yoksun býrakýlmalarýnýn; her
iki cinsiyetten farklý yaþta ve durumda bir yýðýn insanýn birbirlerini baþtan
çýkarmaya ve [sayfa 166] hayasýzlaþma örneði olacak þekilde ayný yerde
toplanmalarýna zorunluluk bulunup bulunmadýðýnýn; ve böyle bir
manüfaktürün, ulusun ve bireylerin mutluluðuna katkýsý olup olmayacaðýnýn incelenmesi herhalde kamunun dikkatine deðer bir konudur.*
Derbyshire, Nottinghamshire ve özellikle Lancashire kontluklarýnda diyor Fielden, su çarklarýný çevirebilecek akarsularýn kýyýlarýnda
yapýlan büyük fabrikalarda yeni icadedilen makineler kullanýlýyor.
Kentlerden uzak bu yerlerde aniden binlerce iþçiye gerek duyulmuþtur;
o zamana kadar nispeten seyrek nüfuslu ve kýraç topraklý Lancashireda,
özellikle þimdi, böyle bir nüfusa gereksinme var. En çok istenen de
küçük çocuklarýn ufak ve ince parmaklarý olduðu için, birdenbire ortaya,
Londra, Birmingham, ve baþka yerlerdeki çeþitli kilise iþevlerinden çýrak
saðlanmasý âdeti çýktý. 7 ile 13-14 yaþlarý arasýnda onbinlerce küçük ve
çaresiz yaratýk kuzeye gönderildi. Âdete göre çýraðýný giydirmek, beslemek ve bir çýrak yurdunda barýndýrmak ustaya düþüyordu, çalýþmalarý
izlemek için bir gözcü konuyordu: çocuklarý elden geldiðince çok çalýþtýrmak bunun çýkarýnaydý, çünkü alacaðý para, bunlardan saðlanan iþle
orantýlýydý. Bunun sonucu, kuþkusuz, zulüm ve þiddetti. ... Manüfaktür
bölgelerinin çoðunda ve, özellikle korkarým benim memleketim olan
yerde [Lancashire] fabrika patronlarýna terkedilmiþ bu masum ve kimsesiz yaratýklara yürek parçalayýcý zulümler yapýlýyordu; aþýrý çalýþtýrma
yüzünden ölecek hale geliyorlar ... dayak yiyorlar, zincire vuruluyorlar
ve son derece geliþtirilmiþ en dehþet veriei yöntemlerle iþkenceye tâbi
oluyorlardý; ... çoðu zaman dayak süresince bir deri bir kemik aç býrakýlýyorlar ... hatta bazan ... intihara bile sürükleniyorlardý. ... Derbyshireýn,
Nottingnamshireýn ve Lancashireýn herkesin gözünden uzak, güzel ve
romantik vadileri, korkunç iþkence ve çoðu zaman cinayet yuvalarý
haline gelmiþti. Fabrikatörlerin kârlarý pek büyüktü, ama bu, yalnýzca,
onlarýn doymak bilmez iþtahlarýný kamçýlamaktan baþka bir þeye yaramýyordu; ve bu yüzden fabrikatörlerin hiç bir sýnýr tanýmayan kârlarýný
güvenceye almak için tutmak zorunda olduklarý en uygun bir yoldu;
[sayfa 167] gece çalýþmasý denilen bir yöntem uygulanmaya baþlanmýþtý;
bütün gün çalýþan bir grup iþçinin yerine gene bütün gece çalýþacak
baþka bir grup hazýr tutuluyor; gececilerin daha yeni kalktýklarý yataklara
gündüzcüler giriyor, gündüzcülerin kalktýklarý yataklara ise gececiler.
Lancashirede yataklarý hiç soðutmamak geleneksel bir uygulama oluyordu.**
* Eden, l.c., vol. I, book II, ch. I, s. 421.
** John Fielden, l.c , s. 5, 6. Fabrika sisteminin daha önceki rezaletleri konusunda bkz: Dr.

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

129

Kapitalist üretimin manüfaktür dönemi boyunca geliþmesiyle
birlikte, Avrupa kamuoyu, utanç ve vicdan denen þeyin son kalýntýlarýný
da yitirmiþti. Uluslar, kapitalist birikim aracý olarak kendilerine hizmet
eden her türlü utancý, sinsi bir tebessümle övüyorlardý. Örneðin,
saygýdeðer A. Andersonun, þu bönce Annals of Commerceýný okuyunuz.
Burada, Utrecht barýþýnda Ýngilizlerin Ýspanyollardan, Asiento sözleþmesi
ile, o zamana kadar yalnýzca Afrika ile Ýngiliz Batý Hint adalarý arasýnda
yapýlan zenci ticaretinin bundan böyle Afrika ile Ýspanyol Amerikasý
arasýnda yapýlmasý ayrýcalýðýnýn koparýlmasý, Ýngiliz devlet yönetiminin
bir zaferi olarak ilân ediliyordu. Böylece, Ýngiltere, 1743 yýlýna kadar Ýspanyol Amerikasýna, yýlda 4.800 zenci gönderme hakkýný elde etmiþ
oluyordu. Bu, ayný zaman da, Ýngiliz kaçakçýlýðý için bir örtü de oluyordu.
Liverpool, köle ticareti ile göbek baðlamýþtý. Bu, onun, ilkel birikim
yöntemiydi. Ve hatta bugüne kadar Liverpool, köle ticaretinin cenneti
olarak saygýnlýðýný devam ettirmiþtir ve Aikinin (1795) sözü edilen
yapýtýna göre bu durum, Liverpool ticaretinin özelliði olan ve onu
bugünkü [sayfa 168] gönence hýzla kavuþturan,cesur serüven ruhu ile ayný
zamana raslamýþ; deniz ticaret gemileri ile denizcilere büyük iþ alanlarý
saðlamýþ, ülkenin sýnai ürünlerine olan talep geniþ ölçüde artmýþtýr (s.
339). Liverpool köle ticaretinde, 1730 yýlýnda 15 gemi, 1751de 53 gemi,
1760ta 74 gemi, 1770te 96 gemi ve 1792de 132 gemi çalýþtýrmýþtýr.
Pamuklu sanayii Ýngiltereye çocuk köleliðini getirdiði gibi, Birleþik
Devletler için de, daha önce azçok ataerkil bir nitelik taþýyan kölelik düzenini, ticari bir sömürü sistemi haline getirmesi için bir dürtü olmuþtur.
Gerçekten de, Avrupada ücretli iþçilerin örtülü köleliði, yeni dünyada
kendisine taban olarak, katýksýz ve düpedüz bir kölelik düzeninin bulunmasýný gerektiriyordu.***
Kapitalist üretim tarzýnin ebedi doðal yasalarýnýn yerleþmesi,
Aikin (1795), l.c., s. 219 ve Gisborne, Enquary into the Daties of Men, 1795, v. II. Buharlý makineler,
fabrikalarý, kýrlardaki çaðlayanlardan alýp kentlerin ortasýna yerleþtirince, perhizkâr artý-deðer
yapýmcýlarý, iþevlerinden köleler aramak zorunluluðundan kurtularak, ellerinin altýnda hazýr bir
malzemeyi, çocuðu buldular. 181ý yýlýnda, Sir R. Peel (olasýlýk bakanýnýn babasý), çocuklarýn
korunmasý için hazýrladýðý tasarýyý parlamentoya sunduðu zaman, Bullion Committesi-nin
Lümeni* ve Ricardonun yakýn dostu Francis Horner, Avam Kamarasýnda þöyle diyordu: Bir
iflâs olayýnda bu çocuklardan eðer bu deyimi kullanmaya hakkýmýz varsa bir sürüsü satýþa
çýkartýlmýþ ve sanki malmýþ gibi bu iþ için gazetelere ilân vermiþti. Ýki yýl önce, Kings Berich**
Mahkemesine çok iðrenç bir dava getirildi; bölge yardým kurulu, bir grup çocuðu, Londrada bir
fabrikatörün yanýna çýrak olarak vermiþti; fabrikatör, bu çocuklarý bir baþkasýna devretmiþti ve
ensonu bazý hayýrsever kimseler bunlarý açlýktan periþan bir durumda bulmuþlardýr. [Parlamento]
Soruþturma Komitesinde daha müthiþ bir olayý öðrenmiþ bulunuyorum ... daha birkaç yýl önce
Londrada bir yardým kurulu ile Lancashiredaki bir fabrikatör arasýnda bir anlaþma yapýlmýþtý;
buna göre, 20 tane saðlam çocukla birlikte bir tane de geri zekâlý çocuðun kabul edilmesi
hükme baðlanmýþ bulunuyordu.
* Lümen, ýþýk ölçü birimi. -ç.
** Ýngilterede, eskiden kralýn baþkanlýk ettiði yüksek mahkeme heyeti. -ç.
*** 1790 yýlýnda, Ýngiliz Antillerinde, bir özgür insana karþý on köle, Fransýz Antillerinde bire
karþý ondört, Hollanda Antillerinde bire karþý yirmiüç köle vardý. (Henry Brougham, An Inquiry
into the Colonial Policy of the European Powers, Edin. 1803, II, s. 74.)
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emekçiler ile emek koþullarý arasýndaki ayrýlma sürecinin tamamlanmasý, bir kutupta, toplumsal üretim ve geçim araçlarýnýn sermayeye,
karþýt kutupta, halk kitlelerinin ücretli-emekçiler, özgür emekçi yoksullar* modern toplumun yapay ürünleri haline dönüþtürülmesi tantæ
molis erat.** Eðer para, Augierin*** dediði gibi, dünyaya, bir yanaðýnda
[sayfa 169] doðuþtan kan lekesiyle geliyorsa, sermaye tepeden týrnaða her
gözeneðinden kan ve pislik damlayarak geliyor.****
OTUZÝKÝNCÝ BÖLÜM

KAPÝTALÝST BÝRÝKÝM TARÝHSEL EÐÝLÝMÝ
SERMAYENÝN ilkel birikimi, yani tarihsel doðuþu nasýl olmuþtur?
Ýlkel birikim, köleler ile serflerin doðrudan ücretli-emekçiye dönüþmeleri
ve böylece düpedüz bir biçim deðiþikliðine uðramalarý ile olmadýkça,
ancak, doðrudan üreticilerin mülksüzleþtirilmeleri, yani sahibinin emeðine dayanan özel mülkiyetin çözülüp yokolmasý anlamýna gelir. Özel
mülkiyet, ancak, toplumsal, kolektif mülkiyetin antitezi olarak, emek
araçlarý ile emeðin dýþ koþullarýnýn özel kiþilere ait olduðu yerlerde varolur: Ama bu özel kiþilerin emekçi olup olmamalarýna göre, özel mülkiyetin niteliði farklý olur. Bunun ilk bakýþta kendilerini gösteren sayýsýz
çeþitleri, bu iki uç arasýnda yer alan ara aþamalara tekabül eder. Emek* Labouring poor [yoksul emekçi -ç.] deyimi, ücretli emekçiler sýnýfý farkedilecek hale
geldiði andan itibaren Ýngiliz yönetmeliðinde görülmektedir. Bu deyim, bir yandan idle poora
[aylak yoksul -ç.] dilencilere vb. karþýt anlamda, öte yandan henüz tüyü yolunmuþ tavuða
çevrilmemiþ ve hâlâ elinde kendi emek aracý bulunan emekçiler için kullanýlmaktadýr. Deyim,
yasalardan, ekonomi politiðe geçmiþ ve Culpeper, J. Child vb. tarafýndan Adam Smithe ve
Edene devredilmiþtir. Bütün bunlardan sonra, insan, execrable political cantmonger [iðrenç
politik esnaf -ç.] Edmund Burke labouring poor deyimine execrable political cant [iðrenç
politik ikiyüzlülük -ç.] dediði zaman onun bonne foisi [iyi niyeti -ç.] konusunda bir fikir edinebilir.
Týpký, Amerikada karýþýklýklar baþladýðý zaman, Kuzey Amerika sömürgelerinin hizmetinde,
Ýngiliz oligarþisine karþý liberal rolünü oynadýðý gibi, Ýngiliz oligarþisinin hizmetinde de bu dalkavuk,
Fransýz devrimine karþý romantik övgüler düzmüþ tam bir vülger burjuva idi. Ticaretin yasalarý,
doðanýn yasalarýdýr ve bu nedenle, Tanrýnýn yasalarýdýr. (E. Burke, l.c., s. 31, 32.) Bu adamýn,
Tanrý ile doðanýn yasalarýna sadýk kalarak kendisini daima en iyi pazarda satmasýna hiç þaþmamak
gerekir. Bu Edmund Burkenin liberal olduðu zamanlardaki güzel bir portresi Rev. Mr. Tuckerin
yazýlarýnda bulunabilir. Tucker, bir papaz ve tori idi, ama gene de onurlu bir kiþi ve uzman bir
iktisatçýydý. Bugün egemen olan ve ticaretin yasalarýna büyük bir sadakatle baðlý bulunan
rezilce karakter yoksunluðu karþýsýnda, kendisinden sonra gelenlerden tek bir þeyde,
yeteneklilikte farklý bulunan bu Burkeleri tekrar tekrar teþhir etmek bizim baþta gelen
görevimizdir.
** O kadar güçtü. -ç.
*** Marie Augier, Du Crédit Public, Paris 1842, s. 265.
**** Quarterly Reviewer, sermayenin, kargaþalýktan, kavgadan kaçtýðýný ve ürkek olduðunu
söylüyor ki, bu, çok doðrudur, ama sorunu pek eksik olarak ortaya koymaktadýr. Sermaye, kâr
olmadýðý zaman ya da az kâr edildiði zaman hiç hoþnut olmaz, týpký eskiden doðanýn boþluktan
hoþlanmadýðýnýn söylenmesi gibi. Yeterli kâr olunca sermayeye bir cesaret gelir. Güvenli bir
yüzde 10 kâr ile her yerde çalýþmaya razýdýr; kesin yüzde 20, iþtahýný kabartýr: yüzde 50,
küstahlaþtýrýr; yüzde 100, bütün insanal yasalarý ayaklar altýna aldýrýr; yüzde 300 kâr ile, sahibini
astýrma olasýlýðý bile olsa, iþlemeyeceði cinayet, atýlmayacaðý tehlike yoktur. Eðer kargaþalýk ile
kavga kâr getirecek olsa, bunlarý rahatça dürtükler. Kaçakçýlýk ile köle ticareti bütün burada
söylenenleri doðrular. (T. J. Dunning, l.c., s. 35, 36.)
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çinin üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyeti, ister tarýmsal, ister manüfaktürel, ister her ikisi olsun, küçük iþletmenin temelidir; küçük iþletme,
gene, toplumsal üretim ile emekçinin kendisinin özgür kiþiliðinin geliþmesinin temel koþuludur. Kuþkusuz bu küçük üretim tarzý, kölelik, serflik
ve diðer baðýmlýlýk iliþkileri altýnda da vardýr. Ama bunun geliþip serpilmesi, tüm canlýlýðýna kavuþmasý, uygun klasik þeklini almasý, ancak emekçinin kendi kullandýðý üretim araçIarýnýn özel mülkiyeti ile olur: yani iþlediði
topraðýn köylüsü, ve bir hüner sahibi olarak kullandýðý aletlerin zanaaçýsý
olmasý gerekir. Bu üretim tarzý, topraðýn parçalara bölünmesini, diðer
üretim araçlarýnýn daðýlmýþ olmasýný öngörür. Bu üretim araçlarýnýn toplanmasýný [sayfa 170] dýþtaladýðý gibi, her ayrý üretim süreci içindeki elbirliðini, iþbölümünü, toplum tarafýndan doða kuvvetlerinin denetimi altýna
alýnmasýný ve üretken biçimde kullanýlmasýný ve toplumsal üretken güçlerin serbestçe geliþmesini dýþtalar. Bu üretim tarzý, ancak, dar ve azçok
ilkel sýnýrlar içersinde hareket eden bir üretim sistemi ve toplum ile
baðdaþabilir. Bunu sürgit hale getirmek, Pecqueurün haklý olarak dediði
gibi, alelâdeliðin evrenselliðini ilân etmek olur. Zaten geliþmesinin
belli bir aþamasýnda, çözülüp daðýlmasýna yolaçacak maddi öðeleri de
yaratmýþ olur. O andan baþlayarak, toplumun göðsünden yepyeni güçler
ve tutkular filiz verir, ama eski toplum düzeni bunlarý engeller ve baský
altýna alýr. Bu düzenin yokedilmesi gerekir ve yokedilir. Bunun yokedilmesi, yani bireylerin malý olan daðýnýk üretim araçlarýnýn toplumsal ve
yoðunlaþmýþ birimler haline, pek çok insanin cüce mülkiyetinin birkaç
kiþinin dev mülkiyeti haline dönüþtürülmesi, büyük halk yýðýnlarýnýn,
topraktan, geçim araçlarýndan ve emek araçlarýndan yoksun hale getirilmesi; halk yýðýnlarýnýn bu korkunç ve ýstýraplý mülksüzIeþtirilmesi iþlemi,
sermayenin tarihinin baþlangýcýný oluþturur. Bu, bir dizi, zor yöntemlerini
içerir ve biz, bunlardan, yalnýzca, ilkel sermaye birikimi yöntemi olarak
çað açýcý olan bazýlarýný gözden geçirmiþ bulunuyoruz. Doðrudan üreticilerin mülksüzleþtirilmeleri, acýmasýz bir vahþetle ve en bayaðý, en rezil, en küçültücü, en çirkin tutkularýn dürtüsü altýnda gerçekleþtirilmiþtir.
Tecrit edilmiþ, baðýmsýz emekçi bireyin, deyim yerindeyse, kendi emek
koþullarýyla kaynaþmasýnýn sonucu olan özel mülkiyetin yerini, öbürlerinin itibari olarak özgür emeðinin, yani ücretli-emeðin sömürülmesine
dayanan.kapitalist özel mülkiyet alýr.*
Bu dönüþüm sureci, eski toplumu, tepeden týrnaða yeter derecede çözüp ayýrýr ayýrmaz, emekçiler proletaryaya ve onlara ait emek
araçlarý sermayeye çevrilir çevrilmez, kapitalist üretim tarzý, kendi ayaklarý üzerinde duracak hale gelir gelmez, emeðin daha geniþ ölçüde toplumsallaþmasý, toprak [sayfa 171] ile diðer üretim araçlarýnýn toplumsal ola* Nous sommes dans une condition tout-à-fait nouvelle de la société... nous tendens à
séparer toute espéce de propriété davec toute espèce de travail. [Toplum için tamamýyla
yeni bir durumda bulunuyoruz... her türlü mülkiyeti, her türlü emekten ayýrmaya çalýþýyoruz.]
(Sismondi, Nouveaux Principes dEcon. Polit., t. II, s. 434.)
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rak daha fazla sömürülen ve dolayýsýyla ortak üretim araçlarý olarak geniþ ölçüde kullanýlan üretim araçlarý haline dönüþtürülmesi ve özel
mülk sahiplerinin daha fazla mülksüzleþtirilmeleri yeni bir biçim alýr.
Þimdi mülksüzleþtirilecek olan kimse, artýk, kendi hesabýna çalýþan
emekçi deðil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzIeþtirme,
kapitalist üretimin kendi içinde taþýdýðý yasalarýn iþlemesiyle, sermayenin
merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir kapitalist, daima birçoklarýnýn baþýný
yer. Emek-sürecinin, gitgide boyutlarý büyüyen kooperatif þekli, bilimin
bilinçIi teknik uygulamasý, topraðýn yöntemli bir biçimde iþlenmesi,
emek araçlarýnýn ancak ortaklaþa kullanýlabilir emek araçlarýna dönüþtürülmesi, bütün emek araçlarýnýn bileþik toplumsal emeðin üretim
araçlarý olarak kullanýlmasýyla saðlanan tasarruf, bütün insanlarýn dünya
pazarlarý aðýna sokulmasý ve böylece kapitalist rejimin uluslararasý bir
nitelik kazanmasý, bu merkezileþme ya da birçok kapitalistin birkaç kapitalist tarafýndan mülksüzleþtirilmesi ile elele gider. Bu dönüþüm sürecinin bütün avantajlarýný sömüren ve tekellerine alan büyük sermaye
sahiplerinin sayýlarýndaki sürekli azalmayla birlikte, sefalet, baský, kölelik,
soysuzlaþma, sömürü de alabildiðine artar; ama gene bununla birlikte,
sayýlarý sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin kendi mekanizmasý ile
eðitilen, birleþtirilen ve örgütlenen iþçi sýnýfýnýn baþkaldýrmalarý da geniþler, yaygýnlaþýr. Sermaye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendi egemenliði
altýnda fýþkýrýp boy atan üretim tarzýnýn ayakbaðý olur. Üretim araçlarýnýn
merkezileþmesi ve emeðin toplumsallaþmasý, en sonunda, bunlarýn kapitalist kabuklarýyla baðdaþamadýklarý bir noktaya ulaþýr. Böylece kabuk
parçalanýr. Kapitalist özel mülkiyetin çaný çalmýþtýr. Mülksüzleþtirenler
mülksüzleþtirilirler.
Kapitalist üretim tarzýnýn ürünü olan kapitalist mülk edinme tarzý,
kapitalist özel mülkiyeti yaratýr. Bu, mülk sahibinin emeðine dayanan
kiþisel özel mülkiyetin ilk yadsýmasýdýr. Ama kapitalist üretim bir doða
yasasýnýn kaçýnýlmaz zorunluluðu ile kendi yadsýnmasýný doðurur. Bu,
yadsýmanýn yadsýnmasýdýr. Bu, üretici için özel mülkiyetin yeniden kurulmasý deðildir, ama ona, kapitalist dönemde [sayfa 172] edinilen elbirliði ve
toprak ile üretim araçlarýnýn ortak sahipliði temeline dayanan bireysel
mülkiyeti saðlar.
Kiþisel emekten doðan daðýnýk özel mülkiyetin kapitalist özel
mülkiyete dönüþmesi, halen toplumsallaþmýþ üretime fiilen dayanan
kapitalist özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüþmesinden kuþkusuz
kýyaslanamayacak kadar daha uzun süreli, daha þiddetli ve çetin bir süreçtir. Birinci durumda, halk yýðýnlarýnýn birkaç gaspedici tarafýndan
mülksüzleþtirilmesi sözkonusuydu; ikincisinde ise, birkaç gaspedicinin,
halk yýðýnlarý tarafýndan mülksüzleþtirilmeleri sözkonusudur. * [sayfa 173]
* Sanayiin, burjuvazinin elde olmayarak teþvik ettiði ilerleyiþi, emekçilerin rekabetten ileri
gelen yalýtýlmýþlýklarýnýn yerine, birlikteliklerinden ileri gelen devrimci dayanýþmalarýný kor. Demek
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ki, büyük sanayiin geliþmesi, burjuvazinin ayaklarýnýn altýndan bizzat ürünleri ona dayanarak
ürettiði ve mülk edindiði temeli çeker alýr. Þu halde, burjuvazinin ürettiði, her þeyden önce,
kendi mezar kazýcýlarýdýr. Kendisinin devrilmesi ve proletaryanýn zaferi, ayný ölçüde
kaçýnýlmazdýr. Bugün burjuvazi ile karþý karþýya gelen bütün sýnýflar içersinde yalnýzca proletarya,
gerçekten devrimci bir sýnýftýr. Öteki sýnýflar büyük sanayi karþýsýnda erirler ve ensonu yokolurlar;
proletarya ise onun özel ve temel ürünüdür. Alt orta-sýnýf, küçük imalâtçý, dükkâncý, zanaatçý,
köylü, bütün bunlar, orta-sýnýfýn parçalarý olarak varlýklarýný yokolmaktan kurtarmak için,
burjuvaziye karþý savaþýrlar. Bunlar, þu halde, devrimci deðil, tutucudurlar. Hatta gericidirler,
çünkü tarihin tekerleðini gerisin geriye döndürmeye çalýþýrlar. (Karl Marx und Friedrich Engels,
Manifest der Kommunistischen Partei, London 1848, s. 11, 9.
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FRÝEDRÝCH ENGELS
MARKSIN KAPÝTALÝ88

I
Yeryüzünde kapitalistler ve iþçiler bulunduðundan beri, iþçiler
için bu kitap kadar önemli bir kitap çýkmadý. Bugünkü bütün toplumsal
sistemimizin üzerinde döndüðü eksen olan sermaye ve emek arasýndaki
iliþki, ancak bir Almanýn yapabileceði bir kavrayýþ ve kesinlikle, ilk kez
bu kitapta bilimsel olarak geliþtirilmiþtir. Bir Owenýn, bir Saint-Simonun
ya da bir Fouriernin yazýlarýnýn deðeri ne olursa ve ne olmakta devam
ederse etsin, dorukta duran bir gözlemcinin daha aþaðýda kalan daðlýk
manzarayý görmesi gibi, tüm modern toplumsal iliþkiler alanýnýn açýkseçik ve bütünüyle görülebileceði bir yüksekliðe týrmanmak ilk kez bir
Almana nasip olmuþtur. [sayfa 174]
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Bugüne dek, ekonomi politik, bize, emeðin bütün zenginliklerin
kaynaðý ve bütün deðerlerin ölçüsü olduðunu, öyle ki, üretilmeleri ayný
emek-zamanýna malolan iki nesnenin ayný deðere sahip bulunduðunu,
ve ortalama olarak sadece eþit deðerler birbirleriyle deðiþebilir olduklarýna göre, bunlarýn da birbirleriyle deðiþilmeleri gerektiðini öðretmiþtir.
Ama ayný zamanda, sermaye adýný verdiði biriktirilmiþ bir emek türünün
varolduðunu, bu sermayenin, içerdiði yardýmcý kaynaklar sayesinde,
canlý emek üretkenliðini yüz kat, bin kat artýrdýðýný, ve bunun için de
kâr ya da kazanç denilen belirli bir karþýlýk talep ettiðini de öðretir. Hepimizin bildiði gibi, iþler gerçekte þöyle geliþir: biriktirilmiþ ölü emeðin
kârlarý durmadan irileþir, kapitalistlerin sermayeleri durmadan büyürken,
canlý emeðin ücreti durmadan azalýr ve yalnýzca ücretle yaþayan iþçiler
yýðýný durmadan kalabalýklaþýr ve yoksullaþýr. Bu çeliþkiyi nasýl çözmeli?
Eðer iþçi, ürününe kattýðý emeðin tam deðerini alýyorsa, geriye kapitalist
için kâr nasýl kalabilir? Ama yalnýzca eþit deðerler deðiþildiklerine göre,
durum budur. Öte yandan, birçok iktisatçýnýn kabul ettiði gibi, eðer bu
ürün iþçi ile kapitalist arasýnda paylaþýlýyorsa, nasýl olur da eþit deðerler
deðiþilebilir, nasýl olur da iþçi ürününün tam deðerini alabilir? Ýktisat,
bugüne kadar, bu çeliþki karþýsýnda çaresiz kalmýþ ve bu konuda hiç
bir þey söylemeyen utangaç sözler yazmýþ ya da gevelemiþtir. Bundan
önceki sosyalist iktisat eleþtirmenleri bile, bu çeliþkiyi vurgulamaktan
baþka bir þey yapamamýþlardýr; sonunda Marx, bu kârýn asýl kaynaðýnda
ortaya çýkýþ sürecini belirleyip, ve böylece her þeyi açýklýða kavuþturana
dek kimse bu çeliþkiyi çözemedi.
Marx, sermayenin geliþmesini incelerken, kapitalistlerin, sermayelerinin deðerini deðiþim yolu ile artýrdýklarý yolundaki basit ve herkesçe
bilinen bir olgudan hareket eder: kapitalistler paralarý ile meta satýn alýrlar, ve sonra, bu metaý, kendilerine mal olduðundan daha fazla para
karþýlýðýnda satarlar. Örneðin, bir kapitalist 1.000 talere aldýðý pamuðu
1.100- talere satar, böylece 100 taler kazanmýþ olur. Ýlk sermaye üzerinde bu yüz talerlik fazlalýk, Marx tarafýndan, artý-deðer olarak adlandýrýlýr. Bu artý-deðer nereden gelir? Ýktisatçýlarýn varsayýmlarýna göre, sadece
eþit [sayfa 175] deðerler birbirleriyle deðiþilirler, ve bu, soyut teori alanýnda,
kuþkusuz doðrudur. Üçyüz gümüþ groþene karþý bir gümüþ taler verilmesi ve bu bozukluklarýn tekrar bir gümüþ taler ile deðiþtirilmesi nasýl
kimseyi ne daha zengin, ne de daha yoksul yaparsa, pamuðun satýnalýnmasý ve tekrar satýlmasý da hiç bir artý-deðer getirmez. Ayrýca artý-deðer,
satýcýlarýn metalarýný, deðerlerinin üstünde satmalarý, ya da alýcýlarýn bu
metalarý deðerlerinin altýnda satýn almalarýndan da doðmaz, çünkü herkes sýrasýyla bazan alýcý, bazan satýcýdýr, ve böylece, satýcý olarak kazandýðýný alýcý olarak kaybeder. Ayný biçimde, artý-deðer, alýcýlarýn ve satýcýlarýn birbirlerini aldatmalarýndan da gelemez, çünkü bu yeni bir deðer, ya
da artý-deðer deðil, yalnýzca mevcut sermayenin kapitalistler arasýnda
farklý bir bölüþümünü meydana getirir. Gene de, kapitalist, metalarý de-
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ðerine alýp deðerine sattýðý halde, bu iþten verdiðinden daha fazla deðer
elde eder. Bu nasýl olur?
Kapitalist, mevcut toplumsal koþullar altýnda, meta piyasasýnda,
tüketimi yeni bir deðerin kaynaðý olan, yeni bir deðerin yaratýlmasý olan
özel nitelikte bir meta bulur, ve bu meta iþgücüdür.
Nedir iþgücünün deðeri? Her metaýn deðeri, üretimi için gerekliemek ile ölçülür. Ýþgücü, kendisinin olduðu kadar, ölümünden sonra
da iþgücünün sürekliliði saðlayan ailesinin varlýðýný sürdürmesi için, belirli
miktarda geçim araçlarýna gereksinme duyan canlý iþçi biçiminde bulunur. Bu geçim araçlarýný üretmek için gerekli-emek zamaný, þu halde,
iþgücünün deðerini temsil eder. Kapitalist, bu deðeri haftalýk olarak
öder ve bunun karþýlýðýnda iþçinin bir haftalýk emeðinin kullanýmýný satýn alýr. Buraya kadar, iktisatçý baylar, iþgücünün deðeri konusunda,
bizimle aþaðý-yukarý ayný düþüncede olacaklardýr.
Þimdi, kapitalist iþçisini iþe koþar. Belirli bir zaman içinde, iþçi,
haftalýk ücretinin temsil ettiði kadar emek harcayacaktýr. Kabul edelim
ki, bir iþçinin haftalýk ücreti, üç iþgününü temsil etsin. Buna göre, iþe
pazartesi günü baþlayan iþçi, çarþamba akþamý, ödenen ücretin tam
deðerini kapitaliste geri vermiþ olacaktýr. Ama o zaman çalýþmayý durduracak mý? Hiç de deðil. Kapitalist onun haftalýk emeðini satýn [sayfa 176] almýþtýr ve iþçi, haftanýn son üç gününde de, çalýþmasýný sürdürmek zorundadýr. Ücretinin karþýlýðýný geri vermek için gerekli olan süreyi aþan zaman boyunca iþçi tarafýndan saðlanan bu artý-emek, kârýn, durmadan
büyüyen sermaye artýþýnýn, artý-deðerin kaynaðýdýr.
Ýþçinin, üç gün sonunda aldýðý ücreti ödediðini, ve öbür üç gün
kapitalist için çalýþtýðýný ileri sürmenin keyfi bir varsayým olduðu söylenmesin. Burada, iþçinin, ücretinin karþýlýðýnda geri vermek için tastamam
kaç güne, üç güne mi, yoksa dört güne mi gereksinmesi olduðunu
bilmenin hiç bir önemi yoktur, zaten bu, koþullara göre deðiþir; ama
asýl önemli olan þudur ki, kapitalist, karþýlýðýný ödediði emeðin yanýsýra,
karþýlýðýný ödemediði bir emek de elde eder, ve bu hiç de keyfi bir varsayým deðildir, çünkü kapitalist, uzun vadede, iþçinin sýrtýndan yalnýzca
ona ödediði ücret kadar emek elde ettiði gün atölyesini kapayacaktýr,
çünkü o zaman kârý gerçekten de bir hiç olacaktýr.
Ve iþte tüm çeliþkilerin çözümü. Artý-deðerin (ki kapitalistin kârý
bunun önemli bir kýsmýný oluþturur) kaynaðý þimdi iyiden iyiye açýk ve
doðal bir durum almýþ bulunuyor. Ýþgücünün deðeri ödenir, ama bu
deðer, kapitalistin iþgücünden sýzdýrmak istediði deðerden çok düþüktür,
ve aradaki fark, ödenmemiþ emek, kapitalistin ya da, daha doðru söylemek gerekirse, kapitalist sýnýfýn payýný oluþturur. Hatta yukarda verilmiþ
bulunan örnekte, pamuk satýcýsýnýn pamuðundan elde ettiði kârýn bile,
eðer pamuk fiyatlarý yükselmemiþse, ödenmemiþ emeðe dayanmasý
gerekir. Tüccar, pamuðu, ürününden o yüz taler dýþýnda kendisi için bir
kâr sýzdýrabilen, ve bunun sonucu, cebine indirdiði ödenmemiþ emeði
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onunla paylaþan bir pamuklu imalatçýsýna satmýþ olmalýdýr. Zaten toplumun bütün çalýþmayan üyelerini iþte bu ödenmemiþ emek besler.
Kapitalist sýnýfa düþen devlet ve belediye vergileri, toprak sahiplerinin
toprak rantý, vb., iþte buradan ödenir. Mevcut toplumsal düzenin tümü
bunun üzerine dayanýr.
Öte yandan, ödenmemiþ emeðin, yalnýzca bir yandan kapitalistlerin, öte yandan ücretli iþçilerin yürüttükleri üretimin bugünkü koþullarýnda ortaya çýktýðýný varsaymak da saçma olur. Tersine. Ezilen sýnýflar her
zaman ödenmemiþ [sayfa 177] emek saðlama durumunda kalmýþlardýr.
Emeðin egemen örgütlenme biçiminin kölelik olduðu uzun dönemin
tamamý boyunca, köleler, kendilerine geçim araçlarý biçiminde verilenden çok daha fazla emek harcamak zorunda kalmýþlardýr. Serflik rejiminde ve köylü angaryasýnýn ortadan kaldýrýlmasýna kadar da, durum
ayný olmuþtur; hatta burada, köylünün geçimini saðlamak için harcadýðý
zaman ile, senyör için harcadýðý artý-emek arasýndaki fark gözle görülecek kadar açýktýr, çünkü, gerçekte, ikincisi, birincisinin tamamen dýþýnda
yapýlýr. Biçim þimdi deðiþmiþtir, ama öz aynýdýr, çünkü, toplumun bir
kesimi üretim araçlarý üzerinde tekele sahip olduðu sürece, iþçi, özgür
olsun olmasýn; kendi varlýðýný sürdürmek için gerekli iþzamanýna, üretim
araçlarýna sahip olanlarýn yaþamalarý için gerekli tüketim maddelerini
üretmek için de fazladan bir iþzamaný eklemek zorundadýr (Marx, s.
202). *
II
Bir önceki makalede, bir kapitalist tarafýndan çalýþtýrýlan her iþçinin
iki çeþit emek harcadýðýný gördük: çalýþma zamanýnýn bir kýsmýnda, kapitalistin kendisine ödediði ücretin karþýlýðýný verir, ve Marx, emeðin iþte
bu kýsmýna gerekli-emek der. Ama bunun ardýndan çalýþmasýný sürdürmek zorundadýr, ve bu zaman içerisinde, kapitalist için artý- deðer üretir,
ki bunun önemli bir kýsmý kârý oluþturur. Emeðin bu kýsmýna da artýemek adý verilir.
Ýþçinin, ücretini karþýlamak için üç gün, ve kapitalist için artý-deðer üretmek için de üç gün çalýþtýðýný varsayalým. Bir baþka deyiþle, bu,
iþgünü oniki saat olduðunda, iþçinin, her gün, ücreti için altý, ve artý-deðer üretmek için de gene altý saat çalýþmasý demektir. Bir kimsenin haftada ancak altý günü, ya da eðer pazar da katýlýrsa, yedi günü vardýr.
Ama bir kimse, tek tek her günden, altý, sekiz, on, oniki, onbeþ, hatta
daha fazla çalýþma saati çýkartabilir. Ýþçi bir günlük ücreti için, kapitaliste,
bir iþgününü satmýþtýr. [sayfa 178] Ama bir iþgünü nedir? Sekiz saat mi, yoksa onsekiz saat mi?
Ýþgününün elden geldiðince uzun olmasýnda kapitalistin çýkarý
* Karl Marx, Kapital, Birinci Cilt, Sol Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 258-259. -Ed.
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vardýr. Ýþgünü ne kadar uzun olursa, o kadar çok artý-deðer üretir. Ýþçi,
ücretinin karþýlanmasýndan fazla harcadýðý her iþ saatinin kendisinden
haksýz olarak alýndýðý yolunda haklý bir duygu besler; aþýrý uzun saatler
çalýþmanýn ne demek olduðunu kendi acý deneyiminden öðrenir.
Kapitalist, kârý için savaþýr; iþçi ise, saðlýðý için, yalnýzca çalýþmak, uyumak
ye yemek emek için deðil, ama öteki insani faaliyetlerde bulunabilmek
için de, günde birkaç saatlik dinlenme için de savaþýr. Geçerken
belirtilebilir ki, bu mücadeleye girmeyi isteyip istememeleri, hiç de kapitalistlerin iyi niyetine baðlý deðildir, çünkü rekabet, bunlar arasýndaki
en insanseverleri bile arkadaþlarýna katýlmaya ve iþzamanýný onlarýnki
kadar uzatmayý bir kural haline getirmeye zorlar.
Ýþgününün saptanmasý için mücadele, özgür iþçilerin tarih
sahnesine ilk giriþiyle birlikte baþlamýþ ve günümüze dek süregelmiþtir.
Farklý iþlerde farklý geleneksel iþgünleri hüküm sürer; ama gerçekte,
bunlara pek uyulmaz. Bir kimsenin gerçekten normal bir iþgününün
varlýðýndan sözedebilmesi, ancak iþgününün yasayla saptanmasý ve
bunun iþleyip iþlemediðinin denetlenmesiyle mümkündür. Ve bu da
þimdiye kadar sadece Ýngilterenin sýnai bölgelerinde mümkün olmuþtur.
Bu ülkede, bütün kadýnlar ve onüç yaþýndan onsekiz yaþýna kadar olan
erkek çocuklar için on saatlik iþgünü (beþ gün boyunca onbuçuk ve
cumartesi yedibuçuk saat) saptanmýþtýr, ve erkekler de, onlar olmaksýzýn
çalýþamayacaklarýndan, on saatlik iþgününden yararlanýrlar. Bu yasayý,
Ýngiliz fabrika iþçileri, egemen sýnýf içindeki bölünmelerden ustaca yararlanma yoluyla olduðu kadar, uzun yýllar direnerek, fabrika sahiplerine
karþý inatçý, usanmaz bir mücadele yürüterek, basýn özgürlüðü,
örgütlenme ve toplanma hakký yoluyla elde etmiþlerdir. Bu yasa, Ýngiliz
iþçilerinin güvencesi durumuna gelmiþ ve yavaþ yavaþ sanayiin bütün
önemli kollarýný, ve geçen yýl, hemen hemen bütün iþletmeleri, hiç deðilse kadýn ve çocuk çalýþtýran bütün iþletmeleri kapsamýna almýþtýr. Bu
yapýt, Ýngilterede iþgününün [sayfa 179] bu yasal düzenlenmesinin tarihi
konusunda en ayrýntýlý malzemeyi içermektedir. Gelecek Kuzey Almanya Reichtagý da, bir sanayi yasasýný, dolayýsýyla, fabrika çalýþmasýný
düzenleme konusunu tartýþma göreviyle karþýlaþacaktýr. Alman iþçileri
tarafýndan seçilen hiç bir temsilcinin, Marxýn kitabýyla adamakýllý içlidýþlý olmadýkça, bu tasarýnýn tartýþmasýna girmeyeceðini umarýz. Bu konuda yapýlacak çok þey var. Egemen sýnýflar içindeki bölünmeler, iþçiler
için, Ýngilterede olduðundan çok daha elveriþlidir, çünkü genel oy hakký,
egemen sýnýflarý, iþçilerin gözüne girmeye zorlamaktadýr. Bu koþullar
içinde, eðer durumlarýndan yararlanmasýný, ve her þeyden önce de, tartýþýlan konunun ne olduðunu bilirlerse, proletaryanýn dört-beþ temsilcisi
bir güçtür; oysa burjuvalarýn durumu böyle deðil. Ve bu amaçla, Marxýn
kitabý, onlara, bütün malzemeyi hazýr bir biçimde vermektedir.
Daha teorik nitelikte bir dizi çok güzel baþka incelemeleri bir yana býrakacaðýz, ve sadece sermaye birikimini ele alan son kýsým üzerinde
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duracaðýz. Burada, ilkin, kapitalist üretim biçiminin, yani bir yandan kapitalistler, öte yandan ücretli iþçiler tarafýndan yürütülen üretim biçiminin,
sadece kapitalist için durmadan onun sermayesini deðil, onunla birlikte
durmadan iþçilerin yoksulluðunu da yeni baþtan ürettiði gösterilmektedir;
böylelikle, bir yanda bütün geçim araçlarýnýn, bütün hammaddelerin
ve bütün iþ aletlerinin sahibi kapitalistlerin, öte yanda ise, kendilerini
çalýþtýrabilecek durumda tutmalarýna ve çalýþabilecek durumda yeni
bir proleterler kuþaðý yetiþtirmelerine ancak yeterli miktarda geçim araçlarý karþýlýðýnda iþgüçlerini bu kapitalistlere satmak zorunda kalan büyük
iþçi yýðýnlarýnýn her zaman varolmalarý saðlanmýþ olur. Ama sermaye,
sadece kendini yeniden üretmekle kalmaz: durmadan artar ve çoðalýr,
ve böylece mülksüz iþçiler sýnýfý üzerindeki gücünü de artýrýr. Ve týpký
sermayenin kendini durmadan daha büyük bir ölçekte yeniden üretmesi
gibi, modern kapitalist üretim biçimi de, durmadan daha büyük bir
ölçekte ve durmadan artan sayýlarla, mülksüz iþçiler sýnýfýný yeniden
üretir. Sermaye birikimi, bir kutupta daha çok kapitalist ya da daha
büyük kapitalistler, ötekinde daha çok ücretli iþçiler [sayfa 180] olmak üzere
sermaye iliþkisini durmadan yeniden üretir Bu yüzden sermaye birikimi,
proletaryanýn çoðalmasý demektir. (s. 600.)* Ama makinelerdeki ilerlemeler ve tarýmýn yetkinleþmesi vb. sayesinde, ayný miktar ürün elde
etmek için durmadan daha az iþçiye gereksinme olduðuna göre, bu
yetkinleþme, yani bir iþçi fazlalýðý meydana getirme olgusu, hýzla artan
sermayeden bile daha hýzlý geliþtiðine göre, bu sayýsý durmadan artan
iþçiler ne olur? Bu iþçiler, iþlerin kötü gittiði ya da þöyle-böyle olduðu zamanlarda, ya emek deðerlerinin altýnda ücret alýrlar ve düzensiz bir biçimde çalýþtýrýlýrlar, ya da geçimleri kamu yardýmýyla saðlanýr, ama iþlerin
özellikle canlý olduðu zamanlarda, Ýngilterede açýkça görüldüðü gibi,
kapitalistler sýnýfý için gerekli olan, ne var ki, koþullar ne olursa olsun,
düzenli olarak çalýþtýrýlan iþçilerin direnme gücünü kýrmaya ve ücretlerini
düþük tutmaya yarayan yedek bir sanayi ordusu oluþtururlar. Toplumsal
servet ... ne kadar büyük olursa, nispi artý-nüfus, ya da yedek sanayi ordusu da o kadar büyük olur. Ama, bu yedek ordunun faal orduya (düzenli olarak çalýþtýrýlanlara) göre oraný ne kadar büyükse, sefaleti çalýþma sýrasýnda katlandýðý ýstýrapla ters orantýlý olan toplam (sürekli) artýnüfusun, ya da iþçiler kesiminin kitlesi de o kadar büyük olur. Nihayet,
iþçi sýnýfýnýn düþkünler tabakasý ile yedek sanayi ordusu ne kadar yoðun
olursa, resmi yoksulluk da o kadar yaygýn olur. Bu, kapitalist birikimin
mutlak genel yasasýdýr. (s. 631.)**
Ýþte bunlar, modern, kapitalist, toplumsal sistemin kesinlikle bilimsel bir biçimde tanýtlanmýþ ve resmi iktisatçýlarýn bir çürütme giriþiminde
bile bulunmaktan özenle kaçýndýklarý baþlýca yasalarýndan birkaçýdýr.
* Ayný yapýt, s. 652. -Ed.
** Ayný yapýt, s. 681. -Ed.
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Ama bununla her þey söylenmiþ oluyor mu? Hiç bir zaman. Marx, kapitalist üretimin kötü yanlarýný nasýl gözler önüne seriyorsa, ayný ölçüde,
toplumun üretici güçlerinin toplumun tüm üyeleri için insanoðlunun
hakký olan eþit geliþmeyi mümkün kýlacak düzeyde geliþmesi için, bu
toplumsal biçimin zorunlu olduðunu da açýkça tanýtlýyor. Daha önceki
bütün toplumsal biçimler bunun için çok yetersizdiler. [sayfa 181] Kapitalist
üretim, ilk kez, bunun için gerekli olan zenginliði ve üretici güçleri yaratýyor; ama ayný zamanda, kalabalýk ve ezilen iþçilerle, bu zenginliðin ve
üretici güçlerin bugün olduðu gibi tekelleþtirici bir sýnýf yararýna deðil,
tüm toplum yararýna kullanýlmasýný gittikçe daha çok istemek zorunda
kalan toplumsal sýnýfý da yaratýyor. [sayfa 182]
2 ve 13 Mart 1868 arasýnda
Engels tarafýndan yazýlmýþtýr
21 ve 28 Mart 1868 tarihli
Demokratisches Wochenblatt,
n° 12 ve 13te yayýmlanmýþtýr
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FRÝEDRÝCH ENGELS
KAPÝTALÝN ÝKÝNCÝ CÝLDÝNE
ÖNSÖZDEN

Ýyi ama, Marxýn, artý-deðer üzerine söylediklerinde yeni olan nedir? Rodbertus da dahil kendinden önce gelen bütün sosyalist iktisatçýlarýn teorileri herhangi bir etki yaratmaksýzýn yokolup gittiði halde, nasýl
oluyor da, Marxýn artý-deðer teorisi, bütün uygar ülkelerde gökten düþen
bir yýldýrým gibi bir etki yaratýyordu?
Kimya tarihi bunu açýklayan bir örnek veriyor:
Geçen yüzyýlýn sonuna kadar phlogistic* teorinin hâlâ egemen
olduðunu biliyoruz. Bu teoriye göre, yanmanýn aslýnda þundan ibaret
olduðu varsayýlýyordu: varolduðu kabul edilen bir töz, phlogiston adýnda
mutlak yanýcý bir madde, yanan cisimden ayrýlýyordu. Bazý olaylarda
epeyce zorlanmasý [sayfa 183] gerekmekle birlikte bu teori, kimyasal olaylarýn çoðunu açýklamaya yetiyordu. Ne var ki, 1774te Priestleyin elde
ettiði bir tür hava öylesine saf ya da phlogistondan arýnmýþtý ki, normal
hava buna kýyasla çok karýþýk görünüyordu. O, buna, phlogistic ol* Simyacýlarýn yanma olayýnýn esasý kabul ettikleri uçucu madde inaný -ç.
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maktan çýkarýlmýþ hava adýný verdi. Ondan kýsa bir süre sonra Scheele,
Ýsveçte ayný türden bir hava elde etti ve bunun atmosferde varlýðýný
gösterdi. Ayrýca o, bu tür havanýn, kendi içersinde ya da normal hava
içersinde bir cisim yandýðý zaman yokolduðunu gördü ve bu yüzden
ona, ateþ-hava adýný verdi. Bu olgulardan þu sonuca ulaþtý ki, phlogiston ile atmosferin öðelerinden birisinin birleþmesinden (yani, yanmadan) doðan bileþim, tüpten kaçan ateþ ya da sýcaklýktan baþka bir
þey deðildi. *
Priestley ile Scheele, ellerinin altýndaki þeyin ne olduðunu bilmeksizin oksijen üretmiþ oluyorlardý. Bunlar, kendilerine ulaþtýðý biçimiyle
phlogistic kategorilerin tutsaðý olarak kalýyorlardý. Bütün phlogistic
görüþleri altüst edecek ve kimyada devrim yaratacak bir öðe, onlarýn
elinde kýsýr ve meyvesiz kalýyordu. Ama Priestley hemen bu buluþunu
Paristeki Lavoisierye bildirdi ve o da bu buluþ aracýlýðý ile bütün phlogistic kimyayý tahlil ederek, bu yeni tür havanýn yeni bir kimyasal öðe
olduðu ve yanmanýn, phlogistonun yanmakta olan cisimden ayrýlmasýndan deðil, bu yeni öðenin o cisimle bileþmesinden ileri geldiði sonucuna
ulaþtý. Böylece, phlogistic biçim içersinde baþaþaðý duran bütün kimyayý
ilk kez ayaklarý üzerine yerleþtiren o oldu. Ve o, daha sonra iddia ettiði
gibi, oksijeni, diðer ikisi ile ayný zamanda ve onlardan baðýmsýz olarak
üretmiþ olmamakla birlikte, onu yalnýzca ne ürettiklerini bilmeksizin
üretmiþ bulunan ötekiler karþýsýnda oksijenin gerçek bulucusudur.
Marxýn artý-deðer teorisi konusunda kendisinden öncekiler karþýsýndaki durumu, Lavoisiernin, Priestley ve Scheele karþýsýndaki durumu ile aynýdýr. Ürünlerin deðerinin þimdi bizim artý-deðer diye adlandýrdýðýmýz kýsmýnýn varlýðý, Marxtan çok önce saptanmýþtý. Ayrýca, azçok
bir kesinlikle bunun neden ibaret bulunduðu, yani bu artý-deðere elkoyan
tarafýndan karþýlýðýnda hiç bir eþdeðer ödenmeyen emeðin [sayfa 184]
ürününden ibaret olduðu da ortaya konmuþtu. Ama, kimse daha ötesine
gitmemiþti. Bazýlarý klasik burjuva iktisatçýlarý olsa olsa, emek, ürününün iþçi ile üretim araçlarýnýn sahibi arasýnda neye göre bölündüðünü
araþtýrmýþlardý. Ötekiler sosyalistler ise, bu bölüþmeyi adaletsiz bulmuþlar ve bu adaletsizliði ortadan kaldýrmanýn ütopik yollarýný araþtýrmýþlardý. Bunlarýn hepsi de, kendilerine devredildiði biçimiyle iktisadi kategorilerin tutsaðý olarak kalmýþlardý.
Marx, burada sahnede görünüyor. Ve bütün kendisinden önce
gelenlere tamamen karþýt bir görüþü benimsedi. Onlarýn çözüm diye
baktýklarý þeye, o, sadece bir sorun diye baktý. O, ele almak zorunda olduðu þeyin, ne phlogistic olmaktan çýkarýlmýþ hava, ne de ateþ-hava olmadýðýný, yalnýzca oksijen olduðunu görmüþtü  yani sorun, yalnýzca
bir ekonomik olguyu ortaya koymak ya da bu olgu ile sonsuz adalet ve
gerçek ahlak arasýndaki çatýþmaya iþaret etmek deðil, bütün iktisadý
18.

* Roscre-Schorlemmer, Ausführýiches Lehrbuch der Chemie, Braunschweig l874, I, s. 13 ve
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kökünden deðiþtirecek olan ve kullanmasýný bilen için bütün kapitalist
üretimi anlamada bir anahtar saðlayan bir olguyu açýklamaktý. Çýkýþ
noktasý olarak bu olgu ile, týpký Lavoisiernin oksijenden baþlayarak,
hazýr bulduðu phlogistic kimyanýn kategorilerini incelemesi gibi, o da
hazýr bulduðu bütün iktisat kategorilerini inceledi. Artý-deðerin ne
olduðunu anlamak için, Marxýn, deðerin ne olduðunu ortaya çýkarmasý
gerekiyordu. Her þeyden önce rikardocu deðer teorisini eleþtirmesi
gerekiyordu. Böylece, emeðin deðer üreten özelliðini tahlil etti ve deðeri
üreten emeðin ne olduðunu, ve bunu niçin ve nasýl yaptýðýný ilk o saptadý.
Deðerin, bu tür donmuþ emekten baþka bir þey olmadýðýný buldu ve
bu, Rodbertusun son nefesini verene kadar hiç kavramadýðý bir noktaydý.
Ardýndan Marx, metalarýn para ile baðýntýsýný inceledi ve metalarýn
özünde bulunan deðer sayesinde, metalarýn ve meta-deðiþiminin nasýl
ve niçin meta ve para karþýtlýðýný yaratmak zorunda bulunduðunu sergiledi. Onun bu temele dayanan para teorisi ilk tam kapsamlý teoridir ve
her yerde, zýmnen kabul edilmiþtir. Paranýn sermayeye dönüþmesini
tahlil etti ve bu dönüþmenin, iþgücünün alýmýna ve satýmýna dayandýðýný
gösterdi. Ýþgücünü, deðer-üretme özelliðini emeðin yerine koymak
suretiyle, rikardocu okulun yýkýlmasýna yolaçan güçlüklerden birisini,
yani sermaye ile [sayfa 185] emeðin karþýlýklý deðiþimini deðerin emek tarafýndan belirlendiði yolundaki rikardocu yasa ile uyumlu hale getirilmesi
olanaksýzlýðýný bir darbeyle çözümlemiþ oldu. Deðiþmeyen ve deðiþen
sermaye arasýndaki ayrýmý ortaya koyarak, artý-deðerin oluþum sürecinde
izlediði gerçek yolu en ufak ayrýntýlarýna kadar izleyebildi ve böylece
onu açýklayabildi ve kendisinden önceki iktisatçýlarýn hiç birisinin ulaþamadýðý bir þeyi baþarmýþ oldu. Bunlarýn sonucu, sermayenin kendi içersinde, ne Rodbertusun ve ne de burjuva iktisatçýlarýnýn ne iþe yarayacaðý
konusunda en ufak bir fikre sahip bulunmadýklarý, ama ikinci ciltte çarpýcý biçimde yeniden tanýtlandýðý, üçüncü ciltte daha da tanýtlanacaðý
gibi en karmaþýk iktisadi sorunlarýn çözümüne anahtar saðlayan bir ayrýmý koydu. Artý-deðer tahlilini daha da öteye götürdü ve onun iki biçimini, mutlak ve nispi artý-deðeri buldu. Ve bunlarýn kapitalist üretimin
tarihsel geliþmesinde, farklý, ve her seferinde belirleyici bir rol oynadýklarýný gösterdi. Bu artý-deðer temeli üzerinde elimizdeki ilk rasyonel ücret
teorisini geliþtirdi ve ilk kez, kapitalist birikimin tarihinin anahatlarýný ve
tarihsel eðiliminin bir serimini düzenledi. [sayfa 186]
5 Mayýs 1885te
Engels tarafýndan yazýlmýþtýr
Ýlk kez, K. Marx, Das Kapital,
Kritik der politischen Ökonomie,
Zweiter Band, Herausgegeben
von Friedrich Engels, Hamburg
1885te yayýmlanmýþtýr
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KARL MARKS
BÝRLEÞÝK DEVLETLER ULUSAL ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNE ÇAÐRI89

Ýþçi kardeþler,
Birliðimizin kuruluþ programýnda þöyle diyorduk: Batý Avrupayý,
Atlantiðin öte yakasýndaki köleliði sürdürmek ve yaygýnlaþtýrmak üzere
rezil bir haçlý seferine paldýr-küldür girmekten koruyan egemen sýnýflarýn
dirayetleri deðil, Ýngilterenin çalýþan sýnýflarýnýn bu canice çýlgýnlýða karþý
yiðitçe direnmeleri olmuþtur. Atlantiðin her iki yakasýnda yükselen iþçi
sýnýfý hareketini belirsiz bir süre için geri püskürtmek sonucunu verecek
bir savaþý durdurmak sýrasý þimdi size gelmiþtir.
Birleþik Devletleri apar-topar Ýngiltere ile bir savaþa sokmak telaþý
içinde olan Avrupalý güçlerin varolduklarýný [sayfa 187] söylememize gerek
yok. Ticaret istatistiklerine þöyle bir gözatmak bile, iç savaþýn terazinin
kefesini aniden öte yana eðmesiyle, Rusyanýn hammadde ihracatýnýn
ve Rusyanýn bundan baþka ihraç edecek bir þeyi yoktur Amerikan
rekabeti karþýsýnda geri çekilmekte olduðunu görmek için yeterlidir.
Amerikalý yarýcýlarý birer kýlýç haline getirmek, cumhuriyetçi devlet
adamlarýnýzýn, bilgelikleriyle, özel danýþman olarak seçtikleri bu despotik
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gücü, yaklaþmakta olan iflastan tam da zamanýnda kurtarmak olurdu.
Ama, þu ya da bu hükümetin belirli çýkarlarý bir yana, hýzla büyüyen
uluslararasý iþbirliðimizi bir yoketme savaþýna dönüþtürmek, bizi ezenlerin genel çýkarlarý gereði deðil midir?
Yeniden baþkanlýða seçiliþi dolayýsýyla Bay Lincolna yaptýðýmýz
bir kutlama çaðrýsýnda, Amerikan baðýmsýzlýk savaþý orta sýnýfýn ilerlemesi
için nasýl önemli olduysa, Amerikan iç savaþýnýn da iþçi sýnýfýnýn ilerlemesi
için o kadar önemli olacaðýna inandýðýmýzý ifade ettik. Ve, gerçekten
de, anti-köleci savaþýn zaferle sonuçlanmasý iþçi sýnýfýnýn tarihinde yeni
bir çýðýr açmýþtýr. Bizzat Birleþik Devletlerde, eski partilerinizin ve bunlarýn
profesyonel siyasetçilerinin kötü gözle baktýklarý baðýmsýz bir iþçi sýnýfý
hareketi, gözlerini yaþama o tarihten itibaren açmýþtýr. Ürün verebilmesi için yýllarca süren bir barýþ gereklidir. Ezilmesi için ise, Birleþik Devletler
ile Ýngiltere arasýnda bir savaþ gerekir.
Ýç savaþýn bunun ardýndan gelen elle dokunulur sonucu, elbet,
Amerikan iþçisinin durumunun kötüleþmesi oldu. Birleþik Devletlerde,
Avrupada olduðu gibi, korkunç bir ulusal borç kabusu iþçi sýnýfýnýn
omuzlarýna binmek üzere elden ele dolaþtý. Devlet adamlarýnýzdan birisi,
zorunlu geçim araçlarýnýn fiyatlarýnýn 1860tan bu yana %78 arttýðýný,
oysa hünersiz iþçi ücretinin yalnýzca %50, hünerli iþçi ücretinin de %60
arttýðýný söylüyor. Dilencilik, Amerikada, artýk, nüfustan daha hýzlý büyüyor diye yakýnýyor.
Dahasý, çalýþan sýnýflarýn sefaleti ile, finans aristokratlarýnýn,
Shoddy-aristokratlarýnýn90 ve savaþýn doðurduðu benzer mikroplarýn yenimoda lüksü birbirlerine hiç yakýþmýyorlardý. Ama bütün bunlara karþýn,
iç savaþ, köleleri serbest [sayfa 188] býrakmasýyla ve bunun sonucu sizin
kendi sýnýf hareketinize verdiði manevi hýzla bunu telafi etti. Yüce bir
amaçla kutsanmamýþ büyük bir toplumsal zorunluluk olmayan Eski
Dünya türünden bir ikinci savaþ, kölenin zincirlerini parçalayacaðý yerde,
özgür emekçiyi zincire vuracaktýr. Ardýnda býraktýðý birikmiþ sefalet,
kapitalistlerinize, iþçi sýnýfýnýn yürekli ve haklý özlemlerini düzenli bir ordunun ruhsuz kýlýcýyla derhal kesip atma güdüsünü ve araçlarýný saðlayacaktýr.
Þu halde, iþçi sýnýfýnýn nihayet tarih sahnesine artýk baðýmlý
hizmetkarlar olarak deðil de, kendi sorumluluðunun bilincinde ve sözdeefendileri savaþ diye baðýrýrken, barýþ diye dayatabilen baðýmsýz bir güç
olarak çýktýðýný bütün dünyaya tanýtlamak, bu þanlý görev, size düþüyor.
[sayfa 189]

Londra, 12 Mayýs 1869
Address to the National Labour
Union of the United States
baþlýðý ile bildiri olarak
1869da Londrada yayýmlanmýþtýr
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FRÝEDRÝCH ENGELS
ALMANYADA KÖYLÜ SAVAÞINA
ÖNSÖZ91

1870 TARÝHLÝ ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ

BU YAPIT, daha yeni tamamlanmýþ bulunan karþý-devrimin dolaysýz etkisi altýnda, 1850 yazýnda Londrada yazýlmýþtý; 1850de, Hamburgda, Karl Marks tarafýndan yönetilen iktisadi ve siyasal bir dergi
olan Neue Rheinische Zeitungun92 [Yeni Ren Gazetesi] 5. ve 6. sayýlarýnda yayýmlandý. Almanyadaki siyasal dostlarým bu yapýtýn yeniden basýlmasýný istiyorlar ve ben de onlarýn bu isteðine uyuyorum, çünkü bu
yapýt, ne yazýk ki, hâlâ güncel bir deðer taþýyor.
Bu çalýþma, yeni bir kiþisel belge verme iddiasýnda deðil; tersine,
köylü ayaklanmalarý ve Thomas Münzer ile ilgili tüm gereçler, Zimmermanndan93 alýnmýþtýr. Zimmermannýn kitabý, þurada burada bazý
eksiklikler olsa da, hâlâ olgularýn en iyi derlemesi olarak kalýr. Zaten
Zimmermann da, konusunu çok sever. Kitabýn her yanýnda ezilen sýnýf
yararýna [sayfa 190] kendini gösteren o devrimci içgüdü, onu aþýrý-solun
Frankfurttaki en iyi temsilcilerinden biri durumuna getirmiþti. O günden
beri, kuþkusuz biraz yaþlanmýþ olmalý.
Buna karþýlýk, Zimmermannýn kitabýnda iç baðlantýnýn bulunmadýðý, onun, zamanýnda tartýþýlan dinsel ve siyasal sorunlarý, çaðdaþ sýnýf
savaþýmlarýnýn yansýsý olarak sunma baþarýsýný gösteremediði, bu sava-
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þýmlarda, ezenler ve ezilenlerden, kötüler ve iyilerden, ve en sonunda
da kötülerin zaferinden baþka bir þey görmediði, savaþýmýn patlak vermesini olduðu gibi sonucunu da belirleyen toplumsal iliþkileri kavrayýþýnýn son derece eksik olduðu her ne kadar doðruysa da, bunun kusuru,
bu kitabýn yayýmlandýðý dönemdedir. Hatta bu kitabýn, zamaný için,
henüz çok gerçekçi olduðu, ve idealist Alman tarihçilerinin yapýtlarý
arasýnda, övülmeye deðer bir istisna oluþturduðu bile söylenebilir.
Benim açýklamam, savaþýmýn tarihsel akýþýný ancak kalýn çizgileri
içinde þöyle bir çizerek, Köylüler Savaþýnýn kökenini, bu savaþa katýlan
çeþitli partiler tarafýndan alýnan konumlarý, bu partilerin davranýþlarýný
açýklamak için baþvurduklarý siyasal ve dinsel teorileri, ve son olarak
savaþýmýn sonucunu, sýnýflarýn toplumsal yaþamýnýn tarihsel koþullarýnýn
zorunlu sonuçlarý olarak göstermeye çalýþýr. Baþka bir deyiþle, ben, Almanyanýn siyasal düzeninin, bu düzene karþý ayaklanmalarýn, çaðýn
siyasal ve dinsel teorilerinin, tarým, sanayi, ulaþtýrma yollarý, emtia ve
para ticaretinin bu ülkede eriþmiþ bulunduklarý geliþme derecesinin
nedenleri deðil, ama sonuçlarý olduklarýný göstermeye çalýþtým. Tarihin
tek materyalist görüþü olan bu görüþ, benden deðil, Markstan gelir; bu
görüþ, onun 1848-49 Fransýz devrimi üzerine, yukarda adý geçen dergide
yayýmlanan çalýþmalarýnda, ve Louis Bonaparteýn 18 Brumairei adlý
yapýtýnda bulunur.
1525 Alman devrimi ile 1848-49 Alman devrimi arasýndaki benzerlik, benim bu yapýtý yazdýðým sýralarda, gözden kaçmayacak kadar
açýktý. Bununla birlikte, olaylarýn genel akýþýnýn, orada [1525te, -ç.] olduðu gibi burada da [1848-49da da, -ç.], [sayfa 191] çeþitli yerel ayaklanmalarýn,
birbiri ardýna, bir tek ve ayný prensler ordusu tarafýndan ezilmesi sonucunu veren benzeþmesi yanýnda, her iki durumda da, kent burjuvazisinin
davranýþýndaki, bazan gülünçlüðe kadar varan benzeyiþ yanýnda, son
derece açýk ve seçik farklýlýklar da var:
1525 devriminden kim yararlandý? Prensler. 1848 devriminden
kim yararlandý? Büyük Hükümdarlar, Avusturya ve Prusya. 1525in küçük
prenslerinin arkasýnda, onlara vergi ödemekle baðýmlý küçük-burjuvalar
vardý; 1850nin büyük prenslerinin ardýnda, Avusturya ve Prusyanýn
ardýnda ise, devlet borcu aracýyla bunlarý çarçabuk kendilerine baðýmlý
kýlan modern büyük burjuvalar var. Ve büyük burjuvalarýn arkasýnda
da, proleterler.
Bu tümcede, Alman büyük burjuvazisinin gereðinden çok övüldüðünü söylemek zorunda kalmaktan üzgünüm. Alman büyük burjuvazisi, Prusyada olduðu gibi, Avusturyada da, devlet borcu aracýyla
krallýðý çarçabuk kendine baðýmlý kýlma fýrsatýný buldu; ama bu fýrsattan
hiçbir zaman, hiçbir yerde yararlanamadý.
1866 savaþýndan sonra, Avusturya, göksel bir baðýþ gibi, burjuvazinin eline düþmüþtür; ama bu burjuvazi egemen olmasýný bilmez, hangi
konuda olursa olsun güçsüz ve yeteneksizdir. O sadece bir þey bilir.
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Emekçilere karþý, bunlar kýmýldar kýmýldamaz, sert davranmak. Sadece
Macarlarýn buna gereksinmeleri olduðu içindir ki, dümeni elinde tutar.
Ya Prusyada? Gerçi devlet borcu ölçüsüz bir biçimde artmýþtýr,
bütçe sürekli olarak açýk verir, kamu harcamalarý her yýl büyür, burjuvalar
Mecliste çoðunluða sahiptir, onlar olmadan ne vergiler artýrýlabilir, ne
de yeni borçlanmalara gidilebilir  ama nerde burjuvalarýn devlet
üzerindeki iktidarlarý? Daha birkaç ay önce, bütçe yeniden açýk verdiði
zaman, son derece uygun bir konumlarý vardý. Sadece azýcýk bir direngenlikle, birçok ödün kopartabilirlerdi. Ama ne yapýyorlar? Hükümetin,
ayaklarýnýn dibine, ve sadece bu yýl deðil, ama gelecekteki her yýl için
de, 9 milyon koymalarýna izin verme tenezzülünde bulunmasýný, yeterli
bir ödün sayýyorlar. [sayfa 192]
Meclisin bu zavallý ulusal-liberallerini, hak ettiklerinden çok
kýnamak istemem. Bunlarýn, arkalarýnda bulunan kimseler tarafýndan,
burjuvazi yýðýný tarafýndan yüzüstü býrakýldýklarýný biliyorum; burjuvazi
yýðýný egemen olmak istemiyor: 1848in anýsý henüz onda çok canlý.
Alman burjuvazisinin neden bu kadar büyük bir korkaklýk gösterdiðini daha ilerde göstereceðiz.
Kaldý ki, yukarda aktarýlan tümce, dipten doruða doðrulanmýþ
bulunuyor. 1850den bu yana, artýk Prusya ya da Avusturyanýn çevirdiði
dolaplara alet olmaktan baþka bir iþe yaramayan küçük devletlerin,
gitgide daha belirgin bir biçimde arka plana geçtiklerini; Avusturya ile
Prusya arasýnda, sonunda, Avusturyanýn kendi eyaletlerini elde tuttuðu,
Prusyanýn, dolaysýz ya da dolaylý olarak, tüm kuzeyi kendine baðýmlý
kýldýðý, oysa üç Güney-Doðu devletinin þimdilik ortadan kalkmýþ bulunduðu 1866 metazori çözümüne baðlanan, durmadan daha þanlý savaþýmlarýn birbirlerini izlediklerini görüyoruz.
Bütün bu büyük devlet olaylarýnýn, Alman iþçi sýnýfý bakýmýndan
sadece þu önemi var.
Birinci olarak, genel oy hakký sayesinde, iþçiler, yasama Meclisinde, kendilerini doðrudan doðruya temsil ettirme olanaðýný elde etmiþlerdir.
Ýkinci olarak, Prusya, tanrýsal hukukun üç öbür tacýný elçabukluðu
ile yokederek ilk iyi örneði vermiþtir. Artýk ulusal-liberaller bile, bu iþten
sonra, ülkelerinin, bir zamanlar inandýklarý gibi, tanrýsal hukukun ayný
lekesiz tacýna hâlâ sahip bulunduðuna inanmýyorlar.
Üçüncü olarak, artýk Almanyada, devrimin ancak bir tek ciddi
düþmaný var: Prusya hükümeti.
Ve dördüncü olarak da, Avusturyalý-Almanlar, son bir kez olarak,
kendilerine, ne olmak istediklerini: Alman mý, Avusturyalý mý olmak istediklerini; daha çok neye baðlandýklarýný: Almanyaya mý, yoksa Leithaötesi eklentilerine mi baðlandýklarýný sormalýdýrlar. Bir seçim yapmaya
karar verme zorunda olduklarý uzun süreden beri açýktý, ama küçükburjuva demokrasisi bunu hep gizledi. [sayfa 193]
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1866 yýlýnýn, o zamandan beri bir yandan ulusal-liberaller ile
öte yandan halkçýlar arasýnda býkkýnlýk getirinceye kadar tartýþýlan
öbür önemli anlaþmazlýklarýna gelince, daha sonraki yýllarýn tarihi, bu
iki görüþün, aslýnda ayný sýnýrlý anlayýþýn karþýt kutuplarý olduklarý için,
birbirleri ile o kadar zorlu bir biçimde savaþtýklarýný tanýtlayacaktýr.
1866 yýlý, Almanyadaki toplumsal iliþkilerde hemen hiçbir deðiþiklik yapmadý. Hepsi de bürokratik sýnýrlara uyarlanmýþ, aðýrlýk ve
uzunluk ölçülerinin tekleþtirilmesi, gidip-gelme özgürlüðü, meslek özgürlüðü vb. gibi birkaç burjuva reformu, öbür batý Avrupa ülkeleri burjuvalarý
tarafýndan, uzun zamandan beri elde edilen þeylerin düzeyine bile eriþmez, ve baþlýca afeti, yani bürokratik yetkiler sistemini olduðu gibi býrakýr.
Kaldý ki, proletarya için, gidip-gelme özgürlüðü üzerindeki, yurttaþlýk
haklarý üzerindeki, pasaportlarýn kaldýrýlmasý vb. üzerindeki bütün bu
yasalar, günlük polis uygulamalarý yüzünden tamamen düþsel bir duruma getirilmiþlerdir.
1866 devlet olaylarýndan çok daha önemli olan þey, Almanyada,
sanayi ve ticaretin, denizyollarý, telgraf ve buharlý transatlantik denizciliðinin, 1848den sonraki geliþmesidir. Bu ilerlemeler, ayný zaman parçasý
içinde Ýngilterede ve hatta Fransada gerçekleþtirilen ilerlemeler yanýnda
ne kadar küçük kalýrlarsa kalsýnlar, gene de Almanya için görülmemiþ
ilerlemelerdir, ve ona, bu yirmi yýl boyunca, baþka bir dönemdeki yüzyýlýn
verdiðinden çok daha fazlasýný vermiþlerdir. Almanya, dünya ticareti
içine, gerçekten ve geri dönülmez bir biçimde, ancak þimdi sürüklenmiþ
bulunuyor. Sanayicilerin sermayeleri hýzla birikmiþ, ve bunun sonucu,
burju-vazinin toplumsal önemi artmýþtýr. Sýnai gönencin (refahýn) en
saðlam belirtisi, spekülasyon, bol bol çiçek açmakta, ve kontlar ve dükler,
onun zafer arabasýna zincirlenmiþ bulunmaktadýrlar. Alman sermayesi
yolu açýk olsun! þimdi Rus ve Rumen demiryollarýný yapýyor, oysa daha bundan ancak 15 yýl önce, Alman demiryollarý, Ýngiliz giriþimcilerinin
desteðini dileniyordu. Peki ama burjuvazi nasýl oldu da siyasal egemenliði de eline geçirmedi, nasýl oldu da hükümet karþýsýnda bu kadar
korkakça davrandý?
Alman burjuvazisinin, gözde Cermen davranýþý içinde [sayfa 194]
bulunan, çok geç kalmak gibi bir bahtsýzlýðý var. Gönenci, öbürBatý Avrupa ülkeleri burjuvazisinin siyasal bakýmdan çökmeðe yüz tuttuðu bir
dönem ile düþümdeþ. Ýngilterede, burjuvazi, kendi öz temsilcisi olan
Brightý, sonuçlarý bakýmýndan tüm burjuva egemenliðine zorunlu olarak
son verecek bir olay pahasýna, seçim hakkýnda bir geniþleme pahasýna,
hükümete sokabildi. Sýnýf olarak, cumhuriyet döneminde, 1849 ve 1850
de, sadece iki yýl egemen olabildiði Fransada, burjuvazi, toplumsal varlýðýný, ancak siyasal egemenliðini Louis Bonaparte ile ordunun ellerine
vererek uzatabildi. Ve, Avrupanýn en ileri üç ülkesi arasýndaki karþýlýklý
etki son derece artmýþ bulunduðu için, bugün, burjuvazinin, siyasal
iktidarýný, bu iktidar Ýngiltere ve Fransada daha þimdiden yitirilmiþ bir
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duruma gelmiþken, Almanyada rahat rahat kurabilmesi, artýk olanaklý
deðildir.
Burjuvaziyi, daha önce egemen olmuþ tüm sýnýflardan ayýrdeden
özellik þudur ki, bu sýnýfýn geliþmesinde, tüm, egemenlik araçlarýnýn,
öyleyse, en baþta, sermayelerinin tüm artýþýnýn, onu siyasal egemenliðe
gitgide daha elveriþsiz bir duruma getirmekten baþka bir sonuç vermeyen bir dönüm noktasý vardýr. Büyük burjuvalarýn arkasýnda da,
proleterler var. Burjuvazi, sanayiini, ticaretini, ve ulaþtýrma araçlarýný
geliþtirdiði ölçüde, proletaryayý doðurur. Ve, her yerde mutlaka ayný
olamayan ve mutlaka ayný geliþme derecesine eriþmesi gerekmeyen
belli bir anda, astarýnýn, proletaryanýn, kendisini hýzla aþtýðýný farketmeye
baþlar. Bu andan itibaren, siyasal egemenliðini tek baþýna sürdürme
gücünü yitirir; koþullara göre, iktidarýný paylaþtýðý ya da tamamen kendilerine býraktýðý baðlaþýklar arar.
Almanyada, bu dönüm noktasýna, burjuvazi tarafýndan, daha
1848de eriþilmiþti. Ve iþte o anda, Alman burjuvazisi, Alman proletaryasýndan çok, Fransýz proletaryasýndan korkuya kapýldý. Paristeki 1848
Haziran çarpýþmalarý, kendisini neyin beklediðini ona gösterdiler. Alman
proletaryasý, ayný ürün için tohumun Almanyada da ekildiðini, ona tanýtlayacak bir kaynaþma içindeydi; ve o günden sonra da, burjuvazinin
siyasal eylemindeki sivrilik köreldi. Baðlaþýklar aradý, kendini onlara
yok pahasýna sattý  ve, bugün, tek adým ilerlemiþ deðil. [sayfa 195]
Bu baðlaþýklarýn hepsi de gerici niteliktedir: ordusu ve bürokrasisi
ile birlikte krallýk, büyük feodal soyluluk, önemsiz küçük toprak aðalarý,
ve hatta papaz sürüsü. Burjuvazi, salt o deðerli postunu kurtarmak için,
artýk kendine madrabazlýk edecek hiç bir þey kalmayana dek, bütün
bu kalabalýk ile uyuþtu ve birleþti. Ve proletarya ne kadar geliþiyor, ne
kadar kendi sýnýf niteliðini sezmeye, kendi sýnýf bilinci ile davranmaya
baþlýyorsa, burjuvazi de o kadar korkak bir duruma geliyordu. Prusyalýlarýn son derece kötü stratejisi, Sadovada, Avusturyalýlarýn daha da
kötü stratejisini yendiði zaman, aslýnda Sadovada kendisi de yenilmiþ
bulunan Prusya burjuvasýnýn mý, yoksa Avusturya burjuvasýnýn mý daha
rahat ve daha sevinçli bir soluk aldýðýný söylemek, çok güçtü.
Bizim büyük burjuvalarýmýz, 1870te, tastamam orta burjuvalarýn
1525te davrandýklarý gibi davranýyorlar. Küçük-burjuvalara, zanaatçýlara
ve dükkancýlara gelince, onlar da hep ayný kalacaklardýr. Onlar büyük
bur-juvazi katýna yükselmeyi umar, proletarya içine düþmekten korkarlar.
Korku ile umut arasýnda, savaþým sýrasýnda postlarýný kurtaracak, ve
sonra da kazananla birleþeceklerdir; onlarýn özelliði budur.
Proletaryanýn siyasal ve toplumsal eylemi, 1848den bu yana, sanayideki geliþme düzeyini izlemiþtir. Alman iþçilerinin, bugün, sendikalarý, kooperatifleri, siyasal örgüt ve birlikleri içinde, seçimlerde ve
sözümona Reichstagda oynadýklarý rol, Almanyanýn, þu son yirmi yýlda,
farkýna varmadan, nasýl bir dönüþüme uðradýðýný gösterir. Henüz ne
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Fransýzlar, ne de Ýngilizler bu iþi baþaramamýþken, Parlamentoya iþçileri
ve iþçi temsilcilerini göndermeyi baþarmak, Alman iþçilerinin, sadece
onlarýn, en büyük övüncesidir.
Ama, 1525 yýlý ile olan benzerlikten, henüz proletarya da kurtulmaz. Sadece ve tüm yaþamý boyunca ücrete indirgenmiþ sýnýf, henüz
Alman halkýnýn çoðunluðunu oluþturmaktan çok uzaktýr. Öyleyse o da
baðlaþýklar arama zorundadýr. Ve bu baðlaþýklar da, ancak küçük-burjuvalar, kentler lumpen-proletaryasý, küçük köylüler ve tarým gündelikçileri
arasýnda bulunabilirler.
Küçük-burjuvalardan daha önce sözettik. Onlara ancak [sayfa 196]
zaferden sonra güvenilebilir, ve o zaman da, meyhanede, kulaklarý
patlatan zafer çýðlýklarý atarlar. Gene de, onlar arasýnda, iþçilere kendiliklerinden katýlan çok iyi öðeler vardýr.
Lumpen-proletarya, bu karargahýný büyük kentlerde kurmuþ, bütün sýnýflardan gelen en bozulmuþ bireyler tortusu, olanaklý tüm baðlaþýklar içinde, en kötü olanýdýr. Bu ayaktakýmý, tamamen satýlýk ve küstahtýr. Fransýz iþçileri, devrimler sýrasýnda, evlerin duvarýna: Hýrsýzlara ölüm!
yaftasýný yapýþtýrdýklarý, ve hatta bunlardan birçoðunu kurþuna dizdikleri
zaman, bu iþi, kuskusuz, mülkiyet aþklarýndan ötürü deðil, ama her
þeyden önce, bu güruhtan kurtulmanýn gerektiði bilinci ile yaptýlar. Bu
serserileri savunucu olarak kullanan, ya da bunlara dayanan her iþçi
önderi, sadece harekete ihanet ettiðini kanýtlar.
Küçük köylüler çünkü büyükleri burjuvaziye katýlýr çeþitli türlere
ayrýlýrlar.
Bunlar ya soylu efendileri için hâlâ angarya iþler gören feodal
köylülerdir.  Burjuvazi bu insanlarý serflikten kurtarma görevini yerine
getire-medikten sonra, bunlarý, kurtuluþlarýný artýk sadece iþçi sýnýfýndan
bekleyebileceklerine inandýrmak güç olmayacaktýr.
Ya da ortakçý-kiracýlar (métayers). Bu durumda, genel olarak
Ýrlandadaki iliþkilerin týpkýsý yürürlüktedir. Toprak kirasý o kadar yüksektir
ki, ürün þöyle böyle olduðu zaman, köylü ve ailesi ancak geçinebilirler,
ve kötü olduðu zaman, açlýktan ölecek hale gelirler, kiracý kirayý ödeyebilecek bir durumda deðildir ve tamamen toprak sahibinin baðýmlýlýðý
altýna düþer ve onun insafýna kalýr. Bu türlü insanlar için, burjuvazi ancak buna zorunlu kaldýðý zaman bir þey yapar. Öyleyse bunlar kurtuluþlarýný iþçilerden baþka kimden bekleyebilirler?
Geriye, kendi toprak parçalarýný iþleyen köylüler kalýr. Bunlar,
çoðu kez, ipoteklerden öylesine bunalmýþlardýr ki, ortakçý-kiracý, toprak
sahibine ne ölçüde baðýmlý ise, bunlar da tefeciye o ölçüde baðýmlýdýrlar.
Bunlara da o sefil, ve iyi ya da kötü hasada baðlý olduðu için, kararsýz
ücretlerinden baþka bir þey kalmaz. Bunlar, burjuvaziden, her ne olursa
olsun, bütün öbür kategorilerden daha da az bir þey [sayfa 197] bekleyebilirler, çünkü burjuvanýn, tefeci kapitalistin en çok ezdiði bunlarýn ta kendisidir. Bununla birlikte, topraklarý aslýnda kendilerine deðil, ama tefeciye
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ait olsa da, bunlar, çoðu kez topraklarýna çok baðlýdýr. Gene de bunlar,
ancak halka baðlý bir hükümet, tüm ipotek borçlarýný bir tek devlet borcuna dönüþtüreceði, ve böylece faiz oranýný düþüreceði zaman, tefeciden
kurtarýlabileceklerine inandýrýlabilirler. Ve bu iþi de, sadece iþçi sýnýfý
gerçekleþtirebilir.
Büyük ve orta toprak mülkiyetinin egemen olduðu her yerde,
ücretli tarým iþçileri, kýrlardaki en kalabalýk sýnýfý oluþtururlar. Tüm Kuzey
ve Doðu Almanyada bu böyledir, ve kent sanayi iþçileri, en kalabalýk
doðal baðlaþýklarýný, iþte bu sýnýfta bulurlar. Büyük toprak sahibi ya da
büyük çiftlik kiracýsý ile tarým iþçisi arasýndaki iliþkiler, kapitalist ile sanayi
iþçisi arasýndaki iliþkilerin týpkýsýdýr. Birine yardýmcý olan önlemler,
öbürüne de yardýmcý olacaktýr. Sanayi iþçileri, ancak ve ancak, burjuvalarýn sermayesini, yani üretim için zorunlu hammaddeleri, makine ve
aletleri, yiyecekleri, toplumun mülkü, yani kendileri tarafýndan ortaklaþa
kullanýlan kendi mülkleri durumuna dönüþtürerek, kurtulabilirler. Bunun
gibi, tarým iþçileri de, korkunç sefaletlerinden, ancak ve ancak, her þeyden önce, eðer baþlýca çalýþma nesneleri olan toprak, büyük köylüler
ile daha da büyük feodal beylerin özel mülkiyetinden alýnýp, toplumsal
mülk durumuna dönüþtürülür ve tarým iþçileri kooperatifleri tarafýndan
kendi ortak hesaplarýna iþlenirse, kurtulabileceklerdir. Ve burada, uluslararasý Bâle iþçi kongresinin,100 toprak mülkiyetini kolektif, ulusal mülkiyet durumuna dönüþtürmekte toplumun çýkarý olduðunu ilân eden
ünlü kararý ile karþýlaþýyoruz. Bu karar, özellikle, büyük toprak mülkiyetinin, ve geniþ alanlarýn bir tek efendi ve birçok ücretli ile iþletilmesinin
varolduðu ülkeleri gözetiyordu. Oysa, bu durum, genel olarak, her zaman
Almanyada egemendir, ve bu nedenle, sözkonusu karar, Ýngiltereden
sonra özellikle bu ülke için uygun idi. Kýr proletaryasý, tarýmsal ücretliler,
hükümdarlar ordularýnýn, büyük bölümleri bakýmýndan, kendisinden
kurulduklarý sýnýfý oluþtururlar. Bu sýnýf, genel oy hakký gereðince, þimdi
parlamentoya, o feodaller ve toprak aðalarý sürüsünü yollayan sýnýftýr;
ama ayný zamanda, kent sanayi iþçilerine en yakýn [sayfa 198] olan, onlarla
ayný yaþam koþullarýný paylaþan, onlarýnkinden bile derin bir sefalet
içinde bulunan sýnýftýr da. Ufalanmýþ ve daðýnýk olduðu için, bu sýnýf
güçsüzdür; ama hükümet ve aristokrasi onun gizli gücünü o kadar iyi
bilirler ki, bu sýnýfýn bilgisiz kalmasý için, okullarý kasten durgunluk içinde
býrakýrlar. Alman iþçi hareketinin en ivedi görevi, bu sýnýfý canlandýrmak,
ve onu kendi izinde sürüklemektir. Tarým iþçileri yýðýnýnýn kendi öz çýkarlarýný kavrayacaðý gün, Almanyada gerici, feodal, bürokratik ya da
burjuva bir hükümet olanaksýz olacaktýr.
11 Þubat 1870 dolaylarýnda
Engels tarafýndan yazýlmýþtýr
Almanyada Köylü Savaþýnýn ikinci
baskýsýnda (Leibzig, Ekim 1870) yayýmlanmýþtýr
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1875 TARÝHLÝ ÜÇÜNCÜ BASKI ÝÇÝN
1870 TARÝHLÝ ÖNSÖZE EK

Yukardaki satýrlar, bundan dört yýldan çok bir zaman önce yazýldý;
ama bugün de tüm deðerlerini koruyorlar. Sadova ve Almanyanýn
bölüþülmesinden sonra doðru olan þey, Sedan ve Kutsal Alman Prusya
imparatorluðunun102 kurulmasýndan sonra da doðrulanmýþ bulunuyor.
Sözümona büyük siyasetin dünyayý sarsan olaylarýnýn, tarihsel hareketin yönü üzerinde yapabildikleri deðiþiklikler o kadar küçük ki!
Buna karþýlýk, bu dramatik olaylarýn yapabildikleri þey, bu hareketin hýzýný artýrmak olmuþtur. Ve, bu bakýmdan, yukardaki dünyayý
sarsan olaylarýn yaratýcýlarý, istemeyerek, herhalde hiç de dilemedikleri,
ama, ister istemez katlanmak zorunda kaldýklarý baþarýlar kazanmýþlardýr.
1866 savaþý, eski Prusyayý, daha o zamandan, en derin temellerine kadar sarsmýþtý. 1848den sonra, batý eyaletlerinin baþkaldýrmýþ 
burjuva olduðu kadar proleter sanayi öðelerini eski disiplin altýna almak
için çok güçlük çekildi; ama baþarýldý, ve, doðu eyaletleri toprak aðalarýnýn çýkarlarý ile ordunun çýkarlarý, devlet içinde, yeni baþtan egemen
oldu. [sayfa 199]
1866da, hemen tüm Kuzey-Batý Almanya, Prusyalý oldu. Tanrýsal
hukuka dayanan Prusya tacýnýn, gene tanrýsal hukuka dayanan öbür üç
tacý oburca yutarak kendi kendine verdiði onarýlmaz tinsel zarar bir
yana býrakýlýrsa, krallýðýn aðýrlýk merkezi o zaman önemli ölçüde Batýya
kaydý. Beþ milyon Renanyalý ve Vestefalyalý, Kuzey Almanya Konfederasyonunun ilhak ettiði Almanlarýn önce dört milyonu tarafýndan
doðrudan doðruya, sonra da altý milyonu tarafýndan dolaylý bir biçimde,
güçlendirildi. Ve, 1870te, bunlara sekiz milyon Güney-Batýlý Alman daha
eklendi, öyle ki, bundan böyle, yeni imparatorluk içinde, (aralarýnda,
ayrýca, 2 milyon da Polonyalý bulunan Elbenin doðusundaki altý eyaletin)
14,5 milyon eski Prusyalýsý ile, toprak aðalarýnýn Prusya türü katýlaþmýþ
feodalizminden uzun zamandan beri kurtulmuþ 25 milyon, karþý karþýya
gelmiþ bulunuyorlardý. Böylece, Prusya devlet yapýsýnýn tüm temellerini
sarsan þey, Prusya ordusunun zaferlerinin ta kendisidir; toprak aðalarýnýn
egemenliði, hükümet için bile gitgide çekilmez bir duruma geldi. Ama,
ayný zamanda, son derece hýzlý sýnai geliþme, toprak aðalarý ile burjuvalar
arasýndaki savaþýmýn yerine, burjuvalar ile iþçiler arasýndaki savaþýmý
geçirmiþti, öyle ki, eski devletin toplumsal temelleri içerde de tam bir
altüst oluþa uðradý. 1840tan sonra yavaþ yavaþ daðýlan krallýðýn temel
varlýk koþulu, soyluluk ile burjuvazi arasýndaki savaþýmdý, krallýk bu
savaþým içinde dengeyi saðlýyordu; artýk soyluluðu burjuvazinin baskýsýna
deðil, ama tüm varlýklý sýnýflarý iþçi sýnýfýnýn baskýsýna karþý korumanýn
önem kazandýðý andan itibaren, eski salt krallýk, özel olarak bu erekle
hazýrlanmýþ devlet biçimi olan bonapartçý krallýða dönüþme zorunda
kaldý. Prusyanýn bu bonapartçýlýða geçiþini bir baþka yerde (Konut Soru-
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nu, 2. fasikül, s. 26 vd.) çözümledim. Orada belirtmediðim, ama burada
son derece önemli olan þey þudur ki, bu geçiþ, Prusyanýn, 1848den
sonra ileriye doðru attýðý en büyük adým olmuþtur  Prusya, modern
geliþmenin bu derecede gerisinde kalmýþtý. Prusya henüz yarý-feodal
bir devletti; oysa bonapartçýlýk, ne olursa olsun, feodalizmin ortadan
kaldýrýlmasýna dayanan modern bir devlet [sayfa 200] biçimidir. Öyleyse,
Prusya, bir çok feodalite kalýntýsýnýn iþini bitirmeye, toprak aðalarýný,
toprak aðalarý olarak gözden çýkarmaya karar vermelidir. Elbette, bu iþ,
en hafifletilmiþ biçimler altýnda, ve: Immer langsam voran* atasözüne
göre olur. Örneðin, o ünlü bölgeler örgütlenmesinde böyle oldu. Toprak
aðasýnýn, kendi topraðý üzerindeki feodal ayrýcalýklarý kaldýrýlýr, ama bu
iþ, bu ayrýcalýklarý, büyük toprak sahiplerinin tümünün, tüm bölge üzerindeki ayrýcalýklarý olarak yeniden yürürlüðe koymak için yapýlýr. Ayrýcalýk, ayrýcalýk olarak kalýr, sadece feodal lehçeden burjuva aðzýna geçirilir. Katýlaþmýþ Prusyalý tipi toprak aðasý, zorla, Ýngiliz Squireýna benzer
bir þey durumuna dönüþtürülür: ve öyle karþý gelmeye de pek bir gereksinme duyulmadý, çünkü biri ne kadar budala ise, öbürü de o kadar
budaladýr.
Demek ki, Prusyanýn tuhaf yazgýsý, onun 1808-1813te baþlamýþ,
ve 1848de de az biraz sürdürmüþ bulunduðu burjuva devrimini, bu
yüzyýlýn sonuna doðru, gönül açýcý bonapartçýlýk biçimi altýnda tamamlamasýný istedi. Ve her þey iyi gider, eðer dünya uslu uslu olduðu yerde
kalýr, ve eðer hepimiz uzun yýllar yaþarsak, belki de, 1900de, Prusya hükümetinin tüm feodal kurumlarý gerçekten kaldýrdýðýný, ve en sonunda.
Prusyanýn, Fransanýn, 1792de bulunduðu noktaya vardýðýný görebiliriz.
Feodalizmin kaldýrýlýþý, eðer düþüncemizi olumlu bir biçimde söylemek istersek, burjuva düzeninin kuruluþu anlamýna gelir. Aristokratik
ayrýcalýklar yürürlükten kalktýkça, mevzuat burjuva bir nitelik kazanýr.
Ve burada, Alman burjuvazisi ile hükümet arasýndaki iliþkilerin tam da
üstüne basýyoruz. Hükümetin bu aðýraksak ve ufak tefek reformlarý
yapma zorunda kaldýðýný gördük. Ama o, burjuvaziye, bu küçük ödünlerden herbirini, burjuvalara yapýlmýþ bir özveri olarak, taçtan büyük güçlüklerle kopartýlmýþ, buna karþý burjuvalarýn da hükümete bir þey vermesi
gereken bir ödün olarak gösterdi. Ve burjuvalar da, bu iþin içyüzünü
çok iyi bildikleri halde, yutturmacayý kabul ettiler. Berlinde, Reichstag
ve meclisteki tüm tartýþmalarýn temelinde yatan o sessiz uzlaþmanýn
nedeni budur: Bir yandan, hükümet, [sayfa 201] salyangoz gidiþi ile, yasalarý
burjuvazinin çýkarlarý yönünde deðiþtirir; sanayiin geliþmesi karþýsýna,
feodalite ve küçük devletlerin partikülarizmi tarafýndan çýkarýlan engelleri
yok eder; para, aðýrlýk ve uzunluk ölçülerinin birliðini saðlar; meslek ve
dolaþým özgürlüðünü gerçekleþtirerek, Almanyanýn iþgücünü, tam ve
sýnýrsýz bir biçimde sermayenin emrine verir; ticaret ve spekülasyonu
* Eriþir menzili maksuduna aheste giden. -ç.
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kayýrýr, öte yandan, burjuvazi tüm gerçek siyasal iktidarý hükümete býrakýr; vergileri ve devlet borçlarýný onaylar; ona asker verir, ve yeni reformlara yasal bir biçim vermek için ona yardým eder, öyle ki, eski polis
iktidarý, güvenilmez kimselere karþý tüm gücünü korur. Burjuvazi, kerteli
toplumsal kurtuluþunu, kendi öz siyasi iktidarýndan hemen vazgeçme
pahasýna satýn alýr. Elbette, böylesine bir uzlaþmayý burjuvazi için kabul
edilebilir bir duruma getiren baþ neden, hükümet korkusu deðil, proletarya korkusudur.
Bizim burjuvazinin siyasal alandaki görünüþleri ne kadar içler
acýsý olursa olsun, sýnai ve tecimsel bakýmdan, ödevini yerine getirdiði
yadsýnamaz. Sanayi ve ticaretin, bu yapýtýn ikinci baskýsýnýn giriþinde
belirtmiþ bulunduðumuz yükseliþi, o zamandan beri, daha da büyük
bir güçle geliþti. Bu bakýmdan, 1869dan bu yana, Ren-Vestefalya sanayi
bölgesinde olup bitenler, Almanya için gerçekten görülmemiþ þeylerdir,
ve bu yüzyýlýn baþýnda Ýngiltere fabrika bölgelerinde görülen hýzlý geliþmeyi anýmsatýr. Ve Saksonya ve Yukarý-Silezyada, Berlinde, Hanover
ve liman kentlerinde de ayný þey olacaktýr. En sonunda bir dünya ticaretimiz, gerçekten büyük bir sanayiimiz, gerçekten modern bir burjuvazimiz var; buna karþýlýk gerçek bir batkýya (krach) uðradýk,105 ve gerçek,
güçlü bir proletaryaya da sahip bulunuyoruz.
Geleceðin tarihçisi için, Spickeren, Mars-la-Tour ve Sedan toplarýnýn gürlemesi ve bunlarýn tüm sonucu, 1869-1874 Almanyasýnýn tarihinde, Alman proletaryasýnýn iddiasýz, dingin, ama kesintisiz geliþmesinden
çok daha az önem taþýyacaktýr. Daha 1870te, Alman iþçileri çetin bir
sýnamadan geçtiler: bonapartçý savaþ kýþkýrtýcýlýðý ve bunun doðal sonucu: Almanyadaki genel ulusal coþku. Sosyalist Alman [sayfa 202] iþçileri bir
an bile þaþkýnlýða kapýlmadýlar. En küçük bir ulusal þovenlik göstermediler. En çýlgýn zafer sarhoþluklarý ortasýnda, ölçülü kaldýlar, Fransýz
Cumhuriyeti ile denksever ve ilhaksýz bir barýþ istediler; ve sýkýyönetim
bile onlarý susturamadý. Ne savaþlarýn övüncünden, ne de Alman imparatorluðunun gözkamaþtýrýcýlýðý üzerindeki gevezeliklerden etkilendiler;
tek erekleri, tüm Avrupa proletaryasýnýn kurtuluþu olarak kaldý. Baþka
hiç bir ülke iþçilerinin, þimdiye kadar, bu kadar aðýr, bu kadar parlak bir
sýnamadan geçmemiþ olduklarý söylenebilir.
Savaþ zamanýnýn sýkýyönetimini, barýþ zamanýnýn yurt ihaneti,
görevlilere karþý aðýr suç ve saldýrý davalarý, sonra da durmadan artan
polis sýkýcýlýklarý izledi. Volksstaatýn54 üç dört yazarý, genel kural olarak,
ayný zamanda hapiste bulunuyordu, öbür gazetelerde de, orantýlý olarak,
durum bunun týpkýsýydý. Partinin biraz tanýnmýþ her sözeni (hatip), yýlda
en az bir kez, hemen her zaman suçluluk kararý aldýðý mahkemeler
karþýsýna çýkýyordu. Sürgünler, zoralýmlar, toplantýlarýn daðýtýlmasý, dolu
gibi yaðýyordu; ama hepsi boþuna. Tutuklanan ya da sürülen her militanýn yeri, bir baþkasý tarafýndan dolduruluyordu; bozulan her toplantý
yerine, iki baþka toplantý isteniyordu; polisin keyfe baðlý yönetimi, dayan-
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ma ve yasalara sýký sýkýya uyma aracýyla hafifletilerek, altedildi. Tüm
kýyýcýlýklar, gözetilen ereðe karþýt bir sonuç verdiler; iþçi partisini yýkmak
ya da sadece boyun eðdirmek þöyle dursun, bu kýyýcýlýklar, tersine, ona
durmadan yeni üyeler kazandýrýp parti örgütünü güçlendirdiler. Bireysel
olarak burjuvalara karþý olduðu gibi, yetkelere (otoritelere) karþý savaþýmlarýnda da, iþçiler, her yerde, kafaca ve ahlâkça onlardan üstün göründüler ve, özellikle iþverenleri ile olan çatýþmalarýnda, þimdi onlarýn, yani
iþçilerin kültürlü insanlar, oysa kapitalistlerin ise kabasaba kimseler olduklarýný tanýtladýlar. Ve, bununla birlikte, savaþýmlarýný, davalarýndan
ne kadar emin ve üstünlüklerinin ne kadar bilincinde olduklarýný gösteren bir mizah duygusu ile yürütüyorlardý. Tarihsel olarak hazýrlanmýþ bir
alan üzerinde, böylesine yürütülen bir savaþým, büyük sonuçlar vermeli.
Ocak seçimlerinde107 saðlanan baþarýlar, modern iþçi hareketi tarihinde, bugüne kadar eþine raslanmayan baþarýlardýr ve tüm Avrupada
uyandýrdýklarý [sayfa 203] þaþkýnlýk tamamen yerinde idi.
Alman iþçilerinin, öbür Avrupa iþçilerine göre, baþlýca iki üstünlüðü
var. Birincisi, Alman iþçileri, Avrupanýn en teorisyen halkýna mensupturlar; üstelik, sözümona kültürlü Almanyada iyiden iyiye yitip gitmiþ
olan teorik anlayýþý korumuþlardýr. Eðer daha önce Alman felsefesi, hele Hegel felsefesi olmasaydý, Alman bilimsel sosyalizmi olmuþ olacak
tek bilimsel sosyalizm hiç bir zaman kurulamazdý. Ýþçilerin teorik anlayýþý olmasaydý, onlar bu bilimsel sosyalizmi hiç bir zaman özümlemiþ
olduklarý derecede özümleyemezlerdi. Ve bu üstünlüðün ne kadar büyük
bir üstünlük olduðunu, bir yandan, her türlü teoriye karþý, çeþitli sendikalarýn kusursuz örgütleniþine karþýn, Ýngiliz iþçi hareketinin pek bir ilerleme
göstermemesinin baþlýca nedenlerinden biri olan kayýtsýzlýk, ve, öte
yandan da, prudonculuk tarafýndan, ilk biçimi içinde Fransýzlar ve Belçikalýlarda, sonradan, Bakunin eliyle karikatürleþtirilmiþ biçimi içinde,
Ýspanyol ve Ýtalyanlarda yaratýlan anlaþmazlýk ve karýþýklýk tanýtlar.
Ýkinci üstünlük, Almanlarýn, iþçi hareketine, zaman bakýmýndan
aþaðý yukarý en son gelmiþ olmalarýdýr. Týpký teorik Alman sosyalizminin,
doktrinlerinin tüm fantezi ve ütopyalarýna karþýn, bütün zamanlarýn en
büyük kafalarý arasýnda sayýlan ve bugün doðruluklarýný bilimsel olarak
tanýtladýðýmýz birçok düþünleri öncelemiþ bulunan üç adamýn, Saint-Simon, Fourier ve Owenýn omuzlarý üzerinde yükseldiðini hiç bir zaman
unutmayacaðýi gibi, pratik Alman iþçi hareketi de, Ýngiliz ve Fransýz [iþçi
-ç.] hareketinin omuzlarý üzerinde geliþtiðini, onlarýn pahalýya edinilmiþ
deneylerinden sadece yararlanýp, þimdi o zaman çoðu kaçýnýlmaz olan
yanýlgýlarýndan kaçýnýlabildiðini hiç bir zaman unutmamalýdýr. Ýngiliz
trade-unionlarý ile Fransýz siyasal iþçi savaþýmlarýnýn geçmiþi olmasaydý,
hele Paris Komünü tarafýndan verilen devsel atýlým olmasaydý, bugün
hareketin neresinde olurduk?
Alman iþçilerinin, durumlarýnýn üstünlüklerinden, az görülür bir
zeyreklikle yararlanmasýný bildiklerini kabul etmek gerek. Bir iþçi hareketi
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varolalý beri, savaþým, ilk kez olarak, teorik, siyasal ve pratik iktisadi (kapitalistlere karþý direnç) [sayfa 204] üç yönü içinde, uyum, baðlantý, ve yöntem ile yürütülmüþtür. Alman [iþçi -ç.] hareketinin yenilmez gücü, iþte,
deyim yerindeyse, bu tekmerkezli (concentrique) saldýrýdadýr.
Bir yandan, elveriþli konumlarý nedeniyle, öte yandan Ýngiliz [iþçi
-ç.] hareketinin adasal özellikleri ve Fransýz [iþçi -ç.] hareketinin zorla
bastýrýlmasý sonucu, Alman iþçileri, þimdilik proleter savaþýmýn ön safýnda
yer almýþ bulunuyorlar. Olaylarýn, bu þeref yerini ne kadar zaman onlara
býrakacaðý önceden söylenemez. Ama, bu yeri tuttuklarý sürece, görevlerini, gerektiði gibi yerine getireceklerdir, bunu ummak gerek... Bunun
için, tüm savaþým ve ajitasyon alanlarýndaki çabalarýný bir kat daha
artýrmalýdýrlar. Önderlerin ödevi, özellikle, bütün teorik sorunlar üzerinde
gitgide daha çok bilgi edinmek, günü geçmiþ dünya görüþlerinin geleneksel lakýrdýlarýnýn etkisinden kendilerini gitgide daha çok kurtarmak,
ve sosyalizmin bir bilim durumuna geldiðinden bu yana, bir bilim olarak
yürütülmek, yani irdelenmek istediðini hiç mi hiç unutmamak olacaktýr.
Buna göre, böylece kazanýlan gitgide daha açýk görüþleri, iþçi yýðýnlarý
arasýnda, artan bir çabayla yaymak, ve parti ve sendikalar örgütünü gitgide daha güçlü bir biçimde saðlamlaþtýrmak önem kazanacaktýr. Ocak
ayýnda verilen sosyalist oylar, her ne kadar daha þimdiden oldukça güzel bir orduyu temsil ediyorlarsa da, henüz Alman iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunu oluþturmaktan çok uzaktýrlar; ve, kýr nüfusu arasýndaki propagandanýn baþarýlarý ne kadar yüreklendirici olursa olsun, özellikle bu alanda
yapýlacak daha çok þey kalýyor. Yani savaþmayý gevþetmek sözkonusu
deðil; tersine, bir kent arkasýndan bir baþka kenti, bir seçim çevresi arkasýndan bir baþka seçim çevresini düþmanýn elinden söküp almak gerek; ama, her þeyden önce, hiç bir yurtsever þovenlik kabul etmeyen,
ve hangi ulustan gelirse gelsin, proleter hareketin her yeni ilerleyiþini
sevinçle selamlayan gerçek enternasyonal anlayýþý korumak sözkonusu.
Eðer Alman iþçileri böyle davranmakta devam ederlerse, hareketin baþýnda yürüyeceklerdir demiyorum, sadece herhangi bir ulus iþçilerinin
hareketin baþýnda yürümeleri, hareketin yararýna deðildir ama savaþ
çizgisi üzerinde þerefli bir yer tutacaklar ve, hesapta olmayan aðýr sýnavlar
ya da büyük olaylar, onlardan daha [sayfa 205] çok cesaret, daha çok karar
ve daha çok erke istediði zaman, pusatlanmýþ ve hazýr olacaklardýr.
[sayfa 206]

Londra. 1 Temmuz 1874
Friedrich Engels, Der
Deutsche Bauernkrieg,
Leipzig 1875de
yayýmlanmýþtýr
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FRÝEDRÝCH ENGELS

KARL MARKS
ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNDEN
CENEVREDEKÝ RUS KESÝMÝNÝN KOMÝTE
ÜYELERÝNE108

Yurttaþlar,
Genel Konsey, 22 Mart tarihli toplantýsýnda programýnýzýn ve
tüzüðünüzün Uluslararasý Ýþçi Birliðinin genel tüzüðüne uygun olduðunu
oybirliði ile ilan etti. Sizin kesimin Enternasyonale katýlmasýný derhal
kabul etti. Genel Konseyde sizin temsilciniz olma þerefli görevini almam
yolundaki önerinizi sevinçle kabul ediyorum.
Programýnýzda þöyle diyorsunuz: Polonyayý ezen imparatorluk
boyunduruðunun, her iki ulusun da Polonyanýn olduðu kadar Rusyanýn
da siyasal ve toplumsal kurtuluþunu eþit bir biçimde köstekleyen bir
engel olduðu...
Rusyanýn Polonyayý gaspetmesinin, Almanyada ve, dolayýsýyla,
tüm Kýtada askeri bir rejimin varolmasýna tehlikeli bir destek ve gerçek
bir neden saðladýðýný da ekleyebilirdiniz. [sayfa 207] Demek ki, Polonyanýn
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zincirlerini parçalamaya çalýþmakla, Rus sosyalistleri, askeri rejimi
yoketme gibi aðýr bir görevi üstlenmektedirler; Avrupa proletaryasýnýn
bütünüyle kurtuluþunun bir önkoþulu olarak bu gereklidir.
Birkaç ay önce St. Petersburgdan gönderilen Flerovskinin
Rusyada Ýþçi Sýnýfýnýn Durumu adlý yapýtýný aldým. Bu, Avrupa için gerçekten aydýnlatýcý. Sözde-devrimciler tarafýndan bile Kýtaya yayýlan Rus
iyimserliði, bu yapýtta acýmasýzca teþhir edilmiþ. Bir-iki yerinde, salt teorik
açýdan yapýlacak eleþtirileri tamamýyla karþýlamadýðýný söylesem bile
bu ona deðerinden bir þey yitirtmez. Bu, ciddi bir gözlemcinin, yorulmak
bilmez bir kiþinin, önyargýsýz bir eleþtirmenin, büyük bir artistin ve, her
þeyden önce, baskýnýn bütün biçimleri ve bütün ulusal ilahileri karþýsýnda
hoþgörüsüz ve üretici sýnýflarýn bütün çilelerini ve bütün özlemlerini hararetle paylaþan bir kimsenin kitabý.
Flerovski ve öðretmeniniz Çerniþevski gibilerinin bu yapýtlarý Rusyaya gerçekten saygýnlýk kazandýrmakta ve sizin ülkenizin de çaðýmýzýn
hareketine katýlmaya baþladýðýný tanýtlamaktadýr. [sayfa 208]
Kardeþçe selamlar
KARL MARX
Narodnoye Dyeto, n° 1,
Cenevre, 15 Nisan 1870te
yayýmlanmýþtýr
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Londra, 24 Mart 1870

KARL MARKS
GÝZLÝ YAZIÞMA109
(PARÇA)

4) Genel Konseyi Ýngiltere Federal Konseyinden ayýrma sorunu.
Bu öneri, LEgalite110 kurulmazdan çok önce, Genel Konseyde
bir ya da iki Ýngiliz üye tarafýndan zaman zaman yapýla gelmiþtir. Hemen
her zaman oybirliði ile reddedilmiþtir.
Devrimci inisiyatif herhalde, Fransadan gelecekse de, Ýngiltere
tek baþýna ciddi bir iktisadi devrimin manivelasý olabilir. Artýk köylülerin
bulunmadýðý ve toprak mülkiyetinin birkaç elde toplanmýþ olduðu tek
ülke budur. Kapitalist biçimin, yani büyük ölçekli birleþik emeðin kapitalist efendilerin ellerinde bulunmasý durumunun, üretimin fiilen tümünü
kucakladýðý tek ülke budur. Nüfusun büyük bir çoðunluðunun ücretli
emekçilerden oluþtuðu tek ülke budur. [sayfa 209] Sýnýf mücadelesinin ve
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iþçi sýnýfýnýn Trade-Unions tarafýndan örgütlenmesinin belirli bir olgunluk ve evrensellik kazanmýþ olduðu tek ülke budur. Dünya pazarý üzerindeki egemenliði yüzünden, iktisadi konulardaki her devrimin derhal
tüm dünyayý etkilemek zorunda olduðu tek ülke budur. Toprakbeyliði
ve kapitalizm nasýl Ýngilteredeki klasik örneklerse, öte yandan bunlarýn
yýkýlmalarýnýn maddi koþullarý da en çok burada olgunlaþmýþtýr. Þimdi
artýk proleter devriminin bu büyük manivelasýný doðrudan elinde bulundurma gibi sevindirici bir durumda bulunan Genel Konseyin bu manivelayý yalnýzca Ýngilizlerin ellerine býrakmasý ne büyük budalalýk, hatta
diyebiliriz ki, ne büyük suç!
Ýngilizler, toplumsal devrim için gerekli her türlü malzemeye sahipler. Sahip olmadýklarý þey, genelleþtirme anlayýþý ve devrimci coþkudur.
Bunu onlara yalnýzca Genel Konsey saðlayabilir, ve böylelikle buradaki
ve, dolayýsýyla, her yerdeki gerçek devrimci hareketi hýzlandýrabilir. Zaten
sahip bulunduðumuz etki, bundan kýsa bir süre öncesine kadar Ýngiliz
iþçileri üzerinde hâlâ büyük bir etkiye sahip bulunan Avamdaki [Avam
Kamarasý. -ç.] ve Lordlardaki [Lordlar Kamarasý. -ç.] radikal diye adlandýrýlanlar dýþýnda, Pall Mall Gazette, Saturday Review, Spectator ve
Fortnightly Review111 gibi egemen sýnýflarýn en akýllý ve etkili gazeteleri
tarafýndan da doðrulanmýþtýr. Bunlar bizi açýkça iþçi sýnýfýný zehirlemekle
ve ondaki Ýngiliz ruhunu hemen hemen yoketmekle ve devrimci sosyalizme itmiþ olmakla suçluyorlar.
Bu deðiþikliði gerçekleþtirmenin tek yolu, Uluslararasý Birliðin
Genel Konseyi gibi ajitasyonda bulunmaktadýr. Genel Konsey olarak,
uygulanmalarý sonucunda sonradan kamuoyuna Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn
kendiliðinden hareketleriymiþ gibi gözükecek önlemler alabiliriz (örneðin
Toprak ve Emek Birliðini112 kurmak).
Genel Konsey dýþýnda bir Bölgesel Konsey kurulursa bunun ilk
sonuçlan ne olur?
Genel Konsey ile Sendikalar Genel Konseyi arasýnda kalan Bölgesel Konseyin hiç bir otoritesi olmaz. Öte yandan, [sayfa 210] Enternasyonalin Genel Konseyi bu büyük manivelayý yitirir. Perde arkasýndan ciddi
eylem yerine gösteriþçi gevezeliði yeðleseydik, LEgalitenin, Genel
Konsey böylesi külfetli bir iþlev bileþimine neden izin veriyor, yolundaki
sorusunu açýkça yanýtlamak hatasýný belki de iþlerdik.
Ýngiltere, ötekilerle birlikte sýradan bir ülke olarak ele alýnamaz.
Sermayenin metropolü olarak ele alýnmasý gerekir.
5) Genel Konseyin Ýrlanda Affýna Ýliþkin Kararý Sorunu.
Ýngiltere, toprakbeyliðinin ve Avrupa kapitalizminin kalesiyse, resmi Ýngiltereye gerçekten aðýr bir darbe indirilecek tek nokta Ýrlandadýr.
Birincisi, Ýrlanda Ýngiliz toprakbeyliðinin kalesidir. Eðer Ýrlandada
yenilgiye uðrayacak olursa, Ýngilterede de yenilir. Bu, Ýrlandada yüz
kez daha kolaydýr, çünkü oradaki iktisadi mücadele tamamýyla toprak
mülkiyeti üzerinde yoðunlaþmýþtýr, çünkü bu mücadele ayný zamanda
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ulusaldýr, ve çünkü oradaki halk Ýngilterede olduðundan daha devrimci
ve öfkelidir. Ýrlandadaki toprakbeyliði salt Ýngiliz ordusuyla sürdürülmektedir. Ýki ülke arasýndaki zoraki birlik113 sona erdiði anda, Ýrlandada,
derhal, modasý geçmiþ biçimler içersinde olsa bile, bir toplumsal devrim
patlak verecektir. Ýngiliz toprakbeyliði yalnýzca büyük bir servet kaynaðýný
yitirmekle kalmayacak, en büyük manevi gücünü, yani Ýngilterenin
Ýrlanda üzerindeki egemenliðini temsil etmeyi de yitirecektir. Öte yandan,
Ýngiliz proletaryasýnýn kendi toprakbeylerinin Ýrlandadaki gücüne dokunmamasý, bu toprakbeylerini Ýngilterede de yenilmez yapmaktadýr.
Ýkincisi, Ýngiliz burjuvazisi yoksul Ýrlandalýlarý göçe zorlayarak
Ýngilteredeki iþçi sýnýfýný baský altýnda tutmak üzere Ýrlandanýn yoksulluðunu sömürmekle kalmamýþ, proletaryayý iki düþman kampa da bölmüþtür. Keltli iþçinin devrimci ateþi ile, saðlam ama yavaþ olan Anglo-Sakson iþçinin karakteri birbirini tutmaz. Tersine, Ýngilteredeki bütün
büyük sanayi merkezlerinde Ýrlanda proletaryasý ile Ýngiliz proletaryasý
arasýnda derin karþýtlýklar vardýr. Ortalama bir Ýngiliz iþçisi, ücretleri ve
yaþam düzeyini düþüren Ýrlandalý iþçiden, rakip olarak, nefret eder.
Ona karþý ulusal ve dinsel [sayfa 211] antipati besler. Ona, Kuzey Amerikanýn
Güney devletlerindeki yoksul beyazlarýn zenci kölelerine baktýklarýna
benzer bir gözle bakar. Ýngilterenin proleterleri arasýndaki bu karþýtlýk,
burjuvazi tarafýndan yapay olarak beslenmekte ve desteklenmektedir.
Burjuvazi, kendi iktidarýný sürdürmesinin gerçek sýrrýnýn bu bölünme
olduðunu biliyor.
Bu karþýtlýk Atlantiðin öte yakasýnda da yineleniyor. Kendi topraklarýndan öküzler ve koyunlar tarafýndan sürülüp çýkartýlan Ýrlandalýlar,
nüfusun çok büyük, durmadan büyüyen bir kesimini oluþturduklarý Kuzey Amerikaya toplaþýyorlar. Tek düþünceleri, tek tutkularý, Ýngiltereye
besledikleri kindir. Ýngiliz ve Amerikan hükümetleri (ya da bunlarýn
temsil ettikleri sýnýflar), Birleþik Devletler ile Ýngiltere arasýndaki üstü örtülü mücadeleyi sürdürmek için bu duygularý istismar ediyorlar. Böylelikle, Atlantiðin her iki yakasýndaki iþçiler arasýnda içten ve kalýcý bir
ittifaký, ve dolayýsýyla onlarýn kurtuluþlarýný engelliyorlar.
Dahasý, Ýrlanda, Ýngiliz hükümetinin büyük bir düzenli ordu beslemesi için tek bahanedir; ki bu ordu, gerektiðinde, daha önce de olduðu
gibi, askeri eðitimini Ýrlandada tamamladýktan sonra Ýngiliz iþçilere karþý
kullanýlabilir.
Son olarak, Ýngiltere, bugün, eski Romada devasa boyutlarda olmuþ olan þeyin bir yinelenmesini görüyor. Bir baþka ulusu ezen her
ulus, kendisini zincire vurur.
Demek ki, Uluslararasý Birliðin Ýrlanda sorunu karþýsýndaki tavrý
çok açýktýr. Gereksindiði ilk þey, Ýngilteredeki toplumsal devrimi teþvik
etmektir. Bunun için de, Ýrlandada aðýr bir darbe indirmek gerekir.
Genel Konseyin Ýrlanda affýna iliþkin kararlarý, mevcut zoraki birliði
(yani Ýrlandanýn köleleþtirilmesini), olanaðý varsa, eþit ve özgür kon-
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federasyona, gerekiyorsa, kesin ayrýlmaya dönüþtürmenin, uluslararasý
adaletten tamamen ayrý olarak, Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu için bir
önkoþul olduðunu pekiþtirecek olan öteki kararlara bir giriþtir ancak.
[sayfa 212]

28 Mart 1870 dolaylarýnda
Marx tarafýndan yazýlmýþtýr
Ýlk kez Die Neue Zeit, Bd. 2,
n° 15, 1902de yayýmlanmýþtýr
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KARL MARKS
FRANSADA ÝÇ SAVAÞ114

FRÝEDRÝCH ENGELSÝN GÝRÝÞÝ115

Enternasyonal Genel Konseyinin Fransada Ýç Savaþ Üzerindeki
çaðrýsýnýn yeni bir baskýsýný hazýrlamaya ve buna bir giriþ eklemeye ansýzýn çaðrýldým. Bundan ötürü, burada, en özsel noktalara deðinmekten
baþka bir þey yapamam.
Daha büyük olan bu çalýþmadan önce, Genel Konseyin FransýzAlman savaþý üzerindeki daha kýsa olan iki çaðrýsýný veriyorum. Ýlkin, Ýç
Savaþta, birincisi olmaksýzýn kendi baþýna iyice anlaþýlabilir olmayan
ikinci çaðrýya iletmede bulunulduðu için. Sonra, gene Marks tarafýndan
yazýlmýþ bulunan bu iki çaðrýda, týpký Ýç Savaþ derecesinde, yazarýn
kanýtýný ilk kez olarak Louis Bonaparteýn 18 Brumaireinde [sayfa 213] ver-
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diði, ve büyük tarihsel olaylarýn nitelik, anlam ve zorunlu sonuçlarýný,
daha bu olaylar gözümüzün önünde olup bittiði ya da daha yeni tamamlandýðý anda açýkça kavranmasýný saðlayan þaþýlasý yeteneðin üstün örnekleri olduklarý için. Ve son olarak da, Almanyada bugün bile, bu
olaylarýn, Marks tarafýndan önceden bildirilmiþ bulunan sonuçlarýna
katlanma zorunda olduðumuz için.
Birinci çaðrýnýn önceden haber verdiði þeyin, yani eðer Almanya
nýn Louis Bonapartea karþý savunma savaþý, Fransýz halkýna karþý bir
fetih savaþý biçiminde yozlaþýrsa, baðýmsýzlýk savaþý116 denilen savaþlardan sonra Almanya üzerine çökmüþ bulunan tüm acýlarýn yeni bir yoðunlukla yeniden canlanacaklarý kehanetinin gerçekleþtiði görülmedi mi?
Demagoglara117 karþý kovuþturmalarýn yerini almak üzere, ayný keyfe
baðlý polis yönetimi ile, yasanýn týpatýp ayný korkunç yorumlama biçimi
ile, olaðanüstü yasa118 ve sosyalist avýnýn geçtiði Bismarck egemenliði
altýnda bir baþka yirmi yýl daha yaþamadýk mý?
Alsas-Lorenin ilhakýnýn Fransayý Rusyanýn kollarýna atacaðý, ve
bu ilhaktan sonra, Almanyanýn, ya Rusyanýn haraca baðlanmýþ uþaðý
durumuna geleceði, ya da kýsa bir soluk alma zamanýndan sonra, yeni
bir savaþa, ve doðrusunu söylemek gerekirse, bu ýrklar savaþýna, birleþmiþ Latin ve Slav ýrklarýna karþý bir savaþa hazýrlanma zorunda kalacaðý
yolundaki kehanet harfi harfine gerçekleþmedi mi? Fransýz illerinin ilhaký,
Fransayý Rusyanýn kollarýna itmedi mi? Küçük Prusyanýn, Avrupanýn
birinci gücü olmadan önce, Kutsal-Rusyanýn ayaklarýna serme alýþkanlýðýnda bulunduðu hizmetlerden daha da aþaðýlýk hizmetler sunacak kadar
alçalan Bismarck, tam yirmi yýl boyunca, çarýn gözüne girmek için boþuna çabalamadý mý? Ve daha birinci günü, prenslerin bütün ittifak antlaþmalarýnýn toz olup gidecekleri bir savaþ tehdidinin, Demoklesin kýlýcý
gibi, her gün kafamýzýn üzerinde sallanýp durduðu görülmüyor mu?
Sonucunun mutlak belirsizliðinden baþka hiç bir þeyi kesin olmayan bir
savaþ, tüm Avrupayý onbeþ-yirmi milyon silahlý adamýn kýrýp geçirmesine
teslim edecek [sayfa 214] bir ýrklar savaþý; ve eðer bu savaþ henüz patlak
vermiyorsa, bunun tek nedeni büyük askeri devletlerden en güçlüsünün
onun sonal sonucunu önceden görme mutlak olanaksýzlýðý karþýsýnda
korkuya kapýlmýþ bulunmasýdýr.
1870 uluslararasý iþçi siyasetinin bu parlak ve yarý unutulmuþ öngörü kanýtlarýný yeniden Alman iþçilerinin gözü önüne sermek, þimdi
her zamandan daha zorunludur.
Bu iki çaðrý için doðru olan þey, Fransada Ýç Savaþ üzerindeki
çaðrý için de doðrudur. 28 Mayýs günü, Komünün son savaþçýlarý, Belleville119 yamaçlarý üzerinde, üstün düþman güçlerine yenik düþüyor, ve
iki gün sonra, 30 Mayýs günü, Marks, Genel Konsey önünde, Paris Komününün tarihsel anlamýnýn birkaç keskin, ama öylesine kavrayýþlý, ve
özellikle bu konuda yazýlmýþ son derece zengin yazýnýn tümünde eþi
boþuna aranacak derecede doðru çizgi içinde belirlenmiþ bulunduðu
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bu çalýþmayý okuyordu.
Fransanýn 1789dan sonraki iktisadi ve siyasal geliþmesi sonucu,
elli yýldan bu yana, Pariste hiç bir devrim proleter bir niteliðe bürünmeksizin patlak verememiþtir; öyle ki, zaferden sonra, onu kaný pahasýna
satýnalmýþ bulunan proletarya, kendi öz istemleri ile sahneye giriyordu.
Bu istemler, Paris iþçileri tarafýndan eriþilmiþ bulunan olgunluk derecesine göre, azçok bulanýk, hatta karýþýk idiler; ama, kýsacasý, hepsi de
kapitalistler ile iþçiler arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasýný gözetiyorlardý. Bu iþin nasýl yapýlacaðý ise, doðrusunu söylemek gerekirse, bilinmiyordu. Ama, henüz biçimi içinde ne kadar belirsiz olursa olsun, isteðin kendisi, tek baþýna, kurulu toplumsal düzen için bir tehlike içeriyordu; bu istemi ileri süren iþçiler henüz silahlý idiler; öyleyse iktidarda bulunan burjuvalar için, iþçilerin silahsýzlandýrýlmasý birinci görevdi. Bundan
ötürü, iþçilerin kaný pahasýna kazanýlmýþ her devrimden sonra, iþçilerin
yenilgisi ile sonuçlanan yeni bir mücadele patlak verir.
Bu, ilk kez olarak 1848de böyle oldu. Parlamenter muhalefetin
liberal burjuvalarý, kendi partilerinin egemenliðini saðlama baðlayacak
seçim reformunun gerçekleþmesini istedikleri þölenler düzenlediler. Hükümete karþý mücadelelerinde, gitgide halka daha çok baþvurma zorunda [sayfa 215] kaldýklarýndan, giderek burjuvazinin radikal ve cumhuriyetçi
katmanlarýna üstünlük tanýmalarý gerekiyordu, Ama, onlarýn arkasýnda
da devrimci iþçiler duruyordu, ve bu iþçiler, 1830dan120 bu yana, burjuvalarýn ve hatta cumhuriyetçilerin düþündüklerinden çok daha büyük
bir siyasal baðýmsýzlýk kazanmýþ bulunuyorlardý. Hükümet ile muhalefet
arasýndaki bunalým patlak verince, iþçiler sokak savaþlarýna giriþtiler.
Louis-Philippe toz oldu, ve onunla birlikte seçim reformu da; onun yerine, zafer kazanmýþ iþçilerin kendilerinin niteledikleri gibi, toplumsal
cumhuriyet kuruldu. Toplumsal cumhuriyetten ne anlaþýlmasý gerektiðini
ise, kimse, hatta iþçiler bile pek bilmiyordu. Ama þimdi iþçilerin silahlarý
vardý ve devlet içinde bir güç idiler. Bundan ötürü, iktidarda bulunan
cumhuriyetçi burjuvalar ayaklarý altýndaki topraðýn daha saðlam bir
duruma geldiðini sezer sezmez, ilk amaçlarý iþçileri silahsýzlandýrmak
oldu. Bu iþ þöyle yapýldý: verilen söz, bile bile çiðnenerek, proleterler
açýkça horgörülerek, iþsizleri uzak bir ile sürmeye giriþerek, iþçiler 1848
Haziran ayaklanmasýna götürüldüler. Hükümet sayýca üstün güçler toplamaya dikkat etmiþti. Beþ günlük kahramanca bir mücadeleden sonra,
iþçiler ezildiler. O zaman savunmasýz tutsaklar arasýnda, Roma Cumhuriyetinin yýkýlmasýný hazýrlayan iç savaþlar günlerinden bu yana bir benzeri
görülmemiþ bulunan bir insan kýrýmýna giriþildi. Proletarya kendi öz çýkarlarý ve kendi öz istemleri ile ayrý bir sýnýf olarak onun karþýsýna çýkma
cüretinde bulunur bulunmaz, burjuvazi öcalmada hangi çýlgýnca yýrtýcýlýða kadar yükselebileceðini ilk kez gösteriyordu. Ve gene de 1848,
1871 burjuvazisinin kudurganlýðý karþýsýnda henüz bir çocuk oyunundan
baþka bir þey olmadý.
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Ceza, kendini bekletmedi. Eðer proletarya henüz Fransayý yönetemiyor idiyse, burjuvazi de artýk yönetemiyordu. Hiç deðilse burjuvazinin
henüz çoðunlukla kralcý eðilimde olduðu, ve üç hanedancý parti121 ile
bir dördüncü cumhuriyetçi parti biçiminde bölündüðü bu dönemde
demek istiyorum. Serüvenci Louis Bonaparteýn, bütün kilit noktalarýný
ordu, polis, yönetim mekanizmasý elegeçirmesini ve 2 Aralýk 1851 günü122 burjuvazinin son kalesi olan Ulusal Meclisi havaya uçurmasýný
saðlayan þeyler de, burjuvazinin bu [sayfa 216] iç çekiþmeleridir. Ýkinci Ýmparatorluk, ve onunla birlikte de Fransanýn bir siyaset ve maliye serüvencileri çetesi tarafýndan sömürülmesi baþladý; ama ayný zamanda, sanayi
de, Louis-Philippein, büyük burjuvazinin sadece küçük bir bölümünün
baþkalarýný dýþtalayýcý egemenliði ile birlikte soysuz ve pýsýrýk sisteminin
ona hiç bir zaman veremeyeceði bir atýlým kazandý. Louis Bonaparte,
burjuvalarý iþçilere karþý, ve sýrasý gelince iþçileri de burjuvalara karþý
koruma bahanesi ile, kapitalistlerin elinden siyasal iktidarlarýný aldý; ama,
buna karþýlýk, egemenliði, spekülasyon ve sýnai etkinliði, uzun sözün
kýsasý, tüm burjuvazinin yükselme ve zenginleþmesini, görülmemiþ derecede kolaylaþtýrdý. Bununla birlikte, imparator sarayý çevresinde toplanan büyük çaplý rüþvet ve soygun da çok daha yüksek bir derecede
geliþip, bu zenginleþme üzerinden büyük yüzdeler vurdular.
Ama Ýkinci Ýmparatorluk demek, Fransýz þovenizmine bir çaðrý,
Birinci Ýmparatorluðun 1814te yitirilen sýnýrlarýnýn, ya da en azýndan Birinci Cumhuriyet 123 sýnýrlarýnýn yeniden kurulmasýnýn istenmesi demekti.
Eski krallýk sýnýrlarý içinde, ve aslýnda, 1815in daha da budanmýþ sýnýrlarý
içinde bir Fransýz Ýmparatorluðu  bu durum uzun zaman süremezdi.
Devirli savaþlar ve toprak geniþletmeleri zorunluluðu, iþte buradan geliyordu. Ama Fransýz þovenlerinin imgeleme gücünü, Renin sol Alman kýyýsýnýn fethi kadar büyüleyen bir baþka fetih yoktu. Ren üzerinde bir fersah
karelik yer, Alplerde ya da baþka herhangi bir yerdeki on fersah karelik
bir yerden çok daha çekici geliyordu onlara. Ýkinci Ýmparatorluk varlýðýný
sürdürdükçe, Renin sol kýyýsýna bir kerede ya da parça parça yeniden
dönüþ istemi, bir zaman sorunundan baþka bir þey deðildi. 1866 Avusturya-Prusya savaþý124 ile bunun zamaný geldi; Bismarcktan ve kendi aþýrýkurnaz kararsýzlýk siyasetinden umduðu toprak ödünmelerinden düþ
kýrýklýðýna uðradýktan sonra, Bonapartea artýk 1870te patlak veren ve
onu Sedanda ve dolayýsýyla Wilhelmshoehede þapa oturtan savaþtan101
baþka bir yol kalmýyordu.
Bunun zorunlu sonucu 4 Eylül 1870 Paris devrimi oldu. Ýmparatorluk iskambilden bir þato gibi yýkýldý, cumhuriyet yeniden ilân edildi.
Ama düþman kapýdaydý: [sayfa 217] Ýmparatorluk ordularý, ya Metzde iyice
kuþatýlmýþ, ya da Almanyada tutsak idiler. Bu umutsuz durum içinde,
halk, eski yasama meclisinin Paris milletvekillerine, ulusal savunma
hükümeti olarak, örgütlenme yetkisini verdi. Savunmayý saðlamak için
eli silah tutan bütün Parisliler o sýrada Ulusal Muhafýza girmiþ ve iþçiler
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þimdi büyük çoðunluðu oluþturacak biçimde silahlanmýþ olduklarý için,
halk bu yetkiyi seve seve vermiþti. Ama hemen salt burjuvadan bileþen
hükümet ile silahlý proletarya arasýndaki karþýtlýk, patlak vermekte
gecikmedi, 31 Ekim günü, iþçi taburlarý Belediye Dalresine (Hotel de
ville) saldýrdýlar ve hükümet üyelerinin bir bölümünü tutsak ettiler; ihanet, hükümet tarafýndan gerçek bir andýný bozma, ve bazý küçük-burjuva
taburlarýn iþe karýþmasý, onlara özgürlüklerini kazandýrdý ve, yabancý bir
ordu tarafýndan kuþatýlmýþ bir kent içinde iç savaþa yolaçmamak için,
ayný hükümet iþ baþýnda býrakýldý.
Ensonu, 28 Ocak 1871 günü, aç kalmýþ Paris boyuneðiyordu.
Ama savaþ tarihinde o güne deðin görülmemiþ bir onurla. Tabyalar býrakýldý, tahkimatlar silahsýzlandýrýldý. Savaþ tutsaklarý sayýlan cephe ve
gezici muhafýz birliklerinin silahlarý teslim edildi. Ama Ulusal Muhafýz,
silahlarýný ve toplarýný korudu ve yenenler ile sadece bir býrakýþma durumuna geçti. Ve yenenlerin kendileri de Parise bir zafer giriþi yapmayý
göze alamadýlar. Ancak Parisin küçük bir köþesini, onu da sadece birkaç günlüðüne iþgali göze alabildiler! Ve bu zaman boyunca, Parisi 131
gündür kuþatmýþ bulunan onlar, hiç bir Prusyalýnýn yabancý saldýrgana
býrakýlmýþ köþenin dar sýnýrlarýný aþmamasýný dikkatle gözeten silahlý
Paris iþçileri tarafýndan kuþatýldýlar. Parisli iþçilerin, bütün imparatorluk
birliklerinin silahlarýný kendisine teslim ettikleri ordu üzerinde uyandýrdýðý
saygý öylesine büyüktü; ve devrim ocaðýndan öcalmak için gelmiþ bulunan Prusyalý junkerler (toprak aðalarý), bu ayný silahlý devrim karþýsýnda
saygý ile durmak ve onu selamlamak zorunda kaldýlar!
Savaþ sýrasýnda, Parisli iþçiler, savaþýn gözüpeklikle sürdürülmesini
istemekle yetinmiþlerdi. Ama Parisin tesliminden sonra barýþýn125 yapýlacaðý þu sýrada, yeni hükümet baþkaný Thiers þunu anlamak zorundaydý:
Parisli iþçiler silahlý kalacaklarý sürece, varlýklý sýnýflarýn büyük toprak
sahipleri [sayfa 218] ve kapitalistlerin egemenliði sürekli olarak tehlike
karþýsýnda bulunacaktý. Ýlk iþi onlarý silahsýzlandýrmaya giriþmek oldu.
18 Mart günü, Paris kuþatmasý sýrasýnda halktan toplanan paralarla yapýlmýþ bulunan Ulusal Muhafýza ait toplara elkoyma buyruðu ile, cephe
birliklerini gönderdi. Giriþim baþarýsýzlýða uðradý. Paris kendini savunmak
için tek bir adam gibi ayaklandý, ve Paris ile Versaillesda bulunan Fransýz
hükümeti arasýnda savaþ ilân edildi; 26 Mart günü, Komün seçilmiþti;
28 Mart günü ilân edildi; o güne kadar iktidarý kullanan Ulusal Muhafýz
Merkez Komitesi, utanç verici Paris ahlâk polisini bir buyrultu (kararname) ile kaldýrdýktan sonra, Komün yararýna iktidarý býraktý. 30 Mart
günü, Komün, askerlik yoklamasýný ve düzenli orduyu kaldýrdý, ve tüm
saðlam yurttaþlarýn katýlacaklarý Ulusal Muhafýzý tek silahlý güç olarak
ilân etti; Ekim 1870ten Nisana kadar olan konut kiralarýna iliþkin ödemeleri iptal etti, halen ödenmiþ bulunan miktarlarý da gelecek kira ödemelerine saydý, ve belediye emniyet sandýðýnda hacizli her türlü eþyanýn
satýþýný durdurdu. Ayný gün, Komüne seçilmiþ bulunan yabancýlarýn
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görevleri de onaylandý, çünkü Komün bayraðý dünya cumhuriyetinin
bayraðýdýr.  1 Nisan günü, bir Komün görevlisinin, öyleyse Komün
üyelerinin de, en yüksek maaþýnýn, [yýlda -ç.] 6.000 frangý (4.800 mark)
geçemeyeceði kararlaþtýrýldý. Ertesi gün, kilise ile devletin ayrýlmasý ve
din iþleri bütçesinin kaldýrýlmasý, bütün kilise mallarýnýn ulusal mülkiyete
dönüþtürülmesi kararlaþtýrýldý; sonuç olarak, bütün dinsel simge, dua
ve dogmalarýn, kýsacasý herkesin bireysel vicdaný ile ilgili her þeyin
okullardan uzaklaþtýrýlmasý buyruldu ve bu buyruk yavaþ yavaþ gerçekleþtirildi.  5 Nisan günü, Versailles birliklerinin tutsak Komün savaþçýlarýný
her gün idam etmesi karþýsýnda, rehinelerin tutuklanmasýný öngören
bir buyrultu yayýmlandý, ama bu buyrultu hiç bir zaman uygulanmadý. 
6 Nisan günü, Ulusal Muhafýzýn 137. taburu gidip giyotini aldý ve halkýn
sevinç gösterileri içinde herkesin önünde yaktý.  12 Nisan günü, Komün,
Napoléon tarafýndan, 1809 savaþýndan sonra düþmandan alýnmýþ toplar
ile döktürülmüþ bulunan Vendôme sütununu, þovenizm ve halklarý anlaþmazlýða kýþkýrtma simgesi olduðu gerekçesiyle, yýkmayý [sayfa 219] kararlaþtýrdý. Karar 16 Mayýsta yerine getirildi.  16 Nisan günü, Komün, sahipleri tarafýndan iþletilmesi durdurulmuþ fabrikalarýn bir sayýmýnýn yapýlmasýný ve bu iþletmelerin yönetimini o güne deðin bu iþletmelerde çalýþan
ve kooperatif birlikler içinde biraraya gelecek olan iþçilere vermek ve
bu kooperatif birlikleri de bir tek büyük federasyon biçiminde örgütlemek için planlar hazýrlanmasýný buyurdu.  20 Nisan günü, fýrýncýlarýn
gece iþini ve Ýkinci Ýmparatorluktan bu yana polis tarafýndan seçilen ve
birinci sýnýf iþçi sömürücüsü olan bireyler elinde tekelleþtirilmiþ bulunan
iþbulma bürolarýný kaldýrdý; bu bürolar yirmi Paris ilçesi (arrondissement)
belediyelerine baðlandýlar.  30 Nisan günü, Komün, iþçilerin özel bir
sömürüsünü oluþturan ve onlarýn çalýþma aletleri ve kredi hakký ile çeliþki durumunda bulunan emniyet sandýklarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný
buyurdu.  5 Mayýs günü, Louis XVInin idamýnýn telâfisi için yapýlmýþ
bulunan kefaret kilisesinin yýktýrýlmasýný kararlaþtýrdý.
Böylece, 18 Marttan sonra, Paris hareketinin, o güne deðin yabancý istilâya karþý mücadelenin geri-planýna itilmiþ bulunan sýnýf niteliði,
keskin ve arý bir biçimde ortaya çýktý. Komünde hemen hemen iþçilerden
ve iþçilerin ünlü temsilcilerinden baþka kimse bulunmuyordu; bundan
ötürü Komün kararlarý açýkça proleter bir nitelik taþýyorlardý. Komün, ya
dinin devlet karþýsýnda özel bir sorundan baþka bir þey olmadýðý yolundaki ilkenin gerçekleþtirilmesi gibi, cumhuriyetçi burjuvazinin salt korkaklýktan savsakladýðý, ama iþçi sýnýfýnýn özgür eylemi için zorunlu bir
temel oluþturan reformlarý buyuruyor; ya da doðrudan doðruya iþçi sýnýfý
yararýna alýnmýþ, ve bir ölçüde eski toplumsal düzende de derin çatlaklar
açan kararlar ilân ediyordu. Ama tüm bunlar, kuþatýlmýþ bir kentte, en
çok bir gerçekleþtirme baþlangýcýndan baþka bir þey olamazdý. Ve, daha
mayýsýn ilk günlerinden baþlamak üzere, Versailles hükümetinin durmadan daha kalabalýk birliklerine karþý mücadele, tüm güçleri kendisi
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ile uðratýrdý.
7 Nisan günü, Versaylýlar, Neuillyde, Parisin batý cephesi üzerinde, Seine geçidini ele geçirmiþlerdi; buna karþýlýk, 11 Nisan günü, güney
cephesinde, general Eudesin bir saldýrýsý üzerine, kanlý yitiklerle püskürtüldüler. Paris, hem [sayfa 220] de bu kentin Prusyalýlar tarafýndan bombalanmasýný kutsal þeylere karþý saygýsýzlýk olarak damgalayan ayný kiþiler
tarafýndan, durup dinlenmeksizin bombalanmýþtý. Bu ayný kiþiler, Sedan
ve Metz126 tutsaðý Fransýz askerlerinin, onlara Parisi yeniden fethettirmek
için, bir an önce yurda gönderilmelerini, Prusya hükümetinden dilenircesine istiyorlardý. Bu birliklerin kerteli geliþi, mayýs baþlarýndan sonra,
Versaylýlara kesin bir üstünlük kazandýrdý. Bu durum, daha 23 Nisanda,
Thiers, Komünün önerisi üzerine baþlayan ve tutsak olarak alýkonan
Paris baþpiskoposu * ve baþka bir sürü papazýn, Komüne iki kez seçilen,
ama Clairvauxda tutsak bulunan bir tek Blanqui ile deðiþtirilmesini gözeten görüþmeleri kestiði zaman ortaya çýktý. Ve Thiersnin dilindeki
ton deðiþikliðinde kendini daha da çok duyurdu; o güne kadar savsaklayýcý ve ikircil olan Thiers, birdenbire saygýsýz, tehdit edici, kaba kesildi.
Güney cephesinde Versaylýlar, 3 Mayýs günü, Moulin-Saquet tabyasýný, 9
Mayýs günü top ateþiyle baþtanbaþa yýkýlmýþ lssy kalesini, 14 Mayýsta da
Vanves kalesini aldýlar. Batý cephesinde, birçok köy ve istihkâmlara
bitiþik yapýlarý ele geçirerek, yavaþ yavaþ surun kendisine doðru ilerlediler.
Ayýn 12sinde, ihanet ve Ulusal Muhafýz gözcü postasýnýn savsaklamasý
sonucu kente girmeyi baþardýlar. Kuzey ve doðudaki kaleleri iþgal eden
Prusyalýlar, Versaylýlarýn, býrakýþma ile kendilerine yasaklanmýþ bulunan
kentin kuzeyindeki topraklardan ilerlemelerine gözyumdular, ve böylece,
Parislilerin sözleþme aracýlýðýyla korunduklarýný sandýklarý ve bu yüzden
pek asker bulundurmadýklarý geniþ bir cephe üzerinden saldýrmalarýný
saðladýlar. Bundan ötürü, Parisin batý yarýsýnda, asýl lüks kentinde ancak
az bir direniþ oldu. Ýstilâ birlikleri doðu yarýya, asýl iþçi mahallelerine
yaklaþtýklarý ölçüde, direnç daha zorlu ve direngen oldu. Komünün son
savunucularý ancak sekiz günlük bir savaþtan sonradýr ki Belleville ve
Ménilmontant tepeleri üzerinde yenik düþtüler, ve savunmasýz erkek,
kadýn ve çocuklarýn, bütün hafta süren ve durmadan artan yýðýnsal toplu kýrýmlarý, iþte o zaman doruðuna vardý. Tüfek artýk yeterince çabuk
öldürmüyordu, yeniklerin yüzlercesi [sayfa 221] birarada makineli tüfekle
öldürüldüler. Son yýðýnsal insan kýrýmýnýn yapýldýðý Pére-Lachaise mezarlýðýndaki Federeler Duvarý, proletarya kendi hakký için ayaklanmaya cüret
eder etmez yönetici sýnýfýn yetenekli olduðu taþkýn öfkenin ayný zamanda
hem dilsiz hem de uzdilli tanýðý olarak, bugün hâlâ ayaktadýr. Sonra,
bütün komüncülerin öldürülmesinin olanaksýzlýðý görülünce, sýra, yýðýnsal
tutuklamalara, tutsaklar sýralarýndan geliþigüzel seçilmiþ kurbanlarýn öldürülmesine, ötekilerin de savaþ divanlarýnýn önüne çýkarýlmayý bekle* Georges Darboy. -Ed.
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mek üzere, büyük kamplara sürgün cezasýna geldi. Parisin kuzey yarýsý
çevresinde ordugâh kurmuþ bulunan Prusya birliklerine, hiç bir kaçaðý
geçirmeme buyruðu verilmiþti; ama erler kendilerine verilen buyruktan
çok insanlýðýn sesini dinledikleri zaman, subaylar çoðu kez gözlerini
yumdular; ve çok insanca davranan ve Komün savaþçýsý olduklarý besbelli birçok insanýn geçmesine gözyuman Saksonya kolordusunu özellikle övmek gerekir.
*
Eðer, bugün, yirmi yýl sonra, geriye doðru, 1871 Paris Komününün
etkinlik ve tarihsel anlamý üzerine bir gözatarsak, Fransada Ýç Savaþýn
bu konuda vermiþ bulunduðu betimlemeye yapýlacak bazý katmalar
olduðu ortaya çýkar.
Komün üyeleri, Ulusal Muhafýz Merkez Komitesinde egemenlik
kurmuþ bulunan bir blankiciler çoðunluðu ile, çoðu prudoncu sosyalistlerden bileþen Uluslararasý Ýþçi Birliði üyelerinin oluþturduðu bir azýnlýk
biçiminde bölünüyorlardý. Genel olarak, blankiciler o sýralarda sadece
devrimci içgüdü ile, proleter içgüdü ile sosyalist idiler; aralarýndan sadece
küçük bir bölümü, Alman bilimsel sosyalizmini bilen Vaillant sayesinde
daha büyük bir ilke açýklýðýna eriþmiþ bulunuyordu. Ýktisadi düzeyde,
bugünkü anlayýþýmýza göre Komünün yapmýþ olmasý gereken birçok
þeyin savsaklanmýþ bulunmasý da, böyle açýklanýr. Kavranmasý en güç
olan þey, kuþkusuz Fransýz Bankasýnýn kapýlarý önünde durduran o kutsal
saygýdýr. Bu, ayrýca aðýr bir siyasal yanlýþlýk da oldu. Komünün elindeki
banka, onbin rehineden daha deðerliydi. Bu, Komün ile barýþ yapmasý
için, Versailles hükümeti [sayfa 222] üzerinde baský yapan tüm Fransýz burjuvazisi demekti. Ama asýl þaþýlacak þey, blankici ve prudonculardan
bileþmiþ Komün tarafýndan gene de yapýlmýþ bulunan birçok doðru
þeydir. Komünün iktisadi buyrultularýnýn sorumluluðunun, þanlý ve daha
az þanlý yönleri ile, en baþta prudonculara düþtüðü kendiliðinden anlaþýlýr
 týpký siyasal eylem ve eksikliklerin sorumluluðunun blakicilere düþmesi
gibi. Ve her iki durumda da, tarihin ironisi doktrinerlerin iktidara geçtikleri her zaman olduðu gibi, her iki akým yandaþlarýnýn, kendi okul öðretilerinin onlara buyurduðu þeyin tam tersini yapmalarýný istedi.
Küçük köylülük ve zanaatçýnýn sosyalisti olan Proudhon, ortaklýktan (association) kesin olarak hoþlanmýyordu. Ortaklýk konusunda,
onun yarardan çok sakýnca içerdiðini, doðasý gereði kýsýr, hatta iþçinin
özgürlüðünü engelleyebildiði için zararlý olduðunu; verimsiz ve engelleyici, baðsýz koþulsuz bir dogma olarak, iþçinin özgürlüðü ile olduðu kadar, emek tasarrufu ile de çeliþtiðinden, zararlarýnýn yararlarýndan daha
hýzlý arttýðýný; onun karþýsýnda, rekabet, iþbölümü ve özel mülkiyetin,
iktisadi güçler olarak kalacaklarýný söylüyordu. Ýþçilerin ortaklýðý, örneðin
demiryollarý gibi, ancak büyük sanayi ve büyük iþletmelerin oluþturduðu
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istisnai durumlar Proudhon bunlarý böyle adlandýrýr için yersiz
olmayacaktýr (bkz: Idée générale de la révolution, 3. étude).
1871 yýlýnda, hatta zanaatçýlýðýn merkezi olan Pariste bile, büyük
sanayi bir istisna olmaktan öylesine çýkmýþtý ki, Komünün en önemli
buyrultusu, sadece, iþçilerin ortaklýðýna dayanmakla kalmayacak, ama
bütün bu ortaklýklarý büyük bir federasyon içinde toplayacak bir büyük
sanayi ve hatta manüfaktür örgütü kuruyordu; uzun sözün kýsasý, Marks
ýn Ýç Savaþta çok haklý olarak söylediði gibi, sonunda komünizme, yani
Proudhon öðretisinin tam tersine varacak olan bir örgüt. Ve Komünün
prudoncu sosyalizm okulunun mezarý olmasýnýn nedeni de budur. Bu
okul, bugün, Fransýz iþçi çevrelerinde yokoldu; þimdi bu çevrelerde,
marksistler arasýnda olduðundan daha az olmamak üzere, olanakçýlar127 arasýnda da, Marksýn teorisi sözgötürmez bir biçimde egemendir. Prudoncular, hâlâ ancak radikal burjuvazi içinde [sayfa 223] bulunurlar.
Ýþler blankiciler için de daha iyi gitmedi. Komploculuk okulunda
yetiþmiþ, kendine özgü sýký bir disiplin ile birbirlerine baðlanmýþ bulunan
blankiciler, görece küçük bir sayýdaki kararlý ve iyi örgütlenmiþ adamýn,
zamaný geldiðinde, sadece iktidarý elegeçirmeye deðil, ama büyük bir
yýlmazlýk ve gözüpeklik göstererek, halk yýðýnýný devrim içine çekmeyi
ve onu küçük yönetici birlik yöresinde toplamayý baþarmak için yeterince
uzun bir zaman iktidarda kalmaya da yetenekli olduðu fikrinden yola
çýkýyorlardý. Bunun için, her þeyden önce, tüm iktidarýn yeni devrimci
hükümetin elleri arasýnda en sýký diktatörce merkezleþmesi gerekiyordu.
Ve, çoðunlukla bu blankicilerden bileþen Komün ne yaptý? Taþradaki
Fransýzlar için yayýnladýðý bütün bildirgelerinde, Komün, onlarý, tüm
Fransýz komünlerinin Paris ile özgür bir federasyonuna, ilk kez olarak
gerçekten ulusun kendisi tarafýndan kurulacak ulusal bir örgütlenmeye
çaðýrýyordu. Önceki merkezi hükümetin bastýrýcý gücüne, Napoléon
tarafýndan 1798 de kurulmuþ, ondan sonra da, gönül borcu ile, her
yeni hükümet tarafýndan yeniden ele alýnýp karþýtlarýna karþý kullanýlmýþ
bulunan ordu, siyasal polis ve bürokrasiye gelince, Pariste alaþaðý edilmiþ
bulunduðu gibi, her yerde alaþaðý edilmesi gereken þey, iþte bu gücün
ta kendisi idi.
Komün, iþçi sýnýfýnýn, bir kez iktidara geçtikten sonra, eski devlet
makinesi ile yönetmeye devam edemeyeceðini hemen kabul etme zorunda kaldý; daha yeni elde etmiþ bulunduðu kendi öz egemenliðini yeniden yitirmemek için, bu iþçi sýnýfý, bir yandan o zamana deðin kendisine karþý kullanýlmýþ bulunan eski baský makinesini ortadan kaldýrmalý,
ama, öte yandan, kendi öz vekil ve. memurlarýný her zaman ve istisnasýz
görevden alýnabilir ilân ederek, onlara karþý da güvenlik önlemleri almalýydý. O güne deðin, devletin ayýrýcý özelliði neye dayanýyordu? Toplum,
baþlangýçta basit iþbölümü aracýyla, kendi ortak çýkarlarýný gözetmek
için kendi öz örgenliklerini kurmuþtu. Ama, zamanla, doruðunu devlet
iktidarýnýn oluþturduðu bu örgenlikler, kendi öz özel çýkarlarýna hizmet
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ederek, toplumun hizmetkârlarý olmaktan çýkýp onun efendileri durumuna dönüþmüþlerdi. Bu, örneðin, sadece soydan geçme krallýkta deðil,
ama demokratik [sayfa 224] cumhuriyette de görülebilir. Politikacýlar hiç
bir yerde Kuzey Amerikada olduklarýndan daha yalýtýk ve daha güçlü
bir klan oluþturmazlar. Orada, iktidarda nöbet deðiþtiren iki büyük partiden herbiri, siyaseti kendine iþ edinen, eyaletlerin yasama meclislerinde
olduðu gibi Birlik yasama meclislerindeki koltuklar üzerinde de spekülasyon yapan, ya da partileri yararýna ajitasyon aracýyla geçinen ve partisinin
zaferi üzerine çeþitli görevlerle ödüllendirilen kiþiler tarafýndan yönetilir.
Amerikalýlarýn otuz yýldan beri taþýnmaz duruma gelmiþ bulunan bu
boyunduruktan kurtulmak için ne kadar çaba gösterdikleri, ve her þeye
karþýn, bu çürüme bataklýðýna durmadan daha derin bir biçimde nasýl
battýklarý yeterince bilinir. Devlet gücünün, baþlangýçta basit bir aletinden
baþka bir þey olmayacaðý toplum karþýsýnda nasýl baðýmsýzlaþtýðýný en
iyi Amerikada görebiliriz. Bu ülkede ne hanedan vardýr, ne soyluluk,
(Kýzýlderililerin gözetimine atanmýþ bir avuç asker bir yana býrakýlýrsa)
ne sürekli ordu, ne de deðiþmez görevler ve emeklilik hakký ile birlikte
bürokrasi. Ve gene de, orada, devlet iktidarýný ele geçirmek ve onu
hem de en utanmaz erekler için en bozulmuþ araçlarla sömürmek
üzere nöbetleþen iki büyük spekülatör politikacýlar çetesi vardýr; ve
ulus, sözümona onun hizmetinde olduklarýný söyleyen, ama gerçeklikte
ona egemen olup onu soyan bu iki büyük politikacýlar karteli karþýsýnda,
güçsüzdür.
Baþlangýçta toplumun hizmetkârlarý olan devlet ve devlet organlarýnýn, toplumun efendileri durumuna, önceki tüm rejimlerde kaçýnýlmaz
olan bu dönüþümünü önlemek için, Komün, iki þaþmaz araç kullandý.
Ýlkin, yönetim, adalet ve öðretim iþlerindeki bütün görevlileri, ilgililerin
genel oya dayanan seçim aracýyla istediðini seçmesi, ve elbette, bu ayný ilgililer tarafýndan her an görevden alýnabilmesi ilkesine baðladý. Ve,
ikinci olarak, en aþaðýsýndan en yükseðine, bütün hizmetlere, öbür iþçilerin aldýklarý ücretten baþka bir karþýlýk ödemedi. Genel olarak ödediði
en yüksek görevli maaþý 6.000 frank idi. Böylece, temsil organlarýna
gönderilen delegelerin sýnýrlý yetkileri dýþýnda, mevki ve ikbal avcýlýðýna
karþý etkin bir engel konmuþ oluyordu.
Þimdiye deðinki biçimi ile devlet gücünün bu parçalanmasý ve
gerçekten demokratik yeni bir iktidar ile deðiþtirilmesi, [sayfa 225] Ýç Savaþýn
üçüncü bölümünde ayrýntýlý bir biçimde betimlenmiþtir. Ama, bu
konunun bazý yönleri üzerinde burada kýsaca durmak zorunlu idi, çünkü,
özellikle Almanyada, devlet boþinaný, felsefeden, burjuvazinin ve hatta
birçok iþçinin ortak bilincine geçmiþ bulunuyor. Filozoflarýn kafasýnda
devlet, Fikirin gerçekleþmesi ya da Tanrýnýn dünya üzerindeki felsefi
dile çevrilmiþ saltanatý, sonsuz doðruluk ve adaletin gerçekleþtiði ya da
gerçekleþeceði alandýr. Devlete ve devlete iliþkin her þeye karþý duyulan,
ve beþikten beri, tüm toplumun bütün iþleri ve bütün ortak çýkarlarýnýn,
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þimdiye deðin olduðundan, yani devlet ve onun gereðince yerleþmiþ
otoriteleri tarafýndan çekilip çevrildiklerinden baþka türlü çekilip çevrilemeyeceklerini düþünmeye alýþýldýðý ölçüde kolay yerleþen o boþinana
dayalý saygý da iþte buradan gelir. Ve soydan geçme krallýða karþý duyulan
güvenden kurtulup da, demokratik cumhuriyet için güven beslemeye
baþlandýðý zaman, son derece gözüpek bir adým atýlmýþ olduðu sanýlýr.
Ama, gerçeklikte, devlet bir sýnýfýn bir baþkasý tarafýndan ezilmesi için
bir makineden baþka bir þey deðildir, ve bu, krallýkta ne kadar böyle
ise, demokratik cumhuriyette de o kadar böyledir; bu konuda söylenebilecek en hafif þey, devletin, muzaffer proletaryanýn sýnýf egemenliði
için mücadelede kalýt olarak aldýðý, ve týpký Komün gibi, en zararlý yönlerini hemen budamaktan kendini alamayacaðý bir kötülük olduðudur;
yeni ve özgür toplumsal koþullar içinde yetiþmiþ bir kuþak, bütün bu
devlet hurdasýný baþýndan savacak bir duruma gelinceye deðin.
Sosyal-demokrat hamkafa (philistin),128 son zamanlarda proletarya
diktatörlüðü sözünün söylendiðini duymakla yararlý bir teröre kapýlmýþtýr.
Eh peki, baylar, bu diktatörlüðün neye benzediðini bilmek ister misiniz?
Paris Komününe bakýnýz, Paris Komünü, proletarya diktatörlüðü idi.
[sayfa 226]

Londra, Paris Komününün 20. yýldönümü için,
18 Mart 1891.

F. ENGELS
Neue Zeit, Bd. 2, n° 28,
1890-1891 içinde, ve Marksýn
Der Bürgerkrieg in Frankreich, Berlin 1891,
yapýtý içinde yayýmlanmýþtýr
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ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNÝN
FRANSIZ-ALMAN SAVAÞI
ÜZERÝNE BÝRÝNCÝ ÇAÐRISI129

AVRUPA VE BÝRLEÞÝK DEVLETLERDEKÝ ULUSLARARASI
ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ ÜYELERÝNE

Uluslararasý Ýþçi Birliðinin kuruluþ çaðrýsýnda, Kasým 1864te, þöyle
diyorduk:
Çalýþan sýnýflarýn kurtuluþu, bunlarýn kardeþçe uyum içinde bulunmalarýný gerektiriyorsa, ulusal önyargýlarý harekete geçiren ve halklarýn
kanlarýný ve varlýklarýný korsanca savaþlarda çarçur eden, canice amaçlar
güden bir dýþ politika altýnda bu büyük görevi nasýl yerine getireceklerdir?
Enternasyonalin benimsediði dýþ siyaseti de þu terimlerle tanýmlýyorduk:
Uluslararasý iliþkilere egemen olan kurallar kadar, tek tek kiþiler
arasýndaki iliþkilere de egemen olmasý gereken basit ahlâk ve adalet
yasalarýný savunma.
Ýktidarýný Fransadaki sýnýflar mücadelesini sömürerek kapmýþ
ve onu dýþardaki süreli savaþlar aracýyla sürdürmüþ bulunan Louis Bonaparteýn, daha baþtan beri Enternasyonale tehlikeli bir düþman olarak
davranmasýnda þaþýlacak hiç bir þey yok. Plebisitin130 öngününde, Enternasyonalin kendisine karþý bir öldürme komplosuna karýþan gizli bir
demek olduðu yolundaki, dörtbaþý bayýndýr saçmalýðý kýsa zamanda
kendi öz yargýçlarý tarafýndan ortaya çýkarýlmýþ bulunan bahane ile,
Uluslararasý Ýþçi Birliði yönetim komitelerinin Paris, Lyon, Rouen, Marsilya, Brest, vb., tüm Fransadaki üyelerine karþý bir baskýn düzenledi.
Enternasyonalin Fransýz kesimlerinin gerçek suçu ne idi? Onlar plebisiti
oylamanýn, içte despotizm ve dýþta da savaþ için oy verme demek olduðunu söylemiþlerdi. Eðer Fransanýn bütün büyük kentlerinde, bütün
sanayi merkezlerinde, iþçi sýnýfý, plebisiti yoksamak için tek bir adam
gibi ayaða kalkmýþsa, bu gerçekten onlarýn baþarýsý olmuþtur. Ne yazýk
ki, kýrsal bölgelerin hantal bilisizliði dengede aðýr bastý. Borsalar, hükümetler, egemen sýnýflar ve Avrupa basýný, plebisiti Fransýz imparatorunun
[sayfa 227] Fransýz iþçi sýnýfý üzerindeki büyük bir zaferi olarak kutladýlar;
gerçeklikte bu bir bireyin deðil, ama koca uluslarýn öldürülme iþareti
oldu.
1870 Temmuz savaþ komplosu,131 1851 Aralýk hükümet darbesi-
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nin122 düzeltilmiþ bir baskýsýndan baþka bir þey deðildir. Ýlk bakýþta, iþ
öylesine saçma göründü ki, Fransa onu gerçekten ciddiye almak istemiyordu. O daha çok, bakanlarýn savaþ üzerindeki sözlerini basit bir
borsa spekülasyonu manevrasý olarak eleþtiren milletvekiline* inanýyordu. Savaþ, 15 Temmuzda, yasama topluluðuna ensonu resmen buyurulduðu zaman, tüm muhalefet geçici savaþ ödeneklerine karþý oy verdi;
hatta Thiers bile savaþý iðrenç olarak kýnadý; Parisin tüm baðýmsýz
gazeteleri savaþa karþý çýktýlar, ve, þaþýlacak þey, taþra basýný hemen hemen oybirliði ile onlara katýldý.
Bununla birlikte, Enternasyonalin Parisli üyeleri yeniden iþe
koyulmuþlardý. 12 Temmuz günlü Réveilde132, aþaðýdaki parçalan aldýðýmýz Bütün Uluslarýn Ýþçilerine baþlýklý bildirgelerini yayýmladýlar:
Bir kez daha diyorlardý, Avrupa dengesi ve ulusal onur bahanesi
ile, siyasal niyetler dünya barýþýný tehdit ediyor. Fransýz, Alman, Ýspanyol
iþçileri, seslerimiz savaþa karþý bir kýnama çýðlýðý içinde birleþsin! ... Bir
üstünlük ya da hanedan sorunu için savaþ, iþçilerin gözünde, canice bir
saçmalýktan baþka bir þey olamaz. Kendilerini kan vergisinden baðýþýk
tutan ya da halklarýn baþýna gelen felaketlerde yeni bir spekülasyon
kaynaðý bulan kimselerin savaþ çýðlýklarýný, barýþ, iþ ve özgürlük isteyen
bizler protesto ederiz! ... Almanyadaki kardeþler! Bölünmemiz, Renin
her iki kýyýsýnda da, despotizmin dörtbaþý bayýndýr bir zaferinden baþka
bir þey getirmez. Bütün ülkelerin iþçileri! Ortak çabalarýmýzýn sonucu
ne olursa olsun, biz, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin ülke sýnýrlarý tanýmaz
üyeleri, biz size, bozulmaz bir dayanýþma güvencesi olarak, Fransa
iþçilerinin iyi dilek ve selamlarýný gönderiyoruz!
Paris kesiminizin bu bildirgesi, birçok benzer Fransýz çaðrýlarý ile
izlendi. Biz burada bu çaðrýlardan sadece 22 Temmuz [sayfa 228] günkü
Marseillaisede133 yayýmlanmýþ bulunan Neuillysur-Seine bildirisinden
bir parça alabiliyoruz:
Savaþ âdil midir? Savaþ ulusal mýdýr? Hayýr! Savaþ, bir hanedan
savaþýdýr. Ýnsanlýk, demokrasi ve Fransanýn gerçek çýkarlarý adýna, Enternasyonalin savaþa karþý protestosuna tamamen ve var gücümüzle katýlýyoruz!
Bu protestolar, çok geçmeden belirtici (karakteristik) bir olayýn
da gösterdiði gibi, Fransa iþçilerinin gerçek duygularýný dile getiriyorlardý.
Ýlkin Louis Bonaparteýn baþkanlýðý altýnda örgütlenmiþ bulunan On Aralýk
Çetesi,134 savaþ ateþi çýrpýnmalarýný göstermek üzere, iþ gömlekleri
giydirilerek Paris sokaklarýna salýverildiði zaman, dýþ mahallelerin gerçek
iþçileri barýþtan yana öylesine ezici gösterilerle yanýt verdiler ki, polis
müdürü Piétri, sadýk Paris halkýnýn uzun zaman bastýrýlmýþ yurtseverliði
ile savaþ için taþkýn coþkusunu yeterince gösterdiðini öne sürerek, bütün
bu sokak siyasetine hemen son vermenin iyi olacaðýný düþündü.
* Jules Favre. -Ed.
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Louis Bonaparteýn Prusyaya karþý savaþýnýn gidiþi ne olursa olsun,
Ýkinci Ýmparatorluðun ölüm çaný, Pariste daha þimdiden çalmýþ bulunuyor. Ýmparatorluk, baþlamýþ olduðu gibi, bir parodi ile bitecektir. Ama
Louis Bonapartea onsekiz yýl boyunca kandökücü onarýlmýþ imparatorluk kaba-güldürüsünü oynama iznini verenlerin Avrupa hükümetleri
ile egemen sýnýflarý olduðunu da unutmayalým.
Alman yanýndan savaþ, bir savunma savaþýdýr. Ama Almanyayý
kendini savunma zorunluluðu içine kim koydu? Louis Bonaparteýn
onunla savaþmasýný kim saðladý? Prusya! Bu ayný Louis Bonaparte ile,
içerde halk muhalefetini ezmek ve Almanyayý Hohenzollern hanedanýna
baðlamak için gizlice elbirliði eden, Bismarcktýr. Eðer Sadowa savaþý99
kazanýlacak yerde yitirilmiþ olaydý, Fransýz taburlarý Prusyanýn müttefikleri olarak Almanyayý doldururlardý. Zaferinden sonra, Prusya, bir an
için bile olsa, köleleþtirilmiþ bir Fransa karþýsýna özgür bir Almanya çýkarmayý düþündü mü? Tam tersine. Bir yandan kendi öz sisteminin
tüm doðuþtan güzelliklerini özenle korurken, onlara bir de Ýkinci Ýmparatorluðun tüm püf noktalarýný, gerçek despotizmi ile düzmece demokratizmini, siyasal aldatmacalarý ile mali dalaverelerini, tumturaklý lafazanlýðý
ile aþaðýlýk [sayfa 229] hokkabazlýklarýný ekledi. O zamana deðin Renin sadece bir kýyýsýnda çiçek açan bonapartcýlýk, þimdi öbür kýyýsýnda da
benzerini buluyordu. Böylesine bir durumdan, savaþtan baþka ne çýkabilirdi?
Eðer Alman iþçi sýnýfý bugünkü savaþýn sýký sýkýya savunucu niteliðini yitirip, Fransýz halkýna karþý bir savaþ biçiminde yozlaþmasýna izin
verirse, ister yengi ister yenilgi, her ikisi de bir yýkým olacaktýr. Baðýmsýzlýk
savaþý denilen savaþlardan sonra Almanya üzerine çökmüþ bulunan
tüm acýlar, yeni bir yoðunlukla yeniden canlanacaklardýr.
Bununla birlikte, Enternasyonal ilkeleri, Alman iþçi sýnýfý içinde
böylesine yürek karartýcý bir sonuçtan korkmamýzý gerektirmeyecek
kadar yayýlmýþ ve kökleþmiþtir. Fransýz isçilerin sesleri Almanyada bir
yanký bulmuþtur. Brunswickte, 16 Temmuzda yapýlmýþ bir iþçi yýðýn
mitingi, Paris bildirgesi ile tam bir birlik içinde bulunduðunu açýklamýþ,
Fransaya karþý her türlü ulusal uyuþmazlýk fikrini yadsýmýþ, ve þu sözcüklerle biten kararlarý oylamýþtýr:
Biz bütün savaþlarýn, ama her þeyin üstünde hanedan savaþlarýnýn düþmanýyýz. ... Derin bir sýkýntý ve derin bir acý ile, bir savunma savaþýna kaçýnýlmaz bir kötülük olarak katlanma zorunda kaldýk; ama biz
ayný zamanda, tüm Alman iþçi sýnýfýný, savaþ ya da barýþa karar verme
yetkisini halklarýn kendileri için isteyerek, ve böylece onlarý kendi öz
yazgýlarýnýn efendileri durumuna getirerek, bu engin toplumsal mutsuzluðun geri dönmesini olanaksýz kýlmak, için çalýþmaya çaðýrýyoruz.
Chemnitzde, 50.000 Saksonya iþçisini temsil eden bir delegeler
mitingi, þu kararý oybirliði ile kabul etti:
Alman demokrasisi, ve özellikle sosyal-demokrat parti iþçileri
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adýna, bu savaþýn salt hanedan savaþý olduðunu ilân ederiz... Fransa iþçilerinin bize uzattýklarý kardeþçe eli sýkmakla mutluyuz. Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Bütün ülkelerin proleterleri, birleþiniz! sloganýna saygýlý, bütün
ülkelerin iþçilerinin dostlarýmýz ve bütün ülkelerin despotlarýnýn da düþmanlarýmýz olduklarýný hiç bir zaman unutmayacaðýz!
Enternasyonalin Berlin kesimi de Paris bildirgesini yanýtlamýþtýr:
[sayfa 230]

Protestonuza büyük bir ciddilikle katýlýyoruz... Ne borazan sesinin,
ne top gürlemesinin, ne yengi ne de yenilginin, bizi bütün ülkeler iþçilerinin birliði için ortak çalýþmadan döndüremeyeceklerine, büyük bir ciddilikle söz veriyoruz.
Dileriz ki öyle olsun!
Bu intihar savaþýnýn arka planýnda, Rusyanýn korkunç yüzü fýrsat
kollamaktadýr. Güncel savaþ iþaretinin, tam da Rus hükümetinin kendi
stratejik demiryollarýný bitirip, birliklerini Prut yönünde toplamýþ bulunduðu bir anda verilmesi, kötü bir iþarettir. Almanlarýn bonapartçý saldýrýya
karþý bir savunma savaþýnda haklý olarak kazandýklarý sevgi ne kadar
büyük olursa olsun, eðer Alman hükümetinin Kazaða baþvurmasýna ya
da Kazak yardýmý kabul etmesine izin verirlerse, bu sevgiyi hemen yitireceklerdir. Almanyanýn, Napoléon Ie karþý verdiði savunma savaþýndan
sonra, onlarca yýl boyunca çarýn ayaklarýna kapanýp kaldýðýný unutmasýnlar.
Ýngiliz iþçi sýnýfý, Fransa ve Almanya emekçilerine kardeþçe bir el
uzatýyor. Ýngiliz iþçi sýnýfý, kendini duyuran korkunç savaþ nasýl bir gidiþ
alýrsa alsýn, bütün ülkeler iþçilerinin müttefikliðine, sonunda savaþý yokedeceðine derinden derine inanýyor. Resmi Fransa ile resmi Almanya
kendilerini bir kardeþ öldürme savaþýnýn içine atarlarken, Fransa ve Almanya iþçileri birbirlerine barýþ ve dostluk mesajlarý gönderiyorlar. Geçmiþ tarihte eþi görülmeyen bu benzersiz olgu, yolu, daha aydýnlýk bir
geleceðe açýyor. Bu olgu, iktisadi sefaleti ve siyasal taþkýnlýðý ile birlikte
eski topluma karþýt olarak, her ulus içinde ayný ilke: Emek ilkesi egemen
olacaðý için, uluslararasý kuralýnýn Barýþ olacaðý yeni bir toplumun doðmakta olduðunu da tanýtlýyor! Bu yeni toplumun öncüsü ise, Uluslararasý
Ýþçiler Birliðidir. [sayfa 231]
256, High Holborn, Londra, Western Central,
23 Temmuz 1870
Marks tarafýndan 19-23 Temmuz
1870te yazýlmýþtýr
Temmuz 1870te broþür biçiminde
Ýngilizce olarak, ve Aðustos- Eylül 1870te de
Almanca, Fransýzca ve Rusça
dillerinde bildiriler halinde
ve ayrýca basýnda yayýmlanmýþtýr
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ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNÝN
FRANSIZ-ALMAN SAVAÞI ÜZERÝNE
ÝKÝNCÝ ÇAÐRISI 129

AVRUPA VE BÝRLEÞÝK DEVLETLERDEKÝ
ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ ÜYELERÝNE

23 Temmuz günlü birinci çaðrýmýzda þöyle diyorduk:
Ýkinci Ýmparatorluðun ölüm çaný, Pariste daha þimdiden çalmýþ
bulunuyor. Ýmparatorluk, baþlamýþ olduðu gibi, bir parodi ile bitecektir.
Ama Louis Bonapartea onsekiz yýl boyunca kandökücü onarýlmýþ imparatorluk kaba-güldürüsünü oynama iznini verenlerin Avrupa hükümetleri ile egemen sýnýflarý olduðunu da unutmayalým.
Böylece, hatta savaþ harekâtý gerçekten baþlamadan önce bile,
biz bonapartçý kuruntuyu geçmiþe karýþmýþ bir þey olarak ele alýyorduk.
Ýkinci Ýmparatorluðun yaþayabilirliði üzerinde yanýlmadýðýmýz gibi,
Alman savaþýnýn sýký sýkýya savunucu niteliðini yitirip, Fransýz halkýna
karþý bir savaþ biçiminde yozlaþmasýndan korkmakta da haksýz deðildik.
Savunma savaþý, gerçekte, Louis Bonaparteýn teslim olmasý, Sedan
teslim þartlaþmasý101 ve Pariste cumhuriyet ilâný ile tamamlanmýþtýr.
Ama bu oylardan çok önce, daha imparatorluk ordularýnýn derin kokuþmuþluðu ortaya çýktýðý sýrada, Prusya askeri kamarillasý fetih yolunu
seçmiþ bulunuyordu. Gerçi yolu üzerinde kötü bir engel vardý: Kral
Wilheimin savaþýn baþýndaki bildirgeleri. Kuzey Almanya Diyetindeki
hükümdarlýk söylevinde, kral, Fransýz halký ile deðil, Fransýzlarýn imparatoru ile savaþacaðýný büyük bir ciddilik içinde açýklamýþtý. 11 Aðustos
günü Fransýz halký için yayýnladýðý bir bildirgede þöyle diyordu:
Ýmparator Napoléon, Fransýz halký ile barýþ içinde yaþamak isteyen ve her zaman istemekte olan Alman ulusuna karþý, karadan ve denizden saldýrýya geçti: bu saldýrýyý püskürtmek için Alman ordularýnýn
komutasýný elime almýþ, ve askeri zorunluluklardan ötürü Fransa sýnýrlarýný aþma [sayfa 232] zorunda kalmýþ bulunuyorum.
Alman ordularýnýn komutasýný ancak saldýrýyý püskürtmek için
eline aldýðýný açýklayarak, savaþýn salt savunucu niteliðini olumlamakla
yetinmiyor, sadece askeri zorunluluklardan ötürü Fransa sýnýrlarýný
aþma zorunda kalmýþ bulunduðunu da ekliyordu kral. Savunucu bir savaþ, askeri zorunluluklar tarafýndan gerektirilen saldýrýcý harekâtý, elbet-
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te dýþtalayamaz.
Böylece, bu çok dindar kral, Fransa ve dünya önünde sýký sýkýya
savunucu bir savaþ yapacaðýna söz vermiþ bulunuyordu. Onu bu cafcaflý
sözden nasýl kurtarmalýydý? Sahneye koyucular, onu Alman ulusunun
kesin buyruðuna istemeye istemeye boyuneðen bir kral olarak göstermeliydiler. Profesörleri, kapitalistleri, belediye meclisi üyeleri, ve yazarçizerleri ile birlikte, Almanya liberal burjuvazisine hemen yönergeyi verdiler. Siyasal özgürlük için mücadelelerinde, 1846dan 1870e deðin, görülmemiþ bir kararsýzlýk, yeteneksizlik ve ödleklik örneði göstermiþ bulunan bu burjuvazi, Avrupa sahnesinde Alman yurtseverliðinin, kükreyen
aslaný görünüþü altýnda çýkmaktan elbette büyük bir sevinç duydu.
Kendine siyasal baðýmsýzlýk görünüþü verdi ve Prusya hükümetine...
bilin bakalým neyi zorla kabul ettirmeye çalýþtý? Gene bu hükümetin
gizli planlarýný! Baðýra çaðýra Fransýz Cumhuriyetinin parçalanmasýný
isteyerek, Louis Bonaparteýn yanýlmazlýðýna olan direngen ve yarý-dindar
inancýndan ötürü haksýzlýðýný kabul etti. Biraz bu gözüpek yurtseverlerin
ileri sürdüklerini dinleyelim!
Alsas-Loren halkýnýn, kendini Almanyanýn kollarýna atmak için
yanýp tutuþtuðunu ileri sürme cüretinde bulunmazlar; tam tersine, Fransýz
yurtseverliðinden ötürü cezalandýrýlmak için, kentten baðýmsýz bir kale
tarafýndan korunan Strasbourg, kenti yakýp yýkan ve savunmasýz kent
halkýnýn büyük bir bölümünü öldüren patlayýcý Alman obüsleri ile, altý
gün boyunca kesin olarak nedensiz ve barbarca bir biçimde bombalandý!
Gene de bu iller topraðýnýn eski Alman Ýmparatorluðunun bir parçasýný
oluþturduðu bir zaman olmuþtu.135 Bu nedenle, görünüþe göre, toprak
ve bu toprakta yetiþmiþ bulunan insanal varlýklarýn, zamanaþýmýna baðlý
olmayan Alman milliyeti olarak zoralýmýna [sayfa 233] çarptýrýlmalarý gerekiyor. Eðer Avrupa haritasý bu antikacý kafasýna göre yeniden çizilecekse,
Brandebourg Seçici prensinin, Prusyadaki yurtluklarý dolayýsýyla, Polonya
Cumhuriyetinin baðýmlýsý (Vassal) olduðunu aman unutmayalým.136
Bununla birlikte, en kötü niyetli yurtseverler, Fransýz saldýrýsýna
karþý maddi bir güvence olarak Almanca konuþan Alsas ve Loreni isterler. Bu aþaðýlýk kanýt birçok kendi halinde kiþiyi þaþýrttýðýndan, üzerinde
daha uzunca durma zorundayýz.
Kuþku yok ki, Renin öbür kýyýsýnýn dýþ görünüþüne oranla, Alsasýn
genel dýþ görünüþü ve Bâle ile Germersheim arasýnda hemen hemen
yarý yolda Strasbourg gibi büyük bir müstahkem mevkiin varlýðý, Güney
Almanyaya karþý bir Fransýz saldýrýsýný çok kolaylaþtýrýr, oysa Fransaya
Güney Almanyadan gelen bir saldýrý karþýsýna özel güçlükler çýkartýrlar.
Üstelik, Almanca konuþan Alsas ve Lorenin ilhakýnýn, bütün uzantýsý
boyunca Vosges daðlarý doruðunun ve onun kuzey geçitlerini koruyan
kalelerin egemeni olacaðý için, Güney Almanyaya çok daha güçlü bir
sýnýr vereceðinden de hiç bir kuþku yok. Eðer Metz de ilhak edilseydi,
Fransa bir anda Almanyaya karþý bellibaþlý iki harekât üssünden yoksun
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kalýrdý; ama bu, onu Nancy ya da Verdunde yeni üsler kurmaktan
alýkoyamazdý. Almanya, Coblence, Mayence, Germersheim, Rastadt ve
Ulm gibi, Fransaya karþý her türlü, ve bu savaþta adamakýllý kullanýlmýþ
bulunan harekât üssüne sahip olduðu sürece, Strasbourg ile Metzi, o
kýyýda bulunan azbuçuk önemli topu topu bu iki kaleyi Fransaya hangi
yüzle çok görebilir?
Üstelik, Strasbourg, Güney Almanyayý, ancak o Kuzey Almanya
dan ayrý bir güç olduðu sürece tehdit eder. Güney Almanya, 1792den
1795e deðin, bu yönden hiç bir zaman saldýrýya uðramadý, çünkü Fransýz
Devrimine karþý Prusya onun ortaðý idi; ama Prusya 1795te ayrý bir
barýþ yapar,137 ve Güneyi kendi baþýna býrakýr býrakmaz, Strasbourgun
üs olarak kullanýlmasý ile, Güney Almanyaya karþý saldýrýlar baþladý ve
1809a deðin sürdü. Gerçekte, birleþmiþ Almanya, bugünkü savaþta
olduðu gibi, bütün askerlerini Sarrelouis ve Landau arasýnda toplayarak,
ve Mayence-Metz hattý üzerinde ilerleyerek ya da savaþmayý kabul ederek, Strasbourgu [sayfa 234] ve Alsastaki herhangi bir Fransýz ordusunu
her zaman zararsýz bir duruma getirebilir. Alman birliklerinin büyük bir
bölümü orada beklediði sürece, Strasbourgdan Almanyaya doðru ilerleyen her Fransýz ordusu geriden çevrilecek ve baðlantýlarýnýn tehlikeye
girdiðini görecektir. Eðer bugünkü kampanyanýn tanýtladýðý bir þey varsa,
o da Almanyadan Fransaya saldýrmanýn ne kadar kolay olduðudur.
Ama, iyi niyetle söylemek gerekirse, askeri düþünceleri, uluslarýn
sýnýrlarýnýn kendisine göre saptanmalarý gereken ilke durumuna getirmek
bir saçmalýk ve bir çaðdýþýlýk deðil midir? Eðer bu kurala uymak gerekseydi, Avusturya, Venedik ve Mincio hattý üzerinde, ve Fransa da, kuzeydoðudan gelecek bir saldýrýya, Berlinin güney-batýdan gelecek bir saldýrýya olduðundan kesenkes daha açýk bulunan Parisi korumak için,
Ren hattý üzerinde hâlâ hak sahibi olurdu. Eðer sýnýrlarýn askeri çýkarlara
göre saptanmalarý gerekseydi, toprak isteklerinin sonu gelmezdi, çünkü
her askeri hat zorunlu olarak kusurludur, ve biraz daha toprak ilhak
edilerek düzeltilebilir; ve üstelik, bu hat hiç bir zaman kesin ve denksever
bir biçimde saptanamaz, çünkü her zaman yenilene, yenen tarafýndan
zorla kabul ettirilmiþtir, ve bunun sonucu daha o zamandan yeni savaþlarýn tohumunu kendinde taþýr.
Tüm tarihin verdiði ders budur. Bu ders bireyler için olduðu gibi,
uluslar için de geçerlidir. Saldýrý olanaklarýný ellerinden almak için, onlarý
tüm savunma araçlarýndan yoksun býrakmak gerekir. Onlarýn sadece
boðazýna sarýlmakla kalmamak, ama öldürmek gerekir. Eðer dünyada
bir yenen, bir ulusun güçlerini kýrmak için maddi güvenceler aldýysa,
bu, Tilsit Antlaþmasý,138 ve bu antlaþmayý Prusyaya ve Almanyanýn geri
kalan bölümüne uygulama biçimi ile, Napoléon I olmuþtur. Gene de,
birkaç yýl sonra, devsel gücü, Alman halký karþýsýnda çürük bir kamýþ
gibi kýrýldý. Napoléon Iin kendisinden koparmýþ bulunduðu maddi güvenceler karþýsýnda, Prusyanýn, en çýlgýnca düþlerinde Fransaya dayata-
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bileceði ya da dayatma cüretinde bulunacaðý maddi güvenceler nedir
ki? Ama sonuç bu kez gene de daha az yýkýcý olmayacaktýr. Tarih, vereceði cezalarý, Fransadan koparýlmýþ bulunan kilometre karelerin sayýsý
ile deðil, ama fetih siyasetinin, 19. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, hortlatmaya
cesaret [sayfa 235] ettiði suçun büyüklüðü ile ölçecektir.
Ama, diyorlar töton yurtseverliði sözcüleri,139 Almanlar ile Fransýzlarý karýþtýrmamak gerekir. Bizim istediðimiz þey, þan þeref deðil, ama
güvenliktir. Almanlar özsel olarak barýþçýl bir halktýr. Onlarýn bilgece koruyuculuðu altýnda, fetih bile gelecek bir savaþ nedeni olmaktan çýkarak,
bir sonsuz barýþ güvencesi durumuna dönüþür. Kuþkusuz, 18. yüzyýl
devrimini süngü ile yýkma yüce amacýyla 1792 yýlýnda Fransaya saldýranlar Almanlar deðildir. Ýtalyayý boyunduruk altýnda tutarak, Macaristaný
ezerek, Polonyayý parçalayarak ellerini lekelemiþ olan Almanya mýdýr?
Bütün saðlam erkek nüfusu, her ikisi de tanrýsal yetkilere sahip þeflere
edilgin bir baðlýlýk içinde tutulan biri iþ baþýnda bir sürekli ordu, ve
öbürü de izinde bir sürekli ordu oluþturan iki parçaya bölen Almanyanýn
güncel askeri sistemi, böylesine bir askeri sistem, barýþý sürdürmek için
maddi bir güvence ve üstüne üstlük uygarlýðýn son ereðidir kuþkusuz!
Baþka her yerde olduðu gibi Almanyada da, günün güçlülerinin yaðcýlarý,
yalancý övgüler tütsüsü ile halkýn kafasýný zehirlemektedirler.
Metz ve Strasbourgdaki Fransýz kalelerini görünce öfkelenmiþ
olduklarýný ileri süren bu Alman yurtseverleri, Varþova, Modlin ve Ývangorod daki geniþ Moskof tahkimat sisteminde hiç bir kötülük görmüyorlar. Ýmparatorluk saldýrýsýnýn korkunçluðu karþýsýnda öfkeden tir tir titrerken, çarlýk vesayetinin alçaklýðý karþýsýnda gözlerini yumuyorlar.
Týpký 1865te Louis Bonaparte ile Bismarck arasýnda sözler alýnýp
sözler verildiði gibi, 1870te de Gorçakov ile Bismarck arasýnda sözler
alýnýp sözler verildi.140 Týpký Louis Bonaparteýn, Avusturya ile Prusyanýn
karþýlýklý yýpranmalarý sonucu, 1866 savaþýnýn kendisini Almanyanýn
tek buyurucusu durumuna getireceðini söyleyerek böbürlendiði gibi,
Aleksandr da, Almanya ile Fransanýn karþýlýklý yýpranmasý sonucu, 1870
savaþýnýn kendisini Batý Avrupanýn tek buyurucusu durumuna getireceðini söyleyerek böbürleniyordu. Týpký Ýkinci Ýmparatorluðun Kuzey
Alman Konfederasyonunu103 kendi varlýðý ile baðdaþmaz saydýðý gibi,
otokratik Rusya da, Prusya yönetimi altýndaki bir Alman Ýmparatorluðu
yüzünden kendini tehlikede görse gerekir. Eski siyasal [sayfa 236] sistemin
yasasý budur. Bu sistemin alaný içinde, birinin kazancý, öbürünün yitiðidir.
Çarýn Avrupa üzerindeki aðýr basan etkisi, kökünü Almanya üzerindeki
geleneksel otoritesinden alýr. Rusyanýn içinde volkanik toplumsal güçlerin, otokrasinin en derin temellerini güçten düþürmekle tehdit ettikleri
bir sýrada, çar, Rusyanýn dýþýnda böyle bir saygýnlýk yitimine katlanabilir
mi? Daha þimdiden Moskova gazeteleri, bonapartçý gazetelerin 1866 savaþýndan sonraki dilini kullanýyorlar. Töton yurtseverleri, Fransayý Rusyanýn kollarýna atarak, Almanyada barýþ ve özgürlüðün* güvence altýna
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alýnacaðýna gerçekten inanýyorlar mý? Eðer silah üstünlüðü, baþarý
büyüklenmesi ve hanedan entrikalarý, Almanyayý Fransýz topraklarýnýn
bir soygununa götürürlerse, o zaman onun için alýnabilecek iki karar
kalacaktýr. Ya, bütün tehlikeyi göze alarak, Rus yayýlmasýnýn dolaysýz
aleti olacak,** ya da, kýsa bir soluklanmadan sonra, kendini yeniden
bir baþka savunucu savaþa, o yeni icat yerelleþtirilmiþ savaþlardan
birine deðil, ama bir ýrklar savaþýna, birleþmiþ Latin ve Slav ýrklarýna
karþý bir savaþa hazýrlama zorunda kalacaktýr.***
Alman iþçi sýnýfý, engelleyemeyeceði savaþý, Alman baðýmsýzlýðý
ve Almanya ile Avrupanýn, Ýkinci Ýmparatorluðun ezici karabasanýndan
kurtuluþu için bir savaþ olarak, candan gönülden destekledi. Açlýktan
yarý-ölmüþ ailelerini arkalarýnda býrakarak, kahraman ordularýn baþlýca
gücünü saðlamýþ olanlar, kýrsal emekçilerle birleþmiþ Alman iþçileridir.
Dýþarda savaþlarla kýrýlan bu iþçiler, ülkelerinde sefalet yüzünden bir
kez daha kýrýlacaklardýr.**** Sýralarý gelince, þimdi ileri atýlýyor ve güvenceler istiyorlar: engin özverilerinin boþ yere yapýlmadýklarý güvencesi,
özgürlüðü elde [sayfa 237] ettiklerinin güvencesi, bonapartçý ordular üzerinde
kazanýlan zaferin, 1815te olduðu gibi, Alman halkýnýn yenilgisi durumuna
dönüþmeyeceðinin141 güvencesi; ve bu güvencelerin ilki olarak da, Fransa için onurlu bir barýþ, ve Fransýz Cumhuriyetinin tanýnmasýný istiyorlar.
Alman Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi Merkez Komitesi, 5 Eylül günü,
bu güvenceler üzerinde direngenlikle duran bir bildirge yayýnladý:
Biz, diyor bildirge, Alsas ve Lorenin ilhakýný protesto ediyoruz.
Ve biz Alman iþçi sýnýfý adýna konuþmanýn bilincine sahibiz. Fransa ve
Almanyanýn ortak yararýna, barýþ ve özgürlük yararýna, Doðu barbarlýðýna karþý Batý uygarlýðý adýna, Alman iþçileri Alsas ve Lorenin ilhakýný
ses çýkarmadan hoþgörmeyeceklerdir... Biz, proletaryanýn uluslararasý
ortak davasý için, bütün ülkelerdeki iþçi arkadaþlarýmýza baðlý kalacaðýz!
Ne yazýk ki, hemen bir baþarý kazanmalarýna bel baðlayamayýz.
Fransýz iþçileri barýþ içinde saldýrganý durduramamýþlarken, Alman iþçileri
silah þýkýrtýsý ortasýnda yeneni durdurabilirler mi? Alman iþçilerinin
bildirgesi, Louis Bonapartein kamu hukuku suçlusu olarak Fransýz Cumhuriyetine teslim edilmesini istiyor. Yöneticileri ise, tersine, Fransayý
yýkmaya en uygun adam olarak onu Tuileries sarayýna yeniden oturtmak
için daha þimdiden ellerinden geleni yapýyorlar. Ne olursa olsun, tarih,
* 1870 Almanca baskýda, barýþ ve özgürlük sözcüklerinden önce, baðýmsýzlýk sözcüðü
de vardý. -Ed.
** 1870 Almanca baskýda þu ekleme var: ki bu da zaten Hohenzollernlerin geleneði
içindedir. -Ed.
*** 1870 Almanca baskýda þu ek tümce de var: Saðduyularýný yitirmiþ bulunan burjuva
yurtseverlerin, Almanyaya garanti ettikleri barýþ perspektifi iþte budur. -Ed.
**** 1870 Almanca baskýda bu tümceyi þu tümceler izler: Bununla birlikte bizim yurtsever
yaygaracýlarýmýz onlara teselli makamýnda sermayenin yurdu olmadýðýný ve ücreti de uluslararasý
yurtsevmez arz ve talep yasasýnýn belirlediðini söyleyeceklerdir. Bu koþullarda, iþçi sýnýfýnýn kendi sözünü söyleme ve burjuva baylarý kendi adýna konuþturmama zamaný gelmemiþ midir? Ed.
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Alman iþçi sýnýfýnýn, Alman burjuvazisi kadar uysal bir maddeden yapýlmadýðýný gösterecektir. Alman iþçi sýnýfý, görevini yerine getirecektir.
Onlar gibi, Fransada cumhuriyetin kurulmasýný biz de selamlýyoruz; ama, temelsiz çýkmalarýný dilediðimiz kaygýlar da duymuyor deðiliz.
Bu cumhuriyet, tahtý devirmemiþ, ama sadece onun boþ býrakýlan yerini
almýþtýr.* Bir toplumsal fetih olarak deðil, ama bir ulusal savunma önlemi
olarak ilân edilmiþtir. Kýsmen ünlü orleancýlar,131 kýsmen de, 1848 Haziran
ayaklanmasýnýn bazýlarý üzerinde silinmez bir yüzkarasý býraktýðý burjuva
cumhuriyetçilerden bileþik bir geçici hükümetin ellerindedir. Bu hükümet üyeleri arasýndaki iþbölümü hiç de iyiye yorumlanacak gibi deðil.
Orleancýlar ordu [sayfa 238] ve polisin güçlü konumlarýný ele geçirmiþler,
oysa cumhuriyetçi bilinenlere gevezelikten baþka bir þey yapýlmayan
bakanlýklar düþmüþtür. Ýlk davranýþlarýndan bazýlarý, onlara imparatorluktan kalýt olarak sadece yýkýntýlarýn deðil, ama iþçi sýnýfý korkusunun da
kaldýðýný yeterince açýk bir biçimde gösteriyor. Eðer cumhuriyet adýna
þimdi aþýrý sözlerle olanaksýz þeyler vaadediliyorsa, bu, sakýn sonunda
olanaklý bir hükümet istemek için olmasýn? Hükümette görev alan
bazý burjuvalar gözünde, cumhuriyet sakýn orleancý bir onarýma geçiþ
hizmeti görecek bir þey olmasýn?
Öyleyse Fransýz iþçi sýnýfý, son derece güç koþullar içine konmuþ
bulunuyor. Yeni hükümeti her yýkma giriþimi, düþman hemen hemen
Paris kapýlarýna dayandýðý bir sýrada, umutsuz bir çýlgýnlýk olacaktýr.
Fransýz iþçileri yurttaþlýk görevlerini yerine getirmelidirler;** ama ayný
zamanda da, Fransýz köylülerinin kendilerini Birinci Ýmparatorluðun
ulusal anýlarý ile aldattýklarý gibi, 1792nin ulusal anýlarý tarafýndan sürüklenmemelidirler. Onlarýn görevi geçmiþi yeniden baþlatmak deðil,
ama geleceði kurmaktýr. Kendi öz sýnýf örgütlerini kurmaya yöntemli
bir biçimde giriþmek için, cumhuriyetçi özgürlükten serinkanlýlýkla ve
korkusuzca yararlanmalýdýrlar. Fransanýn canlanmasý ve ortaklaþa
görevimiz olan emeðin kurtuluþu için, bu onlarý yeni bir güç ile, büyük
bir güç ile donatacaktýr. Cumhuriyetin geleceði onlarýn yýlmazlýk ve bilgeliðine baðlýdýr.
Ýngiliz iþçileri, kendi hükümetlerinin Fransýz Cumhuriyetini tanýmakta gösterdiði isteksizliði yenmek için gerekli önlemleri, dýþtan gelen
kurtarýcý bir baský aracýyla, daha þimdiden almýþ bulunuyorlar.142 Britanya
hükümetinin güncel savsaklamasýnýn ereði, büyük bir olasýlýkla, Jakobenlere karþý 1792 savaþýnýn, ve hükümet darbesini onaylamakta vaktiyle
gösterdiði uygunsuz ivediliðin günahlarýný baðýþlatmaktýr.143 Ýngiliz iþçileri,
kendi hükümetlerinden, Ýngiliz basýnýnýn bir bölümünün çýðlýk çýðlýða
isteme küstahlýðýný gösterdiði Fransanýn parçalanmasýna bütün gücü
* 1870 Almanca baskýda, bu tümcenin sonu: ama sadece onun Alman süngüleri sayesinde
boþ býrakýlan yerini almýþtýr biçimindedir. -Ed.
** 1870 Almanca baskýda, yurttaþlýk görevlerini sözcükleri, yapmaktan geri kalmayacaklarý
yurttaþlýk görevlerini biçimindedir. -Ed.
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ile karþý çýkmasýný da istiyorlar.* Yirmi yýl boyunca Louis Bonaparteý
[sayfa 239] Avrupanýn koruyucusu olarak göklere çýkarmýþ, ve Amerikalý
köle sahiplerinin ayaklanmasýný çýlgýnca yüreklendirmiþ olan da iþte bu
basýndýr.144 O zaman olduðu gibi þimdi de, bu basýn köle sahipleri için
çalýþýyor.
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin bütün ülkelerdeki kesimleri, iþçi sýnýfýný
eyleme çaðýrsýn... Eðer iþçiler görevlerini unutur, eðer hareketsiz kalýrlarsa, bugünkü korkunç savaþ daha da korkunç uluslararasý çatýþmalarýn
hazýrlayýcýsýndan baþka bir þey olmayacak ve her ulusta kýlýç, toprak ve
sermaye beylerinin iþçiler üzerindeki yenilenmiþ bir zaferine yolaçacaktýr.
[sayfa 240]

Vive la République!10* **
256, High Holborn, Londra, Western Central,
9 Eylül 1870
Marks tarafýndan 6-9 Eylül
1870te yazýlmýþtýr
11, 12, 13 Eylül 1870te
Ýngiliz dilinde broþür biçiminde,
ve Eylül-Aralýk 1870te
Almanca broþür biçiminde
ve devirli basýnda
Almanca ve Fransýzca olarak
yayýmlanmýþtýr.

* 1870 Almanca baskýda, tümcenin Ýngiliz basýný ile ilgili parçasý þöyle: ... Ýngiliz basýnýnýn
bir bölümünün o Alman yurtseverlerinden daha az gürültü ile istemediði... -Ed.
** Yaþasýn Cumhuriyet! -Ed.
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KARL MARKS
FRANSADA ÝÇ SAVAÞ

ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNÝN ÇAÐRISI114

AVRUPA VE BÝRLEÞÝK DEVLETLERDEKÝ
TÜM BÝRLÝK ÜYELERÝNE
I

4 Eylül 1870 günü, Paris iþçileri, hemen hemen bir anda Fransanýn
bir ucundan öbür ucuna, bir tek uyumsuz ses çýkmaksýzýn alkýþlanan
cumhuriyeti ilân ettikleri zaman, devlet adamý olarak Thiers ve general
olarak Trochu ile birlikte, mevki peþinde koþan bir entrikacý avukatlar
topluluðu, Belediye Dairesini (Hotel de ville) ellerine geçirdi. Bu adamlar,
o sýrada bütün tarihsel bunalým dönemlerinde Fransayý temsil
bakýmýndan Parise düþen göreve öylesine baðnaz bir inançla dolu idiler
ki, Fransa hükümetinden düzenle kaptýklarý görev sanlarýný haklý göstermek için, günü geçmiþ Paris temsilcisi vekâletlerinin kopyasýný çýkarmayý
yeterli gördüler. Son savaþ üzerindeki ikinci çaðrýmýzda, bu adamlarýn
baþa geçiþlerinden beþ gün sonra, onlarýn kim olduklarýný size söylüyorduk. Bununla birlikte, iþçi sýnýfýnýn gerçek [sayfa 241] temsilcileri henüz bo-

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

187

napartçý zindanlarda olduklarý ve Prusyalýlar da kent üzerine yürümekte
bulunduklarý için, hazýrlýksýz yakalanan Paris, salt ulusal savunma erekleri
bakýmýndan kullanýlmasý kesin koþuluna baðlý olarak, bu iktidar alýnýþýna
gözyumdu. Oysa, Paris iþçi sýnýfýný, silahlandýrmadan, onu gerçek bir
güç olarak örgütleyip saflarýný savaþýn ta kendisi ile yetiþtirmeden, Paris
nasýl savunulabilirdi? Ama silahlandýrýlmýþ Paris demek, silahlý devrim
demekti. Parisin Prusyalý saldýrgan üzerindeki bir zaferi, Fransýz iþçisinin
Fransýz kapitalisti ve onun devlet asalaklarý üzerindeki bir zaferi olurdu.
Ulusal görev ile sýnýf çýkarý arasýndaki bu çatýþmada, ulusal savunma
hükümeti bir an bile duraksamadý: bir ulusal ihanet hükümeti durumuna
dönüþtü.
Aldýðý ilk önlem, cumhuriyetin bir kral ile trampa edilmesi karþýlýðýnda, aracýlýk dilemek üzere, Thiersyi tüm Avrupa saraylarýný dolaþmaya
göndermek oldu. Kuþatmanýn baþlamasýndan dört ay sonra, teslim sözcüðünü ilk kez olarak söylemek için uygun zamanýn geldiðine inandýklarýnda, Trochu, Jules Favre ve meslektaþlarýndan birkaçýnýn da huzurunda,
toplanmýþ bulunan Paris belediye baþkanlarýna þöyle bir söylev çekti:
Daha 4 Eylül akþamý meslektaþlarýmýn bana yönelttikleri ilk soru
þu oldu: Paris, herhangi bir baþarý þansý ile, bir kuþatmaya dayanabilir
ve Prusya ordusuna direnebilir mi? Olumsuz yanýtlamada duraksamadým. Beni dinleyen meslektaþlarýmdan bazýlarý, doðru söylediðime ve
kanýmý deðiþtirmediðime tanýklýk edebilirler. Onlara, bu ayný terimlerle,
iþlerin güncel durumunda, Prusya ordusuna karþý bir kuþatmaya dayanmaya kalkýþmanýn bir çýlgýnlýk olacaðýný söyledim. Kuþkusuz, diye ekledim, bu kahramanca bir çýlgýnlýk olurdu, ama iþte hepsi o kadar... Olaylar
(onun kendisinin yönettiði olaylar) öngörülerimi yalanlamadý.
Trochunün bu gönül alýcý küçük söylevi, sonradan orada bulunan
belediye baþkanlarýndan biri olan Bay Corbon tarafýndan yayýmlandý.
Böylece, daha cumhuriyetin ilân edildiði akþam Trochunün planý,
meslektaþlarýnýn bildiði gibi, Parisin teslimi idi. Eðer ulusal savunma,
Thiers, Favre ve hempalarýnýn kiþisel hükümetleri için bir bahaneden
daha çok bir þey olmuþ [sayfa 242] olaydý, 4 Eylül türedileri, 5 Eylülde hükümetten elçeker, Paris halkýný Trochu planýndan haberdar ederlerdi;
onu ya hemen teslim olmasý, ya da kendi yazgýsýný kendi eline almasý
için zorlarlardý. Ama bunun yerine, alçak sahtekârlar Parislilerin kahramanca çýlgýnlýðýný iyileþtirmeyi kararlaþtýrdýlar: bir açlýk rejiminden geçirilecek, kafalarý þiþirilecek ve bu arada gürültülü gösterilerle aldatýlacaklardý: Trochu, Paris valisi, hiç bir zaman teslim olmayacak; Jules
Favre, dýþiþleri bakaný, topraklarýmýzdan bir santim, kalelerimizden tek
taþ vermeyecek! Gambettaya yazdýðý bir mektupta, bu ayný Jules Favre,
kendilerini kendisine karþý savunduklarý þeyin Prusya askerleri deðil,
ama Paris iþçileri olduðunu itiraf eder. Tüm kuþatma süresince, Trochunün Paris ordusunun komutasýný bilgece kendilerine verdiði bonapartçý haydutlar, kendi aralarýndaki yazýþmalarýnda, bu savunma güldürüsü
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üzerine karþýlýklý gýrgýr geçtiler. (Örneðin, Paris Savunma Ordusu topçu
baþkomutaný ve Légion dhonneur büyük-haç niþanýna sahip Alphonse
Simon Guiodnun, topçu tümgenerali Suzane ile, Komün Journal Officiell145 tarafýndan yayýmlanmýþ bulunan yazýþmasýna bakýnýz.) Sahtekârlýk maskesi ensonu 28 Ocak 1871 günü düþürüldü.146 Sonuna kadar
alçalmakta gerçek bir kahramanlýk gösteren ulusal savunma hükümeti, Parisin tesliminde, Louis Bonaparteýn bile Sedanda101 tiksinti içinde
kabule yanaþmadýðý kadar aþaðýlýk bir rolde, Bismarckýn ruhsatý ile
Fransa hükümeti olarak göründü. 18 Mart olaylarýndan sonra, Versaillesa
çýlgýn kaçýþlarýnda, capitulards147 ihanetlerinin yazýlý kanýtlarýný Parisin
ellerinde býraktýlar, ve, bu kanýtlarý yoketmek için, Komünün illere çaðrýsýnda dediði gibi, bu adamlar Parisi bir kan denizi içinde bir yýkýntýlar
yýðýný durumuna getirmekte duraksamazlardý.
Ama bu ereðe eriþme bakýmýndan böylesine bir istekle saldýrmak
için, savunma hükümeti yönetici üyelerinden bazýlarýnýn ayrýca kendilerine özgü nedenleri de vardý.
Býrakýþmanýn imzalanmasýndan az sonra, þimdi Jules Favreýn
verdiði kesin buyruk üzerine kurþuna dizilmiþ bulunan, Ulusal Meclisteki
Paris temsilcilerinden biri olan Bay Millière, Cezayirde oturan bir ayyaþýn
karýsý ile nikâhsýz yaþayan Jules Favreýn, birçok yýllarý kapsayan en gözüpek [sayfa 243] sahte belgelerin hazýrlanmasý sayesinde, nikâhsýz karýsýndan olan çocuklarý adýna, onu zengin bir adam durumuna getiren önemli
bir miras elde etmeyi baþardýðýný ve, yasal mirasçýlar tarafýndan açýlan
bir davada, ancak bonapartçý yargý kurullarýnýn suç ortaklýðý sayesinde
bir skandaldan kurtulabildiðini tanýtlayan bir gerçek hukuksal belgeler
dizisi yayýmlýyordu. Bu kuruluk dolu hukuksal belgelerden, büyük bir
söz sanatý yardýmý ile de kurtulamayacaðýndan, o zaman Paris halkýný,
aileye, dine, düzen ve mülkiyete karþý baþkaldýrma içinde bulunan bir
kürek kaçkýnlarý çetesi olarak öfkeli bir biçimde suçlamak için iç savaþýn
patlamasýný sessiz sedasýz bekleyen Jules Favre, yaþamýnda ilk kez olarak, dilini tuttu. Bu ayný düzmeci, 4 Eylülden sonra, iktidara daha yeni
geçmiþti ki, Etendard148 kepazeliði iþinde imparatorluk döneminde bile
düzmecilikten içeri atýlmýþ bulunan Pic ve Tailleferi, duygudaþlýk sonucu
özgür býrakýyordu. Bu adamlardan biri, Taillefer, Komün döneminde
Parise dönmeye cüret ettiðinden, hemen içeri atýldý; ve bunun üzerine,
Jules Favre, Ulusal Meclis kürsüsünden, Parisin tüm kendi ipten kazýktan
kurtulmuþlarýný özgürlüðe kavuþturduðunu haykýrmaya koyuldu.
Ýmparatorluk içiþleri bakaný olmak için boþ yere çalýþýp çabaladýktan sonra, kendi kendini cumhuriyetin içiþleri bakaný atayan Ernest
Picard, ulusal savunma hükümetinin bu Falstaffý, * Paris borsasýndan
dolandýrýcý olarak kovulmuþ (13 Temmuz 1867 tarihli polis müdürlüðü
raporuna bakýnýz), ve 5, rue Palestro adresindeki Société générale149 þu* Almanca baskýda: Karl Vogt, Ýngilizce baskýda: Joe Miller. -Ed.
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belerinden birinin müdürü olduðu sýrada, 300.000 franklýk bir hýrsýzlýk
yaptýðý, kendi itirafý üzerine ortaya çýkmýþ bulunan (11 Aralýk 1868 tarihli
polis müdürlüðü raporuna bakýnýz) Arthur Picard adlý birinin kardeþidir.
Bu Arthur Picard, Ernest Picard tarafýndan, kendi Electeur librel150 gazetesinin müdürü yapýldý. Borsa simsarlarýnýn çoðu, bakanýn gazetesinin
resmi yalanlarý ile þaþýrtýlýrken, Arthur, Fransýz ordularýnýn yýkýmýndan
çýkar saðlamak üzere içiþleri ile borsa arasýnda mekik dokuyordu. Bu
iki saygýdeðer kardeþin tüm mali yazýþmalarý Komünün eline geçti. [sayfa
244]

4 Eylülden önce meteliksiz bir avukat olan Jules Ferry, kuþatma
sýrasýnda Paris belediye baþkaný olarak dolandýrýcýlýk yolu ile kýtlýktan
bir servet çýkarmayý baþardý. Kötü yönetiminin hesabýný vereceði gün,
ayný zamanda mahküm edildiði gün de olacaktýr.
Öyleyse bu adamlar, tickets-of-leavelerini* ancak Parisin yýkýntýlarý içinde bulabilirlerdi, Bismarcka gerekli olan adamlarýn ta kendileri
idiler. Birkaç düzenbazlýk, ve o güne deðin hükümetin gizli danýþmaný
olan Thiers, bakan olarak kendi tickets-of-leave menleri ile birlikte,
hop hükümetin baþýnda göründü.
Thiers, bu biçimsiz bücür, yarým yüzyýla yakýn bir süreden beri
Fransýz burjuvazisini büyüledi, çünkü Fransýz burjuvazisinin kendi öz
sýnýf bozulmuþluðunun en geliþmiþ entelektüel dýþavurumudur o. Devlet
adamý olmadan önce, tarihçi olarak, yalandaki ustalýðýnýn kanýtýný vermiþ
bulunuyordu. Onun devlet yaþamýnýn günlük olgular defteri, Fransanýn
mutsuzluklarýnýn tarihidir. 1830dan önce cumhuriyetçilerin müttefiði
olmasýna karþýn, koruyucusu Laffittee ihanet ederek, Louis-Philippe
döneminde ustaca hükümete sokulur. Din adamlarýna karþý, Saint-Germain-lAuxerrois kilisesi ile baþpiskoposluðun yaðma edildikleri karýþýklýklarý kýþkýrtarak, ve düþes de Berrynin, önce espiyon-bakaný, sonra
da ebe-gardiyaný olarak, kralýn gözüne girer.151 Cumhuriyetçilerin Transnonain sokaðýndaki öldürülmeleri ve ondan sonra da basýn ve dernek
kurma hakkýna karþý iðrenç eylül yasalarý, onun yapýtý oldu.152 Mart 1840ta
hükümet baþkaný olarak suyun üstüne yeniden çýktýðý zaman, Paris
istihkâmlarý planý ile Fransayý þaþýrttý.153 Bu planý, Parisin özgürlüðüne
karþý kalleþçe bir plan olarak eleþtiren cumhuriyetçileri, Milletvekilleri
Meclisi kürsüsünde þöyle yanýtladý:
Ne! Ýstihkâmlarýn, özgürlüðü tehlikeye düþürebileceðini düþünmek, ha! Ve ilkin, hangisi olursa olsun, hükümetin bir gün baþkenti
bombalayarak kendini ayakta tutmaya [sayfa 245] giriþebileceði varsayýldýðý
zaman, bir hükümete karaçalýnmýþ olunur. ... Ama böyle bir hükümet,
* Cezalarýnýn büyük bir bölümünü çekmiþ olduklarýndan, mahkümlara Ýngilterede bazan
verilen ve onlara özgür olarak, ama polis gözetimi altýnda yaþama hakki kazandýran oturma
iznini belirleyen deyim. Bu oturma izinleri tickets-of-leave (koþullu sallverilme belgeleri) adýný
taþýr; ve bunlardan yararlananlara da tickets-of-leave men (içerden salýverilmiþler) denir. [1871
Almanca baskýya Engelsin notu.]
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zaferinden sonra yüz kez daha güçsüz olacaktýr.
Kuþkusuz, bu kaleleri önceden Prusyalýlara teslim etmiþ bulunan
bu hükümetten baþka hiç bir hükümet, kendi kalelerinin ateþini Parise
karþý çevirmeyi hiç bir zaman göze alamazdý.
Kral Bomba* 1848 Ocaðýnda Palermoyu bombaladýðý zaman,154
o sýrada uzun süredir hükümet dýþý bulunan Thiers, Milletvekilleri Meclisinde yeniden ortaya çýkarak þöyle demiþti:
Baylar, Palermoda olup bitenleri biliyorsunuz; kýrksekiz saat
boyunca büyük bir kentin bombalandýðýný öðrenince hepiniz (parlamenter olarak konuþmak gerekirse) dehþetten titrediniz. Kim tarafýndan?
Savaþ haklarýný kullanan yabancý bir düþman tarafýndan mi? Hayýr baylar,
kendi öz hükümetiniz tarafýndan. Peki neden? Çünkü bu bahtsýz kent
kendi haklarýný istiyordu. Evet, kendi haklarýný istemiþ olduðu için,
Palermo kýrksekiz saat bombalandý! Bundan ötürü Avrupa kamuoyuna
baþvurmama izin verin. Avrupanýn belki de en büyük kürsüsünden, bu
türlü davranýþlara karþý tiksinti sözleri (gerçekten sadece sözler) yankýlatmak, insanlýða bir hizmette bulunmaktýr. ... Ülkesine hizmetlerde bulunmuþ olan (Bay Thiersnin hiç yapmadýðý þey) naip Espartero, Barselonayý,
ayaklanmayý bastýrmak için bombaladýðýný ileri sürdüðü zaman dünyanýn
her yanýndan bir öfke çýðlýðý yükselmiþti.
Onsekiz ay sonra, Bay Thiers, Romanýn bir Fransýz ordusu tarafýndan bombalanmasýnýn en yaman savunucularý arasýnda idi.155 Gerçekte,
kral Bombanýn, bombalamasýný kýrksekiz saatle sýnýrlamaktan baþka
bir suçu olmasa gerek.
Þubat devriminden birkaç gün önce, Guizotnun onu mahküm
etmiþ bulunduðu iktidardan ve onun nimetlerinden uzaktaki uzun sürgünden ötürü öfkelenmiþ bulunan ve havada yakýn bir halk ayaklanmasýnýn kokusunu alan Thiers, ona Mirabeau-mouche** takma adýný kazandýran o sözde kahramanca üslup ile, Milletvekilleri Meclisinde þöyle
dedi: [sayfa 246]
Ben sadece Fransada deðil, ama Avrupada da devrim partisindenim. Dilerim ki devrim hükümeti ýlýmlýlarýn ellerinde kalsýn; ama
eðer hükümet ateþli kimselerin, hatta radikallerin bile eline geçse, ben
gene de davamý býrakmayacaðým. Her zaman devrim partisinden olacaðým.
Þubat devrimi geldi çattý. Devrim, küçük adamýn düþlediði gibi,
Guizot kabinesini bir Thiers kabinesi ile deðiþtirecek yerde, Louis-Philippei cumhuriyet ile deðiþtirdi. Halk zaferinin birinci günü, emekçilerin
önemsememesinin kendisini onlarýn nefretinden koruduðunu unutan
Thiers, özene bezene saklandý. Gene de, dillere destan cesareti ile, haziran insan kýrýmlarý kamu alanýný onun etkinlik türü için temizleyinceye
* Ferdinand Il. -Ed.
** Sinek-Mirabeau. -Ed.
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deðin, bu alandan kaçmakta devam etti. O zaman, düzen partisinin156
ve yönetici sýnýfýn tüm düþman fesat komitelerinin, halký ezmek için
birlikte, ve krallýðý herbiri kendi gönlüne göre yeniden kurmak için de
birbirlerine karþý komplolar düzenledikleri o anonim saltanat fasýlasý
olan parlamenter cumhuriyetin yönetici beyni durumuna geldi. Bugün
olduðu gibi o zaman da, Thiers, cumhuriyetçileri, cumhuriyetin güçlenmesine karþý tek engel olarak eleþtiriyordu; bugün olduðu gibi o zaman
da, cumhuriyet ile, cellâdýn Don Carlos ile konuþtuðu gibi konuþuyordu:
Seni öldüreceðim, ama senin kendi iyiliðin için. O zaman olduðu gibi
bugün de, zaferinin ertesi günü þöyle haykýrabilecektir: LEmpire est
fait!* Zorunlu özgürlükler üzerindeki ikiyüzlü öðütlerine ve onu aldatmýþ
ve parlamentarizm dýþýna fýrlatýp atmýþ bulunan Louis Bonapartea karþý
kiþisel hýncýna karþýn ve parlamentarizmin yapay havasý dýþýnda, küçük
adam, onun çok iyi bildiði gibi, pörsür ve hiçliðe döner, Romanýn
Fransýz birliklerince iþgalinden, Alman birliðine karþý, bu birlik Prusya
despotizmine aldatýcý bir görünüþ hizmeti göreceði için deðil, ama Almanyanýn bölünmüþlüðü üzerindeki Fransanýn geleneksel hakkýna bir
saldýrý olacaðý için sert sövüp-saymalarý ile kýþkýrttýðý Prusya savaþýna
deðin, Ýkinci Ýmparatorluðun bütün alçaklýklarýna batmýþtý. Cüce kollarý
ile, tarihsel çizme boyacýsý olduðu Napoléon Iin kýlýcýný Avrupanýn karþýsýnda sallamasýný sevdiðinden, dýþ [sayfa 247] siyaseti, 1840taki Londra
Antlaþmasýndan157 1871deki Parisin teslimine ve Parise karþý, Bismarckýn yüksek izni ile Sedan ve Metz158 tutsaklarýný ileri sürdüðü bugünkü iç savaþa deðin, her zaman Fransanýn bütünsel alçalmasý ile taçlandý.
Yeteneðinin bükülgenliðine ve izlediði ereklerin deðiþkenliðine karþýn,
bu adam tüm yaþamý boyunca en geri kafalý göreneðe baðlý kalmýþtý.
Modern toplumdaki derin akýmlarýn ona her zaman saðlý kalacaklarý
açýktýr; ama hatta onun yüzeyindeki en gözle görülür deðiþiklikler bile,
tüm diriliði dile sýðýnmýþ bulunan bir kafayý tiksindiriyorlardý. Bundan
ötürü, günü geçmiþ Fransýz koruyuculuk sisteminden her sapmayý bir
saygýsýzlýk olarak göstermekten hiç yorulmadý. Louis-Philippein bakaný
iken, demiryollarýný çýlgýnca bir kuruntu olarak yerdi; ve, daha sonra,
Louis Bonaparte döneminde muhalefette iken, çürümüþ Fransýz ordu
sistemini her düzeltme giriþimini, kutsal þeylere karþý bir saygýsýzlýk olarak kýnadý. Uzun siyasal yaþamýnda, ne kadar önemsiz olursa olsun,
kendini herhangi bir pratik yarar taþýyan bir tek önlemden bile suçlu
kýlmamýþtýr. Thiers sadece zenginlik doymazlýðýnda ve zenginlik üreten
insanlara karþý beslediði düþmanlýkta tutarlý olmuþtur. Louis-Philippe
dönemindeki ilk bakanlýðýna Eyüp peygamber kadar yoksul girmiþ,
oradan milyoner olarak çýkmýþtýr. Ayný kral dönemindeki son bakanlýðý
(1 Mart 1840 günlü olaný), onu Milletvekilleri Meclisinde zimmetine para
geçirme suçlamalarý ile karþý karþýya býraktý ve o, bu suçlamalara, Jules
* Ýmparatorluk kurulmuþtur! -ç.
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Favre ya da herhangi bir baþka timsah kadar büyük bir kolaylýkla saçýp
savurduðu bir þey olan gözyaþlarý ile yanýt vermekle yetindi. Bordeaux
da,* Fransayý yakýn bir mali yýkýmdan kurtarmak için aldýðý ilk önlem,
1869 yýlýnda Paristeki seçmenleri kendine çekmek için sözünü etmiþ
bulunduðu tutumlu cumhuriyetin ilk ve son sözü olarak, kendi kendine
yýlda üç milyon gelir saðlamak oldu. 1830 Milletvekilleri Meclisindeki
eski meslektaþlarýndan biri, kapitalist olmasýna karþýn gene de Komünün
canla baþla baðlý bir üyesi olan Bay Beslay, son günlerde Thiersye bir
afiþte þöyle çýkýþýyordu:
Emeðin sermayeye köle edilmesi, her zaman siyasetinizin [sayfa
248] temeli olmuþtur, ve emek cumhuriyetinin Belediye Dairesine yerleþtiðini gördüðünüz günden bu yana, Fransaya: Bunlar kýyacýlardýr! diye
haykýrmaktan hiç bir zaman geri kalmadýnýz.
Küçük siyasal itliklerde usta, yalan yere yemin ve ihanette virtüöz,
her türlü bayaðý kurnazlýklara, sinsi yollara ve partilerin parlamentodaki
aþaðýlýk savaþým kalleþliklerine eli yatkýn, bir kez bakanlýktan kovulduktan
sonra, düþünce yerine sýnýf önyargýlarý, gözüpeklik yerine kendini gösterme meraký ile, yeniden bakan olunca onu kan içinde boðmak üzere,
bir devrim ateþlemeye her zaman hazýr, kamusal yaþamýnýn iðrençliði
ölçüsünde, aþaðýlýk bir özel yaþam süren bu adam, bir Fransýz Sullasý
rolünü oynadýðý þu anda bile, davranýþlarýnýn tiksinçliðini, farfaralýklarýnýn
gülünçlüðü ile daha da belirginleþtirmekten kendini alamýyor.
Parisin teslim þartlaþmasý, Prusyaya yalnýz Parisi deðil, ama
tüm Fransayý teslim ederek, 4 Eylül kapkaççýlarýnýn, Trochunün söylemiþ bulunduðu gibi, daha o akþam baþlattýklarý, düþman ile uzun bir
entrikalar ve ihanetler dizisini bir sonuca baðladý. Öte yandan, bu þartlaþma, onlarýn þimdi Prusyanýn yardýmý ile cumhuriyete ve Parise karþý
giriþecekleri iç savaþý da baþlatýyordu. Tuzak, teslim koþullarýnýn ta içinde
kurulmuþ bulunuyordu. O sýrada, topraklarýn üçte-birinden çoðu düþmanýn elindeydi, baþkentin iller ile baðlantýsý kesilmiþ, bütün iliþkiler
koparýlmýþtý. Bu koþullar içinde Fransanýn gerçek bir temsilini (représentation) seçmek, hazýrlýklar için gerekli zaman verilmedikçe, olanaksýz
idi. Teslim þartlaþmasýnda ulusal bir meclisin sekiz gün içinde seçilmesi
iþte bu nedenle yer aldý; öyle ki, Fransanýn birçok bölgelerinde, yapýlacak
seçimlerin haberi ancak oylamanýn öngünü geldi. Ayrýca bu meclis,
teslim þartlaþmasýnýn açýk bir maddesine göre, ancak savaþ ya da barýþý
kararlaþtýrmak, ve gerektiðinde bir barýþ antlaþmasý imzalamak ereði ile
seçilecekti. Halk, býrakýþma koþullarýnýn savaþýn devamýný olanaksýz
kýldýðýný, ve Bismarck tarafýndan dayatýlan barýþý onaylamak için, Fransanýn en kötü insanlarýnýn en iyi insanlar olduklarýný sezmemezlik edemezdi. Ama bütün bu önlemlerle yetinmeyen Thiers, hatta býrakýþmanýn
gizemi Pariste açýða vurulmadan önce, bundan böyle [sayfa 249] orlean* 1891 Almanca baský, tarihi de ekler: 1871de. -Ed.
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cýlarýn yanýnda, artýk hoþgörü ile karþýlanmayacak bonapartçýlarýn yerini
alacak olan lejitimist partiyi güçlendirip canlandýrmak için illerde bir seçim turuna çýkmýþ bulunuyordu. Thiers onlardan korkmuyordu. Gericilik
aleti olarak, modern Fransayý yönetmeleri olanaksýz, ve dolayýsýyla
küçümsenecek rakipler olan, Thiersnin kendi sözlerine göre (Milletvekilleri Meclisi, 5 Ocak 1833), eylemi her zaman yabancý istilâsý, iç savaþ
ve anarþi ile sýnýrlý kalmýþ bulunan bir partiden daha iyisi olabilir miydi?
Bu lejitimistler, onca zamandýr bekledikleri o geçmiþe yönelik
bin yýlýn geldiðine gerçekten inanýyorlardý. Yabancý istilâsý çizmeleri altýnda bir Fransa vardý; bir imparatorluðun yýkýlýþý ve bir Bonaparteýn tutsaklýðý vardý; ensonu, kendileri vardý. Tarihin tekerleði, 1816nýn Chambre introuvableda159 durmak üzere, gözle görülürcesine tersine dönmüþtü. Cumhuriyet meclislerinde, 1848den 1851e deðin, bu lejitimistler
kendi bilgili ve yetiþmiþ parlamenter sözcüleri tarafýndan temsil edilmiþlerdi; þimdi partinin basit askerleri: Fransanýn bütün Pourceaugnaclarý*
meclise üþüþüyorlardý.
Bu Tarýmcýlar Meclisi160 Bordeauxda toplanýr toplanmaz, Thiers
ona barýþ hazýrlýklarýnýn, bir parlamenter tartýþmadan bile geçirilmeksizin,
hemen kabul edilmesi gerektiðini açýkça bildirdi; Prusya onlarýn cumhuriyete ve onun kalesi olan Parise karþý savaþ açmalarýna ancak bu
koþulla izin veriyordu. Karþý-devrimin, gerçekte, yitirilecek zamaný yoktu.
Ýkinci Ýmparatorluk, ulusal borcu iki katýndan çoðuna çýkarmýþ ve bütün
büyük kentleri aðýr bir biçimde borçlandýrmýþtý. Savaþ, vergileri korkunç
bir biçimde þiþirmiþ ve ulusal kaynaklarý acýmaksýzýn kýrýp geçirmiþti.
Yýkýmý tamamlamak üzere, Fransýz topraðý üzerindeki askerlerinden bir
yarým milyonun bakýmýný, beþ milyarlýk ödencesini125 ve geciken taksitlerin %5 faizini isteyen Prusyalý Shylock da orada idi. Hesap pusulasýný
kim ödeyecekti? Zenginliði kendilerine maledenler, kendi baþlattýklarý
bir savaþýn giderlerini bu zenginlik üreticilerinin sýrtýna yüklemeyi, ancak
cumhuriyeti zorla devirerek umut edebilirlerdi. Ýþte toprak [sayfa 250] mülkiyeti ve sermayenin bu yurtsever temsilcilerini, saldýrganýn gözleri ve
yüksek koruyuculuðu altýnda, dýþ savaþa bir iç savaþ, bir köle sahipleri
ayaklanmasý eklemeye götüren þey, böylece Fransanýn engin yýkýmýnýn
ta kendisi idi.
Komplonun yolunu kapamak üzere, büyük bir engel vardý: Paris.
Parisi silahsýzlandýrmak, baþarýnýn ilk koþulu idi. Bunun sonucu Paris,
Thiers tarafýndan, silahlarýný teslim etmesi için uyarýldý. Sonra Paris,
Tarýmcýlar Meclisinin çýlgýnca karþý-cumhuriyetçi gösterileri ve
Thiersnin cumhuriyetin yasal statüsü üzerindeki ikircil açýklamalarý;
Parisin baþýný kesme ve baþkentsizleþtirme (décapiter et de décapitaliser) tehdidi; orleancý elçilerin atanmasý; Paris sanayi ve ticaretini yýkýmla
* Pourceaugnac. - Molièrein komedilerinden birinde, ahmak, darkafalý küçük toprak
soylusunu temsil eden bir karakter. -Ed.
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tehdit eden, vadesi geçmiþ ticari senetler ve kiralar üzerindeki Dufaure
yasalarý,161 Pouyer-Quertier vergisi, ne olursa olsun her türlü yayýnýn her
nüshasý üzerinden alýnan iki santim; Blanqui ve Flourensa karþý ölüm
kararlarý; cumhuriyetçi gazetelerin kapatýlmasý; Ulusal Meclisin Versaillesa taþýnmasý; Palikao tarafýndan ilân edilmiþ ve 4 Eylül günü kaldýrýlmýþ bulunan sýkýyönetimin yenilenmesi; Decembriseur162 Vinoynýn Paris
valisi, imparatorluk jandarmasý Valentinin polis müdürü, ensonu cizvit
general dAurelle de Paladinesin Ulusal Muhafýz baþkomutaný olarak
atanmasý gibi olaylarla usandýrýldý.
Ve þimdi, Bay Thiersye ve onun buyruðu altýnda çalýþan ulusal
savunma görevlilerine sorulacak bir sorumuz var. Bilindiði gibi, kendi
maliye bakaný Bay Pouyer-Quertier aracýlýðý ile, Thiers, hemen ödenmesi
gereken iki milyarlýk bir borçlanma imzalamýþtý. Peki,
l° Bu iþin Thiers, Jules Favre, Ernest Picard, Pouyer-Quertier ve
Jules Simonun ceplerine yüzlerce milyonluk bir rüþvet girecek biçimde
düzenlendiði ve,
2° Parisin yatýþtýrýlmasýna deðin hiç bir ödemenin yapýlmayacaðý,163 doðru mudur, deðil midir?
Her durumda, için çok ivedi olmasý gerekir, çünkü Thiers ile Jules Favre, Bordeaux Meclisi çoðunluðu adýna, utanmadan Parisin Prusya
birlikleri tarafýndan iþgal edilmesini istediler. Ama, Almanyaya dönüþünde kendisine hayran hayran bakan Frankfurt hamkafalarýna açýkça
bir býyýk altýndan gülerek söylediði gibi, Bismarckýn oyununa bu girmiyordu. [sayfa 251]
II

Karþý-devrimci komplonun yolu üzerindeki tek ciddi engel, silahlanmýþ Paris idi. Öyleyse Parisi silahsýzlandýrmak gerekiyordu! Bu nokta
üzerinde, Bordeaux Meclisi içtenliðin ta kendisi idi. Eðer bu meclis köylülerinin baðýrýp çaðýrmalarý bunu anlatmak için yeterli olmasaydý, Parisin
Thiers tarafýndan triumviranýn aralýkçý Vinoy, bonapartçý jandarma Valentin, ve cizvit general dAurelle de Paladines sevecen özeniþine býrakýlmasý bir kuþku gölgesi bile býrakmazdý. Parisin silahsýzlandýrýlmasýnýn
gerçek ereðini saygýsýzca ilân etmelerine karþýn, komplocular yalanlarýn
en apaçýðý, en yüzsüzü olan bir bahane ile ondan silahlarýný teslim etmesini istediler. Ulusal Muhafýzýn toplarý, diyordu Thiers, devlete aittir
ve devlete geri verilmelidir. Gerçek ise, þu; daha Bismarckýn tutsaklarýnýn
ona Fransayý teslim ettikleri, ama baþkente boyuneðdirme kesin niyeti
ile kendilerine kalabalýk bir muhafýz birliði ayýrdýklarý teslim þartlaþmasý
günü, Paris tetikte idi. Ulusal Muhafýz yeniden örgütlendi ve baþkomutanlýðý, eski bonapartçý kuruluþun bazý döküntüleri dýþýnda, birliðin tümü
tarafýndan seçilmiþ bir Merkez Komiteye verdi. Prusyalýlarýn Parise giriþlerinin öngünü, Merkez Komite, korkaklar tarafýndan Prusyalýlarýn iþgal
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edecekleri mahalleler ve dolaylarýnda kahpece yüzüstü býrakýlmýþ bulunan top ve makineli tüfeklerin Montmartre, Belleville ve La Villettee
taþýnmasýný saðladý. Bu toplar, Ulusal Muhafýzýn topladýðý paralar ile
alýnmýþtý. 28 Ocak teslim sözleþmesinde resmen Ulusal Muhafýzýn özel
mülkiyeti olarak tanýnmýþ, ve bu nitelikle, hükümete ait silahlarýn yenenin
ellerine genel tesliminden ayrýk tutulmuþtu. Ve Thiers, Parise karþý savaþ açmak için, ne denli hafif olursa olsun, her türlü bahaneden öylesine
yoksun bulunuyordu ki apaçýk bir yalana baþvurma zorunda kaldý: Ulusal Muhafýzýn toplarý devletin malý imiþ.
Toplarýn alýnmasý elbette Parisin ve dolayýsýyla 4 Eylül devriminin
genel silahsýzlandýrýlmasýna bir baþlangýçtan baþka bir þey olmayacaktý.
Ama bu devrim Fransanýn yasal rejimi durumuna gelmiþti. Bu devrimin
yapýtý olan cumhuriyet, yenenler tarafýndan teslim þartlaþmasýnda bile
[sayfa 252] tanýnmýþtý. Teslim þartlaþmasýndan sonra, cumhuriyet bütün yabancý devletler tarafýndan tanýnmýþ ve Ulusal Meclis onun adýna toplantýya çaðrýlmýþtý. Bordeauxda toplanan Ulusal Meclisin, ve onun yürütme
gücünün tek yasal görev saný, Paris emekçilerinin 4 Eylül devrimi idi. 4
Eylül olmasaydý, Ulusal Meclis yerini hemen, 1869da bir Prusya rejimi
altýnda deðil, bir Fransýz rejimi altýnda genel oy aracýyla seçilmiþ, ve
devrim tarafýndan zorla daðýtýlmýþ bulunan yasama meclisine býrakma
zorunda kalýrdý. Thiers ve salýverilmiþ adamlarý, Louis Bonapartetan
onlarý bir Cayenne164 yolculuðundan kurtaran izin belgeleri koparmak
için, onun karþýsýnda boyuneðme zorunda kalýrlardý. Ulusal Meclisin
yetkileri, Prusya ile barýþ koþullarýný kararlaþtýrmakla yükümlü bir noterin
yetkilerinden baþka bir þey deðildi. O, gerçek bürünümü her zaman
silahlanmýþ Paris, bu devrimi yapmýþ bulunan Paris, onun için dayanýlmaz açlýk acýlarý ile beþ aylýk bir kuþatmaya katlanmýþ, ve Trochu
planýna karþýn, direnmesini uzatarak, bu direnmeyi taþrada zorlu bir
savunma savaþýnýn temeli durumuna getirmiþ bulunan Paris olan bu
devrimde, bir ara-olaydan baþka bir þey deðildi. Ve þimdi Paris ya Bordeauxnun baþkaldýrmýþ köle sahiplerinin onur kýrýcý kesin buyruðu
üzerine silahlarýný teslim edecek ve kendi 4 Eylül Devriminin, Louis Bonaparteýn iktidarýnýn onun kralcý rakiplerine basit bir aktarýlmasýndan
baþka hiç bir anlama gelmediðini kabul edecek; ya da kendini, Ýkinci
Ýmparatorluðu doðurmuþ, ve onun koruyucu vesayeti altýnda tam bir
çürümeye deðin olgunlaþmýþ bulunan siyasal ve toplumsal koþullar devrimci bir biçimde altüst edilmeksizin, kurtarmak ve canlandýrmak olanaðý
bulunmayan Fransanýn, ona canla baþla baðlý savunucusu olarak gösterecekti. Beþ aylýk bir açlýk sonucu daha da güçsüzlenmiþ bulunan Paris,
bir an bile duraksamadý. Kendi kalelerinde, kendi üzerine çevrilmiþ
Prusya toplarýnýn tehdidine deðin her þeye meydan okuyan Paris, kahramanca, Fransýz komplocularýna karþý bir direncin tüm tehlikelerini
göze alma kararýna vardý. Gene de, Parisin sürükleneceði bir iç savaþ
korkusu içinde, Merkez Komite, meclisin kýþkýrtmalarýna, yürütme
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gücünün zorbalýklarýna ve birliklerin Paris ile dolaylarýnda tehdit edici
bir toplanmasýna karþýn, [sayfa 253] ayný salt savunucu tutumunu korudu.
Demek ki, Vinoyyi bir polis memurlarý sürüsü ve birkaç ordu
alayýnýn baþýnda, Ulusal Muhafýzýn toplarýný baskýnla ele geçirmek üzere,
Montmartrea karþý bir gece seferine göndererek, iç savaþý Thiers baþlattý.
Ulusal Muhafýzýn direnmesi ve ordunun halk ile kardeþleþmesi karþýsýnda
bu giriþimin nasýl baþarýsýzlýða uðradýðý bilinir. DAurelle de Paladines,
kendi zafer bültenini önceden bastýrmýþ ve Thiers kendi hükümet darbesinin önlemlerini açýklayan afiþleri hazýrlamýþ bulunuyorlardý. Bütün bunlarýn yerini, Thiersnin Ulusal Muhafýzý silahlarýnýn sahibi olarak býrakma
yolundaki soylu kararýný açýklayan çaðrýlarýnýn almasý gerekti; Thiers,
Ulusal Muhafýzýn bu silahlarý, baþkaldýrýcýlara karþý hükümet ile birleþmek
için kullanacaðýna kesin gözüyle baktýðýný söylüyordu. Kendilerine karþý
küçük Thiers çevresinde bu birleþme çaðrýsýna, 300.000 Ulusal Muhafýzýndan, sadece 300ü yanýt verdi. Þanlý 18 Mart iþçi devrimi, Paris üzerindeki
söz-götürmez egemenliðini kurdu. Merkez Komite, onun geçici hükümeti
oldu. Avrupa bir an için, siyaset ve savaþtaki yeni ve heyecan uyandýrýcý
baþarýlarýnýn bir gerçeklik gölgesine sahip bir þey mi, yoksa hanidir geçip gitmiþ bir geçmiþin düþleri mi olduklarýný kendi kendine sorar gibi
göründü.
18 Marttan, Versailles birliklerinin Parise giriþine deðin, proleter
devrim, devrimlerde ve hele yüksek sýnýflarýn karþý-devrimlerinde bol
bol görülen zor eylemlerinden öylesine baðýþýk kaldý ki, düþmanlarý öfkelerini kusmak için, general Lecomte ve general Clément Thomasnýn
öldürülmeleri ile Vendôme alaný olayýndan baþka bir konu bulamadýlar.
Montmartrea karþý gece saldýrýsýna katýlan bonapartçý subaylardan
biri olan general Lecomte, Pigalle alanýnda, 81. ordu alayýna silahsýz siviller üzerine dört kez ateþ etmesi buyruðunu vermiþ, ve erlerinin buyruklara uymamasý üzerine, onlara sövüp-saymýþtý. Kadýnlarý ve çocuklarý
kurþunlayacak yerde, kendi erleri onu kurþunladýlar. Erler tarafýndan
iþçi sýnýfý düþmanlarýnýn okulunda kazanýlmýþ bulunulan kökleþmiþ
alýþkanlýklar, bu erler iþçi sýnýfýndan yana geçer geçmez elbette deðiþmeyeceklerdir. Ayný erler Clément [sayfa 254] Thomasyý da öldürdüler.
Eski bir kýrgýn assubay olan general C1ément Thomas, LouisPhilippe döneminin son zamanlarýnda, baþkalarýnýn suçunu üzerine
alan kimse (gérant responsable)* ve bu çok kavgacý gazetenin görevli
düellocusu ikili niteliði ile çalýþmak üzere, cumhuriyetçi le National165
gazetesi yazýkuruluna girmiþti. Þubat devriminden166 sonra, iktidara geçen
Nationalciler bu eski astsubayý generale dönüþtürdüler. Bu iþ, onun da
Jules Favre gibi korkunç kýþkýrtýcýlarýndan ve en alçak cellatlarýndan biri
olduðu haziran kýyýmýnýn öngününde oldu. Sonra, general saný da, ken* Sorumlu yönetici. Bu parça, 1871 ve 1891 Almanca baskýlarýnda, þu açýklama ile izlenir:
Baþkasý yerine hapis cezalarýný çekmek için tutulmuþ adam. -Ed.
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disi de, 1 Kasým 1870 günü yeniden su yüzüne çýkmak üzere, uzun bir
süre boyunca ortadan yokoldular. Bir gün önce, Belediye Dairesinde
tutsak edilen savunma hükümeti, Blanqui, Flourens ve iþçi sýnýfýnýn
öbür temsilcilerine, zorla ele geçirmiþ bulunduðu iktidarý Pariste özgürce
seçilecek bir Komünün elinde býrakacaðýna törenle söz vermiþti.167
Sözünde duracak yerde, bu hükümet Paris üzerine Trochunün, þimdi
Bonaparteýn Korsikalýlarýnýn yerini tutan Bretonlarýný salýverdi.168 Sadece,
böylesine bir andýný bozma ile adýný kirletmek istemeyen general
Tamisier, Ulusal Muhafýz baþkomutanlýðýndan istifa etti ve, onun yerine,
Clément Thomas yeniden general oldu. Bütün komutanlýðý boyunca
Prusyalýlar ile deðil, ama Paris Ulusal Muhafýzý ile savaþtý. Parisin genel
silahlanmasýný engelledi, burjuva taburlarýný iþçi taburlarýna karþý kýþkýrttý,
Trochu planýna karþýt subaylarý uzaklaþtýrdý ve, lekeleyici korkaklýk
suçlamasý altýnda, kahramanlýðý þimdi en amansýz düþmanlarýnýn bile
hayranlýðýný çeken proleter taburlarý terhis etti. Clément Thomas, 1848
Haziranýnda Paris iþçi sýnýfýnýn kiþisel düþmaný olarak kazandýðý rütbe
þeritlerini yeniden kazanmýþ bulunmaktan büyük bir övünç duyuyordu.
18 Marttan birkaç gün önce, Paris ayaktakýmý seçkin tabakasýnýn iþini
bitirmek için, savaþ bakaný Le Flôya kendi kafasýndan bir plan sunuyordu. Vinoynýn bozguna uðramasýndan sonra, mücadeleye espiyon niteliði
ile giriþmekten kendini alamadý. Galles [sayfa 255] prensesi, Londraya girdiði
gün kalabalýkta ezilen insanlarýn yazgýsýndan ne kadar sorumlu ise,
Merkez Komite ve Paris emekçileri de Clément Thomas ile Lecomteun
öldürülmesinden tastamam o kadar sorumlu oldular.
Silahsýz yurttaþlarýn Vendôme alanýndaki sözde öldürülmeleri,
bu yalaný yaymak için salt Avrupa gazeteciliði uþak takýmýna güvenerek,
Bay Thiers ile köylülerin mecliste hiç sözünü etmedikleri bir mittir. Düzenciler, Paris gericileri, 18 Mart zaferinden tir tir titrediler. Bu onlar
için en sonu gelen halk cezasýnýn iþareti idi. 1848 Haziran günlerinden
22 Ocak 1871169 gününe deðin, buyruklarý üzerine öldürülmüþ bulunan
kurbanlarýn hayaletleri, karþýlarýnda dikiliyorlardý. Terörleri, tek cezalarý
oldu. Hatta polisler bile (sergents de ville), yapýlmasý gerektiði gibi silahsýzlandýrýlacak ve kilit altýna konacaklarý yerde, Versaillesda güvenliðe
kavuþmak üzere Paris kapýlarýný ardýna kadar açýk buldular. Düzenciler
sadece itilip kakýlmamakla kalmadýlar, ama biraraya gelme ve Parisin
göbeðinde bile birçok güçlü konum iþgal etme yetkisine de sahip oldular.
Merkez Komitenin bu hoþgörürlüðü, silahlý iþçilerin düzen partisinin
alýþkanlýklarý ile öylesine baðdaþmaz bir durumda bulunan bu yüce
gönüllülüðü, düzen partisi tarafýndan haksýz yere bir güçsüzlük duyusunun belirtisi olarak yorumlandý. Vinoynýn toplarý ve mitrailleuses* ile
baþaramadýðý þeyi, onun silahsýz bir gösteri örtüsü altýnda yapmaya giriþme yolundaki budalaca planýnýn nedeni budur. 22 Mart günü, saf* Makineli tüfekleri. -ç.
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larýnda bütün petit crevés* ve baþýnda da imparatorluðun alýþýlmýþ
ünlüleri, Haeckerenler Coetlogonlar, Henry de Pèneler vb. bulunan
kýþkýrtýcý bir kibar tabaka baylarý alayý, kibar mahallelerden yola çýktý.
Barýþçýl bir gösteri ödlek bahanesi altýnda, ama gizlice öldürücü silahlar
taþýyan bir çete, yürüyüþ kolu biçiminde düzenlendi, yolu üzerinde
rasladýðý Ulusal Muhafýz nöbetçi ve devriyelerini hýrpalayýp silahsýzlandýrdý, ve: Kahrolsun Merkez Komite! Kahrolsun katiller! Yaþasýn Ulusal
Meclis! çýðlýklarý ile rue de la Paixden (Barýþ sokaðý) place Vendômea
(Vendôme alaný) çýkan çete, nöbet bekleyen muhafýz kollarýný [sayfa 256]
zorlamaya ve onlarýn koruduklarý Ulusal Muhafýz karargâhýný baskýnla
almaya kalkýþtý. Tabanca atýþlarýna karþýlýk olarak, gerekli uyarmalarda
bulunuldu,170 ve bu uyarmalarýn etkisiz kalmasý üzerine Ulusal Muhafýz
generali** ateþ komutu verdi. Bir tek salvo, saygýdeðer topluluklarýnýn
þöyle bir gösteriliþinin, Paris devrimi üzerinde, Yeþu nun borularýnýn
Eriha kenti surlarý üzerinde gösterdikleri etkinin týpkýsýný göstereceðini
uman alýk delikanlýlarý, çýlgýnca bir kaçýþ içinde darma duman etti. Kaçaklar arkalarýnda iki ölü, dokuz aðýr yaralý (aralarýnda bir de Merkez
Komite üyesi***) Ulusal Muhafýz ile, silahsýz gösterilerinin barýþçýl
niteliðini iyice tanýtlayan, marifetlerinin saða sola saçýlmýþ tabancalar,
býçaklar ve kýlýçlý bastonlarla dolu tüm sahnesini býrakýyorlardý. Paris
Ulusal Muhafýzý, 13 Haziran 1849 günü, Fransýz birlikleri tarafýndan Romaya yapýlan saldýrýnýn hainliðine karþý protestoda bulunmak için
gerçekten barýþçýl bir gösteri düzenlediði zaman, o sýrada düzen partisi
generali olan Changarnier, birliklerini her yandan, onlarý vurmak ve
kýlýçtan geçirmek, ve atlarýnýn ayaklarý altýnda çiðnemek buyruðu ile,
bu silahsýz insanlar üzerine sürdüðü için, Ulusal Meclis ve özellikle Bay
Thiers tarafýndan, toplumun kurtarýcýsý olarak alkýþlanmýþtý. O zaman
Paris sýkýyönetim altýna alýnmýþ, Dufaure yeni baský yasalarýný ivedilikle
meclisten geçirmiþti. Yeni tutuklamalar olmuþ, yeni yasaklamalar konmuþ, yeni bir terör uygulanmýþtý. Ama aþaðý sýnýflar bu iþlerde baþka
türlü davranýrlar. 1871 Merkez Komitesi, barýþçýl gösteri kahramanlarýný
düpedüz bilmezlikten geldi, öyle ki, sadece iki gün sonra, bunlar Versaillesa doðru ünlü kaçan kaçananýn taçlandýrdýðý o silahýz gösteri için,
amiral Saissetin buyruðu altýnda toplanacak duruma geldiler. Thiers tarafýndan Montmartrea gece hýrsýzlýðý giriþimi ile baþlatýlmýþ bulunan iç
savaþý kabul etmekte gösterdiði tiksinti yüzünden, Merkez Komite bu
kez, o sýralarda adamakýllý savunmasýz bir durumda bulunan Versailles
üzerine hemen yürümemek, ve böylece Thiers ile köylülerinin komplolarýna bir son vermemekle kesin bir yanlýþlýk yaptý. Bunun üzerine,
Komünün [sayfa 257] seçim günü olan 26 Martta, düzen partisinin gücünü
* Kibarlýða özenen iþsiz-güçsüz delikanlýlar. -ç.
** Bergeret. -Ed.
*** Maljournal. -Ed.
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bir de seçim sandýklarýnda denemesine izin verildi. O gün, Paris mairielerinde* düzen partisi üyeleri, içlerinden onlarý uygun bir zaman ve
uygun bir yerde temizleme andýný homurdanarak, çok yüce gönüllü
yenginleri ile tatlý barýþma sözleri teati ettiler.
Þimdi madalyanýn öbür yüzüne bakin. Thiers nisan baþlarýnda
Parise karþý ikinci kampanyasýný açtý. Versaillesa getirilen ilk Parisli
tutsaklar kafilesi, Ernest Picard, elleri ceplerinde, alay ederek onlarýn
çevresinde aylak aylak dolaþýr, ve Bayan Thiers ile Bayan Favre, nedimelerinin ortasýnda, balkonlarýndan Versaylý güruhun alçaklýklarýný alkýþlarlarken, insaný çileden çýkarýcý canavarlýklarýn konusu oldu. Ele geçirilmiþ bulunan savaþçýlar umursamazlýkla öldürüldüler; yiðit dostumuz,
demir döküm iþçisi general Duval, sorgusuz sualsiz kurþuna dizildi,
Ýkinci Ýmparatorluðun içki âlemlerindeki utanmazca davranýþlarý ile öylesine ünlü karýsýnýn pezevengi Galliffet, bir bildirgede, kendi avcýlarý tarafýndan bastýrýlýp silahsýzlandýrýlan küçük bir Ulusal Muhafýz birliðinin,
yüzbaþý ve teðmenleri ile birlikte öldürülmesini buyurmuþ olduðu için
böbürlendi. Kaçak Vinoy, federeler saflarýnda yakalanan her erin öldürülmesini buyuran günlük buyruðu için, Thiers tarafýndan Légion dhonneurün büyük-haç niþaný ile ödüllendirildi. Jandarma Desmarets, 31
Ekim 1870 günü savunma hükümetinin baþlarýný kurtarmýþ bulunan
þövalye ruhlu ve yüce gönüllü Flourensi, bir kasap gibi, haince parçalamýþ olduðu için madalya aldý.171 Bu cinayetin güçlendirici ayrýntýlarý,
Thiers tarafýndan Ulusal Mecliste hoþnutlukla açýndýrýldý. Bir Timurlenk
rolü oynamasý kabul edilmiþ parlamenter bir Tom Pouce un** kendini
beðenmiþ böbürlenmesi ile, küçüklüðüne karþý ayaklananlara, ve hasta
arabalarý için yansýzlýk hakkýna deðin, uygarlar arasý hiç bir savaþ
güvencesi tanýmayý kabul etmedi. Voltaire tarafýndan daha önce sezilmiþ
bulunan,*** o kaplanca içgüdülerini baþýboþ býrakmasýna bir an için
izin verilmiþ maymundan daha korkunç bir þey yoktur. (Bkz: Notlar, s.
35.****) [sayfa 258]
Komünün, misillemeyi buyuran ve görevinin Parisi Versailles
haydutlarýnýn yamyamca davranýþlarýna karþý korumak ve göze göz,
diþe diþ istemek olduðunu açýklayan 7 Nisan günlü buyrultusundan
sonra,172 Thiers tutsaklara barbarca davranýlmasýný gene de durdurmadý.
Üstelik, onlara bültenlerinde sövdü de: Hiç bir zaman, namuslu insanlarýn bakýþlarýný alçalmýþ bir demokrasinin bundan daha bozulmuþ çehreleri acýlara salmamýþtýr  Thiersnin kendisi ve salýverilmiþ bakanlarý
gibi namuslu. Gene de, bir zaman süresince, tutsaklarýn öldürülmesi
ertelendi. Ama Thiers ve aralýkçý generalleri, Pariste Ulusal Muhafýz kýlýðýnda yakalanan kendi jandarma espiyonlarýnýn bile, üzerlerinde yangýn
* Belediye baþkanlýklarý. -ç.
** Parmak Tom, Parmak çocuk -ç.
*** Voltaire, Candide, bölüm 22. -Ed.
**** Bkz: bu cildin 290. sayfasý. -Ed.
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bombalan ile yakalanan Sergents de villelerin* bile baðýþlandýklarýný
öðrenir öðrenmez, Komünün misilleme üzerindeki buyrultusunun boþ
bir tehdit olduðunu anlar anlamaz, tutsaklarýn yýðýnsal öldürülmeleri
yeniden baþladý ve sonuna deðin ardý arasý kesilmeden sürdürüldü.
Ulusal muhafýzlarýn sýðýndýklarý evler jandarmalarca çevrildi, üzerlerine
(ilk kez olarak burada görünen) petrol döküldü ve yakýldý; yarý-kömürleþmiþ cesetler, daha sonra Ternesde kurulmuþ bulunan gezgin Basýn
hastanesi tarafýndan kaldýrýldýlar. 25 Nisan günü Belle-Epinede atlý bir
avcýlar birliðine teslim olan dört Ulusal Muhafýz, daha sonra Galliffetnin
yaraþýr dengi bir yüzbaþý tarafýndan birbiri ardýna vuruldu. Yüzbaþýnýn
dört kurbanýndan, ölü diye býrakýlmýþ bulunan biri, Scheffer, yerde sürüne
sürüne Paris ileri karakollarýna döndü ve bu olay üzerine bir Komün
komisyonu karþýsýnda tanýklýk etti. Tolain bu komisyonun raporu üzerine
savaþ bakanýndan açýklama istediði zaman, köylüler onun sesini çýðlýklarý
ile bastýrdýlar ve Le Flônun yanýt vermesini engellediler. Kahramanlýklarýndan sözetmek, þanlý ordularýnýn onuruna bir saldýrý olurdu. Thiersnin
bültenlerinin, Moulin-Saquetde uyurken basýlan federelerin süngülendiklerini, ve Clamarttaki yýðýnsal öldürülmeleri haber verirken kullandýðý
saygýsýz ton, Londradaki gerçekten aþýrý-duyarlý olmayan Timesin173
bile sinirlerine dokundu. Ama bugün Parisi bombalamýþ ve yabancý
[sayfa 259] fatihin korumasý altýnda bir zenci köle satýcýlarý ayaklanmasý
kýþkýrtmýþ bulunan kimseler tarafýndan iþlenen salt baþlangýç niteliðindeki
canavarlýklarý saymaya giriþmek gülünç olur. Bütün bu tüyler ürpertici
þeyler ortasýnda, cüce omuzlarý üzerine çöken korkunç sorumluluk üzerine bitmez tükenmez parlamenter yakýnmalarýný unutan Thiers, meclisin
rahatça çalýþtýðýný söyleyerek böbürleniyor, ve bazan aralýkçý generaller,
bazan da Alman prensleri ile yaptýðý aralýksýz içki âlemleri aracýyla, sindiriminin, hatta Lecomte ve Clément Thomasnýn hayaletleri ile bile, en
küçük bir bozukluða uðramadýðýný tanýtlýyor.
III

18 Mart sabahý, Paris þu gökgürültüsü ile uyandý: Vive la Comune!** Peki ama Komün, burjuva saðduyusunu böylesine tedirgin eden
bu sfenks nedir?
Baþkent proleterleri, diyordu 18 Mart günlü bildirgesinde Merkez
Komitesi, yönetici sýnýflarýn güçsüzlük ve döneklikleri ortasýnda, onlar
için kamu iþlerinin yönetimini ele alarak durumu kurtarma zamanýnýn
gelmiþ bulunduðunu anlamýþlardýr.
Ama iþçi sýnýfý mevcut devlet makinesini olduðu gibi almak ve
onu kendi amaçlarý için kullanmakla yetinemez.
* Polislerin. -ç.
** Yaþasýn Komün! -ç.
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Sürekli ordu, polis, bürokrasi, din adamlarý ve yargýçlar gibi, sistemli ve aþamalý bir iþbölümü planýna göre biçimlendirilmiþ, her yerde
varolan organlarý ile merkezileþmiþ devlet iktidarý, doðmakta olan burjuva
topluma, feodalizme karþý mücadelelerinde güçlü bir silah hizmeti
gördüðü mutlak krallýk çaðýna deðin çýkar. Bununla birlikte, her türlü
ortaçaðsal molozlar, senyörlerin ve soylularýn üstünlük haklarý, yerel ayrýcalýklar, belediyesel ve loncasal tekeller, taþrasal anayasalar yüzünden,
geliþmesi engellenmiþ bulunuyordu. 18. yüzyýl Fransýz Devriminin dev
süpürgesi bütün bu geçmiþ zaman kalýntýlarýný silip süpürdü ve böylece
toplumsal dayanaðý (substrat), modern devlet kuruluþu üstyapýsý karþýsýna çýkan son engellerden de kurtarmýþ [sayfa 260] oldu. Modern devlet,
kendisi de yarý-feodal bir nitelik taþýyan eski Avrupanýn modern Fransaya karþý birleþme savaþlarýnýn ürünü olan Birinci Ýmparatorluk döneminde kuruldu. Daha sonraki rejimler sýrasýnda parlamenter denetim
altýna, yani varlýklý sýnýflarýn doðrudan denetimi altýna konmuþ bulunan
hükümet, sadece engin ulusal borçlarýn ve ezici vergilerin fideliði olmakla
kalmadý; otorite, çýkar, mevki gibi dayanýlmaz çekicilikleri ile, bir yandan
yönetici sýnýflarýn rahip fesat komiteleri ve serüvencileri arasýnda uyuþmazlýk nedeni oldu, ve öte yandan toplumun iktisadi deðiþiklikleri ile
birlikte siyasal niteliði de deðiþti. Modern sanayiin ilerlemesi geliþtikçe,
sermaye ile emek arasýndaki sýnýf karþýtlýðý da geniþliyor, yoðunlaþýyor,
devlet iktidarý gitgide sermayenin emek üzerindeki ulusal bir iktidar,
toplumsal kölelik ereklerine göre örgütlenmiþ toplumsal bir güç, bir sýnýf egemenliði aygýtý niteliðini kazanýyordu.* Sýnýflar mücadelesinde bir
ilerleme gösteren her devrimden sonra, devlet iktidarýnýn salt bastýrýcý
niteliði gitgide daha açýk bir biçimde ortaya çýkýyordu. 1830 Devrimi,
hükümeti toprak sahiplerinden kapitalistlere, iþçilerin en uzak düþmanlarýndan en dolaysýz düþmanlarýna geçirdi. Devlet iktidarýný, Þubat
Devrimi adýna ele geçiren cumhuriyetçi burjuvalar, iþçi sýnýfýný toplumsal cumhuriyetin, onlarýn toplumsal baðýmsýzlýðýný güvence altýna alan
cumhuriyetten baþka bir þey olmadýðýna inandýrmak, ve burjuvalar ile
toprak sahiplerinin kralcý yýðýnýna da, hükümetin mali kaygý ve üstünlüklerini tam bir güvenlik içinde cumhuriyetçi burjuvalara býrakabileceklerini tanýtlamak ereðiyle, bu iktidarý haziran kýyýmlarýný kýþkýrtmak için
kullandýlar. Bununla birlikte, biricik kahramanca haziran baþarýlarýndan
sonra, artýk cumhuriyetçi burjuvalara, kapkaççýlar sýnýfýnýn bütün rakip
fraction et factionlarý** tarafýndan, üretici sýnýflar ile þimdi açýkça ortaya
çýkmýþ bulunan karþýtlýklar içinde kurulmuþ bir koalisyon olan düzen
partisinin ilk saflarýndan artçý birliðine geçmekten baþka bir [sayfa 261]
þey kalmýyordu. Hisse senetli [anonim -ç.] þirket biçimindeki hükümetle* 1871 Almanca baský, bu tümcenin sonunu, býraz farklý bir yazýlýþ içinde verir: Devlet
iktidarý gitgide emeði ezmeye yönelik bir kamu iktidarý, bir sýnýf egemenliði aygýtý niteliði
kazanýyordu. -Ed.
** Bölüntü ve fesat komiteleri. -ç.
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rinin upuygun biçimi, baþkan olarak Louis Bonaparte ile birlikte, vile
multitudee* kabul edilmiþ sýnýf terörizmi ve özgür haksýzlýk rejimi olan
République parlementaire** oldu. Her ne kadar parlamenter cumhuriyet,
Bay Thiersnin dediði gibi, onlarý (yönetici sýnýfýn çeþitli bölüntülerini)
en az bölen cumhuriyet idiyse de, buna karþýlýk bu sýnýf ile onun seyrek saflarý dýþýnda yaþayan tüm toplum arasýnda bir uçurum yaratýyordu.
Birlikleri, daha önceki hükümetler döneminde, kendi öz uyuþmazlýklarýnýn devlet iktidarý için henüz koymuþ bulunduklarý engelleri ortadan
kaldýrýyordu. Proletaryanýn ayaklanma tehlikesi karþýsýnda, birleþik varlýklý
sýnýf, o zaman devlet iktidarýný, kimsenin gözünün yaþýna bakmaksýzýn
ve çalýmla, sermayenin emeðe karþý ulusal savaþ silahý olarak kullandý.
Üreticiler yýðýnýna karþý sürekli savaþýnda, varlýklý sýnýf, sadece yürütme
gücünü durmadan artan baský güçleri ile donatma zorunda deðil, ama
kendi öz parlamenter kalesini, Ulusal Meclisi, yürütme gücüne karþý
tüm savunma araçlarýndan yavaþ yavaþ yoksun býrakma zorunda da
kaldý. Yürütme gücü, Louis Bonaparteýn kiþiliðinde, varlýklý sýnýfýn temsilcilerini kovdu. Düzen partisi cumhuriyetinin doðal ürünü, Ýkinci Ýmparatorluk oldu.
Ýmparatorluk, doðum belgesi yerine hükümet darbesi, vize yerine
genel oy hakký krallýk âsasý yerine de kýlýç ile, köylülüðe, sermaye ve
emek savaþýmýna doðrudan doðruya katýlmamýþ bulunan o geniþ üreticiler yýðýnýna dayandýðýný ileri sürüyordu. Parlamentarizme, ve böylece
hükümetin varlýklý sýnýflara peçelenmemiþ baðýmsýzlýðýna da son vererek,
iþçi sýnýfýný kurtaracaðýný ileri sürüyordu. Ýþçi sýnýfý üzerindeki iktisadi
üstünlüklerini koruyarak, varlýklý sýnýflarý kurtaracaðýný ileri sürüyordu;
ve son olarak, ulusal büyüklük yalancý düþünü herkes için yeniden canlandýrarak, bütün sýnýflarýn birliðini kurmuþ olmakla böbürleniyordu.
Gerçeklikte, burjuvazinin ulusu yönetme yeteneðini çoktan yitirmiþ ve
iþçi sýnýfýnýn henüz elde etmemiþ bulunduðu bir dönemde, tek olanaklý
hükümet biçimi de buydu. Bu [sayfa 262] hükümet, bütün dünyada, toplumun kurtarýcýsý olarak alkýþlandý. Onun egemenliði altýnda, tüm siyasal
kaygýlardan kurtulmuþ bulunan burjuva toplum kendisinin hiç bir zaman
düþünmediði bir geliþmeye eriþti. Sanayi ve ticareti, devsel oranlara
eriþtiler, mali dolandýrýcýlýk, kozmopolit içki âlemlerini göklere çýkardý,
yýðýnlarýn sefaleti tantanalý, yapmacýk, rezilce bir lüksün utanmaz sergilenmesi ile açýk bir karþýtlýk oluþturuyordu. Toplumun çok üstünde
durur gibi görünen devlet iktidarý, gene de bu toplumun en büyük rezaleti ve ayný zamanda onun tüm bozulmuþluklarýnýn yuvasý idi. Devletin
kendisinin ve kurtarmýþ bulunduðu toplumun çürümüþlüðü, bu rejimin
aðýrlýk merkezini Paristen Berline taþýmaya susamýþ bulunan Prusyanýn
süngüleri tarafýndan açýða çýkarýldý. Emperyalizm, doðmakta olan burjuva
* Aþaðýlýk yýðýn. -ç.
** Parlamenter cumhurlyet. ç.
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toplumun, feodalizmden kendi öz kurtuluþ aleti olarak dünyaya getirdiði,
ve iyiden iyiye geliþmiþ burjuva toplumun, sonunda emeði, sermayeye
bir köleleþtirme aracý durumuna dönüþtürmüþ bulunduðu bu devlet
iktidarýnýn, ayný zamanda hem en deðerden düþmüþ, hem de en son
biçimidir.
Ýmparatorluðun doðrudan antitezi, Komün oldu. Þubat Devriminin,
Paris proletaryasý tarafýndan kendisi ile ilân edilmiþ bulunduðu
toplumsal cumhuriyet çýðlýðý, sadece sýnýf egemenliðinin kralcý biçimini
deðil, ama sýnýf egemenliðinin kendisini kaldýracak bir cumhuriyet için
duyulan belirsiz bir özlemden baþka bir þeyi dile getirmiyordu. Komün,
bu cumhuriyetin olumlu biçimi oldu.
Eski hükümet iktidarýnýn merkezi, ve ayný zamanda Fransýz iþçi
sýnýfýnýn da toplumsal kalesi olan Paris, Thiers ve köylüleri tarafýndan,
imparatorluðun onlara býraktýðý o eski hükümet iktidarýný onarmak ve
sürdürmek için kalkýþtýklarý giriþime karþý silaha sarýlmýþtý. Paris, sadece,
kuþatma sonucu ordudan kurtulmuþ, ve onun yerine çoðunluðu iþçiler
tarafýndan oluþturulan bir Ulusal Muhafýzý geçirmiþ bulunduðu için direnebiliyordu. Þimdi sürekli bir kurum durumuna dönüþtürülmesi sözkonusu olan þey, iþte bu durumdu. Bu yüzden, Komünün ilk buyrultusu (kararnamesi) sürekli ordunun kaldýrýlmasý, ve silahlanmýþ halk ile deðiþtirilmesi oldu.
Komün, kentin çeþitli ilçelerinden genel oy hakký ile [sayfa 263] seçilmiþ belediye meclisi üyelerinden kurulmuþtu. Bu üyeler sorumlu ve
her an görevden geri alýnabilir idiler. Komün üyelerinin çoðu doðal olarak iþçilerden ya da iþçi sýnýfýnýn ünlü temsilcilerinden oluþuyordu. Komün parlamenter bir örgenlik deðil, ama ayný zamanda hem yürütmeci
hem de yasamacý, hareketli bir gövde olacaktý. Merkezi hükümetin
aleti olmaya devam edecek yerde, polis siyasal özniteliklerinden hemen
yoksunlaþtýrýldý ve Komünün sorumlu ve her an görevden geri alýnabilir
bir aleti durumuna dönüþtürüldü. Yönetimin tüm öbür dallarýndaki görevliler (memurlar) için de ayný þey oldu. Komün üyelerinden aþama sýrasýnýn en altdüzeyine deðin, kamu görevi iþçi ücretleri karþýlýðý görülecekti. Yüksek devlet görevlilerinin kullanma haklarý ve temsil ödenekleri,
bu yüksek görevlilerin kendileri ile birlikte ortadan kalktýlar. Kamu hizmetlileri, merkezi hükümet tarafýndan korunan kimselerin özel mülkiyeti
olmaktan çýktý. Sadece belediye yönetimi deðil, ama o güne deðin devlet tarafýndan yürütülmüþ bulunan tüm giriþkenlik, Komünün ellerine
verildi.
Eski hükümetin maddi iktidar aletleri olan sürekli ordu ile polis
bir kez kaldýrýldýktan sonra, Komün manevi baský aletini, rahiplerin iktidarýný kýrma iþine giriþti; varlýklý kurumlar olduklarý ölçüde, tüm kiliselerin daðýtýlmasý ve kamulaþtýrýlmasý buyrultusunu çýkardý. Rahipler,
öncelleri olan havariler gibi, müminlerin sadakalarý ile yaþamak üzere,
özel yaþamýn dünya iþlerinden dingin elçekmiþliðine gönderildiler. Öð-
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retim kurumlarýnýn tümü parasýz olarak halka açýldý, ve ayný zamanda
kilise ile devletin her türlü karýþmasýndan da kurtarýldý. Böylece, sadece
öðretimin herkes için eriþilebilir kýlýnmasý ile kalýnmamýþ, ama bilimin
kendisi de, sýnýf önyargýlarý ve hükümet iktidarýnýn onu vurmuþ bulunduklarý zincirlerden kurtarýlmýþtý.
Adalet görevlileri, daha sonra bozmak üzere, sýrayla baðlýlýk yemini etmiþ bulunduklarý ardarda gelen bütün hükümetlere aþaðýlýk baðýmlýlýklarýný gizlemekten baþka bir iþe yaramayan o yapmacýk baðýmsýzlýktan yoksunlaþtýrýldýlar. Öbür kamu görevlileri gibi, yüksek adalet
görevlileri ve yargýçlar da seçilir, sorumlu ve geri alýnabilir olacaklardý.
Paris Komünü, elbette, Fransanýn bütün büyük sanayi [sayfa 264]
merkezlerine örnek hizmeti görecekti. Komün rejimi, Paris ve ikincil
merkezlerde bir kez kurulduktan sonra, eski merkezi hükümet, taþra
illerinde de, yerini üreticilerin kendi kendileri tarafýndan hükümetine
býrakma zorunda kalacaktý. Komünün geliþtirme zamaný bulamadýðý
kýsa bir ulusal örgütlenme taslaðýnda, Komünün en küçük kýrsal yerleþme merkezlerinin bile siyasal biçimi olacaðý ve kýrsal bölgelerde, sürekli
ordunun, hizmet zamaný son derece kýsa bir halk milisi ile deðiþtirileceði,
açýkça söylenmiþtir. Her ilin kýrsal komünleri, ortak iþlerini ilin yönetim
merkezindeki bir delegeler meclisi aracýyla yönetecek, ve bu il meclisleri
de Paristeki ulusal yetkililer kuruluna milletvekilleri göndereceklerdi;
delegeler her an görevden geri alýnabilir ve seçmenlerinin buyurucu
yetki belgesi ile baðlý olacaklardý. Bir merkezi hükümete gene de kalan,
az sayýda ama önemli görevler, gerçeðe aykýrýlýðý biline biline söylendiði
gibi kaldýrýlmayacak, ama komünsel, baþka bir deyiþle sýký sýkýya sorumlu
görevliler tarafýndan yürütüleceklerdi. Ulusun birliði bozulmayacak, ama
tersine, komünsel kuruluþ tarafýndan örgütlenecekti; bu birlik, onun
cisimleþmesi olduðunu ileri süren, ama, ulusun asalak bir uru olduðu
halde, ulusun kendisinden baðýmsýz ve onun üzerinde olmak isteyen
devlet iktidarýnýn yýkýlmasý ile bir gerçeklik durumuna gelecekti. Eski
hükümet iktidarýnýn salt bastýrýcý organlarýnýn kesilip atýlmasý önemli olduðu halde, bunlarýn haklý görevleri, toplumun üzerinde bir üstünlük
savýnda bulunan bir otoriteden çekilip alýnacak, ve toplumun sorumlu
hizmetkârlarýna verileceklerdi. Genel oy hakký, her üç ya da altý yýlda
bir halký parlamentoda yönetici sýnýfýn hangi üyesinin temsil edeceði ve
ayaklar altýna alacaðýný kararlaþtýracak yerde, týpký kendi iþi için iþçi ve
yönetim personeli arayan herhangi bir iþverene hizmet eden bireysel
seçim hakký gibi, komünler biçiminde örgütlenmiþ halka hizmet edecekti. Ve bireyler gibi, topluluklarýn da, gerçek iþler konusunda, genel olarak
herkesi kendi yerine koymasýný, ve eðer bir kez bir yanlýþlýk yaparlarsa,
onu da hemen düzeltmesini bildikleri, iyi bilinen bir olgudur. Öte yandan,
Komün anlayýþýna hiç bir þey, genel oy hakký yerine hiyerarþik bir görevlendirme geçirmekten daha yabancý olamaz.
Haksýz yere, toplumsal yaþamýn, kendileri ile belirli bir [sayfa 265]
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benzerlik gösterdikleri daha eski, ve hatta sönmüþ biçimlerinin yinelenmesi olarak görülmek, genel olarak, yepyeni tarihsel biçimlerin yazgýsýdýr.
Böylece, modern devlet iktidarýný yýkan bu yeni Komünde, önce bu
devlet iktidarýna öngelen, sonra da onun temeli olan ortaçað komünlerinin yaþama bir çaðrýlmasý görülmek istendi.  Komünsel kuruluþ,
haksýz yere, baþlangýçta zor aracýyla kurulmuþ bulunmasýna karþýn, þimdi
güçlü bir toplumsal üretim etkeni durumuna gelmiþ olan o büyük uluslar
birliðini, Montesquieu ve Jirondenlerin174 düþüne uygun olarak, bir küçük
devletler federasyonu biçiminde bir bozma giriþimi olarak görüldü. Komün ve devlet iktidarý karþýtlýðý, haksýz yere, aþýrý merkezileþmeye karþý
eski mücadelenin aþýrý bir biçimi olarak görüldü. Özel tarihsel koþullar,
öbür ülkelerde, burjuva hükümet biçiminin, Fransada olduðu biçimdeki
klasik geliþmesini engelleyebilir, ve Ýngilterede olduðu gibi, büyük merkezi devlet örgenliklerinin, bozulmuþ kilise yönetim kurullarý (vestries),
çýkarcý belediye meclis üyeleri ve kentlerde ve köylerde yýrtýcý yardým
bürosu yöneticileri ile, gerçekten soydan geçme sulh yargýçlarý ile tamamlanmasýna izin verebilirler. Komünsel kurtuluþ, o güne deðin toplumun sýrtýndan geçinen ve onun özgür hareketini kötürümleþtiren
asalak devlet tarafýndan emilmiþ bulunan tüm güçleri topluma geri verecektir. Sadece bununla bile, Fransanýn canlanmasýnýn çýkýþ noktasý
olacaktýr.  Fransýz taþra kentleri burjuvazisi, Komünde, bu sýnýfýn LouisPhilippe döneminde kýr üzerinde uygulamýþ bulunduðu, ve Louis Napoléon döneminde de yerini kýrýn kentler üzerindeki sözde egemenliðine
býrakan egemenliðin bir onarýlma giriþimini gördü. Gerçeklikte, komünsel kuruluþ, kýrsal üreticileri il yönetim merkezlerinin entelektüel yönetimi
altýna koyacak ve onlara, kent iþçilerinin kiþiliðinde, çýkarlarýnýn doðal
mutemetlerini saðlayacaktýr.  Komünün sadece varlýðý bile, apaçýk bir
þey olarak, belediyesel özgürlüðü içeriyordu; ama bu özgürlük bundan
böyle, artýk kaldýrýlmýþ bulunan devlet iktidarý için bir engel deðildi. Paris Komününe, kentlerin yönetimini Prusya devleti polis makinesindeki
basit ikincil çarklardan baþka bir þey olmama derecesine düþüren, o
1791 eski Fransýz belediye örgütünün karikatürü Prusya belediye rejimi
özlemleri yükleme [sayfa 266] düþüncesi, ancak ve ancak, eðer kendi kan
ve demir entrikalarýna gömülmüþ bulunmasaydý, kafasal çapýna öylesine
uyarlý olan eski Kladderadatsch175 (Berlin Punchu176) yazarlýðý mesleðine
seve seve dönecek olan bir Bismarckýn usuna, ancak ve ancak böylesine bir kafaya gelebilirdi.
Komün, þu iki büyük gider kaynaðýný: sürekli ordu* ile devlet
memurculuðunu kaldýrarak, tüm burjuva devrimlerin o ucuz hükümet
sloganýný gerçekleþtirdi. Komünün varlýðý bile, sýnýf egemenliðinin, hiç
deðilse Avrupada, olaðan yükü ve vazgeçilmez maskesi olan krallýðýn
yokluðunu öngerektiriyordu. O, cumhuriyete gerçekten demokratik ku* Bu sürekli ordu sözcüðü, 1871 ve 1891 Almanca baskýlarda yoktur. -Ed.
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rumlar temelini saðlýyordu. Ama ne ucuz hükümet, ne de gerçek
cumhuriyet onun son ereði idiler; bunlar onun gerekli sonuçlarýndan
baþka bir þey deðildiler.
Komünün konusu olduðu yorumlarýn, ve ona dayanan çýkarlarýn
çeþitliliði, daha önceki bütün hükümet biçimlerinin özsel olarak bastýrýcý
bir nitelik taþýmalarýna karþýn, onun geliþmeye son derece yetenekli bir
siyasal biçim olduðunu gösterir. Komünün gerçek gizemi þudur: o özsel
olarak bir iþçi sýnýfý hükümeti,* üreticiler sýnýfýnýn temellükçüler sýnýfýna
karþý mücadelesinin ürünü, emeðin iktisadi kurtuluþunun gerçekleþmesini saðlayan ensonu bulunmuþ siyasal biçim idi.
Bu son koþul olmasaydý, komünsel kuruluþ bir olanaksýzlýk ve
bir aldatmaca olurdu. Üreticinin siyasal egemenliði, onun toplumsal
köleliðinin sonsuzlaþtýrýlmasý ile birlikte varolamaz. Demek ki, Komün,
sýnýflarýn varoluþunun, öyleyse sýnýf egemenliðinin üstüne dayandýðý iktisadi temellerin kökünü kazýmak için bir kaldýraç hizmeti görmeliydi.
Emek bir kez kurtulduktan sonra, her insan bir emekçi durumuna gelir
ve üretken çalýþma bir sýnýfýn özniteliði olmaktan çýkar.
Tuhaf þeydir. Emekçilerin kurtuluþu üzerindeki son altmýþ yýlýn
bütün cafcaflý söylevlerine ve tüm engin yazýnýna karþýn, iþçiler, nerede
olursa olsun, kendi öz davalarýný ele almaya görsünler; sanki kapitalist
toplum, daha tüm çeliþkileri [sayfa 267] geliþmemiþ, daha bütün yalanlarý
ortaya çýkmamýþ, daha pis gerçekliði gözler önüne serilmemiþ de, henüz
bakir suçsuzluðunun en arý durumu içinde bulunuyormuþ gibi, sermaye
ve ücretli kölelik gibi iki kutbu (toprak sahibi artýk kapitalistin komandit
ortaðýndan baþka bir þey deðildir) ile birlikteki güncel toplum sözcülerinin
tüm savunumlu lafazanlýklarýnýn gürlediði hemen duyulur. Komün, diye
haykýrýrlar, tüm uygarlýðýn temeli olan mülkiyeti kaldýrmak istiyor. Evet
baylar, Komün, büyük bir yýðýnýn emeðini birkaç kiþinin zenginliði durumuna getiren bu sýnýf mülkiyetini kaldýrmak istiyordu. Mülksüzleþtiricilerin mülksüzleþtirilmesini amaçlýyordu. Üretim araçlarýný, bugün özsel
olarak emeðin köleleþtirme ve sömürü araçlarý olan topraðý ve sermayeyi,
özgür ve ortaklaþa bir çalýþmanýn aletleri durumuna dönüþtürerek, bireysel mülkiyeti bir gerçeklik yapmak istiyordu. Ama komünizmdir bu, o
olanaksýz komünizm! Ne yani, egemen sýnýflarýn güncel sistemi sonsuza deðin sürdürmenin olanaksýzlýðýný anlayacak kadar kavrayýþlý olan
üyeleri ve bunlarýn sayýsý kabarýktýr, kooperatif üretimin usandýrýcý ve
gürültücü havarileri oldular. Ama eðer kooperatif üretim bir aldatmaca
ve bir tuzak olarak kalmayacaksa; eðer o kapitalist sistemin yerini alacaksa; eðer kooperatif topluluklarýn tümü, ulusal üretimi, onu kendi özdenetimleri altýna alan, ve kapitalist üretimin kaçýnýlmaz yazgýsý olan
sürekli anarþi ve devirli sarsýntýlara son veren ortaklaþa bir plana göre
düzenleyecekse, baylar, eðer bu komünizm deðilse, o çok olanaklý
* 1871 ve 1891 Almanca baskýlarda iþçi sýnýfý hükümeti sözcükleri italik dizilmiþtir. -Ed.
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komünizm deðilse, nedir peki?
Ýþçi sýnýfý Komünden mucizeler beklemiyordu. Onun par décret
du peuple* uygulanacak hazýrlop ütopyalarý yoktur. Kendi öz kurtuluþunu
ve bu kurtuluþla birlikte, güncel toplumun kendi öz iktisadi geliþmesi
ile karþý konmaz bir biçimde yöneldiði yaþamýn o daha yüksek biçimini
gerçekleþtirmek için, uzun mücadelelerden, koþullarý ve insanlarý baþtan
baþa dönüþtürecek tüm bir tarihsel süreçler dizisinden geçme zorunda
olduðunu bilir o. O, bir ülküyü gerçekleþtirme zorunda deðil, ama sadece
yýkýlmakta olan eski burjuva toplumun baðrýnda taþýdýðý yeni toplumun
öðeleri [sayfa 268] önündeki engelleri kaldýrma zorundadýr. Tarihsel görevinin tam bilinci içinde ve davranýþýnda ona yaraþýr olma kahramanca
kararý içinde, iþçi sýnýfý basýn uþaklarýnýn kaba sövgüleri ile, bilisiz yavanlýklarý ve sekterce fikirlerini bilimsel yanýlmazlýðýn kesinliði üzerinden
döktüren kurulu düzen tutkunu burjuva doktrinerlerin kasýntýlý kayýrmasý
karþýsýnda gülümsemekle yetinebilir.
Paris Komünü devrimin yönetimini kendi ellerine aldýðý zaman;
basit iþçiler olarak, doðal üstlerinin** hükümet ayrýcalýklarýna dokunma
cüretini gösterip, eþi görülmemiþ bir güçlük koþullarý içinde, yapacaklarýný gösteriþsizce, bilinçlice ve etkilice yaptýklarý zaman (ve bunu, en
yükseði, büyük bir bilimsel otoriteye*** inanmak gerekirse, Londranýn
herhangi bir okul sekreteri için gereken en düþük ücretin ancak beþtebirine eriþen ücretler karþýlýðý yapýlan), eski dünya, Belediye Dairesi
üzerinde dalgalanan, emek cumhuriyetinin simgesi kýzýl bayrak karþýsýnda öfke sarsýntýlarý içinde iki büklüm oldu.
Ve, bununla birlikte, bu devrim, iþçi sýnýfýnýn, sadece zengin kapitalistler ayrýk olmak üzere, hatta Paris orta sýnýfýnýn büyük bölümü 
dükkâncýlar, satýcýlar, tüccarlar tarafýndan bile, toplumsal giriþkenliðe
hâlâ yetenekli tek sýnýf olarak açýkça tanýnmýþ bulunduðu ilk devrim idi.
Komün, orta sýnýfýn kendi içinde sürekli anlaþmazlýklar nedeni olan
borç ve alacak sorununu bilgece çözerek, onu kurtarmýþtý.177 Orta sýnýfýn
bu ayný bölümü, 1848 Haziranýndaki iþçi ayaklanmasýnýn ezilmesine
katýlmýþ, ve Kurucu Meclis tarafýndan alacaklýlarýna hemen saygýsýzca
kurban edilmiþti.178 Ama onun bugün iþçi sýnýfý yanýnda yer almak için
tek nedeni bu deðildi. Artýk Komün, ya da, yeniden hangi ad altýnda
belirirse belirsin, imparatorluk dýþýnda bir seçenek olmadýðýný seziyordu.
Ýmparatorluk, kamu zenginliðini saçýp savurmasý ile, özendirmiþ bulunduðu büyük mali dolandýrýcýlýk ile, sermayenin yapay olarak hýzlandýrýlmýþ merkezileþmesine, ve bu sýnýfýn büyük bir bölümünün baðlaþýk
mülksüzleþtirilmesine [sayfa 269] saðlamýþ olduðu destek ile onu [orta sýnýfý
-ç.] iktisadi bakýmdan yýkmýþtý. Ýmparatorluk, bu sýnýfý, siyasal bakýmdan
* Halk buyrultusu ile. -ç.
** 1871 ve 1891 Almanca baskýlarda, burada, varlýklý sýnýflar biçiminde bir ekleme var.Ed.
*** Almanca baskýlar bu büyük bilimsel otoritenin kim olduðunu þöyle belirtir: (Profesör
Huxley). -Ed.
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incitmiþ, çocuklarýnýn eðitimini frères ignorantinlere179 vererek volterciliðine meydan okumuþ, neden olduðu yýkýmlara karþýlýk imparatorluðun yokolmasýndan baþka bir ödünleme býrakmayan bir savaþa baþý
eðik sokarak, onun Fransýz ulusal duygusunu ayaklandýrmýþtý. Gerçekte,
tüm bonapartçý ve kapitalist yüksek bohèmein Paris dýþýna göçünden
sonra, orta sýnýfýn gerçek düzen partisi, kendini Komün bayraðý altýna
giren ve Thiersnin eceden tasarlanmýþ deðiþtirmelerine karþý onu
savunan Cumhuriyetçi Birlik180 biçimi altýnda gösterdi. Bu büyük orta
sýnýf yýðýnýnýn iyilik bilmesi, bugünkü sert sýnanmaya dayanacak mý?
Bunu ancak zaman gösterecek.
Komün, köylülere: Bizim zaferimiz sizin tek umarýnýzdýr derken,
yerden göðe kadar haklý idi. Versaillesda yumurtlanýp metelik etmez
övüngen Avrupa gazetecileri tarafýndan yinelenen tüm yalanlarýn en
þaþýlacaklarýndan biri, Ulusal Meclis köylülerinin Fransýz köylülüðünü
temsil ettikleri yalaný oldu. Fransýz köylüsünün, 1815ten sonra, bir milyon
zarar ödentisi ödeme zorunda kaldýðý adamlara karþý duyduðu sevgi
biraz düþünülsün.181 Onun gözünde, büyük bir toprak sahibinin varlýðý
bile, daha kendiliðinden onun 1789 kazanýmlarý üzerine bir el uzatmadýr.
Burjuvazi, 1848de, frank baþýna 45 santimlik ek vergi ile onun toprak
parçasýný aðýr yükümler altýna sokmuþtu; ama o bunu devrim adýna
yapmýþtý; oysa ki þimdi, Prusyalýlara ödenecek beþ milyarlýk zarar ödentisini köylünün omuzlarýna yüklemek için, devrime karþý bir iç savaþý
kýþkýrtýyordu. Komün, buna karþýlýk, ilk bildirgelerinden birinde, savaþýn
gerçek yaratýcýlarýnýn onun giderlerini de ödeme zorunda olduklarýný
bildiriyordu. Komün, köylüyü kan vergisinden kurtaracak, ona ucuz bir
hükümet verecek, bugünkü sülüklerini, noteri, avukatý, mübaþiri, ve
öbür adli vampirleri, onun tarafýndan seçilmiþ ve ona karþý sorumlu, ücretli Komün görevlileri durumuna dönüþtürecekti. Onu garde-champpetrein*, jandarma ve valinin zorbalýðýndan kurtaracak, rahip tarafýndan
alýklaþtýrýlmanýn [sayfa 270] yerine, öðretmen tarafýndan öðretimi geçirecekti.
Ve Fransýz köylüsü, her þeyin üstünde, hesap adamýdýr. Rahip aylýðýnýn,
tahsildar tarafýndan zorla alýnmasý yerine, kiliseye baðlý olanlarýn dinsel
içgüdülerinin kendiliðinden ortaya çýkmasýna baðlý olmasýný son derece
usa yatkýn bulacaktý. Komün hükümetinin ve sadece onun Fransýz
köylüsüne umudunu getirdiði büyük dolaysýz iyilikler iþte bunlardý.
Öyleyse burada, köylünün toprak parçasý üzerine bir karabasan gibi
çöken ipotekli borç, her gün büyüyen prolétariat foncier**, ve onun bu
toprak parçasýndan, modern tarýmýn geliþmesi ve kapitalist iþleme biçiminin rekabeti sonucu gitgide daha hýzlý bir gidiþle gerçekleþen mülksüzleþtirilmesi gibi, sadece Komünün köylü yararýna çözmeye yetenekli ve
ayný zamanda da zorunlu olduðu daha karmaþýk, ama dirimsel somut
* Kýr bekçisi. -ç.
** Kýrsal proletarya. -ç.
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sorunlar üzerinde uzun uzadýya durmak büsbütün gereksizdir.
Fransýz köylüsü, Louis Bonaparteý cumhurbaþkaný seçti, ama
düzen partisi Ýkinci Ýmparatorluðu kurdu. Gerçeklikte Fransýz köylüsü
neye gereksinme duyduðunu, kendi maireini* hükümetin valisine, kendi
öðretmenini hükümetin rahibine, ve kendi öz kiþiliðini de hükümetin
jandarmasýna karþýt çýkararak, 1849 ve 1850de göstermeye baþladý.
Düzen partisi tarafýndan Ocak ve Þubat 1850de yapýlmýþ bulunan tüm
yasalar, köylülere karþý açýk baský önlemleri oldular. Köylü bonapartçý
idi; çünkü büyük Devrim, ondan saðlamýþ bulunduðu bütün çýkarlarý ile
birlikte, onun gözlerinde Napoléonda kiþileþiyordu. Ýkinci Ýmparatorluk
döneminde hýzla daðýlan bu yanýlsama (ve bu yanýlsama doðasý gereði
köylülere düþmandý), geçmiþin bu önyargýsý, Komünün köylülüðün
canlý çýkarlarýna ve ivedi gereksinmelerine yönelttiði çaðrýya nasýl direnebilirdi?
Köylüler, Komün Parisi ile taþra illeri arasýndaki üç aylýk özgür
bir baðlantý süresinin, köylülerin genel bir ayaklanmasýna yolaçacaðýný
biliyorlardý (onlarýn baþlýca kaygýlarý, gerçekte buydu); Paris çevresinde,
sanki sýðýr vebasýnýn yayýlmasýný önlemek içinmiþ gibi, bir polis ablukasý
kurmakta gösterdikleri kaygýlý çabukluðun nedeni de budur. [sayfa 271]
Öyleyse Komün, Fransýz toplumunun tüm saðlýklý öðelerinin gerçek temsilcisi, ve dolayýsýyla gerçek ulusal hükümet olduðu kadar, ayný
zamanda bir iþçi hükümeti, ve böylece, kurtuluþunun gözüpek bir savunucusu niteliði ile, sözcüðün gerçek anlamýnda uluslararasý bir hükümet
idi de. Ýki Fransýz eyaletini Almanyaya ilhak eden Prusya ordusunun
gözleri önünde, Komün, tüm dünya emekçilerini Fransaya ilhak ediyordu.
Ýkinci Ýmparatorluk, kozmopolit dolandýrýcýlýðýn büyük panayýrý
olmuþtu; tüm ülkelerin dolandýrýcýlarý, içki âlemlerine ve Fransýz halkýný
soyup soðana çevirmesine katýlmak için, onun çaðrýsýna koþuþup gelmiþlerdi. Tam da o anda, Thiersnin sað kolu Romanyalý rezilce eðlence
düþkünü Ganesco, sol kolu da Rus çaþýtý Markovskidir. Komün tüm yabancýlara ölümsüz bir dava için ölme onurunu verdi. Dönekliði yüzünden
yitirilen dýþ savaþ ve yabancý saldýrganla komplosu aracýyla kýþkýrtýlan iç
savaþ arasýnda, burjuvazi, Fransada oturan Almanlara karþý polis avlarý
düzenleyerek, yurtseverliðini gösterme zamaný bulmuþtu. Komün bir
Alman iþçisini** kendi çalýþma bakaný yaptý. Thiers, burjuvazi, Ýkinci
Ýmparatorluk, gürültülü yakýnlýk gösterileri ile Polonyayý durmadan
aldatmýþlardý; oysa gerçeklikte, onu edepsizce hizmet ettikleri Rusyaya
teslim ediyorlardý. Komün Polonyanýn kahraman oðullarýna,*** onlarý
Paris savunucularýnýn baþýna geçirme onurunu verdi. Ve açtýðýnýn bilincinde olduðu yeni tarih çaðýný açýkça belirlemek için, bir yandan yenen
* Belediye baþkaný. -ç.
** Léo Frankel. -Ed.
*** J. Dombrowski ve W. Wroblewski. -Ed.
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Prusyalýlarýn, öte yandan da bonapartçý generaller tarafýndan yönetilen
Bonaparte ordusunun gözleri önünde, savaþ övüncesinin o devsel simgesini, Vendôme sütununu yýktý.182
Komünün büyük toplumsal önlemi, onun öz varoluþu ve eylemi
oldu. Özel önlemleri, halk tarafýndan bir halk hükümeti eðiliminden
baþka bir þey gösteremezlerdi. Örneðin, fýrýn iþçileri için gece çalýþmasýnýn kaldýrýlmasý gibi; iþverenler arasýnda yürürlükte olan, çeþitli bahanelerle iþçilerinden cezalar keserek, ücretleri düþürmeye dayanan, ve
böylece iþverenin yasamacý, yargýç ve yürütme gücü rollerini kendine
[sayfa 272] topladýðý, üstelik parayý da cebine indirdiði uygulamanýn, ceza
tehdidi altýnda yasaklanmasý gibi. Bu nitelikte bir baþka önlem de,
kapitalistleri ister sývýþýp gitmiþ, ister iþi durdurmayý yeðlemiþ olsunlar,
kapatýlmýþ bulunan bütün atölye ve fabrikalarýn, karþýlýðý ödenmesi
koþulu ile, iþçi birliklerine verilmesi oldu.
Komünün, öngörü ve ýlýmlýlýklarý ile dikkati çeken mali önlemleri,
kuþatýlmýþ bir kentin durumu ile baðdaþýr önlemlerden baþkasý olamazlardý. Haussmann* rejimi altýnda, büyük mali ortaklýklar ve bayýndýrlýk iþleri giriþimcileri tarafýndan, Paris kenti zararýna yapýlan olaðanüstü
hýrsýzlýklar bakýmýndan, Komün onlarýn mallarýný zoralýmýna uðratmakta,
Orléans hanedanýnýn mallarýný zoralýmýna uðratan Louis Napoléondan
çok daha haklý olurdu. Her ikisi de mallarýnýn büyük bir bölümünü kilisenin yaðmalanmasýndan saðlamýþ bulunan Hohenzollernler ile Ýngiliz
oligarklarý, kilisenin laikleþtirilmesinden sadece 8.000 frank saðlayan
Komün tarafýndan elbette çok alýndýlar.
Versailles hükümeti, biraz cesaret ve güç toplar toplamaz, Komüne karþý en zorlu araçlarý kullanýrken; tüm Fransa için, büyük kentler
delegelerinin toplantýlarýnýn yasaklanmasýna deðin giden, düþüncenin
özgürce söylenmesini yokederken; Versailles ve Fransanýn geri kalan
bölümünü, Ýkinci Ýmparatorluðunkini çok geçen bir çaþýtlýk aðý altýna
sokarken; Pariste basýlmýþ tüm gazeteleri engizisyoncuya dönüþtürülmüþ
jandarmalarý tarafýndan yaktýrýr ve Paristen gelen ve Parise giden bütün
mektuplarý açtýrýrken; Ulusal Mecliste Paristen yana bir söz etme yolunda
en çekingen denemeler, hatta 1816 Chambre introuvableda bile görülmemiþ bir biçimde, çýðlýklar altýnda boðulurken; Versaylýlar tarafýndan
Paris dýþýnda yürütülen kanlý savaþ, ve Paris içinde de satýnalma ve
komplo giriþimleri sürdürülürken, Komün, sanki barýþ içindeymiþ gibi,
liberalizmin bütün gerek ve görüþlerine uymaya çalýþmakla, görevine
utanýlacak bir biçimde ihanet etmiþ olmaz mýydý? Komün hükümeti
Bay Thiers [sayfa 273] hükümeti ile ayný nitelikte olmuþ olsaydý, Pariste
düzen partisi gazetelerini yasaklamak için, Versaillesda Komün gazetelerini yasaklamaktan daha çok fýrsat bulamazdý.
* Baron Haussmann, Ýkinci Ýmparatorluk döneminde Seine ilinin, yani Paris kentinin valisi.
Ýþçi ayaklanmalarýna karþý mücadeleyi kolaylaþtýrmak için, bir dizi kentçilik çalýþmasý yaptýrdý.
[Lenin tarafýndan hazýrlanan 1905 Rusça baský için not.] -Ed.
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Tam da Fransayý kurtarmanýn tek yolu olarak kiliseye dönmeyi
ileri sürdükleri sýrada, dinsiz imansýz Komünün Picpus manastýrý ile
Saint-Laurent kilisesinin oldukça özgül gizemlerini ortaya çýkarmasý,
köylüler için kuþkusuz öfkelendirici bir þeydi.183 Ve Bay Thiersye karþý
ne yergi: O, savaþlarý yitirme, teslim þartlaþmalarý imzalama ve Wilhelmshoehede sigara sarmadaki184 becerikliliklerine tanýklýk olarak, bonapartçý generaller üzerine büyük-haçlar yaðdýrýrken, Komün, görevlerini
savsadýklarý kuþkusunu doðurduklarý anda, generallerini görevden alýyor
ve tutukluyordu. Komüne takma bir ad altýnda girmiþ ve Lyonda yalýn
[yani hileli olmayan -ç.] iflâstan altý günlük bir hapis cezasýna çarptýrýlmýþ
bulunan bir üyesinin,* Komünün buyruðu üzerine Komünden çýkartýlýp
tutuklanmasý, hâlâ Fransa dýþiþleri bakaný olan, hâlâ Fransayý Bismarcka
satmakta bulunan ve hâlâ o hükümet örneði Belçikaya buyruklarýný
dayatan kalpazan Jules Favreýn yüzüne karþý, bile isteye savrulmuþ bir
sövgü deðil miydi? Ama kuþkusuz, Komün, eski tipte bütün hükümetlerin
ayrýklamasýz yaptýklarý gibi, yanýlmazlýk savýnda bulunmuyordu. Tüm
davranýþ ve sözlerini yayýmlýyor, halký bütün eksikliklerinden bilgili kýlýyordu.
Her devrimde, onun geçek temsilcilerinin yanýna, bambaþka bir
nitelikte adamlar da karýþýr; bunlardan bazýlarý, büyük bir saygý ile baðlý
bulunduklarý geçmiþ devrimlerin kalýntýsýdýrlar; güncel hareketi anlamayan bu adamlar, bilinen dürüstlük ve cesaretleri, ya da salt gelenek gücü ile, halk üzerinde hâlâ büyük bir etkiye sahiptirler; bazýlarý da, günün
hükümetine karþý yýllardan beri ayný basmakalýp tumturaklý tespih
dualarýný yineleye yineleye, kendilerini eþi bulunmaz devrimciler olarak
göstermiþ bulunan basit yaygaracýlardýr. Hatta 18 Marttan sonra bile, bu
türlü bazý adamlarýn ortaya çýktýðý görüldü ve, bazý durumlarda, bunlar
birinci planda roller oynamasýný da baþardýlar. Güçleri ölçüsünde, bu
adamlar iþçi sýnýfýnýn gerçek eylemini engellediler; týpký [sayfa 274] önceki
her devrimin tam geliþmesini engellemiþ bulunduklarý gibi. Bunlar kaçýnýlmaz bir kötülüktürler; zamanla bunlardan kurtulunur; ama iþte Komüne bunun için zaman býrakýlmadý.
Pariste Komün tarafýndan yapýlmýþ bulunan deðiþiklik, gerçekte
ne olaðanüstü bir deðiþiklik idi! Ýkinci Ýmparatorluðun bozulmuþ
Parisinin en küçük izi bile kalmamýþtý. Paris artýk Britanyalý büyük toprak
sahiplerinin, Ýrlandalý absenteesin185 Amerikalý eski köle sahipleri ve
harvurup harman savuranlarýn, eski Rus toprak kölesi sahipleri ve Romanya boyarlarýnýn buluþma yeri deðildi. Artýk cesetler morga taþýnmýyor,
gece saldýrýlarý, hýrsýzlýklar olmuyordu; gerçekte, 1848 Þubat günlerinden
bu yana ilk kez olarak, Paris sokaklarý, hem de hiç bir tür polis olmaksýzýn, güvenli idiler.
Artýk adam öldürme, hýrsýzlýk, saldýrý gibi þeylerden sözedildiðini
* Blanchet. -Ed.
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duymuyoruz diyordu bir Komün üyesi, sanki polis tüm tutucu müþterilerinin topunu, kendisi ile birlikte Versaillesa sürüklemiþ!
Aþifteler, koruyucularýnýn ailenin, dinin, ve her þeyin üstünde
de mülkiyetin koruyucularý olan kiriþkýranlarýn (francs-fileurs) ardýndan
gitmiþlerdi. Onlarýn yerine, ortaya, ilkçað kadýnlarý gibi, kahraman soylu
ve özverili gerçek Paris kadýnlarý çýktý. Çalýþan, düþünen, savaþan, kanayan, yeni bir toplum yaratmakla meþgul, kapýlarýna dayanmýþ yamyamlarý
neredeyse unutan, tarihsel giriþkenliðinin coþkusu içinde ýþýldayan bir
Paris!
Paristeki bu yeni dünyanýn karþýsýnda, bir de Versaillesdaki eski
dünyaya, meclisteki varlýklarý ile köle sahiplerinin ayaklanmasýný onaylayan, parlamenter cumhuriyeti ayakta tutmak için hükümet baþýna yerleþmiþ bulunan yaþlý þarlatanýn kendini beðenmiþliðine güvenen, ve geçmiþin hayaletleri gibi, Jeu de Paumeda* toplanarak, 1789u karikatürleþtiren bir tufan-öncesi cumhuriyetçileri kuyruðu ile, ulusun kanýna susamýþ, lejitimist ve orleancý, tüm ölmüþ rejimlerin þu vampirler meclisine
bakýn. Demek ki, Fransada ölmüþ olan her þeyin temsilcisi, sadece Louis Bonaparte generallerinin kýlýçlarýnýn desteðinin bir yaþam görünüþüne
[sayfa 275] yönelttiði bu meclis idi! Paris, tüm gerçek, Versailles, tüm yalan;
ve Thiersnin aðzýndan yayýlmýþ bulunan yalan!
Thiers, bir Seine-et-Oise belectiyeleri temsilciler kuruluna þöyle
diyor:
Sözüme güvenebilirsiniz, onu hiç bir zaman tutmazlýk etmedim.
Meclisin kendisine, Fransanýn o güne deðin gördüðü en özgürce
seçilmiþ ve en liberal meclis olduðunu söylüyor; onun baþýbozuk asker
takýmýna dünyanýn hayran olduðu ve Fransanýn o güne deðin gördüðü
en güzel ordu olduðunu söylüyor; taþra illerine, Parisi bombalamadýðýný,
bunun bir masal olduðunu söylüyor.
Eðer birkaç top atýldýysa, bu Versailles ordusu tarafýndan deðil,
ama kendilerini göstermeye bile cesaret edemedikleri zaman, dövüþtüklerine inandýrmak için, bazý baþkaldýrýcýlar tarafýndan atýlmýþtýr.
Taþra illerine, Versailles topçusu Parisi bombalamýyor, yalnýzca
topa tutuyor da diyor.
Paris baþpiskoposuna, Versailles birliklerine maledilen sözümona
idamlar ve misillemelerin (!) saçma sözlerden baþka bir þey olmadýklarýný
söylüyor. Parise, sadece onu ezen iðrenç zorbalardan kurtulmak istediðini, gerçekte Paris Komününün bir avuç ip kaçkýnýndan baþka bir
þey olmadýðýný söylüyor.
Bay Thiersnin Parisi, aþaðýlýk yýðýnýn gerçek Parisi deðil, ama
düþsel bir Paris, francs-fileurs187 Parisi, bulvarlarda gezmeyi seven erkek
ve kadýnlarýn Parisi, uþaklarý, dolandýrýcýlarý, yazýnsal bohemi ve aþifteleri
* Jeu de Paume: 1789 Ulusal Meclisinin ünlü kararlarý aldýðý salon.[186] [1871 Almanca
baskýya Engelsin notu.]

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

213

ile þimdi Versailles, Saint-Denis, Rueil ve Saint-Germaini dolduran, iç
savaþý hoþ bir perde arasý oyunundan baþka bir þey olarak görmeyen,
yapýlmakta olan savaþa cep dürbünü ile bakan, top seslerini sayan, ve
gösterinin Porte-Saint-Martin tiyatrosunda hiç görmediði kadar iyi
sahnelendiðine kendi öz onuru ve fahiþelerinin onuru üzerine yemin
eden, zengin, kapitalist, yaldýzlý, aylak Paris idi. Düþen adamlar gerçekten
ölü idiler; yaralýlarýn çýðlýklarý gerçek çýðlýklar idi; ve, görüyor musunuz,
bütün bunlar ne kadar da yoðun bir tarihsel nitelik taþýyordu!
Bay Thiersnin Parisi, iþte bu; týpký Coblenz göçmenlerinin, Bay
de Calonneun Fransasý olmasý gibi.188 [sayfa 276]
IV

Zenci köle satýcýlarýnýn Parisi yýkmak için ilk komplo giriþimleri,
onu Prusyalýlara iþgal ettirme giriþimleri oldu; ama Bismarckýn kabul
etmemesi üzerine bu giriþim baþarýsýzlýða uðradý. Ýkincisi, 18 Marttaki
komplo giriþimi, ordunun bozguna uðramasýna ve tüm yönetimi kendisini izlemeye zorlayan hükümetin Versaillesa kaçmasýna yolaçmýþtý.
Paris ile görüþmeler yapýyormuþ gibi görünerek, Thiers, o zaman, Parise
karþý savaþa hazýrlanmak için zaman kazandý. Ama bir orduyu nerde
bulmalýydý? Ordu alaylarýnýn kalýntýlarý sayýca güçsüz ve pek de güvenilir
gibi deðildiler. Thiersnin taþra illerine yaptýðý, ve onlarý ulusal muhafýzlarý
ve gönüllüleri ile Versaillesýn yardýmýna koþmaya çaðýran ivedi çaðrýlar,
düpedüz bir iteleme ile karþýlandý. Sadece Bretagne, ak bir bayrak altýnda
savaþan, herbiri göðsünde ak kumaþtan bir Ýsa yüreði taþýyan, ve savaþ
çýðlýklarý da Vive le roi!* olan bir avuç chouan189 gönderdi. Bunun
üzerine Thiers çarçabuk, gemicilerden, sömürge piyadelerinden, papaza
baðlý zuhaflardan, Piétrinin sergents de ville ve mouchardlarýndan**
bileþik, alaca bulaca bir çete toplama zorunda kaldý. Gene de, Bismarck
ýn tastamam iç savaþýn sürdürülmesi ve Versailles hükümetinin Prusyaya
kölece baðlý tutulmasý için kýtýkýtýna yetecek sayýda salýverdiði imparatorluk savaþ tutsaklarýnýn yurtlarýna geri gönderilmesi olmasaydý, bu ordu
gülünç bir biçimde yetersiz kalýrdý. Savaþ sýrasýnda, jandarmalarýn bütün
en tehlikeli görevlere kendileri atýlarak bu orduyu sürüklemeye çalýþmalarý gerekirken bile, Versailles polisi Versailles ordusunu gözetme zorunda
kaldý. Düþen kaleler zaptedilmediler, ama satýn alýndýlar. Federelerin yiðitliði, Parisin direniþinin kendi öz stratejik dehasý ve buyruðu altýnda
bulunan süngüler ile kýrýlamayacaðýna Thiersyi inandýrdý.
Bu arada, taþra illeri ile iliþkileri gitgide güçleþiyordu. Thiers ve
köylülerinin tasasýný daðýtacak bir tek onama bildirisi bile gelmiyordu.
Tam tersine... Her yandan, hiç de saygýlý olmayan bir ton üzerinden,
* Yaþasýn kral! -ç.
** Polis ve hafýyelerinden. -ç.
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cumhuriyetin açýkça [sayfa 277] tanýnmasý, komünsel özgürlüklerin doðrulanmasý ve görev süresi bitmiþ bulunan Ulusal Meclisin daðýtýlmasý
temeli üzerinde, Paris ile barýþma isteyen elçilik kurullarý ve çaðrýlar
yaðmur gibi yaðýyordu. Bunlar o kadar büyük bir sayýda geliyorlardý ki,
Thiersnin adalet bakaný Dufaure, savcýlara yayýnladýðý 23 Nisan günlü
genelgesinde, barýþma sloganýný bir suç olarak izlemelerini buyuruyordu! Bununla birlikte, kampanyasýnýn baþarýsýndan umutsuzluða düþmeye
baþlayan Thiers, taktik deðiþtirmeye karar verdi; bütün ülkede, Ulusal
Meclise kendi kabul ettirdiði yeni belediye yasasý temeli üzerinde, 30
Nisan günü belediye seçimlerinin yapýlmasý buyruðunu verdi. Valilerinin
entrikalarýna olduðu kadar polis baskýsýna da güvenen Thiers, taþra illerinin yargýsýnýn Ulusal Meclise o güne deðin hiç bir zaman sahip olmadýðý
o tinsel gücü vermesini, ve bu illerin de, Parisin fethi için gereksinme
duyduðu maddi gücü ensonu kendisine göndermelerini bekliyordu.
Parise karþý, kendi öz bültenlerinde göklere çýkardýðý kendi eþkýyalýk savaþýný, ve bakanlarýnýn tüm Fransada bir terör egemenliði
kurma giriþimlerini, Thiers, daha baþýndan beri, birden çok amaca hizmet edecek küçük bir barýþma komedisinin eþliðinde yürütmeye çalýþýyordu. Bu komedi taþra illerini aldatacak, Parisin burjuva öðelerini
kendine çekecek ve, her þeyin üstünde, Ulusal Meclisin düzmece cumhuriyetçilerine, Paris karþýsýndaki ihanetlerini, Thiersye olan inançlarý
arkasýnda gizleme fýrsatýný verecekti. 21 Mart günü, daha hiç bir ordusu
yokken, Thiers Ulusal Meclise þöyle demiþti:
Ne olursa olsun, Parise karþý ordu göndermeyeceðim.
27 Mart günü gene kürsüye çýkýyordu:
Ben cumhuriyeti bir oldu-bitti olarak buldum, ve onu koruyup
sürdürmekte adamakýllý kararlýyým.
Gerçeklikte, köylülerinin böðürmeleri Versaillesda cumhuriyet
adýnýn bile anýlmasýný bastýrýrken, o, Lyon ve Marsilyadaki devrimi,190
cumhuriyet adýna bastýrýyordu. Bu baþarýdan sonra, artýk varsayýlý bir
olgudan baþka bir þey olmayan oldu-bittinin gücünü kýrdý. Sakýnýrlýk
gereði Bordeauxdan kiriþi kýrdýrtmýþ bulunduðu Orléans prensleri, þimdi,
yasanýn açýkça çiðnenmesi ile, Dreuxde her türlü entrika [sayfa 278] çevirme
iznine sahip bulunuyorlardý. Paris ve taþra illeri delegeleri ile bitmez
tükenmez görüþmelerinde Thiers tarafýndan verilen ödünler, durmadan
ton ve renk deðiþtirmelerine karþýn, eninde sonunda her zaman þuna
varýyordu: öcü, büyük bir olasýlýkla, Lecomte ve Clément Thomasnýn
öldürülmesine karýþmýþ bulunan bir avuç cani ile sýnýrlanacaktý  elbette
Paris ve Fransanýn, Bay Thiersnin kiþiliðini, hiç bir sakýntý ileri sürmeksizin, cumhuriyetlerin en iyisi olarak tanýmalarý koþuluyla; týpký onun
1830da Louis-Philippe için yapmýþ bulunduðu gibi. Bu ödünlere gelince,
mecliste bakanlar tarafýndan bu ödünler konusunda yapýlan resmi yorumlar aracýyla onlarý yadsýtma zahmetine katlanmakla yetinmiyordu.
Onun iþ görmek için kendi Dufaureu vardý. Dufaure, bu yaþlý orleancý
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avukat, þimdi 1871de, Thiers döneminde olduðu gibi, 1830da LouisPhilippe döneminde, ve 1848de Louis Bonaparteýn baþkanlýðý döneminde de, her zaman sýkýyönetim adalet bakaný olmuþtu. Bakan olmadýðý sýralarda, Paris kapitalistlerini savunarak bir servet yapmýþ, kendi
yaptýðý yasalara karþý dava açarak siyasal bir sermaye durumuna gelmiþti.
Þimdi, Parisin düþüþünden sonra cumhuriyetçi özgürlüðün son
kalýntýlarýnýn da kökünü kazýyacak temsil edici bir yasalar dizisini Ulusal
Meclisten çabucak çýkartmakla yetinmeyip, sýkýyönetim mahkemelerinin
kendi gönlünce çok yavaþ olan yargýlama yöntemini kýsaltarak191 ve
çok sert yeni bir sürgün yasasý önererek, Parisin yazgýsýný önceden
sezdiriyordu. Siyasal alanda ölüm cezasýný kaldýran 1848 Devrimi, onun
yerine sürgün cezasýný geçirmiþti. Louis Bonaparte, hiç deðilse teoride,
giyotin rejimini yeniden kurmaya cüret edememiþti. Henüz Parislilerin
baþkaldýrýcýlar deðil, ama katiller olduklarýný yavaþ yavaþ aþýlama cesaretine sahip olmayan köylüler Meclisi, Parise karþý öncelenmiþ öcünü Dufaureun sürgün yasasý ile sýnýrlandýrma zorunda kaldý. Eðer bu
komedi, Thiersnin de yolaçmasýný istediði gibi, geviþ getiren hayvan
beyinleri ile, ne onun oyununu, ne de ikiyüzlülük, kararsýzlýk ve oyalama
zorunluluðunu anlayan köylülerin öfke çýðlýklarýna yolaçmasaydý, bütün
bu koþullar karþýsýnda, Thiers bile kendi barýþma komedisini sürdüremezdi.
Yakýnda yapýlacak olan 30 Nisan belediye seçimleri [sayfa 279] ereðiyle, Thiers, 27 Nisan günü, büyük barýþma sahnelerinden birini oynadý.
Duygusal bir söz sanatý tufaný ortasýnda, meclis kürsüsünden þöyle
haykýrdý:
Parisin, bizi Fransýz kaný dökmeye zorlayan komplosundan baþka, cumhuriyete karþý hiç bir komplo yoktur. Söyledim ve gene söylüyorum ki, bu dinsiz silahlar onlarý tutan ellerden düþer düþmez, ceza,
sadece küçük bir sayýdaki kamu hukuku suçlusunun dýþtalanacaðý bir
baðýþlama kararý ile, hemen durdurulacaktýr.
Ve köylülerin zorla sözünü kesmesi üzerine þöyle dedi:
Baylar, söyleyin bana, yalvarýrým size, haksýz mýyým? Suçlularýn
ancak bir avuç olduklarý gerçeðini söylememden, gerçekten piþmanlýk
mý duyuyorsunuz? Mutsuzluklarýmýz ortasýnda, Clément Thomas ve
general Lecomteun kanýný dökmeye yetenekli kiþilerin ender ayrýklamalardan baþka bir þey olmamalarý, mutlu bir þey deðil mi?
Gene de Fransa, Thiersnin parlamenter bir siren þarkýsý olmasý
ile sevine sevine övündüðü bu konuþmayý duymamazlýktan geldi. Hâlâ
Fransaya kalan, 35.000 Komün tarafýndan seçilmiþ bulunan, 700.000
belediye meclisi üyesi içinde, lejitimistler, orleancýlar ve bonapartçýlar
birarada 8.000i bile bulmuyorlardý. Bunu izleyen ek seçimler daha da
düþmanca sonuçlar verdi. Böylece, taþra illerinden öylesine gereksinme
duyduðu maddi gücü saðlayacak yerde, Ulusal Meclis, son tinsel güç
iddiasýný, ülke genel oyunun dýþavurumu olma iddiasýný da yitirdi.
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Bozgunu tamamlamak üzere, Fransanýn tüm kentlerinde yeni seçilmiþ
bulunan belediye meclisleri de, bir Bordeaux karþý-meclisi ile, kapkaççý
Versailles Meclisine açýkça gözdaðý verdiler.
Bismarck tarafýndan uzun zamandýr beklenmiþ bulunan kesin
eylem sýrasý, ensonu gelmiþti. Thiersyi, barýþýn kesinlikle düzenlenmesi
bakýmýndan, Frankfurta tam yetkili temsilciler göndermesi için uyardý.
Efendisinin çaðrýsý karþýsýnda alçakgönüllü bir saygý ile, Thiers, PouyerQuertier ile desteklenmiþ bulunan kendine baðlý Jules Favreýný göndermekte ivecenlik etti. Rouenli ünlü iplik fabrikatörü, Ýkinci Ýmparatorluðun ateþli ve hatta kölece baðlý yandaþý olan Pouyer-Quertier, Ýkinci Ýmparatorlukta, Ýngiltere ile, kendi [sayfa 280] öz dükkân çýkarlarý bakýmýndan
zararlý ticaret antlaþmasýndan192 baþka hiç bir kusur görmüyordu. Thiers
nin maliye bakaný olarak Bordeauxya yerleþir yerleþmez, bu dinsiz
antlaþmayý kýnýyor, yakýnda kaldýrýlacaðýný sezdiriyor, ve hatta, daha önceki hiç bir uluslararasý antlaþmanýn bu iþe karþý çýkmadýðýný söylediði
Alsasa karþý, eski koruyucu gümrük tarifelerini hemen yürürlüðe sokmaya kalkýþma saygýsýzlýðýný bile, ama boþ yere (Bismarcký hesaba
katmaksýzýn), gösteriyordu. Karþý-devrimi Rouende ücretleri düþürme
aracý, ve Fransýz taþra illerinin býrakýlmasýný da Fransada kendi mallarýnýn
fiyatýný yükseltme aracý olarak gören bu adam, Jules Favre için, tüm
mesleðinin doruðu olan son ihanetinde, yaraþýr dalavere arkadaþý olarak
tam da biçilmiþ kaftan deðil miydi?
Bu yetkin tam yetkili temsilciler çifti Frankfurta varýr varmaz, kaba Bismarck onlarý hemen þu buyurucu seçenek ile karþýladý: Ya imparatorluðun yeniden kurulmasý, ya da benim barýþ koþullarýmýn koþulsuz
kabulü! Bu koþullar, savaþ zarar ödentilerinin ödenmesi vadelerinin
bir kýsaltýlmasýný, ve Bismarck kendini Fransada iþlerin gidiþinden hoþnut
sayýncaya deðin, Paris istihkâmlarýnýn Prusya birlikleri tarafýndan sürekli
iþgalini içeriyorlardý; böylece Prusya, Fransanýn iç iþlerinde yüce hakem
olarak tanýnmýþ bulunuyordu! Buna karþýlýk, Parisin yokedilmesi için,
tutsak bonapartçý orduyu özgür býrakmayý ve imparator Wilhelmin ordularýnýn doðrudan yardýmýný öneriyordu. Zarar ödentisinin ilk taksidinin
ödenmesini Parisin yatýþtýrýlmasýna baðlayarak, iyi niyetinin güvencesini de veriyordu. Thiers ve tam yetkili temsilcileri, böyle bir yemi
elbette açgözlülük ile yuttular. Barýþ antlaþmasýný 10 Mayýs günü imzaladýlar, ve 18 Mayýs günü antlaþmayý Versailles Meclisine onaylattýlar.
Barýþýn imzalanmasý ile bonapartçý tutsaklarýn gelmesi arasýndaki
sürede, cumhuriyetçi yardakçýlarý Parisin kanýnýn dökülmesi hazýrlýklarýna gözlerini yummak için bir bahane bulma acýklý gereksinmesini
duyduklarýndan, Thiers kendini, kendi barýþma komedisine yeniden
baþlama zorunda gördü. Daha 8 Mayýs günü bile, bir orta sýnýf uzlaþtýrýcýlar
kurulunu þöyle yanýtlýyordu: [sayfa 281]
Baþkaldýrýcýlar boyuneðmeye karar verdikleri zaman, Paris kapýlarý, general Clément Thomas ile general Lecomteun katilleri dýþýnda
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herkese, bir hafta boyunca açýk kalacaktýr.
Birkaç gün sonra, köylüler tarafýndan bu sözler konusunda
sert bir biçimde sorguya çekilince, açýklamalarda bulunmayý kabul etmedi, ama onlara þu anlatýmlý bilgiyi vermekten de geri kalmadý:
Aramýzda sabýrsýzlar, çok ivecen adamlar var diyorum. Sekiz
gün daha beklemeleri gerek; bu sekiz gün sonunda artýk tehlike kalmayacak ve o zaman görev onlarýn cesaret ve yetenekleri düzeyinde olacaktýr.
Mac-Mahon ona az zaman sonra Parise girebileceðini söyleyecek
duruma gelir gelmez, Thiers meclise Parise elde yasa gireceðini ve
askerlerimizin canýna kýyan ve kamusal anýtlarýmýzý yýkan ip kaçkýnlarýndan tam bir kefaret isteyeceðini açýkladý.
Karar zamaný yaklaþýnca, meclise: Acýmasýz olacaðým dedi,
Parise, yargýlanmýþ olduðunu, ve kendi bonapartçý haydutlarýna da, Paristen istedikleri kadar öcalmak için açýk karta sahip bulunduklarýný
söyledi. Ensonu, ihanet 21 Mayýs günü general Douayye Paris kapýlarýný
açýnca, Thiers, 22 Mayýs günü, köylülere, kendi barýþma komedisinin,
anlamamakta öylesine ayak diredikleri erekini açýkladý.
Birkaç gün önce, size ereðimize yaklaþtýðýmýzý söylemiþtim,
bugün size þunu söylemeye geldim: Ereðe eriþtik. Düzen, adalet, uygarlýk,
en sonunda zaferi kazandýlar!
Gerçekten öyleydi. Burjuva düzeninin uygarlýk ve adaleti, bu düzenin köleleri ne zaman efendilerine karþý baþkaldýrsalar, kendilerini
kendi korkunç ýþýklarý altýnda gösterirler. O zaman, bu uygarlýk ve bu
adalet, maskesiz yabanýllýk ve yasasýz öcalma olarak ereklerini açýða
vururlar. Temellükçü ve üretici arasýndaki sýnýf mücadelesindeki her
yeni bunalým, bu gerçeði daha açýk bir biçimde ortaya çýkarýr. 1871in
sözle anlatýlmaz alçaklýðý karþýsýnda, burjuvalarýn 1848 Haziran canavarlýklarý bile hiç kalýr. Asker bozuntularýnýn iblisçe savaþ baþarýlarý, paralý
askerleri ve savunucularý olduklarý bu uygarlýðýn doðuþtan ruhunu ne
kadar yansýtýrlarsa, Paris halkýnýn erkek, kadýn ve çocuk Versaylýlarýn
[sayfa 282] giriþinden sonra sekiz gün boyunca dövüþürken gösterdiði kahramanca esirgemezlik ruhu da, onun davasýnýn büyüklüðünü o kadar
yansýtýr. En büyük sorunu, savaþ bir kez bittikten sonra, kendi doðurduðu
ceset yýðýnlarýndan nasýl kurtulacaðýný bilmek olan, gerçekten övünçlü
uygarlýk!
Thiers ile köpeklerinin davranýþýnýn bir benzerini bulmak için,
Sylla ile iki Roma triumvirasýnýn zamanlarýna çýkmamýz gerekir.193 Soðukkanlýlýkla uygulanmýþ ayný yýðýnsal insan kýrýmý; toplu öldürmede ayný
yaþ ve cinsiyet kaygýsýzlýðý; tutsaklara ayný iþkence sistemi; ayný sert
davranýþlar, ama bu kez bütün bir sýnýfa karþý; bir tekinin kaçabileceði
korkusuyla, saklanan önderlerin ayný yabanýl avý, siyasal ve özel düþmanlarýn ayný ihbarý; mücadeleye adamakýllý yabancý kiþilerin öldürülmesi
karþýsýnda ayný kayýtsýzlýk. Sadece þu fark var: Romalýlarýn sürgünleri
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toptan halletmek için henüz makineli tüfekleri yoktu, ve onlarýn ne
elde yasalarý, ne de aðýzlarýnda uygarlýk sloganý vardý.
Ve, bu korkunç þeylerden sonra, kendi öz basýný tarafýndan betimlemiþ bulunduðu biçimiyle, bu burjuva uygarlýðýn daha da iðrenç olan
öteki yüzüne bakýn!
Daðýnýk ateþ sesleri, diye yazýyor bir Londra tory gazetesinin
Paris muhabiri, uzakta hâlâ yanký uyandýrýr, yüzüstü býrakýlmýþ zavallý
yaralýlar Pére-Lachaisein mezar taþlarý arasýnda ölür, paniðe kapýlmýþ
6.000 baþkaldýrýcý umutsuzluk cançekiþmesi içinde yeraltý mezarlýðý labirentlerinde dolaþýr, makineli tüfekle yirmiþer yirmiþer öldürülmek üzere
zavallýlar sokaklardan itile kakýla geçirilirken, cafélerin absent, bilardo
ve domino tutkunlarý ile dolup taþtýðýný görmek, yitik kýzlarýn bulvarlarda gezindiklerini görmek ve sefihlerin gözde lokantalarýn cabinet particulierlerinden* gelen gürültülerinin, gecenin sessizliðini bozduðunu
iþitmek, isyan ettirici bir þey.
Bay Edouard Hervé, Komün tarafýndan yasaklanmýþ Versaycý bir
gazete olan Journal de Parisde 194 þöyle yazýyor:
Paris halkýnýn (!) hoþnutluðunu dünkü gösterme biçimi, hafifmeþrep olmaktan da öte bir þeydi, ve bunun zamanla daha da kötüleþeceðinden korkarýz. Þimdi Pariste [sayfa 283] iyiden iyiye yersiz bir bayram
havasý var, ve bize Parisiens de la décandence** denmesini istemiyorsak,
bu duruma bir son vermek gerekir.
Sonra Tacitein þu parçasýný aktarýyor:
Bununla birlikte, bu korkunç mücadelenin ertesi günü, hatta
mücadele büsbütün bitmeden önce, alçalmýþ ve bozulmuþ Roma,
vücudunu tüketmiþ ve ruhunu kirletmiþ bulunduðu þehvet bataklýðýnda
yeniden yüzmeye baþladý: alibi proelia et vulnera, alibi balnea popinoeque (burada savaþlar ve yaralar, orada hamamlar ve meyhaneler).
Yalnýz Bay Hervé, sözünü ettiði Paris halkýnýn Bay Thiersnin
Paris halkýndan, Versailles, Sanit-Denis, Rueil ve Saint-Germainden yýðýn
yýðýn geri dönen francs-fileursdan, çöküþ Parisinden baþka bir þey
olmadýðýný söylemeyi unutuyor.
Yeni ve daha iyi bir toplumun esirgemezlik dolu savunucularý
üzerindeki bütün kanlý zaferlerinde, emeðin köleleþtirilmesi üzerine
kurulu bu kýyýcý toplum, kurbanlarýnýn iniltilerini, yankýsý bütün dünyada
yansýyan bir karaçalma yuhalamasý altýnda boðar. Komünün dingin iþçi
Parisi düzen köpekleri tarafýndan hemen bir rezalethane durumuna
dönüþtürüldü. Ve bu korkunç dönüþüm bütün ülkeler burjuva anlayýþýna
neyi tanýtlar? Elbette, Komünün, uygarlýða karþý komplo kurduðunu!
Paris halký, Komün uðruna kendini coþku içinde öldürtüyor. Ölülerinin
sayýsý, tarihte bilinen bütün öbür savaþlardaki ölülerin sayýsýný geçiyor.
* Özel odalarýndan. -ç.
** Çöküþ dönemi Parislileri. -ç.
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Bu neyi tanýtlar? Elbette, Komünün, halkýn hükümeti deðil, ama bir
avuç caninin zorbalýkla ele geçirdikleri bir þey olduðunu! Paris kadýnlarý
barikatlar üzerinde ve idam mangalarý karþýsýnda canlarýný seve seve
veriyorlar. Bu neyi tanýtlar? Elbette, Komün iblisinin onlarý Meyaeralar
ve Hecatelar* durumuna dönüþtürdüðünü! Komünün iki aylýk sözgötürmez bir egemenlik boyunca gösterdiði ölçülülüðün eþi, ancak savunmasýnýn kahramanlýðýnda görülebilir. Bu neyi tanýtlar? Elbette,
Komünün, ancak cançekiþme sýrasýnda koyvereceði þeytanca içgüdülerinin kana susamýþlýðýný, bir ölçülülük ve insanlýk maskesi altýnda,
aylar boyunca özenle [sayfa 284] sakladýðýný!
Ýþçi Paris, kendi kendini kahramanca yakarken, yapýlarý ve anýtlarý
ateþlerle sarmaladý. Proletaryanýn canlý gövdesini paramparça ederken,
efendileri artýk konutlarýnýn eldeðmemiþ mimarlýðýna tantanayla geri
döneceklerini düþünmemeliydiler. Versailles hükümeti: Kundakçýlar!
diye haykýrýyor ve en uzak köylere deðin tüm ajanlarýna, profesyonel
kundakçý olma kuþkusu altýnda, düþmanlarýný her yerde kovalama yönergesini veriyor. Savaþtan sonraki yýðýnsal insan kýrýmýna gönül hoþluðu
ile bakan tüm dünya burjuvazisi, tuðla ve harcýn deðerinin bilinmemesi
karþýsýnda tiksinti ile irkilmiþ bulunuyor!
Hükümetler donanmalarýna öldürme, yakma ve yýkma yetkisini
verdikleri zaman, bu bir kundakçýlýk yetkisi midir? Britanya birlikleri
Washingtondaki Capitoleü ve Çin Ýmparatorluðunun yazlýk sarayýný
bile bile ateþe verdikleri zaman,195 bu bir kundakçýlýk eylemi mi idi?
Prusyalýlar, askeri nedenlerden ötürü deðil, ama salt öcalma hýrsý ile,
Châteaudun gibi kentleri ve sayýsýz köyleri petrol dökerek yaktýklarý
zaman, bu bir kundakçýlýk davranýþý mý idi? Thiers, altý hafta boyunca,
sadece içinde insan bulunan evleri ateþe verme bahanesi ile Parisi
bombaladýðý zaman, bu bir kundakçý iþi miydi? Savaþta, ateþ, herhangi
bir baþka silah kadar törel bir silahtýr. Düþman tarafýndan tutulmuþ
bulunan yapýlar, ateþe verilmek için bombalanýrlar. Eðer bu yapýlarýn
savunucularý geri çekilme zorunda kalýrlarsa, saldýrganlarýn kullanmasýný
engellemek için bu yapýlarý kendileri ateþe verirler. Yakýlmak, dünyanýn
bütün düzenli ordularýnýn savaþ cephesi üzerinde bulunan bütün yapýlarýn her zaman kaçýnýlmaz yazgýsý olmuþtur. Ama tarihteki tek haklý
savaþ olan, kölelerin baskýcýlarýna karþý mücadelesinde, bu hiç de böyle
deðildir! Komün, ateþi sadece bir savunma aracý olarak kullandý. O,
onu, Haussmannýn kesin olarak topçu ateþi için açmýþ bulunduðu dosdoðru uzun caddeleri, Versailles birliklerine kapatmak için kullandý; o,
onu, tam da Versaylýlarýn, ilerlemelerinde, en az Komün ateþi kadar yapý yýkan öbür toplarýný kullandýklarý biçimde, geri çekilmesini örtmek
için kullandý. Hangi yapýlarýn savunma ve hangi yapýlarýn saldýrý nedeni
ile yýkýldýðý, bugün bile tartýþýlýyor. [sayfa 285] Ve savunma, Versaylý birlikler
* Meyaem ve Hecate.  Yunan mitologyasýnda iki kötülük tanrýçasý. -Ed.
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tutsaklarýn yýðýnsal öldürüsüne baþlamadan önce ateþe baþvurmadý.
Öte yandan Komün, eðer umarsýz bir duruma düþerse, kendi kendini
Parisin yýkýntýlarý altýna gömeceðini ve Parisi, ulusal savunma hükümetinin, ama sadece ihanetini gizlemek için söz vermiþ olduðu gibi, ikinci
bir Moskova196 durumuna getireceðini çok zaman önce açýkça bildirmiþ
bulunuyordu. Trochu, gerekli petrolü iþte bu amaçla getirtmiþti. Komün,
düþmanlarýnýn Paris halkýnýn yaþamý için hiç bir kaygý duymadýklarýný,
ama kendi yapýlarý için çok büyük bir kaygý duyduklarýný biliyordu. Ve
Thiers, kendi payýna öcünde yatýþmaz olacaðýný onlara bildirmiþti. Bir
yanda kendi hazýrlanmýþ ordusu, ve öte yanda da çýkýþ yollarýný kapatan
Prusyalýlar elinin altýnda olur olmaz, þu açýklamayý yaptý: Acýmasýz
olacaðým! Kefaret tam, ve adalet taþ yürekli olacak. Eðer Paris iþçilerinin
yaptýklarý vandalizm idiyse, bu, hýristiyanlarýn hýristiyan olmayan ilkçaðýn
gerçekten paha biçilmez baþyapýtlarý üzerinde yaptýklarý gibi zafer vandalizmi deðil, umutsuz savunma vandalizmi idi; ve hatta bu vandalizm,
yükselen bir yeni toplum ile yýkýlan bir eskisi arasýndaki devsel savaþýn
kaçýnýlmaz ve görece önemsiz sonucu olarak da, tarih tarafýndan doðrulanmýþ bulunmaktadýr. Ayrýca bu vandalizm, turist Parisine yer açmak
için tarihsel Parisi yerlebir eden Haussmann vandalizminden çok daha
az bir vandalizm idi.
Ama, baþta Paris baþpiskoposu, altmýþdört rehinenin Paris Komünü tarafýndan öldürülmesi! Burjuvazi ve ordusu, 1848 Haziranýnda,
savaþ uygulamasýnda uzun süreden bu yana ortadan kalkmýþ bulunan
bir alýþký, silahsýz savaþ tutsaklarýnýn öldürülmesi alýþkýsýný kurmuþlardý.
Bu kaba alýþký, o günden bu yana, Avrupa ve Hindistandaki bütün halk
ayaklanmalarýnýn bastýrýlmasý sýrasýnda izlenmiþti; bu da onun gerçek
bir uygarlýk ilerlemesi oluþturduðunu tanýtlar! Öte yandan, Prusyalýlar,
Fransada, baþkalarýnýn davranýþlarýnýn hesabýný yaþamlarý pahasýna
verecek suçsuz insanlar olan rehine alma alýþkýsýný yeniden canlandýrmýþlardý. Thiers, görmüþ bulunduðumuz gibi, daha çatýþmanýn baþlarýnda,
tutsak komüncüleri öldürme insanal uygulamasýný yeniden canlandýrdýðý
zaman, Komün de, onlarýn yaþamýný [sayfa 286] korumak için, Prusyalýlarýn
rehine alma uygulamasýna baþvurma zorunluluðu içinde kalmýþtý.
Rehineler, Versailles tarafýndan uygulanan tutsaklarýn sürekli öldürülmesi
yüzünden, ölümü bin kez hak etmiþ bulunuyorlardý. Mac-Mahon
pretorienlerinin197 Parise giriþlerini kutlamak için yaptýklarý insan kýrýmýndan sonra, bunlarýn yaþamlarý daha uzun süre nasýl esirgenebilirdi?
Burjuva hükümetlerin amansýz kandökücülüðüne karþý son güvence
de rehine alýnmasý boþ bir þakaya mý çevrilmeliydi? Baþpiskopos Darboynin gerçek öldürücüsü, Thiersnin ta kendisidir. Komün, baþpiskopos
ile üstelik bir sürü papazý, o sýralarda Thiersnin elinde bulunan bir tek
Blanquiye karþý, birçok kez deðiþtirme önerisinde bulunmuþtu. Thiers
bu önerileri dikkafalýlýkla geri çevirdi. O, Blanqui ile, Komüne bir baþ
vereceðini, oysa baþpiskoposun, ceset biçimi altýnda, amaçlarýna çok
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daha iyi yarayacaðýný biliyordu. Thiers, Cavaignac örneðini izliyordu.
Cavaignac ile onun düzen adamlarý, baþkaldýranlarý baþpiskopos Affreýn
öldürücüleri olarak lekelemek için, 1848 Haziranýnda az dehþet çýðlýklarý
atmamýþlardý! Ve gene de, baþpiskoposun düzen156 askerleri tarafýndan
öldürüldüðünü çok iyi biliyorlardý. Olay yerinde bulunan baþpiskopos
naibi Jacquemet, onlara olup biteni hemen anlatmýþtý.
Düzen partisinin, kendi kan âlemlerinde, kurbanlarýna çalmaktan
hiç bir zaman geri kalmadýðý bütün bu karaçalma konseri, sadece günümüz burjuvasýnýn, kendini, plebe karþý kendi elindeki her türlü silahý
haklý gören, oysa plebin elindeki en küçük silahýn bile, kendiliðinden
bir suç oluþturduðunu düþünen eski zamanlar baronunun törel kalýtçýsý
olarak gördüðünü tanýtlar.
Egemen sýnýfýn, devrimci, yabancý saldýrganýn korumasý altýnda
yürütülen bir iç savaþ aracýyla yýkmak için düzenlediði, ve bizim ta 4 Eylülden Mac-Mahon pretorienlerinin Saint-Claud kapýsýndan giriþine deðin
izlemiþ bulunduðumuz komplo, doruk noktasýna Paris insan kýrýmý ile
eriþti. Bismarck, henüz 1849 Prusya Chambre introuvableinda198 basit
bir köylü iken dilediði o büyük kentlerin genel yýkýlýþýnýn belki de ilk
taksidini gördüðü Paris yýkýntýlarýný hoþnutluk içinde seyrediyor. Paris
proletaryasýnýn cesetlerini [sayfa 287] hoþnutluk içinde seyrediyor. Onun
için bu, sadece devrimin kökünün kazýnmasý deðil, ama þimdi kafasý,
hem de Fransýz hükümetinin ta kendisi tarafýndan kesilmiþ bulunan
Fransanýn, yavaþ yavaþ sönmesidir de. Tüm mutlu devlet adamlarýna
özgü o kavrayýþ kýtlýðý ile, Bismarck, bu olaðanüstü tarihsel olayýn yüzeyinden baþkasýný görmüyor. Zaferini, kendini sadece yenilen hükümetin
jandarmasý deðil, ama aylýklý haydudu durumuna da getirerek taçlandýran bir yeniciyi, tarih bundan önce ne zaman göstermiþtir? Prusya ile
Paris Komünü arasýnda bir savaþ yoktu. Tersine, Komün barýþ hazýrlýklarýný kabul etmiþ, ve Prusya da yansýzlýðýný açýklamýþtý. Demek ki, Prusya
savaþan bir yan deðildi. O bir haydut gibi davrandý; kendi üstüne hiç bir
risk almadýðý için, korkak bir haydut gibi; kan bedelinin, kendi 500
milyonunun ödenmesini, önceden Parisin düþüþüne baðlamýþ bulunduðu için, aylýklý bir haydut gibi. Ve böylece, tanrýtanýmaz ve sefih Fransa
nýn, dindar ve ahlâklý Almanyanýn eli ile cezalandýrýlmasý olarak Tanrý
tarafýndan buyrulmuþ bulunan bu savaþýn gerçek niteliði de ortaya çýkýyordu! Hatta ilkçað hukukçularýnýn anladýklarý anlamda bile, uluslararasý
hukukun bu eþi görülmemiþ çiðneniþi, uygar Avrupa hükümetlerini,
Saint-Petersburg hükümetinin basit bir aleti olan hain Prusya hükümetini
uluslarýn gözünden düþürmeye yöneltecek yerde, sadece Paris çevresinde kurulmuþ çifte kordondan kaçan bazý kurbanlarýn da Versailles
cellâtlarýna teslim edilip edilmemesi gerektiðini düþünmeye götürüyor!
Modern zamanlarýn en korkunç savaþýndan sonra, yenilen ve
yenenin proletaryayý ortaklaþa öldürmeleri için kardeþleþmeleri, bu görülmemiþ olay, Bismarckýn düþündüðü gibi, yükselen bir yeni toplumun
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kesin ezilmesini deðil, ama eski burjuva toplumunun tam bir daðýlýþýný
tanýtlar. Eski toplumun hâlâ yetenekli olduðu en yüksek kahramanlýk
çabasý, ulusal bir savaþtýr; ve þimdi ulusal savaþýn, hükümetlerin, sýnýf
mücadelesini geciktirmeye yönelik, ve bu sýnýf mücadelesi iç savaþ
biçiminde patlak verir vermez bir yana atýlan, katýksýz bir aldatmaca
olduðu da tanýtlanmýþtýr. Sýnýf egemenliði, kendini artýk ulusal bir üniforma altýnda gizleyemez; ulusal hükümetler, proletaryaya karþý ancak bir
bütün [sayfa 288] oluþtururlar!
1871 Yortusundan sonra, artýk Fransýz iþçileri ile onlarýn emek
ürünlerini temellük eden kimseler arasýnda ne barýþ, ne de kabul edilebilir bir býrakýþma olabilir. Paralý bir asker bozuntusunun demir eli, her
iki sýnýfý da bir zaman ortak bir baský altýnda tutabilir. Ama savaþým,
durmadan büyüyen bir geniþlik ile, hep yeniden baþlayacaktýr; ve sonal
yeniciye gelince, bu konuda hiç bir kuþku yoktur: ya kapkaççýlar azýnlýðý,
ya da büyük emekçi çoðunluk. Ve Fransýz iþçi sýnýfý, modern proletaryanýn öncüsünden baþka bir þey deðildir.
Avrupa hükümetleri, böylece Paris karþýsýnda sýnýf egemenliðinin
uluslararasý niteliðine tanýklýk ederlerken, onlara göre bütün bu mutsuzluklarýn kaynaðý olan, emeðin, sermayenin kozmopolit komplosuna
karþýt uluslararasý karþý-örgütü, Uluslararasý Ýþçi Birliðini yuhalýyorlar.
Thiers bu birliði, Emeðin, kendini onun kurtarýcýsý gibi gösteren zorbasý
olarak kötülüyordu. Picard, Fransýz enternasyonalcileri ile yabancý ülkelerdeki enternasyonalciler arasýndaki baðlantýlarýn kesilmesi buyruðunu
veriyordu; kont Jaubert, Thiersnin daha 1835te suç ortaðý olan o yaþlý
mumya, tüm uygar hükümetler için en büyük sorunun Enternasyonalin
kökünü kazýmak olduðunu ilân ediyor. Ulusal Meclisin köylüleri, Enternasyonale karþý böðürüyorlar ve tüm, Avrupa basýný da koroya katýlýyor.
Birliðimize adamakýllý yabancý, saygýdeðer bir Fransýz yazarý,* düþüncesini þu sözlerle dile getiriyor:
Komün üyelerinin çok büyük bir bölümünün olduðu kadar,
Ulusal Muhafýz Merkez Komitesi üyeleri de, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin
en etkin, en akýllý ve en gözüpek kiþileri ... aþýrý derecede dürüst, içten,
akýllý, canla baþla baðlý, temiz ve sözcüðün iyi anlamýnda baðnaz insanlardýr.
Polis kafasý iliklerine iþlemiþ burjuva anlayýþý, Uluslararasý Ýþçi
Birliðini doðal olarak, merkez otoritesinin zaman zaman çeþitli ülkelerde
patlamalar buyurduðu bir tür gizli fesat komitesi olarak tasarlýyor. Gerçekte bizim Birliðimiz, uygar dünyanýn çeþitli ülkelerinin en ileri iþçilerini
birleþtiren [sayfa 289] uluslararasý baðdan baþka bir þey deðildir. Nerede
olursa olsun, sýnýf mücadelesi hangi biçim altýnda ve hangi koþullar
içinde gerçeklik kazanýrsa kazansýn, Birliðimiz üyelerinin ilk safta bulunmalarý çok doðaldýr. Onun üzerinde bittiði toprak, modern toplumun ta
* Büyük bir olasýlýkla Robinet. -Ed.
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kendisidir. Büyük kanlar dökülmesi pahasýna da olsa, o oradan sökülüp
atýlamaz. Onu oradan söküp atmak için, hükümetlerin, kendi öz asalak
varoluþlarýnýn baþlýca koþulu olan, Sermayenin Emek üzerindeki despotluðunun kökünü kazýmalarý gerekir.
Ýþçi Paris, Komünü ile birlikte, yeni bir toplumun þanlý öncüsü
olarak her zaman yüceltilecektir. Þehitlerinin anýsý, iþçi sýnýfýnýn büyük
yüreðinde sevgi ve saygý ile korunmuþtur. Kýyýcýlarýna gelince, tarih onlarý
daha þimdiden sonsuz bir teþhir direðine çivilemiþtir, ve rahiplerinin
tüm dualarý onlarýn günahlarýný baðýþlatamayacaktýr.
256, High Holborn, Londra,
Western Central, 30 Mayýs 1871

NOTLAR
I

Tutsaklar kafilesi Ulrich caddesinde durdu ve kaldýrým üzerinde,
yola karþý, dört-beþ sýra biçiminde dizildi. General Marki de Galliffet ve
kurmayý atlarýndan indiler ve sýranýn solundan bir yoklamaya baþladýlar.
Sýralarýn önünden yavaþ yavaþ yürüyen ve gözucuyla bakan general,
þurada burada duruyor, bir adamýn omuzuna vuruyor ve onu sýradan
çýkarttýrýyordu. Çoðu durumda, daha geniþ bir konuþma olmaksýzýn, bu
biçimde seçilen kiþi, böylece az zamanda küçük bir ek kafilenin oluþmuþ
bulunduðu yolun ortasýna itiliyordu. ... Yanlýþlýk için bolca yer vardý. Atlý
bir subay, general Galliffetye, özel bir saldýrý nedeniyle bir erkek ile bir
kadýný gösterdi. Sýralardan fýrlayan kadýn, diz çöktü, ve kollarýný açarak,
ateþli sözlerle suçsuz olduðunu söyledi. Ve o zaman, acýya aldýrmaz bir
çehre ve heyecansýz bir duruþla, general ona þöyle dedi: Bayan, ben
Parisin bütün tiyatrolarýnda bulundum, oyununuzun benim üzerimde
hiç bir etkisi olmayacak. Komedi oynama zahmetine deðmez ... O
gün, [sayfa 290] yanýnda bulunanlardan göze görünecek derecede daha
uzun boylu, daha pis, daha çirkin olmak, iyi bir durum deðildi. Özellikle
bir kiþi dikkatimi çekti, çünkü o bu dünyanýn acýlarýndan tez kurtuluþunu
kýrýk burnuna borçluydu... Böylece yüz kadar kiþinin seçilmesinden
sonra, bir idam mangasý onlarý teslim aldý ve ölüm mahkumlarýný arkada
býrakan kafile, yürüyüþüne yeniden baþladý. Birkaç dakika sonra,
ardýmýzda bir yaylým ateþ baþladý ve bir çeyrek saatten çok sürdü. Bu,
böylesine hýzlý bir biçimde ölüme yargýlanan bu mutsuzlarýn idamý idi.
(Daily Newsun199 Paris muhabiri, 8 Haziran.)
Ýkinci Ýmparatorluðun içki âlemlerindeki utanmazca davranýþlarý
ile öylesine ünlü karýsýnýn pezevengi olan bu Galliffet, bir Fransýz Teðmen Piþtov [Enseigne Pistolet] þöhretine hak kazandý.
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Ýhtiyatlý bir gazete olan ve heyecan uyandýrma düþkünü olmayan
Le Temps,200 iyice öldürülmemiþ ve adamakýllý ölmeden önce gömülmüþ
bulunan insanlarýn tüyler ürpertici öyküsünü anlatýyor. Öldürülen insanlardan çoðu, aralarýndan bazýlarý yarým yamalak olmak üzere, SaintJacquesla-Boucherie arkasýndaki alana gömüldü. Gündüz, iþlek sokaklarýn gürültüsü herhangi bir þeyin farkedilmesini engelliyordu, ama
gecenin sessizliði içinde, çevredeki evlerde oturanlar, uzaktan gelen
iniltiler tarafýndan uyandýrýldýlar, ve sabah büzülmüþ bir elin topraktan
çýktýðý görüldü. Sonuç olarak, cesetlerin çýkarýlmasýna giriþme buyruðu
verildi... Birçok yaralýnýn canlý canlý gömüldüðünden en küçük bir kuþku
yok. Brunel, geçen 24 Mayýs günü, metresi ile birlikte, Vendôme alanýndaki bir evin avlusunda öldürüldüðü zaman, cesetler 27 Mayýs öðleden
sonraya deðin orada kaldý. Mezarcýlar cesetleri almaya geldikleri zaman,
kadýný henüz yaþar buldular ve onu ambulansa taþýdýlar; dört kurþun
yemiþ olmasýna karþýn, kadýn þimdi tehlike dýþýndadýr. (Evening Standardýn201 Paris muhabiri, 8 Haziran.)
II

Aþaðýdaki mektup, Londrada çýkan Times gazetesinin 13 Haziran
günlü sayýsýnda yayýnlanmýþtý;202 [sayfa 291]
Times Yayýmcýlarýna:
Bayým,
6 Haziran 1871 günü, Bay Jules Favre, bütün Avrupa devletlerine bir bildirge göndererek, Uluslararasý Ýþçi Birliðine karþý bir ölüm avý
açmak için onlara baþvurdu. Birkaç gözlem bu belgeyi karakterize etmeye yetecek.
Tüzüðümüzün giriþinde, Enternasyonalin 28 Eylül 1864 günü,
Londra, Longrace, St. Martins Hallde düzenlenen açýk bir toplantýda
kurulmuþ bulunduðu açýklanmýþtýr. Kiþisel nedenlerinden ötürü, Jules
Favre kuruluþ tarihini 1862den önceye atýyor.
Ýlkelerimizi açýklama ereðiyle, Enternasyonalin 25 Mart 1869
günlü gazetesini aktardýðýný bildiriyor. Ve neyi aktarýyor? Enternasyonal
olmayan bir derneðin gazetesini. O bu türlü bir manevraya, henüz görece
genç bir avukat iken, Cabet tarafýndan alçaltýcý yazý yayýnlama nedeni
ile dava edilen le National gazetesini savunma zorunda kaldýðý zaman
da baþvurmuþtu. O zaman da, kendi kafasýndan kattýklarýný okuyarak,
Cabetnin yergi yazýlarýndan parçalar okuduðunu ileri sürmüþ, mahkemenin ayný oturumunda meydana çýkan ve, Cabetnin hoþgörüsü olmasaydý, Jules Favreýn Paris barosundan atýlmasýna yolaçacak olan bu
manevrayý çevirmiþti. Onun tarafýndan Enternasyonal belgeleri olarak
aktarýlan belgelerden hiç biri Enternasyonale iliþkin deðildir. Örneðin,
þöyle diyor:
Ýttifak tanrýtanýmaz olduðunu ilân eder, der 1869 Temmuzunda
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Londrada kurulmuþ bulunan Genel Konsey.
Genel Konsey hiç bir zaman böyle bir belge yayýmlamamýþtýr.
Tersine, o, ittifakýn, Jules Favre tarafýndan anýlan Cenevre Sosyalist Demokrasi Ýttifakýnýn (Alliance de la démocratie socialiste) kuruluþ tüzüðünü aþaðýlayan bir belge yayýmlamýþtýr.
Jules Favre, kýsmen imparatorluða karþý yöneltilmiþ olduðunu
da ileri sürdüðü, genelgesinin bir ucundan öbürüne, imparatorluk savcýlarýnýn Enternasyonal üzerine uydurduklarý, ve hatta bu imparatorluk
mahkemeleri karþýsýnda bile sefilce yýkýlmýþ bulunan polis uydurmalarýný
yinelemekten baþka bir þey yapmýyor.
Son savaþ üzerindeki (geçen temmuz ve eylüldeki) her [sayfa 292]
iki çaðrýsýnda da, Enternasyonal Genel Konseyinin Fransaya karþý Prusya
fetih planýný kýnamýþ olduðu bilinir. Savaþ baþladýktan az sonra, Jules
Favreýn özel sekreteri olan Bay Reitlingen, Konsey aracýlýðý ile, ulusal
savunma hükümeti yararýna, Bismarcka karþý bir gösteri düzenlenmesi
için bazý Genel Konsey üyelerine, elbette boþ yere, baþvurmuþtur; bu
üyelerden cumhuriyet adýnýn anýlmamasý özellikle istenmiþti. Genel
Konseyin, 9 Eylül günlü çaðrýsýnda, Paris iþçileri Jules Favre ve meslektaþlarýna karþý kesin olarak uyarýlmýþ bulunmalarýna karþýn, Jules Favreýn
Londraya beklenen geliþi onuruna, kuþkusuz en iyi niyetlerle, gösteri
hazýrlýklarý yapýlmýþtý.
Eðer Enternasyonal de, Jules Favre konusunda, bütün Avrupa
hükümetlerine, onlarýn müteveffa Bay Millibre tarafýndan Pariste yayýnlanmýþ bulunan belgeler üzerine özel dikkatini çeken bir genelge gönderseydi, Jules Favre ne derdi?
Saygýlý hizmetkârýnýzým, bayým.
256, High Holborn, Londra,
Western Central, 12 Haziran
JOHN HALES
Uluslararasý Ýþçi Birliði
Genel Konsey sekreteri
Uluslararasý Dernek ve erekleri üzerindeki bir makalede, Londrada yayýmlanan (24 Haziran günlü) Spectator,111 sofu haberci olarak,
benzer baþka marifetler arasýnda, ve Jules Favreýn yapmýþ bulunduðundan daha da eksiksiz bir biçimde, ittifakýn yukarda sözü geçen belgesini, Enternasyonalin yapýtý olarak aktarýyor, ve bu iþ yukardaki yanýtýn
Timesda yayýmlanmasýndan onbir gün sonra yapýlmýþ bulunuyor. Bu
bizi þaþýrtmadý. Çok zaman önce, Büyük Frédéric, tüm cizvitler içinde,
protestan cizvitlerin en kötüleri olduklarýný söylemekten hoþlanýyordu.
[sayfa 293]

Marks tarafýndan Nisan-Mayýs
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1871de yazýlmýþtýr
1871 Haziran ortasýnda,
Londrada ve, 1871-1872 yýllarý içinde de,
çeþitli Avrupa ülkeleri ve Birleþik Devletlerde
ayrý bir broþür biçiminde yayýmlanmýþtýr.
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FRÝEDRÝCH ENGELS
ÝÞÇÝ SINIFININ SÝYASAL EYLEMÝ ÜZERÝNE203
ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝNÝN LONDRA KONFERANSINDA
YAPILAN KONUÞMANIN TUTANAÐI
21 EYLÜL 1871

SÝYASAL sorunlar karþýsýnda mutlak bir tarafsýzlýk içinde bulunmak olanaksýz; tarafsýz basýn da her gün siyaset yapýyor. Buradaki sorun,
bunun nasýl yapýldýðý ve bunun ne türden bir siyaset olduðudur. Bunun
dýþýnda, tarafsýzlýk bize göre olanaksýzdýr. Ýþçi sýnýfý partisi, siyasal bir
parti olarak, þu anda ülkelerin çoðunda faaliyet göstermektedir, ve biz
tarafsýzlýk vaazederek onu mahvedecek kiþiler deðiliz. Pratik yaþamýn
deneyimi, mevcut hükümetlerin siyasal baskýlarý, sevsinler sevmesinler, ve bu ister siyasal ister toplumsal amaçlarla olsun, iþçileri siyasetle
uðraþmaya zorlamaktadýr. Onlara tarafsýzlýk vaazetmek, onlan burjuva
siyasetinin kucaðýna atmak demektir. Proleter siyasal eylemi gündeme
getirmiþ olan Paris Komününün hemen ardýndan, tarafsýzlýk diye bir
þey hele hiç sözkonusu deðildir. [sayfa 294]
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Biz, sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýný istiyoruz. Bunu gerçekleþtirmenin yolu nedir? Proletaryanýn siyasal egemenliðidir. Bunun herkesçe
teslim ediliyor olmasýna karþýn, gene de, siyasete karýþmamamýz
söyleniyor! Tarafsýzlýkçýlar, kendilerinin devrimci olduklarýný söylüyorlar,
hem de devrimci par excellence. Ama devrim en yüce siyasal eylemdir,
ve devrim isteyen kiþi onu gerçekleþtirme aracýný da, yani devrimi hazýrlayan ve iþçilerin devrimci bir eðitimden geçmelerini saðlayan ki bu
olmaksýzýn, iþçilerin, savaþýn hemen ertesi günü Favrelarýn ve Pyatlarýn
aðýna düþecekleri kesindir siyasal eylemi de istemek zorundadýr. Ama
bizim siyasetimiz iþçi sýnýfý siyaseti olmalýdýr. Ýþçi partisi hiç bir zaman
herhangi bir burjuva partisinin kuyruðu olmamalý; kendi hedefine, kendi
siyasetine sahip baðýmsýz bir parti oluþturmalýdýr.
Siyasal özgürlükler, toplanma ve örgütlenme hakký, basýn
özgürlüðü  bizim silahlarýmýz iþte bunlardýr. Bunlar bizim elimizden
alýnmaya kalkýþýlýrken kollarýmýzý kavuþturup tarafsýz rný kalacaðýz?
Siyasete karýþmanýn mevcut durumu kabullenmek anlamýna geldiði
söyleniyor. Tersine, mevcut durum bize ona karþý çýkma olanaðý verdiði
sürece, bu olanaðý kullanmamýz hiç de mevcut durumu kabuIlenmek
demek deðildir. [sayfa 295]
Tam metin olarak ilk kez
1934te lnternationale Communiste,
n° 29da yayýmlanmýþtýr
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KARL MARKS VE FRÝEDRÝCH ENGELS
ENTERNASYONAL ÝÇÝNDEKÝ SAHTE BÖLÜNMELER

ULUSLARARASI ÝÞÇÝ BÝRLÝÐÝ GENEL KONSEYÝNÝN ÖZEL TAMÝMÝ204

ÞÝMDÝYE dek, Genel Konsey, Enternasyonalin iç çekiþmelerine
herhangi bir biçimde müdahale etmekten tamamýyla kaçýnmýþ ve Birliðin bazý üyeleri tarafýndan iki yýldan fazla bir zamandýr kendisine karþý
giriþilen açýk saldýrýlara hiç bir zaman açýkça yanýt vermemiþtir.
Ama, Enternasyonal ile, kurulduðundan beri ona karþý düþmanlýk
etmiþ bir dernek * arasýndaki kafa karýþýklýðýný bazý düzenbazlarýn kasýtlý
olarak sürdürmek yolundaki inatçý çabalarý karþýsýnda, Genel Konsey,
bu suskunluðunu sürdürebildiyse bile, kurulduðundan bu yana Enternasyonalin en ciddi sýnavýný verdiði bir sýra, bu derneðin yarattýðý
skandallar sayesinde Avrupa gericiliðinin saðladýðý destek, Genel [sayfa
* Uluslararasý Sosyalist Demokrasi Ýttifaký. -Ed.
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Konseyi, bütün bu entrikalara iliþkin tarihsel gerçekleri ortaya koymakla yükümlü kýlmaktadýr.

296]

I

Genel Konseyin Paris Komününün düþmesinden sonraki ilk
eylemi, Fransada Ýç Savaþ konusundaki Çaðrýsýný yayýnlamak oldu ve,
burada, Komünün o anda burjuvazinin, basýnýn ve Avrupa hükümetlerinin, yenik düþmüþ Parislilere en aþaðýlýk iftiralar yaðdýrmalarýna bahane
yaratan bütün eylemlerine arka çýktý. Bizzat iþçi sýnýfýndan olan bazýlarý
bile davalarýnýn yitirilmiþ olduðunu hâlâ anlamýyorlardý. Konsey, bu
gerçeði, öteki þeyler yanýnda, iki üyesinin, çaðrýda yeralan arka çýkmanýn
tümünü reddeden Yurttaþ Odger ve Lucraftýn, istifalarýyla anladý. Paris
olaylarýna iliþkin olarak iþçi sýnýfý saflarýndaki görüþ birliðinin, bu çaðrýnýn
bütün uygar ülkelerde yayýnlanmasýyla saðlandýðý söylenebilir.
Öte yandan, Enternasyonal, burjuva basýnýnda ve özellikle önde
gelen Ýngiliz gazetelerinde çok güçlü bir propaganda olanaðý bulmuþtur;
Çaðrý, bunlarý, Genel Konseyin yanýtlarýyla sürdürülen polemiðe katýlmaya
zorlamýþtýr.
Çok sayýda Komün mültecisinin Londraya gelmesi, Genel Konseyin bir Yardým Komitesi halini almasýný ve sekiz ayý aþkýn bir süre, olaðan görevlerini yürütmenin yanýsýra, bu iþlevi de yerine getirmesini
gerektirdi. Söylemeye gerek yok ki, Komünün yenik düþmüþ ve sürülmüþ
kiþilerinin burjuvaziden bekledikleri hiç bir þey yoktu. Ýþçi sýnýfýna gelince,
yardým çaðrýlarý zor bir ana rastladý. Ýsviçre ve Belçika, desteklemek ya
da Londraya göndermek durumunda kaldýklarý mültecilerden kendilerine düþen payý zaten almýþ bulunuyorlardý. Almanyada, Avusturyada
ve Ýspanyada toplanan fonlar, Ýsviçreye gönderilmiþti. Sonuncu
hesaplaþmasý Newcastleda yer almýþ olan Ýngilteredeki dokuz saatlik
iþgünü için verilen büyük savaþ,205 hem iþçilerin bireysel katkýlarýný ve
hem de, aslýnda, tüzük gereðince, ancak iþ uyuþmazlýklarý için kullanýlabilecek olan Trade-Unionlarýn kurduklarý fonlarý tüketmiþti. Bu arada
Konsey, her hafta daðýttýðý [sayfa 297] parayý, titiz bir çalýþmayla ve yazýþmayla
kýdým kýdým bir araya getirebildi. Amerikalý iþçiler bu çaðrýya istenilenden
daha cömertçe karþýlýk verdiler. Konsey, dehþete kapýlmýþ burjuvazinin
Enternasyonalin kasalarýnda istiflenmiþ olduðuna inandýðý milyonlarý ne
yazýk ki kullanamamýþtýr!
Mayýs 1871den sonra, Komün mültecilerinin bazýlarýndan, savaþ
yüzünden içersinde Fransýz tarafýnýn artýk temsil edilmediði Konseye
katýlmalarý istendi. Yeni üyeler arasýnda, bazý eski enternasyonalciler ve
devrimci enerjileriyle tanýnan ve seçilmeleri Paris Komününe baðlýlýk
belirtisi olan kimselerden oluþan küçük bir azýnlýk vardý.
Bütün bu sýkýntýlar arasýnda Konsey, bir de, o sýra toplantýya çaðýrmýþ olduðu Delegeler Konferansý için hazýrlanmak zorundaydý.206
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Bonapartçý hükümet tarafýndan Enternasyonale karþý alýnmýþ olan
sert önlemler, Basle Kongresinin bir kararý uyarýnca Pariste toplanmasý
gereken Kongrenin yapýlmasýný engellemiþti. Genel Konsey, Tüzüðün 4.
maddesinin kendisine verdiði yetkiyi kullanarak, 12 Temmuz 1870 tarihli
tamimi ile Kongreyi Mainzde topladý. Ayný sýrada, çeþitli federasyonlara
gönderdiði mektuplarda, Genel Konseyin yerinin Ýngiltereden bir baþka
ülkeye aktarýlmasýný önerdi ve delegelere bu konuda kesin yetki
verilmesini istedi. Federasyonlar, oybirliði ile, Genel Konseyin Londrada
kalmasýnda ýsrar ettiler. Bundan birkaç gün sonra baþlayan FransaPrusya savaþý, Kongreyi toplama konusundaki her türlü planýn bir yana
býrakýlmasýný gerektirdi. Danýþtýðýmýz federasyonlarýn, bize, gelecek Kongrenin tarihini siyasal duruma göre saptama yetkisini vermeleri bundan
sonradýr.
Siyasal durum izin verir vermez, Genel Konsey, 1865 Konferansýný
ve her Kongrenin kapalý yönetsel oturumlarýný örnek alan kapalý bir
konferans topladý. Jules Favreýn bütün hükümetlerden, Ýngilizlerden
bile, mültecilerin adi suçlular olarak iadelerini istediði; Dufaureun Tarým
Meclisine Enternasyonali yasaklayan bir yasa ki sonradan bunun iki
yüzlü bir kopyasýný Malon Belçikalýlara sunmuþtur önerdiði;207 Ýsviçrede,
bir Komün mültecisinin, federal hükümetin kendisi hakkýnda geri iade
edilme kararý almasýný beklerken gözaltýna alýndýðý; Enternasyonal üyelerinin [sayfa 298] avlanmasýnýn Beust ile Bismarck arasýndaki ittifakýn açýk
temeli olduðu ve Victor-Emmanuelin bu ittifakýn anti-Enternasyonal
hükmünü derhal benimsediði; kendisini tamamýyla Versailles kasaplarýnýn emrine veren Ýspanyol hükümetinin Madrid Federal Konseyini
Portekize iltica etmeye zorladýðý;208 son olarak, Enternasyonalin ilk görevinin kendi örgütünü güçlendirmek ve hükümetlerin yaptýðý düello
çaðrýsýný kabul etmek olduðu bir sýrada, açýk bir Kongre yapmak olanaksýzdý ve bu olsa olsa kýta delegelerinin ihbar edilmeleri sonucunu verirdi.
Genel Konsey ile düzenli iliþki içersinde olan bütün kesimlerin,
açýk bir toplantý olmasa bile, ciddi güçlüklerle karþý karþýya olan bir
Konferansa çaðrýlmalarý uygun bir zamanda oldu. Fransa, içinde bulunduðu durum yüzünden, elbette, delegelerini seçemedi. Ýtalyada o sýra
örgütlü tek kesim Napoli kesimiydi; ama tam bir delege önereceði
sýrada ordu tarafýndan daðýtýldý. Avusturya ve Macaristanda en faal üyeler
hapse atýlmýþlardý. Almanyada en çok tanýnan üyelerden bazýlarý vatana
ihanet suçundan mahkum olmuþlar, ötekiler ise içeri atýlmýþlar ve partinin fonlarý bunlarýn ailelerine yardým için harcanmýþtý. Amerikalýlar, Konferansa Enternasyonalin oradaki durumuna iliþkin ayrýntýlý bir muhtýra
gönderdiyseler de, delegasyona ait parayý mülteciler için kullanmýþlardý.
Bütün federasyonlar, aslýnda, açýk bir kongrenin yerine kapalý bir konferansýn yapýlmasý gerekliliðini kabul etmiþlerdi.
17-23 Eylül 1871 tarihleri arasýnda Londrada yapýlan toplantýdan
sonra, Konferans, Genel Konseye, aldýðý kararlarý yayýnlama, yönet-
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melikleri birleþtirme ve bunlarý gözden geçirilmiþ ve düzeltilmiþ Genel
Tüzük ile birlikte üç dilden yayýnlama, üyelik kartlarýnýn yerini mühürlü
belgelerin almasý yolundaki kararý uygulama, Ýngilteredeki Enternasyonali yeniden örgütleme,209 ve, son olarak, bu çeþitli iþler için gerekli parayý saðlama yetkisini verdi.
Konferans belgelerinin yayýnlanmasýnýn ardýndan gerici basýn,
Paristen Moskovaya, Londradan New-Yorka kadar, iþçi sýnýfý politikasý
konusundaki kararýn Enternasyonalin [sayfa 299] derhal yasadýþý býrakýlmasýný gerektirecek kadar tehlikeli tertipler içerdiðini Times bu kararý
soðukkanlýlýkla hesaplanmýþ bir küstahlýk diye suçladý ilan etti. Öte
yandan, sahtekar sekter kesimlere aðýr bir darbe indiren karar,210 uluslararasý polise Genel Konseyin ve Konferansýn alçakça despotluðuna karþý
sözümona koruduðu iþçilerin sýnýrsýz özgürlükleri konusunda gürültülü
bir kampanya baþlatmak üzere uzun zamandýr beklediði fýrsatý verdi.
Ýþçi sýnýfý kendisini o denli aðýr bir baský altýnda hissetti ki, Genel Konseye, Avrupadan, Amerikadan, Avustralyadan hatta Hindistan ve GüneyDoðu Asyadan yeni üyelerin alýnmasý ve yeni kesimlerin kurulmasý
yolunda raporlar geldi.
II

Uluslararasý polisin yakýnmalarýna benzer ihbarlarýn burjuva
basýnýnda yeralmasý bizim Birliðin içinde bile yankýlar uyandýrdý. Görünüþte Genel Konseye, ama aslýnda Birliðe yöneltilmiþ bazý entrikalara
giriþildi. Bu entrikalarýn ardýnda Rus Mihayl Bakuninin babalýk ettiði
kaçýnýlmasý olanaksýz Uluslararasý Sosyalist Demokrasi Ýttifaký vardý.
Bakunin, Sibiryadan dönüþünde, Herzenin Kolokolunda211 yazmaya
ve uzun deneyimlerinin sonucu olan Pan-slavizm ve ýrk savaþý düþüncelerini yaymaya baþladý.212 Daha sonra, Ýsviçrede bulunduðu sýra, kendisine Enternasyonale karþý kurulmuþ olan Barýþ ve Özgürlük Ligasýnýn213
yürütme Komitesinde görev verildi. Bu burjuva derneðin iþleri gittikçe
kötü gitmeye baþlayýnca, baþkaný Bay G. Vogt, Bakuninin tavsiyesine
uyarak, Enternasyonalin Eylül 1868de Brükselde toplanan Kongresine214
Liga ile ittifak kurmasýný önerdi. Kongre, oybirliði ile, iki seçenek önerdi:
Liga ya Enternasyonal ile ayný amacý taþýyordur, ki bu durumda varolmasý
için bir neden yoktur; ya da amacý farklýdýr, ki bu durumda bir ittifak
olanaksýzdýr. Bakunin, birkaç gün sonra, Liganýn Bernde toplanan Kongresinde, tersyüz etti. Derme-çatma bir program önerdi, bu programýn
bilimsel deðeri þu tek tümcecikten anlaþýlabilir: sýnýflarýn iktisadý ve
toplumsal eþitliði.215 Önemsiz bir [sayfa 300] azýnlýk tarafýndan desteklenince, Enternasyonalin Genel Tüzüðünün yerine Liganýn reddetmiþ olduðu bu derme-çatma programý geçirmeyi ve Genel Konseyin yerine kendi
kiþisel diktatörlüðünü geçirmeyi kafasýna koyup, Enternasyonale
katýlmak üzere, Birlikten ayrýldý. Ve bu amaçla Enternasyonal içinde
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Enternasyonal olmayý amaçlayan özel bir araç yarattý  Uluslararasý
Sosyalist Demokrasi Ýttifaký.
Bakunin bu derneðin kurulmasý için gerekli unsurlarý, Ýtalyada
bulunduðu sýra kurmuþ olduðu iliþkilerde ve kendisine özel görevliler
olarak ve Ýsviçrede, Fransada ve Ýspanyada Enternasyonalin üyeleri
arasýndan adam bulmada hizmet eden küçük bir Rus mülteci grubunda
buldu. Ama ancak Belçika ve Paris Federal Konseylerinin Ýttifaký tanýmayý
peþpeþe reddetmelerinden sonradýr ki, yanlýþ anlaþýlmýþ Bern programýnýn sadýk bir kopyasýndan baþka bir þey olmayan yeni derneðin
tüzüðünü Genel Konseyin onayýna sunmaya karar verdi. Konsey buna
22 Aralýk 1868 tarihli þu tamimle karþýlýk verdi:
GENEL KONSEYDEN ULUSLARARASI SOSYALÝST
DEMOKRASÝ ÝTTÝFAKINA

Bir ay kadar önce, bazý yurttaþlar , siyasal ve felsefi sorunlarý yüce eþitlik, vb. ilkesi temeli üzerinde incelemenin kendi özel görevleri
olduðunu belirterek, Cenevrede, Uluslararasý Sosyalist Demokrasi Ýttifaký
adýný taþýyan yeni bir uluslararasý derneðin Giriþimci Merkez Komitesini
kurdular.
Bu Giriþimci Komite tarafýndan yayýnlanan program ve tüzük,
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Genel Konseyine ancak 15 Aralýk 1868de
iletilmiþtir. Bu belgelere göre, adý geçen Ýttifak, Enternasyonalin içinde
tamamen erimiþtir ve ayný zamanda da, Birliðin tamamen dýþýnda kurulmuþtur. Sýrasýyla Cenevre,216 Lozan217 ve Brüksel kongrelerinde seçilmiþ olan Genel Konseyin yanýsýra, Giriþimci Komitenin hazýrladýðý tüzük
gereðince, Cenevrede kendi kendini atayan bir baþka Genel Konsey
olacaktýr. Enternasyonalin yerel gruplarýnýn yanýsýra, Ýttifakýn, Enternasyonalin ulusal bürolarýndan baðýmsýz çalýþan kendi ulusal bürolarý
aracýlýðý ile Ýttifakýn [sayfa 301] Merkez Bürosundan Enternasyonale kabul
edilmelerini isteyecek yerel gruplarý olacaktýr; Ýttifak merkez komitesi,
Enternasyonale böylece katýlma hakkýný kendinde görmektedir. Son
olarak, Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Kongresinin taydaþý, Ýttifakýn Genel
Kongresinde de yer alacaktýr, çünkü, Giriþimci Komitenin tüzüðünde
belirtildiði gibi, Uluslararasý Sosyalist Demokrasi Ýttifaký delegasyonu,
yýllýk iþçi kongresinde Uluslararasý Ýþçi Birliðinin bir þubesi olarak, kendi
toplantýsýný ayrý bir binada yapacaktýr.
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin hem içinde ve hem de dýþýnda faaliyet
gösteren ikinci bir uluslararasý organýn varlýðýnýn bu Birliði daðýtmanýn
en emin yolu olacaðýný; birkaç kiþinin oluþturduðu her grubun, herhangi
bir yerde, Cenevre giriþimci grubunu taklit etme ve, azçok haklý gerekçelerle, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin içersinde baþka özel görevlere sahip
baþka uluslararasý birlikleri sokma hakkýna sahip olacaðýný;
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin, böylelikle, çok geçmeden, her mil-
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liyetten ve partiden entrikacýlarýn oyuncaðý haline geleceðini;
dahasý, Uluslararasý Ýþçi Birliði Tüzüðünün, üyeliðe, ancak yerel
ve ulusal þubeleri kabul ettiðini (bkz: Tüzüðün 1. ve VI. maddeleri);
Uluslararasý Ýþçi Birliði kesimlerinin Uluslararasý Birliðin Tüzüðüne
ve yönetmeliklerine ters düþen tüzük ve yönetmelikler kabul edemeyeceklerini (bkz: yönetmeliklerin XII. maddesi);
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Tüzüðünün ve Yönetmeliklerinin ancak
Genel Kongre tarafýndan deðiþtirilebileceðini, bunun için de, hazýr bulunan delegelerin üçte-ikisinin böyle bir deðiþiklik lehinde oy kullanmalarý
gerektiðini (bkz: yönetmeliklerin XIII. maddesi);
Brükseldeki Genel Kongrenin Barýþ Ligasýna karþý oybirliði ile
aldýðý kararlarýnda bu sorunun zaten karara baðlanmýþ bulunduðunu;
bu kararlarda, Kongrenin, Barýþ Ligasýnýn var olmasý için hiç bir
gerekçenin bulunmadýðýný, çünkü, son açýklamalarýna göre, amacýnýn
ve ilkelerinin Uluslararasý Ýþçi Birliðininkilerle ayný olduðunu ilan ettiðini;
[sayfa 302]

Ýttifakýn Cenevre giriþimci grubunun bazý üyelerinin, Brüksel Kongresi delegeleri olarak, bu kararlar lehinde oy kullanmýþ olduklarýný gözönüne alan Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel Konseyi, 22 Aralýk 1868 tarihli
toplantýsýnda, oybirliði ile þu karara vardý:
1) Uluslararasý Sosyalist Demokrasi Ýttifakýnýn tüzüðünün, Uluslararasý Ýþçi Birliði ile olan iliþkileri belirleyen bütün maddelerinin geçersiz
ve anlamsýz olduklarýný ilan eder.
2) Uluslararasý Sosyalist Demokrasi Ýttifaký, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin þubeliðine kabul edilemez.
Londra, 22 Aralýk 1868

G. Odger Toplantý baþkaný
R. Shaw Genel Sekreter

Bundan birkaç ay sonra, Ýttifak, Genel Konseye tekrar baþvurarak,
ilkelerinin kabul edilip edilmediðini sordu; evet mi, hayýr mý? Eðer evet
ise, Ýttifak kendisini Enternasyonalin kesimleri içersinde eritmeye hazýrdý.
Buna yanýt olarak 9 Mart 1869 tarihli þu tamimi aldý:
GENEL KONSEYDEN ULUSLARARASI SOSYALÝST
DEMOKRASÝ ÝTTÝFAKI MERKEZ KOMÝTESÝNE

Tüzüðümüzün 1. maddesine göre, Birlik, ayný amaca, yani iþçi
sýnýfýnýn karþýlýklý dayanýþmasýna, ilerlemesine ve kesin kurtuluþuna yönelik bütün iþçi derneklerini kabul eder.
Ýþçi sýnýfýnýn çeþitli ülkelerdeki kesimleri kendilerini, farklý geliþme
koþullarý içersinde bulduklarýndan, bunlarýn gerçek hareketi yansýtan
teorik görüþleri de, bunun zorunlu sonucu olarak farklý olmaktadýr.
Ama Uluslararasý Ýþçi Birliði tarafýndan kurulan eylem birliði, de-
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ðiþik ulusal kesimlerin yayýn organlarýnýn kolaylaþtýrdýðý düþünce alýþveriþi
ve, son olarak, Genel Kongrelerdeki dolaysýz tartýþmalar, kuþkusuz, yavaþ
yavaþ ortak bir teorik program yaratacaktýr.
Bundan dolayý, Ýttifakýn programýný eleþtirel bir incelemeden
geçirmek Genel Konseyin iþi deðildir. Bunun proleter hareketin yeterli
bir ifadesi olup olmadýðýný araþtýrmak zorunda deðiliz. Saptamak zorunda
olduðumuz tek þey, bunun Birliðimizin genel eðilimine, yani iþçi sýnýfýnýn
kesin kurtuluþuna ters düþen bir þey içerip içermediðidir. Programýnýzda
[sayfa 303] bu koþulu yerine getirmeyen bir tümce vardýr. 2 maddede þöyle
deniyor:
(Ýttifak) her þeyden önce sýnýflarýn siyasal, iktisadi ve toplumsal
eþitliðini amaçlar.
Sýnýflarýn eþitliði, sözlük karþýlýðý olarak, burjuva sosyalistlerinin
inançla vaazettikleri sermaye ve emek arasýnda uyum demektir. Uluslararasý Ýþçi Birliðinin yüce amacýný oluþturan þey, mantýken olanaksýz
olan sýnýflarýn eþitliði deðil, tersine, sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýdýr,
proleter hareketin bu gerçek gizemidir.
Ama, sýnýflarýn eþitliði tümceciðinin içinde yer aldýðý metin, bir
bütün olarak ele alýndýðýnda, bu, salt bir kalem sürçmesi gibi görünmektedir. Genel Konseyin, böylesi tehlikeli yanlýþ anlamalara yolaçabilecek
bu tümceciði programýnýzdan çýkaracaðýnýzdan kuþkusu yoktur. Birliðimizin ilkesi, Birliðimizin genel politikasýna ters düþmedikçe, her kesimin kendi teorik programýný özgürce oluþturmasýna olanak tanýmaktadýr.
Dolayýsýyla Ýttifak kesimlerinin Uluslararasý Ýþçi Birliðinin kesimleri
haline gelmelerini engelleyen hiç bir þey yoktur.
Ýttifakýn daðýtýlmasý ve kesimlerinin Enternasyonale katýlmasý bir
kez saðlandý mý, yönetmeliklerimiz uyarýnca bütün yeni kesimlerin
bulunduklarý yer ve sayýsal güçleri konusunda Konseyi bilgilendirmek
gerekecektir.
9 Mart 1869 tarihli
Genel Konsey Toplantýsý
Bakuninin programýnýn altýnda yer alan bazý imzalar yüzünden
ve Ýttifakýn Cenevredeki Latin Federal Komite tarafýndan tanýndýðýný
sanmakla ki, tersine, onunla herhangi bir iliþkiye girmeyi hep reddetmiþti aldanan Genel Konsey, bu koþullarý kabul eden Ýttifaký Enternasyonale kabul etti, Böylece Ýttifak, ilk hedefine varmýþ oldu. Basle Kongresinde temsil edilmek, Yandaþlarýnýn bu Uluslararasý Kongrede baþvurduklarý namussuzca yollara, yalnýzca ve yalnýzca bu vesileyle baþvurulan
bu yollara karþýn, Bakunin, Kongrenin Genel Konseyi Cenevreye aktaracaðýný ve eski Saint-Simon zýrvalarýný, yani kendisinin sosyalizm için
pratik [sayfa 304] hareket noktasý yapmýþ olduðu miras haklarýnýn derhal
kaldýrýlmasý istemini resmen onaylayacaðýný ummakla aldanmýþtý. Bu,
Ýttifakýn yalnýzca Genel Konseye karþý deðil, bu sekter kliðin programýný
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ve özellikle mutlak siyasal tarafsýzlýk doktrinini benimsemeyi reddeden
Enternasyonalin bütün kesimlerine karþý da giriþtiði açýk ve kesintisiz
savaþýn iþaretiydi.
Basle Kongresinden bile önce, Neçayev Cenevreye geldiðinde,
Bakunin, onunla biraraya gelip Rusyada öðrenciler arasýnda gizli bir
dernek kurdu. Gerçek kimliðini hep çeþitli devrimci komite adlarý ardýnda gizleyerek, Cagliostro zamanýndan kalma hilelere ve aldatmacalara
dayanan otokratik bir güç elde etmeye çalýþtý. Bu derneðin baþvurduðu
baþlýca propaganda yolu, masum insanlara, Cenevreden, üstünde Rusça
olarak gizli devrimci komite yazýlý sarý zarflar içersinde mektuplar
göndererek onlarý Rus polisinin karþýsýnda zor durumda býrakmaktan
ibaretti. Neçayev duruþmasýnýn218 yayýnlanmýþ tutanaklarý, Enternasyonalin adýnýn rezilce istismar edilmiþ olduðunun kanýtýdýr. *
Bu sýrada Ýttifak, ilkin Loclede çýkan Progrèste219 ardýndan Ýttifak
üyelerinden bazýlarýnýn Bakuninin peþine takýlmýþ olduklarý Latin
Federasyonunun Cenevrede çýkan resmi gazetesi Egalitéde Genel Konseye karþý yöneltilmiþ açýk bir polemik baþlattý. Bakuninin kiþisel organý
Progrèste yayýnlanan saldýrýlara kulak asmamýþ olan Genel Konsey,
Latin Federal Komitesince onaylandýðýna inanmak zorunda olduðu
Egalitéden gelenleri görmezlikten gelemezdi. Böylece 1 Ocak 1870 tarihli
tamimi** yayýnladý; burada þöyle deniliyordu:
11 Aralýk 1869 tarihli Egalitéde þunlarý okuyoruz:
Genel Konseyin çok önemli sorunlarý ihmal ettiði kesindir.
Kendisine yönetmeliklerin 1. maddesindeki yükümlülüklerini anýmsatýyoruz: Genel Konsey, Kongre kararlarýný uygulamakla yükümlüdür, vb..
Genel Konseye yanýtlanmasý çok uzun bir raporu gerektirecek kadar
çok soru [sayfa 305] yöneltebilirdik. Bunlar daha sonra sorulacaktýr. ... Bu
arada, vb... .
Genel Konsey , ne Tüzükte, ne de yönetmeliklerde, kendisini
Egalité ile yazýþma ya da polemiðe girme, ya da gazetelerden gelen sorulara yanýt verme yükümlülüðü altýna sokan herhangi bir maddenin
varlýðýndan habersizdir. Fransýz Ýsviçresinýn þubelerini Genel Konsey
karþýsýnda temsil eden yalnýzca Cenevredeki Federal Komitedir. Federal
Komite bizden yasal olan tek yolla, yani sekreteri aracýlýðýyla isteklerde
bulunur ya da bizi kýnarsa, Genel Konsey bunu yanýtlamaya her zaman
hazýrdýr. Ama Federal Komitenin ne kendi iþlevlerini Egalitéye ve Progrèse býrakmaya, ne de bu gazetelerin kendisine ait olan iþlevlere elkoymalarýna izin vermeye hakký vardýr. Genel olarak söylemek gerekirse,
Genel Konseyin ulusal ve yerel komitelerle olan yönetsel yazýþmalarýný,
* Neçayev duruþmasýnýn bir özeti kýsa bir süre sonra yayýnlanacaktýr. Okur orada, Bakuninin
dostlarýnýn Enternasyonale atfettikleri aptalca ve rezilce ve, vecizelerden örnekler bulacaktýr.
[Yazarlarýn notu.]
** Karl Marx tarafýndan kaleme alýnmýþ olan. Genel Konseyden Latin Ýsviçresi Federal
Konseyine baþlýklý tamim. -Ed.
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Birliðin genel çýkarlarýný büyük çapta zedelemeksizin yayýnlamak olanaksýzdýr. Dolayýsýyla, Enternasyonalin öteki organlarý da Progrèsi ve
Egalitéyi taklit edecek olsalar, Genel Konsey, ya sessiz kalarak kendisini
kamuoyu önünde küçük düþürmek, ya da bunlara açýkça yanýt vererek
yükümlülüklerini çiðnemek seçenekleriyle karþý karþýya kalýrdý. Travaili220 Genel Konseyi kýnamaya çaðýrmada, Egalité de Progrèse katýlmýþtýr. Bu onu Kamu Gönenci Birliðinin221 bir benzeri yapmaktadýr.
Latin Federal Komitesi, bu arada, bu tamimi okumazdan önce,
Ýttifak yandaþlarýný Egaliténin yazýkurulundan zaten atmýþ bulunuyordu.
1 Ocak 1870 tamimi, 22 Aralýk 1868 ve 9 Mart 1869 tamimleri
gibi, Enternasyonalin bütün kesimleri tarafýndan onaylandý.
Belirtmeye gerek yok ki, Ýttifakýn kabullenmiþ olduðu koþullardan
hiç birisi, hiç bir zaman, yerine getirilmedi. Uydurma kesimleri, Genel
Konsey için bir sýr olarak kaldý. Bakunin, Enternasyonalden koparmýþ
olduðu ve Ýspanyanýn, Ýtalyanýn ve Napolinin þurasýna burasýna daðýlmýþ
birkaç grubu kendi kiþisel yönetimi altýnda tutmaya çalýþtý. Ýtalyanýn
öteki kentlerinde, iþçilerden deðil, avukatlardan, gazetecilerden ve öteki
burjuva doktrinerlerden oluþan küçük kliklerle yazýþtý. Barselonada,
dostlarýndan bazýlarý onun etkisini sürdürdüler. Fransanýn güneyindeki
bazý kentlerde, [sayfa 306] Ýttifak, ilerde tekrar deðineceðimiz Lyondaki Albert Richard ve Gaspard Blancýn yönetimi altýnda, ayrýlýkçý kesimler
kurma yolunda bir giriþimde bulundu. Kýsacasý, Enternasyonal içindeki
enternasyonal, dernek faaliyetlerini sürdürdü.
Büyük darbe Fransýz Ýsviçresinin önderliðini ele geçirme giriþimi, Ýttifak tarafýndan 4 Nisan 1870te açýlan Chaux -de-Fonds Kongresinde indirilecekti.
Savaþ, Cenevre Federasyonu ve Chaux-de-Fonds kesimleri delegelerinin karþý çýktýklarý Ýttifak delegelerinin Kongreye katýlma hakký konusunda patlak verdi.
Ýttifak yandaþlarýnýn, kendi hesaplarýna göre, Federasyon üyelerinin beþte-birinden fazlasýný temsil etmiyor oluþlarýna karþýn, Basle manevralarýnýn yinelenmesi sayesinde, bunlar, bir ya da iki oyluk sahte bir
çoðunluk elde etmeyi baþardýlar; öyle bir çoðunluk ki, kendi organlarýnýn
aðzýyla (bkz: 7 Mayýs 1870 tarihli Solidarité222) onbeþ kesimden daha
fazlasýný temsil etmiyordu, oysa yalnýz Cenevrede otuz kesim vardý! Bu
oylama üzerine, Fransýz-Ýsviçre Kongresi, toplantýlarýný baðýmsýz olarak
sürdüren iki gruba bölündü. Ýttifak yandaþlarý, kendilerini tüm Federasyonun yasal temsilcileri kabul ederek, Federal Komitenin yerini Chauxde-Fondsa taþýdýlar ve Neuchatelde Yurttaþ Guillaumeun yönetiminde
kendi resmi organlarý Solidaritéyi kurdular. Bu genç yazarýn özel görevi,
Cenevre fabrika iþçilerini,223 bu iðrenç burjuvalarý, Federasyonun
gazetesi Egalité ye karþý savaþ açmakla suçlamak ve mutlak siyasal
tarafsýzlýk vaaz etmekti. Bu temayý iþleyen en önemli makalelerin yazarlarý, Marsilyadan Bastelica ve Ýttifakýn iki büyük temel direði olan Lyons
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dan Albert Richard ve Gaspard Blanctý.
Cenevre delegeleri, dönüþlerinde, kendi kesimleri ile genel bir
toplantý yaptýlar ve bu toplantý, Bakuninin ve dostlarýnýn muhalefetine
karþýn, delegelerin Chaux-de-Fonds Kongresindeki davranýþlarýný
onayladý. Bundan kýsa bir süre sonra, Bakunin ve onun etkin olan suç
ortaklarý, eski Latin Federasyonundan atýldýlar.
Kongre neredeyse bitmek üzereyken, yeni Chaux-de-Fonds Komitesi, iki ay sonra Komitenin organý Solidariténin 9 Temmuz tarihli
sayýsýnda hýrsýz olmakla suçlanan sekreter F. Robertin ve baþkan Henri
Chavalleyin imzalarýný taþýyan [sayfa 307] bir mektuba Genel Konseyin
müdahale etmesini istedi. Genel Konsey her iki tarafýn da savlarýný inceledikten sonra, 28 Temmuz 1870te, Cenevre Federal Komitesinin
olduðu gibi kalmasýna ve yeni Chaux-de-Fonds Federal Komitesinin de
yerel bir ad almaya çaðrýlmasýna karar verdi. Chaux-de-Fonds Komitesi,
foyasýný meydana çýkaran bu karar karþýsýnda, Genel Konseyin müdahale
etmesini ilk isteyenin kendisi olduðunu unutarak, onu otoritercilik ile
suçladý. Chaux- de-Fonds Komitesinin Latin Federal Komitesi adýný ele
geçirmek için giriþtiði inatçý giriþimlerin Ýsviçre Federasyonunda yarattýðý
kargaþalýk, Genel Konseyi bu Komite ile olan bütün resmi iliþkilerini
askýya almak zorunda býraktý.
Louis Bonaparteýn ordusu Sedanda daha henüz teslim olmuþtu.
Savaþýn sürdürülmesine karþý her tarafta Enternasyonal üyelerinden
protestolar yükseliyordu. Genel Konsey, 9 Eylül tarihli çaðrýsýnda Prusyanýn istila planlarýný açýða çýkartarak, zafere ulaþmasýnýn proletaryanýn
davasý için yarattýðý tehlikeye iþaret etti ve Alman iþçilerini ilk kurbanýn
kendileri olacaklarý konusunda uyardý. Genel Konsey , Ýngilterede, sarayýn Prusya yanlýsý eðilimlerini suçlayan toplantýlar örgütledi. Almanyada, Enternasyonale baðlý iþçiler, cumhuriyetin tanýnmasý ve Fransa
için onurlu bir barýþ... istemiyle gösteriler örgütlediler.
Bu arada, ateþli Guillaumeun (Neuchatelli) kavgacý tabiatý, kendisine, resmi Solidarité gazetesinin bir eki olarak ve bu gazetenin kisvesi
altýnda, Prusyalýlara karþý savaþmak üzere bir Ýsviçreli gönüllü birliði
kurma çaðrýsýnda bulunan besbelli ki sahip olduðu tarafsýzlýk inancýnýn
kendisini bunu yapmaktan hep alýkoymuþ olduðu bir þey imzasýz bir
manifesto224 yayýnlamak gibi parlak bir fikir verdi.
Derken Lyons ayaklanmasý patlak verdi.225 Bakunin derhal oraya
koþtu ve Albert Richardýn, Gaspard Blancýn ve Baste1icanýn desteði
ile 28 Eylülde Belediye Sarayýna yerleþti, ama siyasal bir hareket olarak
yorumlanýr diye kapýsýna muhafýz dikmekten kaçýndý. Devletin kaldýrýlmasýna iliþkin kararname, zor bir doðumdan sonra tam gün yüzü göreceði bir sýrada, Bakunin, ulusal muhafýzlarýn birkaçý tarafýndan [sayfa
308] çok acýklý bir biçimde kolundan tutulup atýldý.
Ekim 1870te, Genel Konsey, Fransýz üyelerinin yokluðunda, Brestli
bir mülteci olan Yurttaþ Paul Robini Genel Konsey üyeliðine aldý. Robin,
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Ýttifakýn en çok adý duyulmuþ yandaþlarýndan biri ve, dahasý, içersinde
o andan itibaren sürekli olarak Chaux-de-Fonds Komitesinin resmi muhabiri olarak davrandýðý Genel Konseye karþý Egalitéde yer almýþ olan
çeþitli saldýrýlarýn kýþkýrtýcýsýydý. 14 Mart 1871de, Ýsviçre sorununu çözümlemek üzere Enternasyonalin kapalý bir Konferans toplamasýný önerdi.
Konsey, Parisin önemli olaylara gebe olduðunu görerek bunu derhal
reddetti. Robin çeþitli vesilelerle bu sorunu tekrar ele aldý ve Konseyin
anlaþmazlýk konusunda kesin bir karar almasýný bile önerdi. 25 Temmuzda, Genel Konsey, bunun Eylül 1871de203 toplanacak olan Konferansýn
ele alacaðý sorunlardan biri olmasýna karar verdi.
Kendi içiþlerinin bir Konferans tarafýndan ele alýnmasýný hiç de
arzulamayan Ýttifak, 10 Aðustos tarihinde, kendisinin 6 Aðustostan baþlamak üzere daðýlmýþ olduðunu ilan etti. Ama 15 Eylülde tekrar ortaya
çýktý ve Tanrýtanýmaz Sosyalist Kesim adý altýnda Konseye kabul edilmesini istedi. Basle Kongrenin V sayýlý yönetsel kararýna göre, Konsey,
sekter kesimlere karþý iki yýllýk mücadeleden sonra tükenmiþ olan Cenevre Federal Komitesinin görüþünü almadan bu kesimi kabul edemezdi. Dahasý, Konsey, Young Mens Christian Associationa, Enternasyonalin
dinsel nitelikte kesimleri tanýmadýðýný zaten bildirmiþ bulunuyordu.
Ýttifakýn daðýlma tarihi olan 6 Aðustosta, Chaux-de-Fonds Federal
Komitesi Konsey ile resmi iliþki içine girme isteðini yeniledi ve 28 Haziran
tarihli kararý tanýmamaya ve Cenevreye iliþkin olarak kendisini Latin
Federal Komitesi olarak görmeye devam edeceðini, ve bunun Genel
Kongrenin karara baðlayacaðý bir iþ olduðunu söyledi. 4 Eylülde, ayný
Komite, toplanmasýný ilk isteyen kendisi olduðu halde, Konferansýn
geçerliliðine karþý çýktý. Konferans buna, Ýsviçre anlaþmazlýðý konusunun
üzerinde durulmasý için Chaux-de-Fonds Komitesinin Paris kuþatmasý
öncesinde istemiþ [sayfa 309] olduðu gibi, Paris Federal Komitesinin yetkili
olup olmadýðýný sorarak karþýlýk verebilirdi.226 Ama 28 Haziran 1870 tarihli
Genel Konsey kararý ile yetindi (bkz: Cenevrede çýkan Egaliténin 21
Ekim 1871 tarihli sayýsýnda açýklanan nedenler).
III

Ýsviçreye sýðýnan bazý Fransýz sürgünlerinin orada bulunmalarý,
Ýttifaka bir miktar taze kan kazandýrdý.
Enternasyonalin Cenevre üyeleri, mülteciler için ellerinden geleni
yaptýlar. Ta baþtan itibaren onlarýn yardýmýna koþtular, geniþ bir kampanya baþlatarak Ýsviçre yetkililerinin, Versailles hükümetinin isteðine
uyarak, mülteciler konusunda geri iade edilme kararý almalarýný engellediler. Bazýlarý, mültecilerin sýnýra ulaþmalarýna yardýmcý olmak üzere,
Fransaya giderek kendilerini büyük bir tehlikeye attýlar. B. Malon* gibi
* Son üç aydan beri, B. Malonun Enternasyonalin kurucusu diye çok kliþeleþmiþ bir biçimde
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elebaþlarýndan birkaçýnýn Ýttifakýn adamlarýyla derhal bir anlaþmaya varýp
Ýttifakýn eski sekreteri N. Jukovskinin yardýmýyla, Cenevrede, Latin Federasyonun dýþýnda yeni Sosyalist Devrimci Propaganda ve Eylem
Kesimini228 kurmaya kalkýþtýklarýný gördüklerinde Cenevre iþçilerinin
uðradýklarý þaþkýnlýðý düþünün bir. Bu kesim, tüzüðünün birinci
maddesinde, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Genel Tüzüðüne baðlý kalmakla
birlikte, Tüzüðün ve Birlik kongrelerinin tanýdýðý özerklik ve federasyon
ilkesinin mantýki bir sonucu olarak, hakký olan eksiksiz eylem ve giriþim
özgürlüðünü saklý tuttuðunu açýklýyordu. Bir baþka deyiþle, Ýttifak için
çalýþmayý sürdürme özgürlüðünü saklý tutuyor. [sayfa 310]
Malondan gelen 20 Ekim 1871 tarihli bir mektupta, bu yeni kesim,
Genel Konseyden Enternasyonale alýnmasýný üçüncü kez istedi. Konsey,
Basle Kongresinin V numaralý kararýna uyarak, Konseyin bu yeni entrika
ve ihtilaf yuvasýný tanýmasýna þiddetle karþý çýkan Cenevre Federal Komitesine danýþtý. Konsey, koskoca Federasyonu, Bay Malonun ve Ýttifakýn
eski sekreteri N. Jukovskinin iradesine baðlamamakla, aslýnda, oldukça
otoriter bir davranýþ gösterdi.
Solidariténin kapanmasýndan sonra Ýttifakýn yeni yandaþlarý, daha
Lozan Barýþ Kongresinde Raoul Rigault ve Ferrein, o ana kadar (tutsaklarýn idam edilmelerine kadar) Komünün kanlý önlemler almasýný,
boþ yere de olsa istemeyi elden býrakmamýþ olan iki musibet kiþileri olduklarýný söylemiþ olan Madam Andre Leonun yüksek yönetimi altýnda
Revolution Socialei229 kurdular.
Bu gazete, daha ilk sayýsýndan itibaren kendisini, alelacele, Genel
Konseye çamur atýp duran Figaro, Gaulois, Paris-Journal230 ve öteki
rezil gazetelerle ayný düzeye koydu. Enternasyonalin içinde bile ulusal
nefret alevlerini körüklemenin tam zamaný olduðunu düþündü. Genel
Konseyi, bismarkçý bir beynin yönetimindeki bir Alman Komitesi olarak
adlandýrdý.* Bazý Genel Konsey üyelerinin herkesten daha fazla Galli
olmakla övünemeyeceklerini kesenkes ortaya koyduktan sonra, Revolution Sociale, Avrupa polisi tarafýndan piyasaya sürülmüþ ikinci sloganý
ele alýp Konseyi otoritercilikle suçlamaktan baþka yapacak daha iyi bir
reklamýný yapmýþ ve yazdýðý kitabý[227] Komün konusundaki tek baðýmsýz yapýt diye adlandýrmýþ
olan dostlarý, bu Batignolles Belediye Baþkan yardýmcýsýnýn þubat seçimleri arifesinde takýnmýþ
olduðu tavrý biliyorlar mý? Komünün gelmekte olduðunu henüz görmemiþ olan ve meclise
seçilmeyi baþarmaktan baþka gözü hiç bir þey görmeyen B. Malon, o sýra, dört komitenin
listesinde Enternasyonal üyesi olarak yeralmak için tertiplere giriþmiþtir. Bu amaca ulaþmak için
Paris Federal Konseyinin varlýðýný küstahça yadsýmýþ ve kendisinin Batignolleste kurmuþ olduðu
bir kesimin listesini tüm Birliðin listesiymiþ gibi komitelere sunmuþtur. -Daha sonra, 19 Martta,
açýk bir belgede, arife günü baþarýlan büyük Devrimin önderlerine hakaret etti. Bu tepeden
týrnaða anarþist kiþi, bugün, bir yýl önce dört komiteye söylediði þeyi yayýnlýyor ya da yayýnlamýþtýr:
Enternasyonal benim! B. Malon, hem Louis XIVü ve hem de çikolata imalâtçýsý Perronu ayný
anda gülünç bir biçimde taklit etmenin yolunu bulmuþtur. Perron kendi çikolatasýnýn yenebilecek
tek çikolata olduðunu ilan etmiþti! [Yazarlarýn notu.]
* Konseyin ulusal bileþimi þöyleydi: 20 Ýngiliz, 15 Fransýz, 7 Alman (ki bunlardan beþi
Enternasyonalin kurucu üyeleridir), 2 Ýsviçreli, 2 Macar, 1 Polonyalý. 1 Belçikalý, 1 Ýrlandalý, 1
Danimarkalý ve 1 Ýtalyan. [Yazarlarýn notu.]
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þey bulamazdý. O halde, bu çocukça saçmalýklara temel olan olgular
nelerdi? Genel Konsey, Ýttifaký doðal ölümüne terketmiþ ve, Cenevre
Federal Komitesi ile anlaþma içersinde, yeniden dirilmesini engellemiþti.
Ayrýca, Chaux-de-Fonds Komitesine, Fransýz Ýsviçresindeki Enternasyonal üyelerinin çoðunluðu ile barýþ içersinde yaþamasýný saðlayacak bir
ad almasýný önermiþti.
Bu otoriter davranýþlarýn dýþýnda, Genel Konsey, Basle Kongresinin kendisine vermiþ olduðu geniþ yetkileri Ekim 1869dan Ekim 1871e
kadar nasýl kullanmýþtýr? [sayfa 311]
1) 8 Þubat 1870te, Paristeki Pozitivist Proleterler Derneði, kabul
edilmeleri için Genel Konseye baþvurdu. Konsey buna, pozitivistlerin
ilkelerinin, özel tüzüklerinin sermayeye iliþkin bölümünün Genel Tüzüðün giriþiyle açýkça çeliþtiðini; dolayýsýyla kendi teorik görüþlerini Birliðin
genel ilkeleriyle uyumlu hale getirmekte özgür kalmakla birlikte, derneðin bu ilkeleri býrakýp Enternasyonale pozitivistler olarak deðil, proleterler olarak girmesini bildirerek karþýlýk verdi. Bu kesim, bu kararýn
haklýlýðýný kabul ederek Enternasyonale katýldý.
2) Lyonsda, 1865 kesimi ile, dürüst iþçiler yanýnda içersinde
Ýttifakýn da Albert Richard ve Gaspard Blanc tarafýndan temsil olunduðu
yeni kurulmuþ bir kesim arasýnda bir bölünme oldu. Daha önce buna
benzer durumlarda olduðu gibi, Ýsviçrede kurulan hakem mahkemesinin kararý kabul edilmedi. 15 Þubat 1870te yeni kurulmuþ bulunan
kesim, Genel Konseyden anlaþmazlýðý Basle Kongresinin VII sayýlý kararýna uygun olarak gidermesini istemenin yanýsýra, 1865 kesiminin üyelerini dýþtalayan ve suçlayan ve imzalanýp iadeli postayla geri gönderilecek hazýr bir karar gönderdi. Konsey, bu görülmemiþ yöntemi mahkum etti ve gerekli belgelerin hazýrlanmasýný istedi. Bu isteðe verdiði
yanýtta, 1865 kesimi, hakem mahkemesine sunulmuþ olan Albert Richard
aleyhindeki belgelerin Bakuninin elinde olduðunu ve kendisinin bunlarý
vermeyi reddettiðini, dolayýsýyla Genel Konseyin isteðini tam olarak yerine
getiremeyeceðini belirtti. Konseyin bu konuya iliþkin 8 Mart tarihli kararý
hiç bir tarafýn itirazýyla karýþlaþmadý.
3) Birçok þüpheli kimseyi kabul etmiþ olan Londradaki Fransýz
kesimi, yavaþ yavaþ fiilen Bay Felix Pyatýn denetlediði bir þirket haline
gelmiþti. Pyat, bu kesimi, Louis Bonaparteýn katledilmesini vb. isteyen
zararlý gösteriler örgütlemek ve Enternasyonal kisvesi altýnda kendi
saçma manifestolarýný Fransada yaymak için kullanýyordu. Genel Konsey, Bay Pyat ýn Enternasyonal üyesi olmadýðýný ve onun hareketlerinden
kendisinin sorumlu tutulamayacaðýný Birlik organlarýnda açýklamakla
yetindi. Bunun üzerine, Fransýz kesimi, [sayfa 312] artýk ne Genel Konseyi
ve ne de Kongreyi tanýdýðýný ilan etti; Londra duvarlarýna kendisi dýþýnda
Enternasyonalin anti-devrimci bir dernek olduðunu ilan eden duyurular
yapýþtýrdý. Enternasyonalin Fransýz üyelerinin, aslýnda bir polis tertibi
olan ve Pyatýn manifestolarýnýn da böyle bir þey varmýþ izlenimini
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yarattýðý bir komplo gerekçesiyle plebisit arifesinde tutuklanmalarý, Genel
Konseyi, Fransýz kesiminin iki yýlý aþkýn bir süredir artýk Enternasyonale
dahil bulunmadýðýný ve bu kesimin ajitasyonunun polis ajanlarýnýn iþi
olduðunu ilan eden 10 Mayýs 1870 tarihli kararýný Marseillaisede ve
Reveilde yayýnlamak zorunda býraktý. Bu çýkýþýn gerekliliði, ayný gazetelerde yayýnlanan Paris Federal Komitesinin ve yargýlanmalarý sýrasýnda
Enternasyonalin Paris üyelerinin yaptýklarý açýklamalarla tanýtlandý; her
iki açýklamada da Konsey kararýna atýfta bulunuluyordu. Fransýz kesimi,
Ýsviçredeki Ýttifak gibi, yeni baðlantýlar içinde ve deðiþik adlar altýnda
Londrada tekrar ortaya çýkmak üzere, savaþýn patlak vermesiyle yokoldu.
Konferansýn son günlerinde, Londrada, komün mültecileri
arasýnda, 35 üyeli bir Section Française de 1871 kuruldu. Genel Konseyin ilk otoriter davranýþý, bu kesimin sekreteri Gustave Durandýn Fransýz polis casusu olduðunu açýklayarak maskesini indirmek oldu. Elimizdeki belgeler, polisin, Duranda ilkin Konferansa katýlma, ardýndan Genel
Konseyde bir üyelik elde etme konusunda yardýmcý olma niyetinde olduðunu tanýtlamaktadýr. Yeni kesimin tüzüðü, üyelerine kendi kesimleri
dýþýnda Genel Konseye hiç bir delege alýnmamasý talimatý verdiðinden,
yurttaþ Theisz ve Bastelica Konseyden çekildiler.
Bu kesim, 17 Ekimde, kesin yetki belgelerine sahip iki üyesini
Konseye delege gösterdi; bunlardan biri topçu komitesi eski üyesi Bay
Chautarddan baþkasý deðildi. Konsey, 1871 kesiminin tüzüðünü incelemeden bunlarý kabul etmeyi reddetti.* Burada, bu tüzüðün yolaçmýþ
olduðu tartýþmalarýn bellibaþlý noktalarýný anýmsamak yeterlidir. [sayfa 313]
2. maddede þöyle deniliyor:
Kesime üye olabilmesi için, kiþinin, geçim olanaklarý konusunda
bilgi vermesi, ahlaklýlýk güvenceleri göstermesi vb. gerekir.
17 Ekim 1871 tarihli kararýnda, Konsey, geçim olanaklarý konusunda bilgi vermesi sözlerinin çýkartýlmasýný önerdi. Þüpheli durumlarda diyordu Konsey, bir kesim, geçim olanaklarý konusundaki bilgiyi
ahlaklýlýk güvencesi olarak alabilir, ama mülteciler, grevdeki iþçiler,
vb. gibi öteki durumlarda geçim olanaklarýnýn bulunmayýþý pekala bir
ahlaklýlýk güvencesi olabilir. Adaylarýn geçim olanaklarý konusunda bilgi
vermelerini Enternasyonale kabul edilmenin genel bir koþulu yapmak,
Genel Tüzüðün özüne ve sözüne ters düþen bir burjuva icadý olur.
Kesim bunu þöyle yanýtladý:
Genel Tüzük, kesimleri, üyelerinin ahlaklýlýðýndan sorumlu tutmakta, ve dolayýsýyla, onlara gerekli görecekleri bu gibi güvenceler isteme
hakkýný tanýmaktadýr.
Genel Konsey buna 7 Ekim tarihli þu karþýlýðý verdi: Bu açýdan
* Bundan kýsa bir süre sonra, Genel Konseye sokmayý istedikleri bu Chautard, Thiersnin
polisi olduðu gerekçesiyle kesimden atýldý. Onu suçlayanlar ile, kendilerini Genel Konseyde
temsil etmekte onu herkesten daha deðerli bulmuþ olanlar ayný kimselerdi. [Yazarlarýn notu.]
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bakýldýðýnda, teetotallers* tarafýndan kurulan bir Enternasyonal kesimi,
kendi tüzüðüne þu türden bir madde koyabilir: Kesime üye olabilmek
için, kiþinin her türlü alkollü içkilerden uzak duracaðýna yemin etmesi
gerekir. Bir baþka deyiþle, kesimler, hep, böylelikle, üyelerinin ahlaklýlýðýndan emin olma bahanesi ile, Enternasyonale kabul edilmek için, en
saçma ve yersiz koþullan tüzüklerine koyabilirler. Grevcilerin geçim
olanaklarý diye ekliyor Section Française de 1871, grev fonlarýndan
oluþur. Birincisi, buna, bu fonun çoðu kez sözde kaldýðý biçiminde yanýt verilebilir. ... Dahasý, resmi Ýngiliz soruþturmalarý, Ýngiliz iþçilerinin
çoðunluðunun grevler ya da iþsizlik, yetersiz ücret ya da ödeme koþullarý
ve daha birçok nedenlerle durmadan tefecilere baþvurmaya ya da
borç para bulmaya zorlandýklarýný tanýtlamýþtýr. Bunlar, kiþinin özel yaþamýna uygunsuz bir biçimde girmeksizin bilgi istenemeyecek geçim olanaklarýdýr. Þu halde iki seçenek var: kesim, ahlaklýlýk güvencelerini yalnýzca geçim olanaklarýnda arayacaktýr, ki bu durumda Genel Konseyin
önerisi bu amaca hizmet etmektedir. ... Ya da [sayfa 314] kesim, tüzüðünün
2. maddesinde, üyeliðe kabul edilme koþulu olarak üyelerinin geçim
olanaklarý konusunda, bile bile, ahlaklýlýk güvencelerinin ötesinde bilgi
vermeleri gerektiðini söyler ki, bu durumda da Konsey, bunu, bunun
Genel Tüzüðün özüne ve sözüne ters düþen bir burjuva icadý olduðunun
doðrulanmasý olarak kabul eder.
Tüzüklerinin 11. maddesinde þöyle deniliyor: Genel Konseye
bir ya da daha çok delege gönderilir.
Konsey bu maddenin çýkartýlmasýný istedi, çünkü Enternasyonal
Genel Tüzüðü, kesimlere, Genel Konseye delege gönderme hakký
tanýmamaktadýr. Genel Tüzük diye ekliyordu Konsey, Genel Konsey
üyeleri için yalnýzca iki seçilme yolu tanýyor: ya Kongre tarafýndan seçilmek, ya da Genel Konsey kararýyla alýnmak. ... Londrada bulunan deðiþik kesimlerden, Genel Konseye delege gönderilmesinin istendiði
doðrudur, ama Genel Konsey, Genel Tüzüðü çiðnememek için, hep þu
biçimde hareket etmiþtir: kendilerine verilecek iþlevi yerine getirmeye
uygun olup olmadýklarýna göre kabul ya da reddetme hakkýný saklý tutarak, ilkin her kesimin göndereceði delege sayýsýný belirlemiþtir. Bu
delegeler kendi kesimleri tarafýndan aday gösterildikleri için deðil, Tüzük
Genel Konseye yeni üyeler alma hakkýný verdiði için Genel Konsey üyesi olmuþlardýr. Londra Konseyi, hem Uluslararasý Birliðin Genel Konseyi
olarak ve hem de Ýngiltere Merkez Konseyi olarak, son Konferansýn
almýþ olduðu karara göre hareket ederek, dolaysýz olarak aldýðý üyelerin
yanýsýra, kendi kesimleri tarafýndan ta baþtan aday gösterilmiþ olanlarý
da kabul etmeyi uygun bulmuþtur. Genel Konseyin seçim yöntemi ile,
örneðin Brüksel ya da Madrit Federal Konseyleri gibi bir ulusal Kongre
tarafýndan görevlendirilmiþ bir ulusal konsey bile olmayan Paris Federal
* Ýçki içmemeye yeminli kimseler. -ç.

244

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

Konseyinin seçim yöntemini bir tutmak büyük bir yanýlgý olur. Paris Federal Konseyi yalnýzca Paris kesimlerinin bir delegasyonu idi. ... Genel
Konseyin seçim yöntemi Genel Tüzükte belirlenmiþtir ... ve üyeleri de
Tüzüðün ve Genel Yönetmeliklerin dýþýnda herhangi bir baþka kesin
yetki kabul edemezlerdi. ... Bundan önce gelen maddeyi gözönünde
bulundurursak, [sayfa 315] 11. madde, Genel Konseyin yapýsýný tamamýyla
deðiþtirmekten, Genel Tüzüðün 3. maddesine aykýrý olarak, Konseyi,
koskoca Uluslararasý Ýþçi Birliðinin etkisinin yerini yerel gruplarýn etkisinin
alacaðý Londra kesimlerinin bir delegasyonu haline getirmekten baþka
bir anlam taþýmamaktadýr. Son olarak, ilk görevi Kongre kararlarýný uygulamak olan (bkz: Cenevre Kongresi Yönetmeliklerinin 1. maddesi)
Genel Konsey, Section Française de 1871in, Genel Tüzüðün Genel
Konseyin oluþumuna iliþkin maddelerinde köklü bir deðiþiklik yapýlmasý
yolundaki düþüncesinin bu sorunla bir iliþkisinin bulunmadýðý görüþünde
olduðunu söylemiþtir.
Ayrýca, Konsey, öteki Londra kesimleri için yaptýðý gibi, ayný koþullara sahip kesimden iki delege alacaðýný açýkladý.
Bu yanýtý yeterli bulmayan 1871 kesimi 14 Aralýkta kýsa bir süre
sonra hain diye mülteci topluluðundan atýlan yeni sekreter de dahil,
bütün üyelerinin imzasýný taþýyan bir duyuru yayýnladý. Bu duyuruya
göre, Genel Konsey, yasama iþlevlerine elkoymayý reddettiði için, toplumsal düþünceyi kabaca tahrif etmek ile suçlanýyordu.
Ýþte, bu belgenin hazýrlanmasýnda gösterilen iyi niyetten bazý örnekler.
Londra Konferansý, Alman iþçilerinin savaþ sýrasýndaki davranýþlarýný onaylamýþtý.231 Ýsviçreli bir delege tarafýndan önerilen, Belçikalý bir
delege tarafýndan da desteklenen ve oybirliði ile alýnan bu karar, yalnýzca,
savaþ sýrasýndaki anti-þoven tutumlarýnýn bedelini esaretle ödemiþ ve
hâlâ da ödemekte olan Enternasyonalin Alman üyelerine deðiniyordu.
Ayrýca, herhangi bir yanlýþ anlamaya yolaçmamak için, Fransa Genel
Konsey Sekreteri, Qui Vive!, Constitution, Radical, Emancipation, Europe,
vb. gazetelerinde yayýnlanan bir mektubunda, bu kararýn gerçek anlamýný daha yeni açýklamýþ bulunuyordu. Bununla birlikte, sekiz gün sonra,
20 Kasým 1871de, Section Française de 1871in onbeþ üyesi, Qui
Vive!de, Alman iþçilere hakaret dolu ve Konferans kararýný Genel Konseyin pan-cermen zihniyetinin su götürmez kanýtý olarak suçlayan bir
protesto yayýnladýlar. Öte yandan Almanyanýn tüm feodal, liberal ve
polis basýný, uluslararasý [sayfa 316] düþlerinin nasýl boþ çýktýðýný Alman
iþçilere göstermek için, hýrsla bu olaya sarýldý. Bütün bunlarýn ardýndan,
20 Kasým protestosu, 14 Aralýk duyurusuyla 1871 kesiminin tümü tarafýndan onaylandý.
Genel Konseyin, üzerinde kaymakta olduðu tehlikeli otoritercilik
eðik düzlemini göstermek üzere, bu duyuru, Genel Tüzüðün kendisi
tarafýndan gözden geçirilmiþ bir resmi basýmýnýn bu ayný Genel Konsey
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tarafýndan yayýnlanýþýna iþaret ediyordu.
Her yeni madde konusunda, ekler bölümünde, ilk metne baðlýlýðý
tanýtlayan özgün kaynaklara atýfta bulunulduðunu görmek için, Tüzüðün
yeni basýmýna þöyle bir gözatmak yeterlidir! Resmi basým sözcüklerine
gelince, Enternasyonalin birinci Kongresi, Tüzüðün ve yönetmeliklerin
resmi ve baðlayýcý metninin Genel Konsey tarafýndan yayýnlanmasýna
karar vermiþti (bkz: Congrès ouvrier de lAssociation Internationale
des Travailleurs, tenu à Genève du 3 au 8 septembre 1866, s. 27, not).
Açýktýr ki, 1871 kesimi, Cenevre ve Neuchatel muhalifleri ile sürekli
iliþki içerisindeydi. Genel Konseye saldýrmakta Komünü savunmakta
harcadýðýndan daha büyük bir enerji harcamýþ olan üyelerinden biri,
Chalain, daha önce bir Konsey üyesine yazdýðý mektupta ona karþý çok
aðýr suçlamalar yöneltilmiþ olan B. Malon tarafýndan, beklenmedik bir
biçimde, tekrar onurlandýrýldý. Ama Section Française de 1871 duyurusunu daha henüz tezgahlamýþtý ki, kendi saflarýnda bir iç savaþ patlak
verdi. Ýlkin Theisz, Avrial ve Camelient ayrýldý. Ardýndan kesim birkaç
küçük gruba bölündü; bunlardan birinin baþýnda Varlin ve ötekilere
karþý iftiralarýndan ötürü Genel Konseyden çýkartýlmýþ ve sonra da 1866
Brüksel Kongresinin atadýðý Belçika Komisyonu tarafýndan Enternasyonalden atýlmýþ olan Bay Pierre Vesinier bulunuyordu. Bu gruplardan bir
baþkasý, polis þefi Pietrinin 4 Eylülde birdenbire yok olmasý sayesinde
titizlikle yerine getirdiði siyasetle ve Fransadaki Enternasyonalle bir
daha uðraþmama yükümlülüðünden (bkz: Troisième procès de lAssociation Internationale des Travailleurs à Paris, 1870, s. 4) kurtulmuþ
olan B. Landeck tarafýndan kurulmuþtu. [sayfa 317]
Öte yandan, Londradaki Fransýz mülteci yýðýný, Genel Konsey ile
tam uyum içinde olan bir kesim kurmuþlardý.
IV

Neuchatel Federal Komitesinin arkasýna gizlenmiþ olan ve Enternasyonali daðýtmak üzere daha geniþ çapta bir giriþimde daha bulunmaya kararlý Ýttifakçýlar, 12 Kasým 1871de, Sonvillierde kendi kesimlerinin bir kongresini topladýlar. Daha temmuzda, Guillaume usta, dostu
Robine yazdýðý iki mektupta, Genel Konseyi, Cenevreli haydutlar karþýsýnda kendi haklarýný tanýmaya yanaþmayacak olursa, buna benzer
bir kampanya ile tehdit etmiþti.
Sonvillier Kongresi, Cenevredeki yeni Sosyal-Devrimci Propaganda ve Eylem Kesimi de dahil, dokuz kesimi temsil etme iddiasýnda
olan onaltý delegeden oluþuyordu.
Onaltýlar ilk çýkýþlarýný Latin Federasyonu daðýtýldýðýný açýklayan
anarþist kararnameyi yayýnlayarak yaptýlar ve Latin Federasyonu da,
Ýttifak üyelerini bütün kesimlerden atýp onlara özerkliklerini geri vererek
misillemede bulundu. Ama Konsey, bunlarýn, bir anlýk bir saðduyu gös-
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tererek, Londra Konferansýnýn kendilerine vermiþ olduðu Jura Federasyonu adýný heba ettiklerini teslim etmelidir.
Bunun ardýndan, Onaltýlar Kongresi, çýkardýðý Uluslararasý Ýþçi
Birliðinin Bütün Federasyonlarýna Tamim ile, Konferansa ve Genel
Konseye saldýrarak Enternasyonali yeniden örgütleme yolunu tuttu.
Bu tamimi çýkaranlar, Genel Konseyi, esas olarak, 1871de bir
Kongre yerine bir Konferans toplamýþ olmakla suçluyorlardý. Buraya
kadarki açýklamalar, bu saldýrýlarýn, Ýttifakýn da yurttaþ Robin ve Bastelica
tarafýndan usulünce temsil olunduðu bir Konferans toplamayý oybirliði
ile kararlaþtýrmýþ olan Enternasyonalin tamamýna yöneltilmiþ olduðunu
göstermektedir.
Genel Konsey her Kongrede delege bulundurmuþtur; örneðin
Basle Kongresinde altý delegesi vardý. Onaltýlar ise, oy hakkýna sahip
altý Genel Konsey üyesinin katýlacaðý yolunda Konferans çoðunluðuna
önceden sahtekarca teminat verildiðini iddia ediyorlar. [sayfa 318]
Konferanstaki Genel Konsey delegeleri arasýnda bulunan Fransýz
mülteciler, aslýnda, Paris Komünü temsilcilerinden baþkasý deðillerdi;
ve bir sonraki Kongreye sunulacak olan tutanaklarýn tanýtladýðý gibi,
Ýngiliz ve Ýsviçreli üyeleri de oturumlara ancak ender durumlarda
katýlabilirlerdi. Konsey üyelerinden biri, yetkisini, ulusal bir federasyondan
almýþtý. Konferansa gönderilen bir mektuba göre, bir baþkasýnýn yetkisi
de, gazetelerde öldüðü yolunda bir haber çýktýðý için geri alýnmýþtý. Geriye
bir delege kalýyor. Böylece tek baþýna Belçikalýlar bile, Konsey karþýsýnda
6ya 1 gibi bir çoðunluða sahiptiler.
Gustave Durandýn kiþiliðinde safdýþý býrakýlan uluslararasý polis,
gizli bir konferansýn toplanmasýyla Genel Tüzüðün çiðnenmiþ olduðundan acý acý yakýnýyordu. Bunlar genel yönetmeliklerimizden, Kongrenin
yönetsel oturumlarýnýn kapalý olmasý gerektiðini bilecek kadar haberdar
deðillerdi.
Bununla birlikte, bunlarýn yakýnmalarý, Sonvillierli Onaltýlar arasýnda yanký buldu; Onaltýlar þöyle haykýrýyorlardý:
Üstüne üstlük, bu Konferansýn bir kararýnda, gelecek Kongrenin
ya da onun yerini tutacak Konferansýn zamanýný ve yerini bizzat Genel
Konseyin saptayacaðý ilan olunuyor; böylece Genel Kongrelerin, Enternasyonalin bu büyük açýk toplantýlarýnýn, yapýlmamasýyla tehdit ediliyoruz.
Onaltýlar, bu kararýn, salt, çeþitli hükümetler karþýsýnda, bütün
baský önlemlerine karþýn, Enternasyonalin genel toplantýlarýný þu ya da
bu biçimde yapmaya kesinlikle kararlý olduðunu göstermek için alýnmýþ
olduðunu görmeye yanaþmadýlar.
2 Aralýk 1871de toplanan ve yurttaþ Malon ile Lefrançaisyi kötü
bir biçimde karþýlayan Cenevre kesimlerinin genel toplantýsýnda, Lefrançais, Sonvillierli Onaltýlarýn çýkarttýklarý kararnameleri onaylayan, Genel Konseyi sansür eden ve Konferansý da tanýmayan bir önerge verdi.
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Konferans, yayýnlanmayacak olan Konferans kararlarýnýn, çeþitli
ülkelerin Federal Konseylerine bunlarýn Genel Konseydeki sekreterleri
tarafýndan iletilmesini kararlaþtýrmýþtý. [sayfa 319]
Genel Tüzük ve yönetmeliklerle tam bir uyum içinde olan bu
karar, B. Malon ve dostlarý tarafýndan þu biçimde çarpýtýlmýþtý:
Bazý Konferans kararlarý, yalnýzca, Federal Konseylere ve bunlarýn sekreterlerine iletilecektir.
Ayrýca bunlar, tek hedefi Enternasyonalin yasaklanmýþ olduðu
ülkelerde onu yeniden örgütlemek olan kararlarý açýklýk yoluyla polise
vermeyi reddettiði için Genel Konseyi içtenlik ilkesini çiðnemek ile
suçluyorlardý.
Yurttaþ Malon ve Lefrançais, ayrýca þundan yakýnýyorlardý: Konferans, ... Genel Konseye, Birliðin üzerine dayandýðý ilkeleri, ya da kesimlerin ve federasyonlarýn sahip olduklarý çýkarlarý, ya da, son olarak, bir
bütün olarak Birliðin genel çýkarlarýný tartýþma konusu yapan kesimlere
ve federasyonlara ait her türlü yayýn organlarý hakkýnda soruþturma açma ve bunlarý tanýmama hakkýný vermekle ... düþünce ve ifade özgürlüðüne bir darbe vurmayý amaçlamýþtýr (bkz: 21 Ekim tarihli Egalité).
Peki, 21 Ekim tarihli Egalitéde olan neydi? Genel Konseyin,
bundan böyle, kendilerini Enternasyonalin organlarý olarak adlandýrýp
da, Progrès ve Solidarité örneklerini izleyerek, sütunlarýnda, tamamýyla
yerel ya da Federal Komiteleri ve Genel Konseyi, ya da Federal veya
Genel Kongrelerin kapalý ve yönetsel oturumlarýný ilgilendiren sorunlarý
burjuva kamuoyu önünde tartýþan bütün gazeteler hakkýnda açýkça
soruþturma açmak ve bunlarý tanýmamak zorunda olacaðý yolunda uyarýda bulunan Konferans kararý.
B. Malonun kötü niyetli yakýnmalarýný doðru bir biçimde deðerlendirmek için, bu kararýn, Enternasyonalin sorumlu komitelerinin yerini
almayý ve orada Bohem gazetecilerin burjuva dünyasýnda oynadýklarý
rolü oynamayý arzulayan kimi gazetecilerin giriþimlerine kesinlikle son
verdiði akýlda tutulmalýdýr. Böyle bir giriþimin sonucu olarak, Cenevre
Federal Komitesi, Ýttifak üyelerinden bazýlarýnýn Latin Federasyonunun
resmi organý Egalitéyi bu Federasyona tamamýyla düþmanca bir biçimde
çýkarttýklarýný gözlemlemiþtir.
Kaldý ki, basýnýn kötüye kullanýlmasý karþýsýnda açýkça soruþturma açmak ve bunlarý tanýmamak için Genel Konseyin [sayfa 320] Londra
konferansýna gereksinmesi yoktu, çünkü Basle Kongresi, Birliðe saldýrýda bulunan bütün gazetelerin kesimler tarafýndan derhal Genel Konseye gönderilmesi gerektiðini kararlaþtýrmýþtý (Karar II).
Latin Federal Komitesi 20 Aralýk 1871 tarihli açýklamasýnda þöyle
diyor (Egalité, 24 Aralýk): Bu maddenin, Genel Konsey, Birliðe saldýran
gazeteleri dosyalarýnda tutabilsin diye deðil, bunlarý yanýtlayabilsin ve
gerektiðinde iftira ve art niyetli haince çamur atmalarýn yýkýcý etkisini
boþa çýkarabilsin diye kabul edildiði açýktýr. Bu maddenin genel olarak
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bütün gazetelere atýfta bulunduðu ve, eðer burjuva gazetelerinin saldýrýlarýný misillemesiz býrakmayý istemiyorsak, bize karþý saldýrýlarýný Birliðimizin adýnýn ardýna gizlenerek yapan gazeteleri ana temsili organýmýz
Genel Konsey aracýlýðýyla tanýmamanýn daha da zorunlu olduðu açýktýr.
Bu arada þunu da belirtelim ki, kapitalist basýnýn Leviathaný
Times, liberal burjuvazinin gazetesi Progrès (Lyons), aþýrý gerici bir gazete
olan Journal de Genève232, Konferansa karþý ayný suçlamalarda bulunmuþlar ve yurttaþ Malon ve Lefrançais ile fiilen ayný ifadeleri kullanmýþlardýr.
Onaltýlarýn tamimi, Konferansýn toplanmasýný, ardýndan bileþimini
ve sözümona gizli niteliðini suçladýktan sonra, Konferans kararlarýný
suçluyordu.
Ýlkin, Basle Kongresinin Enternasyonalin kesimlerini kabul etme
ya da reddetme, ya da askýya alma yetkisini Genel Konseye vermekle
kendi haklarýný Konseye devrettiðini belirttikten sonra, daha ileride, Konferansý þu günahý iþlemekle suçlamaktadýr: Bu Konferans, ... özerk kesimlerin özgür bir federasyonu olan Enternasyonali, kesimleri gönlünün
istediði gibi kabul edebilen ya da faaliyetlerini askýya alabilen bir Genel
Konseyin denetimi altýnda disipline sokulmuþ kesimlerden oluþan hiyerarþik ve otoriter bir örgüt haline dönüþtürme eðilimi gösteren ... kararlar
almýþtýr!!
Tamim, daha ileride, Genel Konseyin iþlevlerinin niteliðini
sözümona çarpýtmýþ olan Basle Kongresi sorununu bir kez daha ele
almaktadýr. [sayfa 321]
Onaltýlarýn tamiminde yeralan çeliþkiler þöylece özetlenebilir: 1869
Basle Kongresi kararlarýndan 1871 Konferansý sorumludur; ve Genel
Konsey de, kendisini Kongre kararlarýný uygulamakla yükümlü kýlan
Tüzüðe uymaktan suçludur.
Ama aslýnda Konferansa karþý yöneltilen bütün bu saldýrýlarýn
gerçek nedeni daha derinlerdedir. Birincisi, Konferans, aldýðý kararlarla,
Ýsviçredeki Ýttifakçýlarýn entrikalarýna engel olmuþtur. Ýkincisi, Ýttifakýn
baþlarý, Ýtalyada, Ýspanyada ve Ýsviçre ile Belçikanýn bir kýsmýnda Uluslararasý Ýþçi Birliðinin programý ile Bakuninin derme çatma programý
arasýnda þaþýrtýcý bir inatla önceden hesaplanmýþ bir kafa karýþýklýðý
yaratmýþlar ve sürdürmüþlerdir.
Konferans, proleter politikaya ve sekter kesimlere iliþkin aldýðý
iki kararýnda, dikkatleri bu kasýtlý yanlýþ anlamaya çekmiþtir. Bakuninin
siyasal tarafsýzlýk vaazeden programýnýn hesabýný görüveren birinci kararýn haklýlýðý, Genel Tüzüðe, Lozan Kongresi kararýna ve öteki örneklere
dayandýrýlmýþ olan savlarýnda eksiksiz bir biçimde ortaya konmaktadýr. *
* Konferansýn Ýþçi Sýnýfýnýn Siyasal Eylemi üzerine kararý þöyledir:
Tüzüðün önsözündeki þu pasajý: iþçi sýnýfýnýn iktisadi kurtuluþunun her siyasal hareketin,
bir araç olarak, tabi olmasý gereken büyük amaç olduðu;
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Kuruluþ Çaðrýsýnýn (1864) þu sözlerini: Toprakbeyleri ve sermye
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Þimdi de sekter kesimlere geçiyoruz:
Proletaryanýn burjuvaziye karþý mücadelesinin ilk [sayfa 322] evresi
sekter bir hareket olarak belirir. Proletaryanýn henüz bir sýnýf olarak
davranacak kadar geliþmediði bir sýrada, bu, akla-uygundur. Bazý düþünürler toplumsal karþýtlýklarý eleþtiriyorlar ve iþçi yýðýnlarýna, kabul etmekten, yaymaktan ve uygulamaya koymaktan baþka bir þey býrakmayan
hayali çözümler öneriyorlar. Bu giriþimcilerin kurduklarý tekkeler, doðalarý
gereði, tarafsýzlýkçýdýrlar, yani her türlü gerçek harekete, siyasete, grevlere, birleþmelere, ya da tek sözcükle, her türlü birleþik eyleme yabancýdýrlar. Proletarya yýðýnlarý bunlarýn propagandalarý karþýsýnda her zaman
kayýtsýz, hatta düþmanca bir tutum takýnýr. Çartistler233 ve Ýngiliz tradeunioncularý ovencileri ne kadar istemedilerse, Paris ve Lyons iþçileri de
sen-simoncularý o kadar istememiþlerdir. Bu tekkeler baþlangýçta, hareket için bir manivela görevi görürler, ama hareket bunlarý aþar aþmaz
da bir engel haline gelirler, ki bundan sonra da gerici olurlar. Proletaryanýn örgütlenmesini birkaç yýl engelledikten sonra, sonuçta basit birer
polis aleti haline gelen Fransadaki ve Ýngilteredeki tekkelere, ve son
zamanlarda da Almanyadaki lasalcýlara bakýn. Özetlersek, astroloji ve
simya nasýl bilimin bebekliði iseler, bunlar da proleter hareketin bebekliðidirler. Enternasyonalin kurulabilmesi için proletaryanýn bu evreden
geçmesi zorunluydu. Sapýk ve birbirlerine karþýt sekter örgütlerin tersine,
Enternasyonal, bütün ülkelerdeki proleter sýnýfýn, kapitalistlere ve
beyleri kendi iktisadi tekellerini savunmak ve devamýný saðlamak için kendi siyasal ayrýcalýklarýný
her zaman kullanacaklardýr. Emeðin kurtuluþunu teþvik etmek bir yana, onun yoluna olasý her
engeli koymayý sürdüreceklerdir. ... Siyasal iktidarýn ele geçirilmesi, bu yüzden, çalýþan sýnýflarýn
en büyük görevi olmuþtur;
Lozan Kongresinin (1867) aldýðý þu kararý: Ýþçilerin toplumsal kurtuluþu onlarýn siyasal
kurtuluþundan ayrýlamaz;
Fransýz Enternasyonallerinin plebisit arifesindeki (1870) sözde komplosuna iliþkin Genel
Konsey açýklamasýndaki þu sözleri: Elbette ki, Tüzüðümüzün metni uyarýnca, Ýngilteredeki,
Kýta üzerindeki ve Amerikadaki bütün þubelerimiz, yalnýzca iþçi sýnýfýnýn militan örgütlenme
merkezleri olma deðil, ayrýca kendi ülkelerinde nihai amacýmýzýn -iþçi sýnýfýnýn iktisadi
kurtuluþunun gerçekleþmesine yönelik her siyasal hareketi de destekleme özel görevine
sahiptirler;
Ýlk Tüzüðün hatalý çevirilerinin Uluslararasý Ýþçi Birliðinin geliþmesine ve eylemine zarar
veren çeþitli yorumlara yolaçmýþ olduðunu;
Enternasyonalin, iþçilerin kurtuluþa yönelik her çabasýný amansýzca ezen ve sýnýf ayrýmýný
ve mülk sahibi sýnýflarýn buradan kaynaklanan siyasal egemenliðini kaba kuvvet yoluyla
sürdürmeye çalýþan azgýn bir gericilik karþýsýnda bulunduðunu;
Mülk sahibi sýnýflarýn bu kolektif gücü karþýsýnda, iþçi sýnýfýnýn, mülk sahibi sýnýflarca
kurulmuþ bütün eski partilerden ayrý ve onlara karþý bir siyasal parti haline gelmedikçe bir sýnýf
olarak davranamayacaðýný;
Ýþçi sýnýfýnýn böyle bir parti haline geliþinin Toplumsal Devrimin ve onun nihai amacýnýn sýnýflarýn kaldýrýlmasýnýn zaferinin güvence altýna alýnmasý bakýmýndan vazgeçilmez olduðunu;
Ýþçi sýnýfýnýn þimdiye kadarki iktisadi mücadeleleriyle yaratmýþ bulunduðu birleþik gücün,
ayný zamanda, toprak beylerinin ve kapitalistlerin siyasal gücüne karþý mücadeleler için de bir
araç olarak kullanýlmasý gerektiðini;
Gözönünde bulunduran Konferans, bütün Enternasyonal üyelerine þunu anýmsatýr:
Ýþçi sýnýfýnýn savaþkan konumunda, onun iktisadi hareketi ile siyasal eylemi birbirlerine
ayrýlmazcasýna baðlýdýr. [Yazarlarýn notu.]
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toprakbeylerine karþý, bunlarýn devlet içinde örgütlenmiþ sýnýf iktidarýna
karþý artýk mücadelede biraraya gelmiþ gerçek ve militan örgütüdür. Bu
nedenle Enternasyonalin Tüzüðü, yalnýzca hepsi de ayný amacý güden
ve proleter hareketin genel hatlarýný ortaya koyup [sayfa 323] bunun teorik
olarak geliþtirilmesini pratik mücadelenin gereklerine ve sosyalist inancýn
bütün tonlarýný organlarýna ve Kongrelerine hiç bir kýsýtlama olmaksýzýn
kabul eden kimseler içerisindeki görüþ alýþveriþiyle yönlendirilmesine
terkeden tek bir programý kabul eden basit iþçi derneklerinden sözetmektedir.
Her yeni tarihsel evrede, eski hatalar, derhal yokolmak üzere nasýl geçici olarak tekrar ortaya çýkarlarsa, Enternasyonal içersinde de
sekter kesimlerin, daha az belirgin bir biçimde de olsa, tekrar boy gösterdikleri görüldü.
Bu tekkelerin zamanýnýn artýk geçmiþ olduðunun kesin kanýtý,
tekkelerin tekrar boy göstermelerini ileriye doðru atýlmýþ büyük bir adým
olarak gören Ýttifakýn bizzat kendisidir; çünkü baþlangýçta, bunlar, içlerinde ilerleme öðeleri taþýmýþ olsalar bile, Kuraný olmayan bir Muhammedin* peþinden týpýþ týpýþ giden Ýttifakýn programý, tantanalý sözler
ardýna gizlenmiþ ve ancak budala burjuvalarý korkutabilen ya da bonapartçýlar ya da öteki savcýlarýn elinde Enternasyonal üyelerine karþý delil
olmaya yarayan** çoktan ölmüþ düþünceler tortusundan baþka bir þey
deðildir.
Sosyalizmin bütün tonlarýnýn temsil edildiði Konferans, bunun
Enternasyonalin gerçek niteliðini bir kez daha vurgulayarak onun geliþmesinde yeni bir aþama olacaðý kesin inancýyla, sekter kesimlere karþý
kararýný oybirliði ile ilan etti. Bu kararýn öldürücü bir darbe indirmiþ olduðu Ýttifak yandaþlarý, bunu, salt Genel Konseyin Enternasyonal üzerindeki zaferi, tamimlerinde de iþaret ettikleri gibi, Genel Konseyin bazý
üyelerinin özel programlarýnýn, kendi kiþisel doktrinlerinin, ortodoks
doktrininin, Birlik içersinde izin verilen tek resmi teorinin egemenliðini saðlayan bir zaferi olarak yorumladýlar. Kaldý ki, bu, birkaç üyenin
suçu deðil, bunlarýn Genel Konseyin bir parçasý oluþlarýnýn zorunlu sonucu, yozlaþtýrýcý etkisi idi, çünkü [sayfa 324] eþitleri üzerinde iktidar sahibi olan (!) bir kimsenin, ahlaklý bir kimse olarak kalmasý kesinlikle
olanaksýzdýr. Genel Konsey bir entrika yuvasý halini almaktadýr.
Onaltýlarýn görüþüne göre, Enternasyonalin Genel Tüzüðü, Genel
Konseye yeni üyeler kabul etme yetkisini verme gibi aðýr bir hatadan
ötürü eleþtirilmelidir. Bunlarýn iddiasýna göre, böyle bir yetkiye sahip
* Sözü edilen kiþi Bakunindir. -Ed.
** Jules Favrenin yabancý güçlere göndermiþ olduðu genelge ve Tarým Meclisi üyesi
Sacasenin Dufaure projesi konusundaki raporu da dahil, son zamanlardaki polis yayýnlarý,
Ýttifakýn tantanalý manifestolarýndan yapýlmýþ alýntýlarla doludur.[234] Radikallikleri tümüyle sözde
kalan bu sekterlerin lafazanlýklarý, gericilerin emellerine çok iyi hizmet etmektedir. [Yazarlarýn
notu.]
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olan Genel Konsey, uygun gördüðü anda, çoðunluðunun ve eðiliminin
niteliðini tamamýyla deðiþtirmeye yeterli sayýda bir grubu üye kabul
edebilirdi.
Bunlarýn, Genel Konseyde bulunmanýn, bir kiþinin yalnýzca ahlakýný deðil, saðduyusunu da yoketmeye yeterli olduðunu düþündükleri
görülmektedir. Baþka nasýl olur da, bir çoðunluðun, kendi isteði ile yaptýðý üye almalarla, kendisini bir azýnlýk haline getirdiði düþünülebilir?
Bununla birlikte, Onaltýlarýn kendileri de bundan pek emin görünmüyorlar, çünkü daha ilerde, Genel Konseyin beþ yýl boyunca sürekli
olarak yeniden seçilen ayný kiþilerden oluþmuþ bulunmasýndan yakýnýyorlar; ve bunun hemen ardýndan da þunu yineliyorlar: bunlarýn çoðu,
bir Kongre tarafýndan seçilmemiþ olduklarýndan, kurallara uygun yetkililer deðillerdir.
Gerçek þudur ki, Belçikadaki, Fransýz Ýsviçresindeki, vb. Federal
Konseylerde olduðu gibi, kurucu üyelerden bazýlarý kalmakla birlikte,
Genel Konseyin bileþimi durmadan deðiþmektedir.
Genel Konsey , eðer kendisine verilen görevin gereðini yapacaksa,
üç zorunlu koþulu yerine getirmelidir. Birincisi, çok çeþitli iþlevlerini yürütmek için sayýca yeterli üyeye sahip bulunmalýdýr; ikincisi, deðiþik
uluslara mensup iþçiler Uluslararasý Birlik içinde temsil ediliyor olmalýdýr;
ve sonuncusu, proleter öðe aðýr basmalýdýr. Genel Konseyin üyeliði, iþçilerin sahip olduklarý mesleklerin zorunlu sonucu olarak, durmadan
deðiþikliðe uðradýðýna göre, Genel Konsey , üye alma hakký olmaksýzýn,
bütün bu vazgeçilmez koþullarý nasýl yerine getirebilir? Bununla birlikte
Konsey, son Konferansta da ortaya koyduðu gibi, bu hakkýn daha kesin
bir tanýmýný zorunlu görmektedir.
Ýngilterenin kesinlikle eksik temsil olunduðu birbirini [sayfa 325]
izleyen Kongrelerde Genel Konseyin ilk üyelerinin tekrar seçilmeleri,
Genel Konseyin, elinde bulunan olanaklar çevresinde, üzerine düþen
görevi yapmýþ olduðunun kanýtý sayýlmalýdýr. Ama Onaltýlar, tersine, bunu,
olsa olsa, Basleda Genel Konsey lehine bir tür gönüllü feragat noktasýna kadar varan Kongrenin gözü kapalý güveni olarak görmektedirler.
Bunlarýn görüþüne göre, Konseyin normal rolü, basit bir haberleþme ve istatistik bürosunun rolü olmalýdýr. Bu tanýmý, tüzüðün
yanlýþ bir çevirisinden çýkardýklarý bazý maddeleri delil göstererek haklý
çýkarýyorlar.
Bütün burjuva derneklerin tüzüklerinin tersine, Enternasyonalin
Genel Tüzüðü, onun yönetsel örgütlenmesine pek az deðinmektedir.
Tüzük, bunun geliþtirilmesini uygulamaya, ve kurallaþtýrýlmasýný gelecekteki Kongrelere býrakmaktadýr. Bununla birlikte, Tüzük, Konsey üzerinde,
örgütün öteki organlarý üzerinde olduðundan daha fazla durmaktadýr,
çünkü ancak çeþitli ülkelerdeki kesimlerin birliðinin ve ortak eyleminin
tüzüðe gerçek bir uluslararasý nitelik kazandýrabileceði gözönünde
bulundurulmuþtur.
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Ýlk Tüzüðün 5. maddesi,235 Genel Konsey, ... farklý ulusal ve yerel gruplar arasýnda bir uluslararasý ajans kurar diyor, ve ardýndan bunun
iþleyiþ biçimine iliþkin bazý örnekler veriyor. Bu örnekler arasýnda Konseyden, ivedi pratik adýmlarýn atýlmasý gerektiðinde örneðin uluslararasý
anlaþmazlýklar durumunda olduðu gibi birleþik derneklerin eylemlerinin
zamandaþ ve uyumlu olmasý isteniyor.
Madde þöyle devam ediyor:
Uygun görülen her durumda, Genel Konsey, farklý ulusal ve
yerel derneklere önerilerde bulunur.
Buna ek olarak Tüzük, Konseyin rolünü, Kongreleri toplamak ve
düzenlemek olarak tanýmlýyor ve oraya sunulacak belirli raporlar hazýrlama görevini veriyor. Ýlk Tüzükte, çeþitli gruplarýn baðýmsýz eylemi ile,
Birliðin bir bütün olarak eylem birliði arasýnda o denli az ayrým yapýlmaktadýr ki, 6. maddede þöyle deniyor:
Her ülkedeki iþçi sýnýfý hareketinin baþarýsý, birlik ve dayanýþmanýn gücü dýþýnda baþka bir þeyle saðlanamayacaðýndan; öte yandan
ise, Genel Konseyin faaliyeti daha [sayfa 326] etkin olacaðýndan ... Uluslararasý Birliðin üyeleri, kendi ülkelerindeki birbirlerinden kopuk iþçi derneklerini merkezi ulusal organlar tarafýndan temsil edilen ulusal örgütler
halinde birleþtirmek için bütün güçlerini kullanýrlar.
Cenevre Kongresinin ilk yönetsel kararýnda (Madde l) þöyle
deniliyor:
Genel Konsey, Kongre kararlarýný uygulamakla görevlidir.
Bu karar Genel Konseyin ta baþtan beri tutageldiði konumu, Birliðin yürütme organý olma konumunu yasallaþtýrdý. Herhangi bir baþka
özgürce tanýnmýþ yetkinin yokluðunda, manevi yetkiye sahip olmaksýzýn verilen görevleri yerine getirmek güç olurdu. Cenevre Kongresi,
ayný zamanda, Genel Konseyi, Tüzüðün resmi ve baðlayýcý metnini
yayýnlamakla yükümlendirdi.
Ayný Kongre þunu kararlaþtýrdý (Cenevre Yönetsel Kararý, Madde
14):
Her kesim, yerel koþullara ve kendi ülkesinin yasalarýna uyarlanmýþ kendi tüzüðünü ve yönetmeliklerini hazýrlama hakkýna sahiptir,
ama bunlar Genel Tüzüðe ve yönetmeliklere ters düþen hiç bir þey içermemelidir.
Ýlkin þunu belirtelim ki, þu ya da bu kesimin kendisini Enternasyonalin bütün gruplarý tarafýndan güdülen ortak amacýn dýþýnda tutacaðý
herhangi bir özel ilkeler deklerasyonuna ya da herhangi özel görevlere
en ufak bir atýf yoktur. Sorun, kesimlerin Genel Tüzüðü ve yönetmelikleri
yerel koþullara ve kendi ülkelerinin yasalarýna uyarlamalarýndan
ibarettir.
Ýkincisi, belirli bir tüzüðün Genel Tüzüðe uygun olup olmadýðýný
kim saptayacaktýr? Açýktýr ki, bu iþlevle görevlendirilmiþ hiç bir otorite
yoksa, bu karar geçersiz olacaktýr. Bu durumda, yalnýzca polis ya da
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düþman kesimleri kurulabilmekle kalmayacak, sýnýf-dýþý (declasse) sekterlerin ve burjuva iyilikseverlerin Birliðin içine sýzmalarý da onun niteliðini
çarpýtabilecek ve bunlarýn Kongrelerdeki sayý gücü iþçileri ezebilecektir.
Ulusal ve yerel federasyonlar, kurulduklarýndan beri, kendi
ülkelerinde, bunlarýn tüzüklerinin Genel Tüzüðe uygun olup olmadýðýna
bakarak, yeni kesimleri kabul ya da [sayfa 327] reddetme hakkýný kullanmýþlardýr. Ayný iþin Genel Konsey tarafýndan yapýlmasý, Genel Tüzüðün
yerel baðýmsýz derneklere, yani sözü edilen ülkedeki federal bünyenin
dýþýnda kurulmuþ olan derneklere, Genel Konseyle doðrudan baðlantý
kurma hakký veren 6. maddesinde yer almaktadýr. Ýttifak, delegelerin
Basle Kongresine kabulü için konulmuþ olan koþullarý yerine getirmek
üzere, bu hakký kullanmakta duraksama göstermemiþtir.
Tüzüðün 6. maddesi, ayrýca, Genel Konseyin bir Federal Konsey
iþlevi görmesi istenilmiþ olan belirli ülkelerde, buna göre, ulusal federasyonlarýn kurulmalarýna getirilen yasal engelleri ele almaktadýr (bkz: Procesverbaux du Congres, etc., de Lausanne, 1867 , s. 13).236
Bu yasal engeller, Komünün düþüþünden beri, çeþitli ülkelerde
çoðalagelmiþ ve Genel Konseyin oralarda kuþkulu öðeleri Birliðin dýþýnda
tutmaya yönelik eylemlerini her zamankinden daha da zorunlu hale
getirmiþtir. Fransýz komitelerinin, son zamanlarda, jurnalcýlardan kurtulmak için Genel Konseyin müdahalesini istemiþ olmalarýnýn ve bir baþka
büyük ülkede Enternasyonal üyelerinin Enternasyonalden kendi verdiði
doðrudan yetki ile, ya da kendileri tarafýndan kurulmamýþ hiç bir kesimi
tanýmamasýný istemelerinin nedeni budur. Bu isteklerini, ateþli coþkunluklarýný alelacele eþi görülmemiþ radikallikte kesimler kurmakla ortaya
koyan ajan provokatörlerden kendilerini kurtarma zorunluluðuna dayandýrýyorlardý. Ôte yandan, anti-otoriterci denilen kesimler, kendi içlerinde
bir anlaþmazlýk çýkar çýkmaz Konseye baþvurmakta, hatta Lyons anlaþmazlýðýnda olduðu gibi, hasýmlarýna karþý amansýzca davranýlmasýný
istemekte duraksama göstermiyorlar. Daha yakýn bir geçmiþte, Konferansýn ardýndan, Turin Ýþçi Federasyonu, kendisini, Enternasyonalin bir
kesimi ilan etmeye karar verdi. Bunu izleyen bölünmenin sonucunda,
azýnlýk, Proletaryanýn Kurtuluþu Derneðini237 kurdu. Enternasyonale katýldý
ve iþe Juracýlar lehine bir karar almakla baþladý. Gazetesi Il Proletario238
her türlü otoriterciliðe karþý ateþ püsküren sözlerle doludur. Derneðin
ödentilerini gönderirken, sekreter, eski federasyonun da [sayfa 328] kendi
ödentilerini gönderebileceði konusunda Genel Konseyi uyarýyordu.
Ardýndan, Proletarioda okumuþ olacaðýnýz gibi, Proletaryanýn Kurtuluþu
Derneði, iþçi kisvesi altýnda Ýþçi Federasyonunu örgütleyen burjuvazi ile
her türlü dayanýþmayý reddettiðini ilan etmiþtir diyor ve Konseyden
bu kararý bütün kesimlere iletmesini ve gönderilmesi halinde 10 santimlik ödentiyi geri çevirmesini rica ediyordu.*
* Bakuninin bir dostu olan sekreterleri tarafýndan temsil olunan Proletaryanýn Kurtuluþu
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Genel Konsey, Enternasyonalin bütün gruplarý gibi, propaganda
yapmakla yükümlüdür. Genel Konsey bunu manifestolarý ve Enternasyonalin Kuzey Amerikadaki, Almanyadaki ve birçok Fransýz kentindeki
ilk örgütlerinin temellerini atmýþ olan görevlileri aracýlýðýyla gerçekleþtirmiþtir.
Genel Konseyin bir baþka iþlevi, grevlere yardým etmek ve bunlarýn tüm Enternasyonal tarafýndan desteklenmelerini saðlamaktýr (bkz:
Genel Konseyin çeþitli Kongre raporlarý). Öteki þeyler arasýnda þu olgu
da, Genel Konseyin grev hareketine müdahalesinin önemini gösterir.
Ýngiliz Dökümcüleri Direnme Derneði, öteki ülkelerdeki, özellikle Birleþik
Devletler deki þubeleriyle, kendi baþýna uluslararasý bir Trade-Uniondur.
Bununla birlikte, Amerikalý dökümcülerin bir grevi sýrasýnda, bunlar, Ýngiliz dökümcülerin Amerikaya getirilmelerini önlemek için Genel Konseyin aracýlýðýný istemeyi gerekli bulmuþtur.
Enternasyonalin büyümesi, Genel Konseyi ve bütün Federal Konseyleri hakem rolü oynamak zorunda býrakmýþtýr.
Brüksel Kongresi þu kararý almýþtýr: Federal Konseyler her üç
ayda bir kendi idari ve mali durumlarý konusunda Genel Konseye rapor
göndermekle yükümlüdürler (Yönetsel Karar, N° 3)
Son olarak, Onaltýlarý kederli bir öfkeyle boðan Basle Kongresi,
yalnýzca, Birliðin sürekli geliþmesinin ortaya çýkardýðý yönetsel iliþkileri
düzenlemekle uðraþmýþtýr. Eðer Genel Konseyin yetkilerini aþýrý ölçüde
geniþlettiyse, bu, bunu gerçekleþtirmeye o denli hevesli Bakuninin,
Schwitzgubelin, [sayfa 329] F. Robertin, Guillaumeýn ve Ýttifakýn öteki delegelerinin suçu deðil de kimin suçudur. Yoksa bunlar da kendi kendilerini,
Londra Genel Konseyine gözü kapalý güvenmekle mi suçlayacaklardýr?
Ýþte Basle Kongresinin iki kararý:
N° IV. Kurulan ve Enternasyonalin bir parçasý olmayý arzulayan
her yeni kesim ya da dernek, Genel Konseye baðlýlýðýný derhal ilan etmelidir, ve
N° V. Bir sonraki Kongreye baþvurma hakký saklý kalmak üzere,
Genel Konsey, her yeni derneði ya da grubu kabul etme ya da reddetme
hakkýna sahiptir.
Federal bünyenin dýþýnda kurulan yerel baðýmsýz derneklere
gelince, bu maddeler, Enternasyonalin kurulduðundan beri baðlý kaldýðý
ve korunmasý Birlik için bir ölüm-kalým sorunu olan uygulamayý saðlama
baðlamaktadýr. Ama bu uygulamayý geniþletmek ve bunu ayrým gözetmeksizin kuruluþ halinde olan her kesime ya da derneðe uygulamak
çok ileri gitmek olur. Bu maddelerin, Genel Konseye, federasyonlarýn
içiþlerine müdahale etme yetkisi verdiði doðrudur; ama bunlar Genel
Derneðinin görünürdeki düþünceleri o sýra bunlardý. Ama bu kesimin eðilimleri aslýnda çok
farklýydý. Dernek, ikili oynayan bu haini zimmetine para geçirmekten ve Turin polis þefiyle
dostluk iliþkisi kurmaktan ötürü ihraç ettikten sonra, kendisiyle Genel Konsey arasýndaki bütün
yanlýþ anlamalarý ortadan kaldýran açýklamalarda bulundu. [Yazarlarýnýn notu.]
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Konsey tarafýndan hiç bir zaman bu anlamda uygulanmamýþlardýr. Genel
Konsey, On-altýlarý, mevcut gruplara ya da federasyonlara baðlanmayý
arzulayan yeni kesimlerin iþlerine müdahale ettiði tek bir olay göstermeye çaðýrýyor.
Yukarda verilen kararlar kuruluþ halindeki kesimlere iliþkindir,
oysa aþaðýda verilen zaten tanýnmýþ olan kesimlere deðinmektedir:
VI. Genel Konsey, ayný þekilde, Enternasyonalin herhangi bir
kesimini bir sonraki Kongreye kadar askýya alma hakkýna sahiptir.
VII. Ulusal bir grubun dernekleri ya da þubeleri arasýnda, ya da
farklý milliyetlerden gruplar arasýnda anlaþmazlýklar çýktýðýnda, kesin
kararý verecek olan bir sonraki Kongreye baþvurma hakký saklý kalmak
üzere, Genel Konsey, anlaþmazlýk konusunda karar verme hakkýna sahip
olacaktýr.
Bugüne kadar Genel Konsey bunlara hiç baþvurmamýþ olmakla
birlikte, bu iki madde olaðanüstü durumlar için zorunludur. Yukarda
verilmiþ olan özet, Konseyin hiç bir [sayfa 330] zaman hiç bir kesimi askýya
almadýðýný, ve anlaþmazlýk durumunda, iki tarafýn isteði üzerine, yalnýzca
hakem olarak davrandýðýný göstermektedir.
Nihayet, mücadelenin gerekleri tarafýndan Genel Konseye yüklenmiþ bir iþleve geliyoruz. Ýttifak yandaþlarý için ne denli acý olursa
olsun, Genel Konseyi Uluslararasý Ýþçi Birliðini savunanlarýn öncüsü yapan, proleter hareketin bütün düþmanlarý tarafýndan kendisine yöneltilen
saldýrýlarýn sürüp gitmesi olmuþtur.
V

Onaltýlar, Enternasyonalin fiili durumunu ele aldýktan sonra, nasýl
olmasý gerektiðini de söylüyorlar.
Birincisi, Genel Konsey sözde kalan basit bir haberleþme ve istatistik bürosu olmalýdýr. Yönetsel iþlevlerinden bir kez arýndýrýldý mý, haberleþmesi, Birliðin gazetelerinde daha önce yayýnlanmýþ bilgileri yinelemekten ibaret olacaktýr. Haberleþme bürosu böylece gereksiz olacaktýr.
Ýstatistiðe gelince, bu iþlev ancak eðer güçlü bir örgüt, ve özellikle, ilk
Tüzüðün açýkça belirttiði gibi, ortak bir yönlendirme varsa olanaklýdýr.
Ama bütün bunlar çok fazla otoritercilik tadý verdiðinden, belki bir
büro olabilir, ama istatistik asla. Tek sözcükle, Genel Konsey yok olacaktýr. Federal Konseyler, yerel komiteler ve öteki otoriter merkezler
için de ayný þey geçerlidir. Yalnýzca özerk kesimler kalacaktýr.
Özgürce federe olmuþ ve her türlü üst organlardan, iþçilerin
seçtikleri ve oluþturduklarý üst organlardan bile, kurtulma mutluluðuna
ermiþ bu özerk kesimlerin amaçlarýnýn ne olacaðý sorulabilir.
Burada, tamimi, Jura Federal Komitesinin Onaltýlarýn Kongresine
sunduðu raporla tamamlamak gerekiyor.
Ýþçi sýnýfýný insanlýðýn yeni çýkarlarýnýn gerçek temsilcisi yapmak
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için bunlarýn örgütleri, muzaffer olacak düþünce tarafýndan yönlendirilmelidir. Bu düþünceyi, toplumsal yaþam olgusunun sürekli incelenmesiyle çaðýmýzýn gereklerinden, insanlýðýn dirimsel özlemlerinden çýkarsamak, sonra da bu düþünceyi iþçi örgütlerimize taþýmak  amacýmýz
bu olmalýdýr vb.. Son olarak, çalýþan halkýmýzýn içinde [sayfa 331] gerçek
bir devrimci sosyalist okul kurulmalýdýr. Böylece, özerk iþçi kesimleri,
bir çýrpýda, Ýttifakýn sayýn baylarýnýn öðretmenlik edecekleri okullara
dönüþtürülmektedir. Bunlar, düþünceyi, ardýnda hiç bir iz býrakmayan
sürekli incelemelerle çýkarsýyorlar. Sonra da bu düþünceyi iþçi örgütlerimize taþýyorlar. Bunlara göre iþçi sýnýfý öylesine bir hammadde, bir
keþmekeþtir ki, bir biçime kavuþmasý için bunlarýn kendi Kutsal Ruhlarýný
ona aktarmalarý gerekir.
Bütün bunlar þu aþaðýdaki sözlerle baþlayan eski Ýttifak programýnýn bir kopyasýndan baþka bir þey deðildir:
Barýþ ve Özgürlük Ligasýnýn sosyalist azýnlýðý, Birlikten ayrýlarak,
siyasal ve felsefi sorunlarý inceleme özel görevine sahip ... yeni bir Sosyalist Demokrasi Ýttifakýnýn kurulmasýný önerdi.
Oradan çýkarsanan düþünce budur iþte;
Böyle bir giriþim ... Avrupanýn ve Amerikanýn dürüst sosyalist
demokratlarýna anlaþýlmalarýný ve düþüncelerini kanýtlandýrmalarýný
saðlayacak aracý kazandýracaktýr. *
Bir burjuva derneði içindeki azýnlýðýn, kendilerinin de kabul ettiði
gibi, iþçi yýðýnlarýnýn karþýsýna dört sözcükle açýklanabilen ve doruk noktasý sýnýflarýn iktisadi ve toplumsal eþitliði olan bir gizli bilimin baþ papazlarý olarak çýkmak için Enternasyonali bir araç olarak kullanma amacýyla, Basle Kongresinden kýsa bir süre önce, Enternasyonalin içine
sýzmalarý iþte böyle olmuþtur.
Enternasyonal için önerilen yeni örgütün, bu teorik görevi dýþýnda, pratik yönü de vardý.
Bu müstakbel dernek diyordu Onaltýlarýn tamimi, Enternasyonalin kendisi için kuracaðý örgütün genelleþtirilmesinden baþka bir þey
olmamalýdýr. Dolayýsýyla, bu örgütü kendi ülkümüze olabildiðince yakýnlaþtýrmaya özen göstermeliyiz. [sayfa 332]
Eþitlikçi ve özgür bir derneðin, otoriter bir örgütün içinden doðmasý nasýl beklenebilir? Bu olanaksýzdýr. Geleceðin insan toplumunun
tohumu olan Enternasyonal, þu andan itibaren, bizim özgürlük ve federasyon ilkelerimizin sadýk bir yansýsý olmalýdýr.
Bir baþka deyiþle, ortaçað manastýrlarý nasýl cennet yaþamýnýn
* Bir Kongre toplamanýn ihanetin ya da aptallýðýn doruðu olacaðý bir sýra Genel Konseyi
kapalý bir konferans toplamýþ olmakla suçlamayý sürdüren ittifakýn sayýn baþlarý, kayýtsýz þartsýz
þamatadan ve açýklýktan yana olan bu kimseler, Enternasyonal içerisinde, Tüzüðümüzü çiðneyerek, Enternasyonalin kesimlerini, onlardan habersizce, Bakuninin tekkesine sokma amacýyla
bizzat Enternasyonale karþý yönelmiþ gerçek bir gizli dernek örgütlediler.
Genel Konsey, önümüzdeki Kongrede, bu gizli örgüt ve onun bazý ülkelerdeki, örneðin Ýspanyadaki elebaþlarý hakkýnda bir soruþturma açýlmasýný isteme niyetindedir. [Yazarlarýn notu.]
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bir yansýsý idiyse, Enternasyonal de, Ýttifakýn tohumunu kendi rahminde
taþýyan Yeni Kudüsün bir yansýsý olmalýdýr. Paris komüncüleri, Komünün, geleceðin insan toplumunun tohumu olduðunu anlamýþ olsalar
ve her türlü disiplini ve silahlarý, yani artýk savaþ diye bir þey kalmayýnca
yokolmasý gereken þeyleri, bir yana fýrlatýp atmýþ olsalardý yenik düþmezlerdi.
Ama Bakunin, Enternasyonalin varolmak için savaþtýðý bir sýra
onu daðýtma ve silahsýzlandýrma yolundaki bu güzel projeyi, Onaltýlarýn
bir anda ortaya çýkarmadýklarýný iyice ortaya koymak için, bu projenin
özgün metnini, tam da o sýrada, Enternasyonalin örgütlenmesi konulu
raporunda yayýnlamýþtý (bkz Almanach du Peuple pour 1872, Genève) .
VI

Þimdi de Onaltýlar Kongresine Jura Komitesi tarafýndan sunulan
raporu okuyunuz.
Bu rapor dikkatle okunduðunda diyor bunlarýn resmi organý
Revolution Sociale (16 Kasým), Jura Federasyonu üyelerinden bekleyebileceðimiz baðlýlýðýn ve pratik zekanýn kesin ölçüsünü verecektir.
Rapor, bu dehþet verici olaylara Fransýz-Prusya savaþýna ve
Fransadaki Ýç Savaþa Enternasyonalin kesimleri içindeki durum
üzerinde ... moral bozucu bir etki olarak deðiniyor.
Fransýz-Prusya savaþý, aslýnda, çok sayýda iþçileri iki ordu içinde
toplayarak, kesimlerin daðýlmalarý sonucundan baþka bir þey veremeyecek idiyse de, imparatorluðun düþmesinin ve Bismarckýn açýk açýk bir
istila savaþý ilan etmesinin, Almanya ve Ýngilterede, Prusyalýlardan yana
saf tutan burjuvazi ile, enternasyonal duygularýný þimdiye kadar olduðundan çok daha fazla göstermiþ olan proletarya [sayfa 333] arasýnda amansýz
bir mücadeleye yolaçtýðý da bir o kadar doðrudur. Tek baþýna bu bile,
Enternasyonalin her iki ülkede de bir zemin bulmasý için yeterliydi.
Amerikada, bu ayný olgu, geniþ Alman proleter göçmen grubunda bir
bölünme yarattý; enternasyonalist taraf kendisini þovenist taraftan kesenkes ayýrdý.
Öte yandan, Paris Komününün kurulmasý Enternasyonalin geniþlemesine görülmemiþ bir dayanak ve, Jura kesimleri dýþýnda, bütün kesimlerin onun ilkelerine güçlü bir biçimde destek olmalarýný saðlamýþtýr;
Jura kesimlerinin raporu ise þöyle devam ediyordu: Bu devasa savaþýn
baþlamasý ... bazýlarýna kaçýp giderek zayýflýklarýný gizlemeyi düþündürdü.
... Birçoklarý için (kendi saflarý içindeki) bu durum, bir tükenmiþlik
belirtisidir, ama tersine ... bu, Enternasyonali kendi tarzlarýna uygun
olarak, baþtanbaþa deðiþtirebilecek bir durumdur. Böylesine elveriþli
bir durumun daha derin bir biçimde incelenmesi ile, bu alçakgönüllü
arzunun ne olduðu anlaþýlacaktýr.
Daðýlmýþ ve o zamandan beri yerini Malon kesimine býrakmýþ
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olan Ýttifaký bir yana býrakacak olursak, Komitenin, yirmi kesimin durumu
konusunda rapor vermesi gerekiyordu. Bunlardan yedisi Ýttifaka açýkça
sýrt çevirmiþlerdi; bu konuda raporda þöyle deniliyor:
Bienneli kutucularýn ve oymacý ve modelcilerin kesimleri, onlara
gönderdiðimiz yazýþmalarý hiç bir zaman yanýtlamadýlar.
Neuchâtel zanaatçýlarýnýn, yani marangozlarýn, kutucularýn,
oymacý ve modelcilerin kesimleri, Federal Komiteden gelen mektuplara
hiç bir yanýt vermediler.
Val-de-Ruz kesimi konusunda hiç bir haber alamadýk.
Locleli oymacýlar ve modelcilerin kesimleri, Federal Komiteden
gelen mektuplara hiç bir yanýt vermediler.
Özerk kesimlerle onlarýn Federal Komitesi arasýndaki özgür iliþki
diye adlandýrdýklarý þey iþte budur.
Bir baþka kesim, Courtelary bölgesi oymacýlarý ve modelcilerinin
kesimi, üç yýllýk inatçý bir direnmeden sonra ... þu anda, bunlarýn Onaltýlar Kongresine iki delege göndermelerine hiç bir biçimde engel olmayan Enternasyonalden baðýmsýz olarak, ... bir direnme demeði kurmaktadýrlar. [sayfa 334]
Bunun ardýndan tamamýyla ölü dört kesim geliyor
Biennenin merkez kesimi þu anda daðýlmýþtýr; ama kendisini
bu kesime adamýþ üyelerden biri, kýsa bir sure önce, bize, Enternasyonalin Biennede tekrar doðduðunu görme umudunun bütün bütün yokolmadýðýný yazdý.
Saint-Blaise kesimi daðýlmýþtýr.
Catébat kesimi, parlak bir yaþamdan sonra, bu yiðit (!) kesimi
daðýtmak üzere o bölgenin efendileri (!) tarafýndan çevrilen dolaplara
boyun eðmek zorunda kaldý.
Son olarak, Corgémont kesimi de iþverenlerin çevirdikleri dolaplarýn kurbaný olmuþtur.
Bunun ardýndan, faaliyetlerini askýya alma gibi akýllý bir önlem
almýþ olan ama Onaltýlar Kongresine iki delege göndermekten de geri
durmayan Courtelary bölgesinin merkez kesimi gelmektedir.
Þimdi de varlýklarý büyük bir sorun olan dört kesime geliyoruz
Grange kesimi, küçük bir sosyalist iþçiler nüvesi durumuna indirgenmiþtir. Bunlarýn yerel faaliyetleri, üyelerinin sayýca çok az oluþlarý
yüzünden felce uðramaktadýr.
Neuchâtel merkez kesimi, olaylardan oldukça zarar görmüþtür,
ve eðer bazý üyelerinin baðlýlýklarý ve eylemleri olmasaydý daðýlmasý kaçýnýlmaz olurdu.
Locle merkez kesimi, birkaç ay ölümle kalým arasýnda gidip
geldikten sonra, sonunda daðýldý. Ama çok kýsa bir süre önce tekrar kuruldu, besbelli ki sýrf Onaltýlar Kongresine iki delege gönderebilmek
için.
Chaux-de-Fonds Sosyalist propaganda kesimi, kritik bir durumda
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bulunuyor. ... Durumu, iyileþmek bir yana, daha da kötüye gidiyor.
Bunun ardýndan, ancak þöyle bir deðinilen ve durumlarýn konusunda tek söz söylenmeyen iki kesim, Saint-Ýmer ve Sonviller inceleme
çevreleri geliyor.
Geriye, Merkez kesim adýný taþýdýðýna bakýlýrsa öteki ölü kesimlerin kalýntýsýndan baþka bir þey olmayan örnek kesim kalýyor.
Moutrer merkez kesimi, kesinlikle, en az zarar gören olmuþtur.
... Komitesi, Federal Komiteyle sürekli baðlantý [sayfa 335] halinde olmuþtur
... henüz hiç bir kesim kurulmamýþtýr...
Bu da kolayca açýklanýyor:
Moutier kesiminin faaliyetleri, ulusal geleneklerine baðlý ... bir
emekçi halkýn mükemmel tutumundan özel bir destek görmüþtür; bu
bölgenin iþçi sýnýfýnýn, siyasal unsurlardan daha da uzak durduðunu
görmeyi çok isterdik.
Gerçekten de, bu raporun Jura Federasyonu üyelerinden bekleyebileceðimiz baðlýlýðýn ve pratik zekanýn kesin ölçüsünü verdiði
görülüyor.
Bunu, komitelerin ilk yerleþim yeri olan Chaux-de-Fonds iþçilerinin
kendileriyle iliþki kurmayý hep reddetmiþ olduklarýný ekleyerek tamamlayabilirlerdi. Bunlar, Onaltýlarýn tamimini, daha 18 Ocak 1872 Genel
toplantýsýnda, Londra Konferansý kararlarýný ve ayrýca Mayýs 1871 tarihli
Fransýz Ýsviçresi Kongre kararýný oybirliði ile destekleyerek yanýtlamýþlardýr: Bakunini, Guillaumeý ve bunlarýn yandaþlarýný ilelebet Enternasyonalin dýþýnda býrakmak.
Kendi ifadesiyle Enternasyonal içerisinde savaþ, açýk savaþ
baþlatmýþ olan bu sözde Sonvillier Kongresinin yürekliliði konusunda
daha fazla þey söylemeye gerek var mý?
Olduklarýndan çok daha fazla ses çýkartan bu adamlar, elbette
ki, altedilmez bir baþarý kazanmýþlardý. Liberal ve polis basýnýnýn tamamý
açýkça bunlardan yana oldu; Genel Konseye karþý giriþtikleri kiþisel iftiralarda ve Enternasyonali hedefleyen güçsüz saldýrýlarýnda, birçok ülkedeki
sözde reformcular tarafýndan desteklendiler: Ýngilterede, çevirdikleri
entrikalar Genel Konsey tarafýndan açýða çýkartýlan burjuva cumhuriyetçiler tarafýndan; Ýtalyada, Stefanoninin sancaðý altýnda, Genel Usçular
Derneðini, genel karargahý Romada bulunan ve tüzüðü onbin frank
baðýþta bulunan her burjuvanýn Kongre binasýnda mermer bir büstünün
dikilmesine olanak tanýyan tanrýtanýmaz rahiplerin ve rahibelerin manastýrý olan Genel Usçular Derneðini, bu otoriter ve hiyerarþik örgütü239 henüz kurmuþ bulunan dogmatik özgür-düþünceciler tarafýndan;
ve son olarak da, Almanyada, polis gazetesi Neuer Social-Demokrattan240 ayrý olarak, Prusya-Alman Ýmparatorluðu için beyaz gömlekliler241 rolünü oynayan Bismarck sosyalistleri tarafýndan.
Sonvillier kardinaller meclisi, yaptýðý acýklý bir çaðrýyla [sayfa 336]
Enternasyonalin bütün kesimlerinden, yurttaþ Malon ve Lefrançaisye
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göre Londra Konseyinin ardý arkasý gelmez yetki tecavüzlerine bir son
vermek için, ama aslýnda Enternasyonalin yerine Ýttifaký geçirmek için
derhal toplanacak bir kongrenin ivediliði konusunda diretmelerini istiyor.
Bu çaðrý öylesine yüreklendirici bir tepki gördü ki, bunlar, derhal, son
Belçika Kongresinde onaylanan bir kararý tahrif etme iþine giriþtiler.
Resmi organlarýnda (Revolution Sociale, 4 Ocak 1872) þöyle deniliyor:
Son olarak, daha da önemlisi, Belçika kesimleri, 24 ve 25 Aralýkta
Brüksel Kongresinde biraraya geldiler ve bir Genel Kongrenin toplanmasýnýn ivediliði konusunda Sonvillier Kongresinde alýnmýþ olanla özdeþ
bir kararý oybirliði ile kabul ettiler.
Belçika Kongresinin bunun tam tersini kabul ettiðini belirtmek
önemlidir. Bu karar, gelecek hazirana kadar toplanmayacak olan Belçika
Kongresine, Enternasyonalin bir sonraki Kongresine sunulmak üzere
yeni bir Genel Tüzük hazýrlama görevini veriyordu.
Enternasyonal üyelerinin büyük bir çoðunluðunun arzusu
uyarýnca, Genel Konsey, yýllýk Kongreyi ancak Eylül 1872de toplayacaktýr.
VII

Konferanstan birkaç hafta sonra, Ýttifakýn en etkin ve en ateþli
üyeleri Albert Richard ve Gaspard Blanc Londraya geldiler. Amaçlarý
Fransýz mülteciler arasýndan, kendilerince Thiersten kurtulmanýn ve
ortaklýkta kalmamanýn tek yolu olan imparatorluðun yeniden kurulmasý
için çalýþmaya gönüllü yandaþlar bulmaktý. Genel Konsey, Brüksel Federal Konseyi de dahil, bütün ilgilileri bunlarýn bonapartçý tertipleri konusunda uyardý.
Bunlar, Ocak 1872de, Albert Richard ve Gaspard Blanc imzasýyla,
LEmpire et la France nouvelle, Appel du peuple et de la jeunesse à la
conscience Française, Brüksel 1872 baþlýklý bir kitapçýk yayýnlayarak
maskelerini çýkartýp attýlar.
Ýttifak þarlatanlarýna özgü bir alçakgönüllülükle þu [sayfa 337] martavallarý atýyorlardý:
Fransýz proletaryasýnýn o büyük ordusunu kurmuþ olan bizler, ...
Enternasyonalin Fransadaki en etkin önderleri olan bizler,*... ne mutlu
* Teþhir Kazýðýna! baþlýðý altýnda, 15 Þubat 1872 tarihli LEgalitéde (Cenevre) þöyle
deniyordu:
Komün hareketinin Güney Fransadaki yanýlgýsýnýn öyküsünü anlatmanýn günü daha
gelmedi; ama bizim, çoðu 30 Nisan Lyons ayaklanmasýnýn acýklý yenilgisine tanýk olan bizlerin,
bugün için açýklayabileceðimiz þey, ayaklanmanýn baþarýsýzlýða uðramasýnýn nedenlerinden
birinin, her yere girip çýkan ve perde arkasýnda duran A. Richardýn emirlerini yerine getiren G.
Blancýn korkaklýðý, ihaneti ve hýrsýzlýðý olduðudur.
Dikkatle hazýrlanmýþ manevralarýyla bu sefiller, ayaklanma Komitelerinin hazýrlýk çalýþmalarýna katýlmýþ olanlarýn birçoðunu bile bile tehlikeye attýlar.
Dahasý, bu hainler, Enternasyonali Lyonsda gözden düþürmeyi o denli baþarmýþlardý ki,
Paris Devrimi olduðunda, Lyons iþçilerinin Enternasyonale hiç bir güvenleri kalmamýþtý. Hiç bir
örgütlenmenin olmayýþýnýn nedeni budur, ayaklanmanýn baþarýsýzlýðýnýn nedeni budur, öyle bir
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ki, vurulmadýk ve altýnda savaþmakta olduðumuz sancaðý onlarýn (yani:
muhteris parlamenterlerin, kendini beðenmiþ cumhuriyetçilerin, her
türden sözde-demokratlarýn) suratlarýna çarpmak ve bizi bekleyen iftiralara, tehditlere ve her türden saldýrýlara karþýn, vicdanýmýzýn ta derinliklerinden gelen ve çok geçmeden bütün Fransýzlarýn yüreklerinde yankýsýný bulacak olan haykýrýþý þaþkýn Avrupanýn suratýna haykýrmak için
buradayýz: Yaþasýn Ýmparator!
Gözden düþürülmüþ ve aþaðýlanmýþ olan Napoleon IIIün itibarý,
parlak bir biçimde iade edilmelidir; ve Invasion IIIün gizli fonlarýndan
para alan Albert Richard ve Gaspard Blanc, özellikle bu itibar iadesiyle
görevlendirilmiþlerdir.
Kaldý ki, þunu da itiraf ediyorlar: Bizleri imparator yanlýsý yapan,
düþüncelerimizin geçirdiði olaðan evrimdir.
Ýþte Ýttifakçý dindaþlarýný sevindirmesi gereken bir itiraf. Solidarité
nin güzel günlerinde olduðu gibi, A. Richard ve G. Blanc, gene, kendi
olaðan evrim ilkelerine göre, týpký mahkumun güneþ altýnda yürümekten uzak durmasý gibi, olsa olsa iþçilerin her türlü siyasete karýþmaktan
uzak durduklarý en mutlak despotizm altýnda gerçekleþebilecek olan
siyasetten uzak durmaya iliþkin eski kliþeleri geveliyorlar. [sayfa 338]
Devrimcilerin zamaný geçmiþtir diyorlar. ... komünizm Almanyaya ve Ýngiltereye, özellikle Almanyaya hapsolunmuþtur. Dahasý, sonradan baþtanbaþa tüm Enternasyonale yayýlmak üzere, uzun bir süre
ciddi olarak geliþtirildiði yer de burasýdýr, ve Alman etkisinin Birlik içersindeki bu kaygý verici yayýlýþýnýn, Birliðin geliþmesini duraksatmaya, ya da
daha doðrusu, hiç bir Almandan bir kez olsun bir slogan edinmemiþ
olan merkezci ve güney Fransa kesimlerinde ona yeni bir yön vermeye
olan katkýsý hiç de az olmamýþtýr.
Bu, Ýttifakýn kuruluþundan beri, bir Rus olarak, Latin ýrklarýný
temsil etme özel görevini üstlenmiþ olan büyük kahinin sesi olmasýn
sakýn? Yoksa bunlar Alman ya da bismarkçý zihniyeti Enternasyonale
yutturmaya çalýþan geriye gidiþi suçlayan Revolution Socialein (2 Kasým
1871) hakiki misyonerleri midirler?
Ama çok þükür ki, gerçek gelenek kaybolmamýþ ve Albert Richard
ve Gaspard Blanc baylar vurulmamýþlardýr! Böylece, bunlarýn kendi
katkýlarý, esas olarak özerk bonapartçý kesimler kurmaya çalýþarak,
Enternasyonal için merkezi ve Güney Fransadaki kesimlerde izlenecek
yeni bir yön saptamaktan ibarettir.
Londra Konferansýnca tavsiye edildiði gibi, proletaryanýn siyasal
bir parti oluþturmasýna gelince, bizler Richard ve Blanc-:
Ýmparatorluðun tekrar kurulmasýndan sonra, derhal, yalnýzca
baþarýsýzlýk ki, kendi yalýtýlmýþ güçlerine dayanmak zorunda býrakýlmýþ olan Komünün düþmesi
sonucunu vermeye mahkumdu! Ancak bu kanlý dersten sonradýr ki, bizim programýmýz Lyonslu
iþçileri Enternasyonalin bayraðý etrafýnda toplayabilmiþtir.
Albert Richard, Peygamber Bakuninin ve avanesinin gözdesiydi.
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sosyalist teorileri ele almakla kalmayacak, bunlan yýðýnlarýn devrimci
örgütlenmesi yoluyla uygulamaya koyma yolundaki her türlü çabaya
da giriþeceðiz.
Kýsacasý, bu baylar Enternasyonalin ... özellikle Latin ülkelerdeki
gerçek gücünü oluþturan o büyük kesimlerin özerkliði ilkesinden
yararlanarak, bütün umutlarýný Enternasyonal içersindeki anarþiye
baðlýyorlar.
Anarþi: sosyalist sistemlerden bir dizi slogan dýþýnda hiç bir þey
almamýþ olan ustalarý Bakuninin büyük savaþ atý iþte budur. Bütün sosyalistler, anarþiden þunu anlarlar: Proleter hareketin hedefi, yani sýnýflarýn
kaldýrýlmasý, bir [sayfa 339] kez gerçekleþti mi, üreticilerin büyük bir çoðunluðunu çok küçük bir sömürücü azýnlýðýn boyunduruðu altýnda tutmaya
yarayan devlet gücü yokolur, ve hükümetin iþlevi basit yönetsel iþlevlerden ibaret hale gelir. Ýttifak ise tamamen farklý bir tablo çiziyor. Proleter
saflar içersindeki anarþinin, sömürücülerin ellerindeki büyük toplumsal
ve siyasal güç yoðunlaþmasýný kýrmanýn en þaþmaz aracý olduðunu ilan
ediyor. Bu bahaneyle, eski dünyanýn Enternasyonali ezmenin bir yolunu
bulmaya çalýþtýðý bir sýrada, Enternasyonalden, örgütünün yerine anarþiyi
geçirmesini istiyor. Uluslararasý polis de, Thiers cumhuriyetini kraliyet
pelerinine sararak sürdürmek için bundan baþka bir þey istemiyor.*
[sayfa 340]

Londra, 5 Mart 1871
33, Rathbone place, W.
Ocak ortasý-5 Mart 1872
arasýnda Marx ve Engels tarafýndan
yazýlmýþtýr.
1872de, Cenevrede, broþür olarak
yayýmlanmýþtýr: Les Preten du esscissions
dans lInternationale, Genevre 1872

* Tarýmcýlar Meclisi üyesi Sacase, Dufaure yasasý üzerine raporda, her þeyden çok
Enternasyonalin örgütüne saldýrýyor. Bu örgütten kesinlikle nefret ediyor. Bu korkunç Birliðin
yükselen hareketini ortaya koyduktan sonra, þöyle devam ediyor: Bu Birlik ... kendisinden
önceki tekkelerin karanlýk uygulamalarýný ... reddediyor. Örgütü çok açýk bir biçimde kurulmuþ
ve deðiþtirilmiþtir. Bu örgün gücü sayesinde ... eylem ve etki alanýný durmadan geniþletmiþtir.
Dünyanýn her yerinde geniþlemektedir. Bunun ardýndan örgü tün kýsa bir betimlemesini
veriyor ve þöyle bitiriyor: Ustalýklý birliði ile ... bu sýnýrsýz örgütün planý iþte budur. Gücü, bu anlayýþýndan gelmektedir. Ayrýca ortak eylemleriyle birbirlerine baðlý olan sayýsýz yandaþlarýna ve,
son olarak da, onlarý harekete geçiren altedilmez dürtüye dayanmaktadýr. [Yazarlarýn notu.]
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KARL MARKS
18 MART 1871 KOMÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜNÜ
KUTLAMAK ÝÇÝN YAPILAN MÝTÝNGDE
ALINAN KARARLAR242

18 Mart 1871in yýldönümünü kutlamak için yapýlan miting,
aþaðýdaki kararlarý almýþtýr:
[I]

Miting, 18 Mart günü baþlayan þanlý hareketi, insanlýðý sýnýflar
rejiminden her zaman için kurtaracak olan büyük toplumsal devrimin
þafaðý olarak görür.
[II]

Miting, tüm Avrupada, emekçilere karþý duyduklarý nefret içinde
birleþmiþ bulunan burjuva sýnýflarýn ahmaklýk [sayfa 341] ve cinayetlerinin,
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kralcý ya da cumhuriyetçi, hükümet biçimleri ne olursa olsun, eski
toplumu ölüme mahkum ettiklerini ilan eder.
[III]

Miting, bütün hükümetlerin Enternasyonale karþý açtýklarý haçlýlar
seferi ve Versailles katillerinin yýldýrýlarýnýn, Prusyalý yenicilerinin yýldýrýlarý
gibi, baþarýlarýnýn boþluðuna tanýklýk ettiklerini ve Thiers ile Guillaumeun
birleþmiþ güçleri tarafýndan ezilmiþ kahraman öncüsünün arkasýnda
evrensel proletaryanýn tehdit edici ordusunun varlýðýný olumladýklarýný
bildirir. [sayfa 342]
13-18 Mart 1872 günlerinde
Marks tarafýndan yazýlmýþtýr
24 Mart 1972 günü La Liberté, n° 12,
ve 20 Mart 1872 günlü
The Ýnternational Herold, n° 3,
gazetelerinde yayýnlanmýþtýr
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KARL MARKS
TOPRAÐIN ULUSALLAÞTIRILMASI243

TOPRAK mülkiyeti, her türlü servetin ilk kaynaðý ve iþçi sýnýfýnýn
geleceðinin onun çözümüne baðlý olduðu büyük sorundur.
Burada, toprak üzerinde özel mülkiyeti savunanlarýn, hukukçularýn, filozoflarýn ve ekonomi politikçilerin ortaya attýklarý bütün savlarý
ele almak niyetinde olmayýp, ilkin, bunlarýn istila olgusunu, bu ilk olguyu,
Doðal Hak kisvesi altýnda gizlemek için çok çabaladýklarýný belirtmekle
yetineceðim. Ýstila, azýnlýðýn doðal bir hakký idiyse, çoðunluðun da kendisinden alýnmýþ olan þeyi tekrar istila etme doðal hakkýný elde etmesi
için gerekli gücü toplamasý yeterli olacaktýr.
Tarihin akýþý içersinde, istilacýlar, kaba kuvvetten kaynaklanan
ilk tasarruf haklarýna, kendileri tarafýndan konan [sayfa 343] yasalar aracýlýðýyla, bir tür toplumsal paye vermeyi elveriþli bulmuþlardýr.
En sonunda filozof gelir ve bu yasalarýn insanlýðýn genel rýzasýný
ifade ettiðini açýklar. Toprak üzerindeki özel mülkiyet gerçekten böyle
bir genel rýzaya dayandýrýlmýþsa, bir toplumun çoðunluðu bu rýzayý
göstermeyi kabul etmediði anda, bunun hükümsüz kalacaðý açýktýr.
Ama, mülkiyet hakký denen þeyi bir kenara býrakýyorum ve
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toplumun iktisadi geliþmesinin, nüfus artýþýnýn ve yoðunlaþmasýnýn, kapitalist çiftçiyi tarýmda kolektif ve örgütlü emek kullanmak zorunda
býrakan koþullarýn, ve makine ve benzeri buluþlardan yararlanýlmasýnýn,
mülkiyet hakkýna iliþkin ne kadar söz söylenirse söylensin, topraðýn
ulusallaþtýrýlmasýný, hiç bir çaresi olmayan ve gittikçe artan bir Toplumsal Zorunluluk haline getireceðini iddia ediyorum. Toplumun zorunlu
gereksinmeleri karþýlanacaktýr ve karþýlanmalýdýr, toplumsal zorunluluðun dayattýðý deðiþiklikler yollarýný kendileri bulacaklar ve er ya da geç
hukuk yasalarýný kendilerine uyduracaklardýr.
Bizim gereksindiðimiz þey, her gün artan bir üretimdir ve bunun
gerekleri, birkaç kiþinin bunu kendi kaprislerine ve kiþisel çýkarlarýna
göre düzenlemelerine, ya da topraðýn gücünü bilisizce tüketmelerine
izin verilerek karþýlanamaz. Sulama, drenaj, buharlý pulluk, kimyasal
iþlemler, vb. gibi tüm modern yöntemler büyük çapta tarýma girmelidir.
Ama sahip olduðumuz bilimsel bilgiler ve makine, vb. gibi elimizin altýndaki teknik tarým araçlarý, topraðý büyük ölçeklerle iþlemedikçe, baþarýlý bir biçimde uygulamaya konulamazlar.
Büyük ölçeklerle iþleme (bizzat üreticiyi salt bir yük hayvanýna
indirgeyen mevcut kapitalist biçim altýnda bile) iktisadi açýdan küçük
ve parçabölük tarým karþýsýnda madem bu kadar üstündür, ulusal boyutlarda uygulanacak olsa, üretime daha da büyük bir dürtü kazandýrmaz
mý?
Bir yanda halkýn durmadan büyüyen gereksinmeleri, öte yanda
ise durmadan artan tarýmsal ürün fiyatlarý, topraðýn ulusallaþtýrýlmasýnýn
bir toplumsal zorunluluk haline geldiðinin su götürmez bir kanýtýdýr.
Tarýmsal üretimde bireysel kötü kullanýmdan ileri gelen [sayfa 344]
azalma, tarýmsal faaliyet, ulusal denetim altýnda ve ulus yararýna yürütüldüðünde, elbette olanaksýzlaþacaktýr.
Bugün burada, tartýþma boyunca dinlediðim bütün yurttaþlar, bu
konuda topraðýn ulusallaþtýrýlmasýný savundular, ama çok farklý görüþler
ortaya koydular.
Sýk sýk Fransaya atýfta bulunuldu, ama Fransa, köylü mülkiyeti
iliþkileri ile, topraðýn ulusallaþtýrýlmasý bakýmýndan, toprakbeyliðinin egemen olduðu Ýngiltereden çok daha uzaklardadýr. Fransada topraðýn
onu satýn alabilecek olan herkes için edinilebilir olduðu doðrudur, ama
iþte bu olanaktýr ki, topraðýn, onu yetersiz araçlarla ve kendisinin ve
ailesinin çabalarýyla esas olarak topraða dayanan insanlarca iþlenen küçük parçalara bölünmesine yolaçmýþtýr. Toprak mülkiyetinin bu biçimi
ve bunun zorunlu kýldýðý parçalý iþletme, yalnýzca her türlü modern tarýmsal iyileþtirmelerin uygulanmalarýný dýþtalamakla kalmaz, ekicinin
kendisini de toplumsal ilerlemenin ve, her þeyden çok da, topraðýn ulusallaþtýrýlmasýnýn en amansýz düþmaný haline getirir. Göreli olarak küçük
bir gelir elde etmek için bütün dirimsel enerjisini ona harcamak zorunda
olduðu topraðýn esiridir, ürünün büyük bir kýsmýný vergi biçiminde dev-
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lete, adli giderler olarak hukukçular takýmýna, ve faiz olarak da tefeciye
vermek zorundadýr, kendi küçük uðraþ alaný dýþýndaki toplumsal hareketlerden tamamýyla habersizdir; ama gene de o küçücük topraðýna ve
yalnýzca sözde kalan mülkiyet hakkýna akýl almaz bir tutkuyla sarýlýr.
Fransýz köylüsü, böylelikle, sýnai iþçi sýnýfýyla en amansýz bir karþýtlýk
içersine itilmiþtir.
Köylü mülkiyeti, þu halde, topraðýn ulusallaþtýrýlmasý için en büyük
engel olduðundan, bugünkü durumuyla Fransa, elbette ki, bu büyük
sorunun çözümünü arayacaðýmýz yer deðildir.
Topraðýn ulusallaþtýrýlmasý ve küçük parçalar halinde bireylere
ya da iþçi topluluklarýna kiralanmasý, bir burjuva hükümetinin yönetimi
altýnda, olsa olsa, bunlar arasýnda bir rekabet, amansýz bir rekabet yaratýr
ve, böylelikle de, Kiralarda gittikçe büyüyen bir artmaya yolaçar, ki
bu da üreticilerin sýrtýndan geçinmede mülk sahiplerine yeni olanaklar
saðlar.
1868deki Uluslararasý Brüksel Kongresinde [sayfa 345] dostlarýmýzdan
biri * þöyle diyordu:
Toprakta küçük özel mülkiyet bilim tarafýndan mahkum edilmiþtir, büyük toprak mülkiyeti de adalet tarafýndan. Geriye bir tek seçenek kalýyor. Toprak, kýrsal topluluklarýn mülkü ya da tüm ulusun mülkü
haline gelmelidir. Bu sorunu karara baðlayacak olan gelecektir.
Ben ise tersini söylüyorum; toplumsal hareketin vereceði karar,
toprak ancak ulusun kendisinin mülk edinebileceði, olacaktýr. Topraðý
kýrsal emekçi topluluklarýnýn ellerine býrakmak, toplumu, ötekileri tamamýyla dýþtalayan tek bir üreticiler sýnýfýna teslim etmek olur.
Topraðýn ulusallaþtýrýlmasý, emek ile sermaye arasýndaki iliþkileri
tamamýyla deðiþtirecek ve sonuçta, isten sýnai olsun ister kýrsal, üretimin
kapitalist biçimine son verecektir. Bunun ardýndan sýnýfsal ayrýmlar ve
ayrýcalýklar, bunlarýn üzerine dayandýklarý iktisadi temelle birlikte yok
olacaklardýr. Baþkalarýnýn sýrtýndan geçinmek tarihe karýþacaktýr. Artýk
toplumun kendisinden ayrý herhangi bir hükümet ya da devlet gücü olmayacaktýr! Tarým, madencilik, imalat, kýsacasý üretimin bütün dallarý,
yavaþ yavaþ en elveriþli biçimde örgütlenecektir. Üretim araçlarýnýn ulusal
merkezileþtirilmesi, özgür ve eþit üretici topluluklarýndan oluþan ve toplumsal iþi ortak ve rasyonel bir plan uyarýnca yürüten toplumun ulusal
temeli olacaktýr. 19. yüzyýlýn büyük iktisadi hareketinin yöneldiði insancýl
hedef iþte budur. [sayfa 346]
Mart-Nisan 1872de
Marx tarafýndan yazýlmýþtýr
The International Heraldýn 15Haziran 1872 tarihli
11. sayýsýnda yayýmlanmýþtýr
* César de Daepe. -Ed.
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KARL MARKS VE FRÝEDRÝCH ENGELS
LAHEYDE YAPILAN GENEL KONGRE KARARLARINDAN
2-7 EYLÜL 1872244

I
TÜZÜK KONUSUNDA KARAR

Londra Konferansýnýn (Eylül 1871)203 IX. Kararýnýn içeriðini özetleyen aþaðýdaki madde, 7 . Maddeden sonra gelmek üzere, Tüzüðe dahil edilecektir.
Madde 7 a. Proletarya, mülk sahibi sýnýflarýn kolektif gücüne karþý mücadelesinde, ancak mülk sahibi sýnýflar tarafýndan kurulmuþ eski
partiler karþýsýnda ayrý bir siyasal parti haline gelirse, bir sýnýf olarak
davranabilir.
Proletaryanýn siyasal bir parti haline gelmesi, toplumsal devrimin
ve onun nihai hedefinin, sýnýflarýn kaldýrýlmasýnýn, zaferinin güvence
altýna alýnmasý için vazgeçilmezdir.
Ýþçi sýnýfýnýn, iktisadi mücadele ile zaten saðlanmýþ olan güçbirliði,
bu sýnýfýn elinde, kendisini sömürenlerin siyasal [sayfa 347] iktidarýna karþý
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mücadelesinde de bir manivela olmalýdýr.
Toprak ve sermaye beyleri, iktisadi tekellerini savunmak ve sürdürmek ve emeði köleleþtirmek için, hep siyasal ayrýcalýklarýndan
yararlandýklarýna göre, proletaryanýn büyük görevi siyasal iktidarý ele
geçirmek olmaktadýr.
5 Aleyhte, 8 çekimsere karþý 29 oyla kabul edilmiþtir... [sayfa 348]
Marx ve Engels tarafýndan hazýrlanmýþtýr
Bir broþür olarak Resolutions du congrès
général tenu à la Haye du
2 au 7 semptembre 1872,
Londres 1872de, ve Le Emancipationun
2 Kasým 1872 tarihli 72. sayýsýnda
ve The International Heraldýn
14 Aralýk 1872 tarihli
37. sayýsýnda yayýnlanmýþtýr
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KARL MARKS
LAHEY KONGRESÝ

8 EYLÜL 1872 GÜNÜ AMSTERDAMDA YAPILAN TOPLANTIDAKÝ
KONUÞMANIN TUTANAÐI245

18. YÜZYILDA krallar ve hükümdarlar hanedanlýklarýnýn çýkarlarýný
görüþmek üzere Laheyde biraraya gelirlerdi.
Kimilerinin içimize salmaya çalýþtýðý korkulara karþýn, iþçi toplantýlarý iþte burada yapmak istedik. Büyük Birliðimizin varlýðýný, yayýlýþýný
ve geleceðe dönük umutlarýný en gerici insanlarýn ortasýnda ortaya koymak istedik.
Kararýmýzýn duyulmasý üzerine, ortamý hazýrlamak üzere görevliler
gönderdiðimiz söylendi. Her yerde görevlilerimiz olduðunu yadsýmýyoruz;
ama biz bunlarýn çoðunu tanýmayýz. Laheydeki görevlilerimiz, iþleri
Amsterdamdakiler kadar aðýr olan, günde onaltý saat çalýþan iþçilerdir.
Görevlilerimiz iþte bunlardýr, baþka görevlilerimiz de yoktur. Ve boy
gösterdiðimiz bütün ülkelerde bunlarýn bize içtenlikle kucak açtýðýný
görüyoruz, çünkü bizim istediðimiz þeyin onlarýn yazgýlarýný iyileþtirmek
olduðunu çok geçmeden anlýyorlar. [sayfa 349]
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Lahey Kongresi bellibaþlý üç þey yapmýþtýr:
Ýþçi sýnýfýnýn, toplumsal alanda olduðu kadar siyasal alanda da,
eski topluma, çökmekte olan bir topluma karþý savaþmasýnýn zorunluluðunu ilan etmiþtir; ve Londra Konferansý203 kararýnýn þu andan itibaren
Tüzüðümüze alýnmýþ olduðunu görmekten mutluyuz.
Ýçimizde iþçilerin siyasetten uzak durmasýný savunan bir grup
oluþmuþtu.
Bu ilkeleri davamýz için ne kadar tehlikeli ve zararlý bulduðumuzu
belirtmenin görevimiz olduðunu düþündük.
Ýþçi, emeði yeni bir biçimde örgütlemek için günün birinde siyasal
iktidarý elegeçirmek zorunda kalacaktýr; eðer, onu ihmal eder ve alaya
alan eski hýristiyanlarýn durumunda olduðu gibi, yeryüzü cennetinin
yok olup gittiðini görmek istemiyorsa, eski kurumlarý destekleyen eski
politikayý altetmek zorunda kalacaktýr.
Ama bu hedefe varma yollarýnýn her yerde ayný olduðunu hiç bir
zaman iddia etmedik.
Çeþitli ülkelerin kurumlarýnýn, alýþkanlýklarýnýn ve geleneklerinin
dikkate alýnmasý gerektiðini biliyoruz; ve iþçi sýnýfýnýn hedefine barýþçýl
yollarla varabileceði Amerika, Ýngiltere ve eðer kurumlarýnýzý daha iyi
bilseydim Hollandayý da bunlara eklerdim gibi ülkeler olduðunu yadsýmýyoruz. Eðer bu doðruysa, Kýta ülkelerinin çoðunda devrimlerimizin
manivelasýnýn zor olmasý gerektiðini de kabul etmeliyiz; emeðin egemenliðini kurmak için günün birinde baþvurmak zorunda kalacaðýmýz
þey, zordur.
Lahey Kongresi, Genel Konseye, yeni ve daha geniþ yetkiler vermiþtir. Gerçekten de, krallarýn Berlinde biraraya geldikleri,246 feodal sistemin ve geçmiþ zamanlarýn güçlü temsilcilerinin bu toplantýsýnýn sonucu
olarak bize karþý yeni ve daha sert baský önlemlerinin alýnacaðý, ve
kovuþturmalarýn hazýrlandýðý bir sýra, Lahey Kongresi, Genel Konseyinin
yetkilerini artýrmayý ve baþlamak üzere olan ve mücadeleye yönelik ve
yalýtýlmanýn güçsüz býrakacaðý bütün eylemleri merkezileþtirmeyi uygun
ve zorunlu bulmuþtur. Ayrýca, Genel Konseyin yetkisi, düþmanlarýmýzdan
baþka kimi kuþkulandýrabilir ki? Kendi iradesini dayatmak için bir [sayfa
350] bürokrasiye ve silahlý polis gücüne sahip midir ki? Yetkisi tamamýyla
manevi deðil midir, ve bütün kararlarýný bunlarý uygulamakla yetkili
federasyonlara sunmuyor mu? Bu koþullar altýnda, ordusu, polisi ve
adliyesi olmayan krallar, iktidarlarýný manevi etki ve yetkiyle sürdürmek
durumunda býrakýlsaydýlar, devrimin ilerlemesinin karþýsýnda çok dayanýksýz engeller olurlardý.
Son olarak, Lahey Kongresi, Genel Konseyin yerini New Yorka
aktarmýþtýr. Dostlarýmýz dahil birçoklarý, bu karar karþýsýnda þaþýrmýþ
görünüyorlar. Bunlar Amerikanýn mükemmel bir iþçi diyarý haline gelmekte olduðunu, her yýl yarým milyon insanýn çalýþan insanýn bu kýtaya göçmekte olduðunu ve Enternasyonalin iþçilerin egemen olduklarý
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topraklarda güçlü bir biçimde kök salmak zorunda olduðunu unutuyorlar
mý? Kongre kararý, bunun yanýnda, Genel Konseye, ortak davanýn çýkarlarý açýsýndan yararlý ve zorunlu gördüðü kimseleri üye alma yetkisini
veriyor. Görevlerine uyan ve Birliðimizin bayraðýný Avrupada güçlü bir
biçimde dalgalandýracak kimseleri seçecek kadar ustalýklý olacaðýný umalým.
Yurttaþlar, Enternasyonalin temel ilkesini düþünelim: dayanýþma!
Yaþam dolu bu ilkeyi bütün ülkelerin tüm iþçileri arasýnda saðlam bir
temel üzerine oturtmakladýr ki, amaçladýðýmýz büyük hedefe ulaþmayý
baþaracaðýz. Devrim dayanýþma gerektirir; Paris proletaryasýnýn yüce
ayaklanmasýna tekabül eden büyük devrimci hareket, bütün merkezlerde, Berlinde, Madridde ve öteki yerlerde de görülmediði için düþen
Paris Komünü, bunu bize öðreten büyük bir örnektir. Bana gelince, çabalarýmý sürdüreceðim; ve gelecekte bunca verimli olan bu dayanýþmayý
bütün iþçiler arasýnda yerleþtirmek için durmadan çalýþacaðým. Hayýr,
Enternasyonalden çekilmiyorum, ve yaþamýmýn geri kalan bölümü,
geçmiþ çabalarým gibi, bir gün bundan emin olabilirsiniz proletaryayý
dünya çapýnda muzaffer kýlacak toplumsal düþüncelerin zaferine adanacaktýr. [sayfa 351]
15 Eylül 1872 tarihli
La Liberte n° 37de
ve 2 Ekim 1872 tarihli
Volksstaat n° 19da
yayýmlanmýþtýr
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FRÝEDRÝCH ENGELS
KONUT SORUNU247

ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ

AÞAÐIDAKÝ çalýþma, 1872de Leipzig Volksstaat54 için yazmýþ olduðum üç makalenin yeni bir baskýsýdýr. Tam o dönemde Fransýz milyarlarý
Almanyaya akýyordu:125 kamu borçlarý ödeniyor, kaleler ve kýþlalar inþa ediliyor, silah ve savaþ malzemesi stoklarý yenileniyordu: tedavüldeki
para miktarýndan daha az olmayan mevcut sermaye birdenbire
muazzam ölçüde artýrýlmýþtý, ve bütün bunlar, Almanyanýn dünya arenasýna yalnýzca bir birleþik imparatorluk olarak deðil, ama ayrýca büyük
bir sýnai ülke olarak katýldýðý zaman oluyordu. Bu milyarlar, onun genç
büyük sanayiine güçlü bir dürtü kazandýrmýþtýr, ve her þeyden önce bu
milyarlardýr ki, Almanyanýn dünya pazarýnda kendi yerini koruyabilecek
bir sanayi ülkesi olduðunu tanýtladýðý, savaþý izleyen aldatýcý görünüþüyle
çok zengin kýsa bir gönenç [sayfa 352] dönemi ve hemen bunun ardýndan,
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1873-74te büyük çöküntünün kaynaðý olmuþtur.
Eski kültüre sahip bir ülkenin manüfaktür ve küçük üretimden
büyük sanayie, üstelik elveriþli koþullarla çabuklaþtýrýlmýþ böylesine hýzla
geçtiði bir dönem, ayný zamanda ileri düzeyde bir konut darlýðý dönemidir. Bir yandan, kýrsal iþçi yýðýnlarýný, birdenbire, sýnai merkezlere dönüþen büyük kentler kendine çekmekte; öte yandan da, bu eski kentlerin
yapý düzenlemeleri yeni büyük sanayi koþullarýna ve buna tekabül eden
trafiðe uymamakta; sokaklar geniþletilmekte, yenileri açýlmakta, ve kentlerin ortasýndan demiryollarý geçirilmektedir. Tam iþçilerin yýðýnlar halinde kentlere aktýðý sýrada, iþçi meskenleri büyük ölçüde yýktýrýlmaktadýr.
Ýþçiler ve küçük tüccarlar ve müþterileri iþçiden oluþan zanaatçýlar için
aniden ortaya çýkan konut darlýðý burdan gelmiþtir. En baþýndan beri
sanayi merkezleri olarak geliþen kentlerde bu konut darlýðý yok gibidir;
örneðin, Manchester, Leeds, Bradford, Barmen-Elberfeld. Öte yandan,
darlýk, o sýralarda, Londra, Paris, Berlin, Viyanada had safhaya varmýþ,
ve çoðunlukla süregen bir biçimde varlýðýný sürdürmüþtür.
Dolayýsýyla, o günün basýnýný konut sorunu üzerine broþürlerle
dolduran ve her türden toplumsal þarlatanlýða yolaçan iþte bu konut
darlýðý, Almanyada ortaya çýkan sanayi devriminin bu belirtisidir. Bu tür
bir dizi makale, Volksstaata da sýzmayý baþarmýþtýr. Daha sonra kendisini
Württembergden týp doktoru A. Mülberger olarak tanýtan imzasýz yazar,
Alman iþçilerini, bu sorun aracýlýðý ile, Proudhonun toplumsal her derde
deva ilacýnýn mucizevi etkileri konusunda aydýnlatmak için bunu elveriþli
bir fýrsat saymýþtýr.248 Yazýkuruluna, bu makalelerin kabul edilmesi konusundaki þaþkýnlýðýmý belirttiðim zaman, bunlarý yanýtlamaya davet edildim ve bunu da yaptým. (Bkz: Birinci Kýsým: Proudhon Konut Sorununu
Nasýl Çözüyor) Bu makale dizisini, kýsa bir süre sonra, Dr. Emil Saxýn
çalýþmalarýna dayanarak,249 sorun üzerine yardýmsever burjuva görüþünü
incelediðim bir ikinci dizi izledi. (Bkz: Ýkinci Kýsým: Burjuvazi Konut Sorununu Nasýl Çözüyor) Oldukça uzun bir bekleyiþten sonra, Dr. Mülberger, bana, makalelerimi yanýtlama [sayfa 353] onurunu verdi,250 ve bu,
beni, bir yanýt vermeye zorladý (Bkz: Üçüncü Kýsým: Proudhon ve Konut
Sorunu Üzerine Ek); böylelikle, hem bu polemik, hem de benim bu
sorun ile özel ilgim son buldu. Broþür biçiminde bir ayrý basým olarak
da çýkmýþ olan bu üç dizi makalenin kaynaðýnýn tarihi böyledir. Þimdi
yeni bir baskýnýn gerekli oluþunu kuþkusuz ki yapýtý yasaklayarak, satýþýný,
her zamanki gibi olaðanüstü artýran Alman hükümetinin himmetine
borçluyum, ve burada bu olanaktan yararlanarak ona saygýyla teþekkürlerimi bildiririm.
Bu yeni baský için metni gözden geçirdim, birkaç ek ve not ekledim, ve birinci kýsýmda, hasmým Dr. Mülbergerin ne yazýk ki keþfedemediði küçük bir ekonomik hatayý düzelttim. Bu gözden geçirme sýrasýnda
uluslararasý iþçi sýnýfý hareketinin son ondört yýl içinde nasýl dev bir
ilerleme kaydettiðini farkettim. O sýralarda, hâlâ yirmi yýldýr Latin dilleri
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konuþan iþçilerin, Proudhonun yapýtlarýndan ve icabýnda, Proudhonu
hepimizin hocasý, notre maître à nous tous, olarak gören, anarþizmin
babasý Bakunin tarafýndan sunulan prudonculuðun daha da tekyanlý
bir baskýsýndan baþka zihinsel gýdalarýnýn olmayýþý bir gerçekti. Her
ne kadar Fransada prudoncular iþçiler arasýnda küçük bir mezhep
topluluðu idilerse de, kesinlikle formüle edilmiþ bir programý olan ve
Komünde ekonomik alanda liderliði ele geçirmeyi baþaranlar da onlardý.
Belçikada prudonculuk Walloon iþçileri arasýnda rakipsiz saltanat
sürüyordu, ve Ýspanya ve Ýtalyada, birkaç tecrit edilmiþ istisna dýþýnda,
iþçi sýnýfý hareketi içinde anarþist olmayan her þey prudoncu idi. Ve
bugün? Fransada Proudhon, iþçiler arasýndan tamamýyla atýlmýþtýr ve
prudoncular olarak kendilerini sosyalistler diye de adlandýran, ama sosyalist iþçilerin, kendilerine karþý en þiddetli savaþ verdiði bu kimseler,
yalnýzca radikal burjuvazi ve küçük-burjuvazi arasýnda taraftar bulmaktadýrlar. Belçikada Flemenkler, Walloonlarý hareketin liderliðinden
atmýþ, prudonculuðu devirmiþ ve hareketin düzeyini büyük ölçüde yükseltmiþlerdir. Ýspanyada, Ýtalyada olduðu gibi, yetmiþlerin büyük anarþist
dalgasý geri çekilmiþ, ve kendisiyle birlikte prudonculuðun kalýntýlarýný
da süpürüp atmýþtýr. Ýtalyada yeni parti hâlâ durulaþma ve oluþma süreci
içindeyken, [sayfa 354] Ýspanyada Nueva Federación Madrilena251 gibi Enternasyonalin Genel Konseyine sadýk kalan küçük bir çekirdek, burjuva
cumhuriyetçilerin iþçiler üzerindeki nüfuzunu gürültücü anarþist haleflerinin yapabildiðinden bizzat cumhuriyetçi basýndan görülebileceði gibi
çok daha etkin biçimde yokeden güçlü bir parti durumuna gelmiþtir.
Latin iþçiler arasýnda Proudhonun unutulan yapýtlarýnýn yerini Kapital,
Komünist Manifesto, ve marksist okulun diðer bazý yapýtlarý almýþ, ve
Marxýn esas istemi bütün üretim araçlarýna toplum adýna tek siyasal
güç haline gelen proletarya tarafýndan elkonmasý þimdi Latin ülkelerindeki tüm devrimci çalýþan sýnýfýn da istemi [haline gelmiþtir. -ç.]
Dolayýsýyla, eðer prudonculuk en sonunda Latin ülkelerin iþçileri
arasýndan da sökülüp atýlmýþsa, gerçek hedefine uygun olarak yalnýzca
Fransýz, Ýspanyol, Ýtalyan ve Belçikalý burjuva radikallerine burjuva ve
küçük-burjuva emellerinin bir ifadesi olarak hizmet ediyorsa, bugün
ona neden geri dönelim? Bu makaleleri yeniden basarak ölü bir hasýmla
neden yeniden mücadele edelim?
Ýlk olarak, bu makaleler, Proudhona ve onun Alman temsilcisine
karþý yalnýzca bir polemikle kýsýtlý olmadýðý için. Marx ve benim aramdaki
iþbölümünün bir sonucu olarak, süreli basýnda, ve dolayýsýyla özellikle
karþýt görüþlere karþý mücadelede görüþlerimizi açýklamak, Marxýn büyük temel yapýtýný hazýrlayabilecek zaman bulabilmesi için, bana düþmüþtü. Bu, görüþlerimizi, diðer görüþlere karþý çoðunlukla bir polemik
biçiminde sunmamý gerektirdi. Burada da aynýsý. Birinci ve Üçüncü Kýsým, yalnýzca soruna prudoncu yaklaþýmýn bir eleþtirisini deðil, ama ayrýca bizim kendi yaklaþýmýmýzýn bir sunuþunu da içermektedir.
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Ýkinci olarak, Proudhon, Avrupa iþçi sýnýfý hareketinin tarihinde,
sessiz sedasýz unutulamayacak kadar önemli bir rol oynamýþtýr. Teorik
olarak çürütülmüþ, uygulamada bir kenara itilmiþ olmasýna karþýn, hâlâ
tarihsel önemini korumaktadýr. Modern sosyalizmle herhangi bir
ayrýntýda ilgilenen herkesin, hareketin defteri dürülmüþ görüþ açýlarýný
da öðrenmesi gerekir. Marxýn Felsefenin Sefaleti, Proudhon toplumsal
reform için pratik önerilerini ortaya atmadan birkaç yýl önce yayýnlandý.
Marx, burada, Proudhonun [sayfa 355] deðiþim bankasýný ancak çekirdek
halinde keþfedip eleþtirebiliyordu. Dolayýsýyla, bu açýdan, benim bu çalýþmam Marxýn çalýþmasýný, ne yazýk ki eksik olarak tamamlamaktadýr.
Marx bütün bunlarý çok daha iyi ve daha inandýrýcý bir biçimde baþarabilirdi.
Ve son olarak, burjuva ve küçük-burjuva sosyalizmi þu ana kadar
Almanyada güçlü bir biçimde temsil edilmektedir. Bir yandan iþçileri
kendi meskenlerinin sahipleri haline dönüþtürme isteðinin onlar için
büyük rol oynadýðý ve bu nedenle de benim çalýþmam onlara karþý hâlâ
geçerliliðini koruduðu Katheder-Sosyalistler252 ve her türden yardýmseverler tarafýndan. Öte yandan, belli bir küçük-burjuva sosyalizmi, bizzat
Sosyal-Demokrat Parti, ve hatta Reichstag grubu saflarýnda bile temsil
edilmektedir. Bu þöyle yapýlmaktadýr: modern sosyalizmin temel görüþleri ve bütün üretim araçlarýnýn toplumsal mülk haline dönüþtürülmesi
istemi haklý olarak kabul edilirken, bunun gerçekleþmesinin ancak uzak
gelecekte, bütün pratik amaçlar için görünmeyecek kadar uzak bir gelecekte mümkün olduðu ileri sürülmektedir. Dolayýsýyla, günümüz için,
ancak toplumsal yamamaya baþvurulabilir, ve koþullar uyarýnca, sözde
emekçi sýnýflarýn kalkýndýrýlmasýi gibi en gerici çabalara dahi sempati
gösterilebilir. Böylesine bir eðilimin varlýðý, özellikle sanayi devriminin
þiddetle ve geniþ çapta bu eski ve köklü baðnazlýðý söküp attýðý bir sýrada, baðnazlýðýn par excellence* aþamasýna ulaþtýðý bir ülkede, Almanyada, oldukça kaçýnýlmazdý. Bu eðilim, Sosyalistlere-Karþý Yasaya118,
polise ve mahkemelere karþý, tam da son sekiz yýl içersinde verilen
mücadelede böylesine hayranlýk verici biçimde sergilenmiþ olan iþçilerimizin, o muhteþem saðduyusu karþýsýnda harekete pek zararlý olmamaktadýr. Ancak, böyle bir eðilimin varlýðýnýn açýk-seçik kavranýlmasý
gerekir. Ve, daha ilerde bu eðilim gerektiði ve hatta istenildiði gibi, daha kesin ve daha açýkça tanýmlanmýþ bir biçim alýrsa, programýnýn formülasyonu için ardýllarýna geri dönmek zorunda kalacaktýr, ve bunu
yaparken de Proudhondan pek kaçýnamayacaktýr.
Konut sorununun hem büyük burjuva, hem de [sayfa 356] küçükburjuva çözümlerinin esasý, iþçinin kendi meskenine sahip olmasýdýr.
Ancak bu, Almanyanýn son yirmi yýldaki sanayi geliþmesiyle oldukça
kendine özgü bir görünüm altýnda, ortaya konmuþ bir noktadýr. Baþka
* En yüksek. -ç.
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hiç bir ülkede yalnýzca kendi meskenine deðil, ayný zamanda bir bahçe
ya da tarlaya sahip olan böylesine çok ücretli iþçi yoktur. Bu iþçilerin
yanýsýra, gerçekte oldukça güvenli zilyetlik hakký ile ev ve bahçe ya da
tarlayý kiracý olarak elinde tutan daha pek çoklarý vardýr. Ev gereksinmeleri için bahçecilik ya da küçük tarýmýn yanýsýra yürütülen kýrsal ev
sanayii, Almanyanýn yeni büyük sanayiinin geniþ tabanýný oluþturmaktadýr. Batýda iþçiler çoðunlukla meskenlerinin sahibi, Doðuda ise esas
olarak kiracýdýrlar. Ev sanayiinin ev gereksinmeleri için bahçecilik ve
tarýmla, ve dolayýsýyla güvenli bir meskenle bu bileþimini, yalnýzca hâlâ
el dokumacýlýðýnýn mekanik tezgaha karþý mücadele ettiði yerlerde yani
Aþaðý Rhinelandda ve Vestefalyada Saxon Erzgebirgede ve Silezyada
deðil, ama ayrýca, örneðin Thüringen Ormaný ve Rhön bölgesi gibi, herhangi bir türden ev sanayiinin kýrsal bir uðraþý haline geldiði her yerde
bulabiliriz. Tütün tekelinin tartýþýldýðý sýrada, puro yapýmýnýn ne kadar
yaygýn biçimde zaten bir kýrsal ev sanayii halinde yürütülmekte olduðu
ortaya çýkmýþtý. Küçük çiftçiler arasýnda, örneðin birkaç yýl önce Eifel
bölgesinde253 olduðu gibi, sýkýntýlarýn yaygýnlaþtýðý her yerde, burjuva
basýný hemen tek çare olarak uygun bir ev sanayiinin baþlatýlmasý için
yaygara koparmaktadýr. Ve gerçekten de hem küçük toprak sahibi Alman köylülerinin, giderek artan gereksinmeleri, hem de Alman sanayiinin genel durumu, kýrsal ev sanayiini sürekli olarak geniþlemeye
zorlamaktadýr. Bu, Almanyaya özgü bir durumdur. Buna benzer herhangi bir þeyi Fransada çok ender buluyoruz; örneðin ipek böcekçiliði bölgelerinde. Küçük çiftçilerin bulunmadýðý Ýngilterede kýrsal ev sanayii
günlük tarým iþçilerinin karýlarýnýn ve çocuklarýnýn çalýþmalarýna dayanmaktadýr. Ancak Ýrlandada, kýrsal giyim eþyasý yapýmý ev sanayiinin, Almanyadaki gibi gerçek köylü aileleri tarafýndan yürütüldüðünü
görebiliriz. Doðal olarak, burada, dünya sanayi piyasasýnda temsil edilmeyen Rusya ve diðer ülkelerden sözetmiyoruz. [sayfa 357]
Dolayýsýyla, sanayi açýsýndan, Almanyanýn geniþ bir kýsmýnda, ilk
bakýþta genellikle makinenin girmesinden önce varolaný andýran bir
durum vardýr. Ancak bu, yalnýzca ilk bakýþta böyledir. Ýlk zamanlarýn
kýrsal ev sanayii, ev gereksinmeleri için bahçecilik ve tarýmla birlikte,
en azýndan sanayinin geliþmekte olduðu ülkelerde, iþçi sýnýfý için tahammül edilebilir, ve hatta yer yer, rahat bir maddi ortamýn temeli oldu,
ama ayný zamanda da onun entelektüel ve siyasal köreltilmesine de
temel oldu. Elle yapýlan ürün ve onun maliyeti, piyasa fiyatýný belirliyordu,
ve günümüze göre çok düþük olan emek verimi nedeniyle pazar, kural
olarak arzdan daha hýzlý geniþliyordu. Bu, geçen yüzyýlýn ortalarýnda
Ýngiltere ve kýsmen Fransa için özellikle dokuma sanayiinde geçerliydi.
Oysa o sýralarda Otuz Yýl Savaþýnýn70 yýkýmýndan ancak kurtulmakta
olan ve en elveriþsiz koþullar altýnda yükselmeye çalýþan Almanyada
durum hiç kuþkusuz oldukça farklýydý. Almanyada, dünya pazarý için
üretim yapan tek ev sanayii, keten dokumacýlýðý, vergiler ve feodal
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haraçlarla öylesine yüklüydü ki bu sanayi, köylü dokumacýlarý, geri kalan
köylülerin çok düþük düzeyinin üzerine çýkaramýyordu. Gene de o sýralarda kýrsal sanayi iþçisi, belli bir yaþama güvencesinden yararlanmaktaydý.
Makinenin geliþiyle bütün bunlar deðiþti. Fiyatlar þimdi makine
yapýsý ürün tarafýndan belirleniyordu, ve ev sanayi iþçisinin ücreti, bu
fiyatla birlikte düþüyordu. Oysa, iþçi ya bunu kabul etmek, ya da baþka
iþ aramak zorundaydý, ve bir proleter haline gelmeden, yani, kendi malý
ya da kiralamýþ olduðu küçük evi, bahçesi ve tarlasýndan vazgeçmeden
bunu yapamazdý. Ancak en ender durumlarda bunu yapmaya hazýrdý.
Ve böylece eski kýrsal el dokumacýsýnýn ev gereksinmeleri için bahçeciliði ve tarýmý, el tezgahýnýn makine tezgahýna karþý mücadelesinin her
yerde böylesine uzun sürmesine ve Almanyada henüz bir sonuca
varmamýþ olmasýna yolaçan bir neden haline gelmiþtir. Bu mücadelede,
ilk kez olarak, özellikle Ýngilterede, önceleri iþçiler için göreli bir gönenç
temeli olan ayný koþulun kendi üretim ararlarýna sahip olmasý olgusu
þimdi onun için bir engel ve bir þanssýzlýk haline geldiði ortaya çýkmýþtýr.
Sanayide mekanik tezgah, el tezgahýný yenmiþ, ve tarýmda büyük iþletmecilik [sayfa 358] küçük iþletmeciliði mücadele alanýndan sürüp atmýþtýr.
Ancak, her iki üretim alanýnda da pek çoðunun birleþik emeði ve makine
ve bilim uygulamasý toplumsal kural haline gelmiþken, iþçi, küçük evi,
bahçesi, tarlasý ve el tezgahýyla eskimiþ bireysel üretim yöntemine ve el
emeðine zincirlenmiþti. Þimdi ev ve bahçe sahibi olmak mutlak hareket
özgürlüðüne (vogelfreie Beweglichkeit) sahip olmaktan çok daha az
avantajlýydý. Hiç bir fabrika iþçisi yavaþ, ama emin bir þekilde açlýktan
ölen kýrsal el dokumacýsýyla yer deðiþtirmezdi.
Almanya, dünya pazarýnda geç göründü. Büyük sanayimiz kýrklarda baþlamýþ; ilk hýzýný 1848 Devriminden almýþ, ve ancak 1866 ve
1870 devrimleri, en azýndan, yolundaki en kötü siyasal engelleri temizledikten sonra tam olarak geliþebilmiþtir. Ancak dünya pazarýný geniþ
ölçüde daha önceden iþgal edilmiþ olarak bulmuþtur. Kitle tüketim
mallarý Ýngiltere, zarif lüks eþya ise Fransa tarafýndan saðlanmaktaydý.
Almanya ilkini fiyat, ikincisini de kalite bakýmýndan altedemezdi. O an
için, dolayýsýyla, Alman üretiminin o zamana kadar izlediði yenik düþmüþ
yolunu izleyerek, Ýngilizler için çok küçük, Fransýzlar içinse çok adi olan
mallarla dünya pazarýna sýzmaktan baþka çare yoktu. Kuþkusuz, önce
iyi örnekler, ardýndan düþük kaliteli mal yollama þeklindeki Almanlarýn
ünlü aldatma geleneði kýsa süre sonra dünya pazarýnda yeterince ciddi
þekilde cezalandýrýlmýþ, ve çoðunlukla terkedilmiþtir. Öte yandan, fazlaüretimin rekabeti giderek saygýdeðer Ýngilizleri dahi kalite bozulmasý
yoluna itmiþ, ve böylece, bu alanda yenilmez olan Almanlara bir üstünlük
saðlamýþtýr. Ve böylece sonunda büyük bir sanayie sahip olduk ve dünya
pazarýnda bir rol oynar hale geldik. Ama büyük sanayimiz (yurt-içi talep
sýnýrlarýnýn çok ötesinde üretim yapan demir sanayii dýþýnda) hemen

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

279

tamamýyla yurt-içi pazar için çalýþmakta, ve kitle halindeki ihracatýmýz,
büyük sanayiin, olsa olsa, gerekli yarý-mamul ürünleri saðladýðý, bizzat
küçük mallarýn ise esas itibariyle kýrsal ev sanayii tarafýndan arzedildiði,
çok büyük sayýda küçük mallardan oluþmaktadýr.
Ve burada, modern iþçi için ev ve toprak mülkiyetinin nimetleri,
bütün ihtiþamýyla görünmektedir. Hiç bir yerde, Ýrlandanýn ev sanayilerinde dahi Alman ev sanayilerinde [sayfa 359] olduðu kadar rezilane düþük
ücret ödenmemektedir. Rekabet sayesinde kapitalist iþgücü fiyatýndan
ailenin kendi küçük bahçesi ya da tarlasýndan kazandýðý kadarýný indirebilmektedir. Ýþçiler kendilerine teklif edilen herhangi bir parça-ücreti
kabul etmek zorundadýrlar, çünkü aksi takdirde hiç bir þey alamazlar
ve yalnýzca kendi tarým ürünleriyle de geçinemezler, ve öte yandan da,
zaten onlarý olduklarý yere zincirleyen bu tarým ve toprak mülkiyeti baþka yerde iþ aramalarýný engellemektedir. Almanyanýn dünya pazarýnda
bütün bir seri küçük malda rekabet gücünü koruyan temel budur. Bütün
kâr normal ücretlerden yapýlan bir indirimden saðlanmakta ve bütün
artý-deðer alýcýya sunulabilmektedir. Alman ihraç mallarýnýn çoðunun
olaðanüstü ucuzluðunun sýrrý budur.
Öteki sanayi kollarýnda da Alman iþçilerinin ücretlerini ve yaþam
koþullarýný Batý Avrupa ülkelerinin altýnda tutan, her þeyden çok bu durumdur. Geleneksel olarak iþgücü deðerinin çok altýnda tutulan bu emek
fiyatlarýnýn ölü aðýrlýðý, kent iþçilerinin, ve hatta büyük kentlerdeki iþçilerin
ücretlerini iþgücü deðerinin altýna indirmektedir; düþük ücret ödenen
ev sanayii kentlerde de eski el sanatlarýnýn yerini aldýðý, ve burada da
genel ücret düzeyini düþürdüðü için, bu daha da belirgindir.
Burada açýkça görüyoruz ki, daha önceki bir tarihsel aþamada,
iþçilerin göreli gönencinin temeli olan þey, yani tarým ve sanayi bileþimi,
ev, bahçe ve tarla, ve mesken mülkiyeti güvencesi, günümüzde, büyük
sanayi egemenliðinde, yalnýzca iþçiler için en kötü engel deðil, ama bütün iþçi sýnýfý için en büyük þanssýzlýk, yalnýzca ayrý bölgelerde ve iþ kollarýnda deðil, ama bütün ülkede ücretlerin, örneði görülmemiþ düþüklüðünün temeli haline gelmektedir. Ücretlerden yapýlan bu anormal
indirimle geçinen ve zenginleþen büyük burjuvazinin ve küçük-burjuvazinin, kýrsal sanayii ve iþçilerin kendi evlerinin sahibi olmalarýný heyecanla savunmalarýna, ve kýrsal sýkýntýlara tek çare olarak yeni ev sanayilerinin baþlatýlmasýný görmelerine þaþmamak gerekir!
Bu sorunun bir yüzüdür, ama bunun bir de öteki yüzü vardýr. Ev
sanayii, Alman ihracat ticaretinin ve dolayýsýyla [sayfa 360] bütün büyük
sanayiin geniþ tabaný haline gelmiþtir. Bu nedenle Almanyanýn geniþ
bölgelerine yayýlmýþtýr ve her gün daha da yayýlmaktadýr. Küçük köylünün, kendi kullanýmý için ev sanayi üretiminin, ucuz konfeksiyon ve
makine ürünleri tarafýndan yýkýlmasýyla, hayvancýlýðýnýn ve dolayýsýyla
gübre üretiminin, mark sisteminin daðýlmasý, ortak markýn ve zorunlu
nöbetleþe ekimin ortadan kaldýrýlmasý sonucu yokedilmesinden beri
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kaçýnýlmaz olan çöküþü  bu çöküþ, tefeciye kurban düþen küçük köylüyü zorla modern ev sanayiinin kollarýna sürüklemektedir. Ýrlandada
toprak sahibinin toprak kirasý gibi, Almanyada ipotek tefecisinin faizi
topraðýn ürününden deðil, ancak sýnai köylünün ücretinden ödenebilir.
Ancak, ev sanayiinin geliþmesiyle birbiri ardýndan köylük bölgeler günümüz sanayi hareketinin içine sürüklenmektedir. Almanyada sanayi
devrimini Ýngiltere ve Fransadakinden çok daha geniþ bölgelere yayan,
kýrsal bölgelerin ev sanayii tarafýndan bu þekilde köklü bir biçimde deðiþikliðe uðratýlmasýdýr. Sanayimizin göreli olarak bu düþük düzeyidir
ki, onun alan olarak yayýlmasýný daha da zorunlu kýlmaktadýr. Bu, Ýngiltere ve Fransanýn tersine, Almanyada devrimci iþçi sýnýfý hareketinin
yalnýzca kentsel merkezlerde kýsýtlanacak yerde, ülkenin büyük bir kýsmýnda neden böyle çok büyük ölçüde yayýldýðýný açýklamaktadýr. Ve
gene bu, hareketin sessiz, emin ve karþý konmaz ilerlemesini de açýklamaktadýr. Besbelli ki, Almanyada, baþkentte ve öteki büyük kentlerde
baþarýlý bir ayaklanmanýn, ancak daha küçük kentlerin çoðunluðu ve
kýrsal bölgelerin büyük bir bölümü devrimci deðiþiklik için olgun hale
geldiði zaman mümkün olabilecektir. Normale benzer herhangi bir
geliþmeyle hiç bir zaman Parislilerin 1848 ve 1871dekilerine benzer iþçi
sýnýfý zaferleri kazanacak durumda olmayacaðýz, ama ayný nedenle de
Parisin her iki durumda da baþýna geldiði gibi devrimci baþkentin gerici
eyaletler tarafýndan uðratýldýðý yenilgiye de düþmeyeceðiz. Fransada
hareket her zaman baþkentte baþlamýþtýr; Almanyada büyük sanayi,
imalat ve ev sanayi bölgelerinden baþlamýþtýr; baþkent ancak daha sonra
ele geçirilmiþtir. Dolayýsýyla, muhtemelen gelecekte de, inisiyatif Fransanýn elinde olacak, ancak sonuç Almanyada kazanýlacaktýr. [sayfa 361]
Þimdi geliþmesi nedeniyle Alman üretiminin belirleyici dalý haline
gelen ve Alman köylülerini giderek daha fazla köklü deðiþikliklere uðratan bu kýrsal ev sanayii ve imalatýnýn kendisi de daha ileri bir devrimci
deðiþikliðin ancak hazýrlýk aþamasýdýr. Marxýn da tanýtlamýþ olduðu gibi
(Kapital, Birinci Cilt, 3. baský, s. 484-95) belirli bir evrim aþamasýnda
makine ve fabrika üretimi nedeniyle onun da yýkýlýþ saati gelecektir. Ve
bu saat de yakýn gibi görünmektedir. Ama Almanyada kýrsal ev sanayiinin ve imalatýnýn, makine ve fabrika üretimiyle yokedilmesi, milyonlarca kýrsal üreticinin, geçim aracýnýn yokedilmesi, küçük Alman köylülerinin hemen hemen yarýsýnýn mülksüzleþtirilmesi demektir; yalnýzca ev
sanayiinin, fabrika üretimine deðil, köylü çiftçiliðinin de büyük kapitalist
tarýma, ve küçük toprak mülkiyetinin büyük toprak mülkiyetine
dönüþmesi  köylüler aleyhine, sermaye ve büyük toprak mülkiyeti lehine bir sanayi ve tarým devrimidir. Bu dönüþümü de hâlâ eski toplumsal koþullar altýnda iken geçirmek Almanyanýn yazgýsýnda varsa, bu,
kuþkusuz dönüm noktasý olacaktýr. O zamana kadar inisiyatifi baþka
hiç bir ülkenin iþçi sýnýfý almamýþsa, Almanya, kesinlikle ilk vuruþu yapacak, ve þanlý ordunun köylü evlatlarý da kahramanca yardým edecektir.
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Ve bununla, her iþçiye kendi küçük evinin mülkiyetini verecek
ve böylece onu, özel kapitalistine yarý-feodal biçimde zincirleyecek olan
burjuva ve küçük-burjuva ütopyasý çok deðiþik bir görünüm almaktadýr.
Onun gerçekleþmesi yerine bütün küçük kýrsal ev sahiplerinin ev sanayii
iþçileri haline dönüþmesi; toplumsal girdaba sürüklenen küçük
köylünün eski tecridinin yokedilmesi ve onunla birlikte siyasal hiçliðinin
yokedilmesi; sanayi devriminin kýrsal bölgelere yayýlmasý ve böylece
nüfusun en kararlý ve tutucu sýnýfýnýn bir devrim yuvasý haline dönüþtürülmesi; ve bütün bunlarýn sonucu olarak ev sanayii ile uðraþan iþçilerin,
onlarý zorla ayaklanmaya iten makine tarafýndan mülksüzleþtirilmesi
olacaktýr.
Burjuva-sosyalist hayýrseverlerin, kapitalistler olarak kamu görevlerini, bu çarpýtýlmýþ biçimde, toplumsal devrimin [sayfa 362] yararýna ve
ilerletilmesi uðruna sürdürdükleri sürece, ideallerinin özel zevkine
varmalarýna seve seve izin verebiliriz. [sayfa 363]
Londra, 10 Ocak 1887

15 ve 22 Ocak 1887 tarihli
Der Sozialdemokrat,
n° 3 ve 4te, ve F. Engels,
Zur Wohnungs fragen,
Hotingen-Zürich, 1887de
yayýmlanmýþtýr.
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FRÝEDRÝCH ENGELS

KONUT SORUNU

BÝRÝNCÝ KISIM

PROUDHON KONUT SORUNUNU NASIL ÇÖZÜYOR?
VOLKSSTAATIN54 n° 10 ve daha sonraki sayýlarýnda konut sorunu
üzerine altý makalelik bir dizi yeralmaktadýr.248 Bu makaleler kýrklarýn
bazý çoktan unutulmuþ sözümona yazýnsal yazýlarý dýþýnda, yalnýzca
prudoncu okulu Almanyaya yerleþtirme yönündeki ilk çaba olduðu
için dikkate deðerdir. Tam bu prudoncu düþüncelere daha yirmibeþ yýl
önce kararlý bir darbe indirmiþ olan * Alman sosyalizminin tüm evrim
sürecine kýyasla, bu, öylesine büyük bir geriye dönüþü temsil etmektedir
ki, bu çabayý hemen yanýtlamak yerinde olacaktýr.
Bugünlerde basýnda öylesine büyük bir rol oynayan sözde konut
darlýðý, iþçi sýnýfýnýn genellikle kötü, aþýrý kalabalýk [sayfa 364] ve saðlýða ay* Marxýn Misère le la philosophiesi, Bruxelles et Paris 1847. [Engelsin notu.] [Bkz: Karl
Marx, Felsefenin Sefaleti, Sol Yayýnlarý, Ankara 1975. -Ed.]
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kýrý konutlarda yaþamalarýný içermemektedir. Bu darlýk günümüze özgü
bir þey deðildir; hatta, bu, daha önceki bütün ezilen sýnýflar karþýsýnda
farklý bir yere sahip olan modern proletaryaya özgü bir sýkýntý da deðildir.
Tam tersine, bütün ezilen sýnýflar bütün dönemlerde oldukça ayný biçimde bu sýkýntýyý çekmiþlerdir. Bu konut darlýðýna son vermek için bir
tek araç vardýr: iþçi sýnýfýnýn egemen sýnýflarca sömürüsüne ve ezilmesine
tümüyle son vermek. Bu gün konut darlýðý ile kastedilen, nüfusun ani
bir þekilde kentin kendine özgü bir þekilde yoðunlaþmasýdýr; kiralardaki
çok büyük artýþ, tek evlerdeki daha da büyük yoðunlaþma, ve hatta
bazýlarý için, yaþamak için bir yer bulma olanaksýzlýðýdýr. Ve bu konut
darlýðýndan bu kadar çok sözedilmesi, yalnýzca iþçi sýnýfýyla sýnýrlý kalmayýp ayný zamanda küçük-burjuvaziyi de etkilediði içindir.
Büyük modern kentlerimizde iþçilerin ve küçük-burjuvazinin bir
kýsmýnýn sýkýntýsýný çektiði konut darlýðý, günümüzdeki kapitalist üretim
biçimi sonucu ortaya çýkan sayýsýz daha küçük, ikincil kötülüklerden
biridir. Bu, kesinlikle, iþçinin iþçi olarak kapitalist tarafýndan sömürülmesinin doðrudan bir sonucu deðildir. Bu sömürü, toplumsal devrimin,
kapitalist üretim biçimini ortadan kaldýrarak yoketmek istediði temel
kötülüktür. Ancak kapitalist üretim biçiminin temel direði, içinde bulunduðumuz toplumsal düzenin, kapitalistin iþçinin iþgücünü, deðeri karþýlýðý
satýn alýp, iþçiyi iþgücü için ödenen fiyatý yeniden yaratmasý için gerekli
olandan daha uzun çalýþtýrarak, ondan deðerinden çok fazlasýný almasýný
mümkün kýlmasý olgusudur. Böylece üretilen artý-deðer, bütün kapitalistler ve toprak sahipleri sýnýfý ile birlikte onlarýn paralý hizmetkârlarý olan
Papa ve Kaiserden gece bekçileri ve daha alttakiler arasýnda paylaþýlmaktadýr. Burada bu daðýlýmýn nasýl olduðu ile ilgilenmiyoruz, ama þu
kadarý kesindir: bütün o çalýþmayanlar, bu artý-deðerden bir ya da diðer
þekilde kendilerine ulaþan artýklarla geçinmektedirler. (Bunun ilk kez
ortaya konduðu Marxýn Kapitali ile kýyaslayýn.)
Ýþçi sýnýfý tarafýndan üretilen ve ondan karþýlýksýz alýnan bu artýdeðerin, çalýþmayan sýnýflar arasýnda daðýlýmý, son derece þiddetli ibret
verici kavgalar ve karþýlýklý dalavereler [sayfa 365] arasýnda yürütülmektedir.
Bu daðýlým, alým ve satým yoluyla yapýldýðý sürece, baþlýca yöntemlerinden biri, alýcýnýn satýcý tarafýndan aldatýlmasýdýr; ve perakende ticarette,
özellikle büyük kentlerde, bu satýcý için bir mutlak varoluþ koþulu haline
gelmiþtir. Ancak, iþçi, bakkalý ya da fýrýncýsý tarafýndan malýn fiyatý ya da
kalitesi yönünden aldatýldýðý zaman, bu, ona, iþçi olma özelliði nedeniyle
yapýlmamaktadýr. Tam tersine, herhangi bir yerde belirli bir ortalama
aldatma ölçüsü, toplumsal kural haline gelir gelmez, bunun uzun dönemde ücretlerde buna uygun düþecek bir artýþla ayarlanmasý gerekir.
Aslýnda iþçi, dükkan sahibinin önüne hiç bir þekilde bir iþçi, yani bir
iþgücü satýcýsý olarak deðil, bir alýcý, yani para ve kredi sahibi olarak çýkmaktadýr. Bu aldatma, onu, ve bütün olarak daha yoksul sýnýfý, daha
zengin toplumsal sýnýflardan daha fazla etkilemektedir, ancak, bu, yal-
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nýzca onu etkileyen, sýnýfýna özgü bir kötülük deðildir.
Konut darlýðý için de durum aynýdýr. Büyük modern kentlerin
geniþlemesi, bu kentlerin belirli kesimlerine, özellikle merkezi konumlu
bölgelere yapay ve çoðu kez çok büyük ölçüde artan bir deðer vermiþtir;
bu bölgelerde yükselen binalar, bu deðeri artýracak yerde düþürmektedirler, çünkü artýk deðiþen koþullarý karþýlayamamaktadýrlar. Bunlar
yýkýlmakta ve yerlerini baþkalarý almaktadýr. Bu, hepsinden çok, en
büyük sýkýþýklýk ile dahi, kiralarýn hiç bir zaman, ya da ancak çok yavaþ,
belli bir azaminin üstüne yükselebilen merkezi konumlu iþçi evleri için
geçerlidir. Bunlar yýkýlmakta, ve yerlerine dükkanlar, depolar ve resmi
binalar dikilmektedir. Bonapartçýlýk, bu eðilimi, Haussmann kanalýyla,
Pariste, dalavere ve bireysel zenginleþme uðruna büyük ölçüde sömürmüþtür. Ancak, Haussmann ruhu yurtdýþýna taþmýþ, Londra, Manchester
ve Liverpoolda da bulunmuþtur ve kendisini Berlin ve Viyanada da
evinde hissetmiþ gibidir. Sonuç olarak, iþçiler, kentlerin merkezinden
dýþ mahallelere sürülmekte; iþçi meskenleri ve genel olarak küçük meskenler nadir, pahalý ve çoðu kez bütünüyle elde edilemez bir hale gelmekte, çünkü bu koþullar altýnda daha pahalý konutlar ile çok daha iyi
bir spekülasyon alanýna kavuþan yapý sanayii, ancak istisnai olarak iþçi
konutu yapmaktadýr.
Dolayýsýyla, bu konut darlýðý pek doðaldýr ki iþçiyi, daha [sayfa 366]
bayýndýr herhangi bir sýnýfý etkilediðinden, daha fazla etkilemektedir;
ancak bu, dükkan sahibinin aldatmasý kadar sadece iþçi sýnýfýnýn sýrtýna
binen küçük bir kötülüktür ve iþçi sýnýfý açýsýndan bu kötülük belli bir
düzeye ve belli bir sürekliliðe eriþtiði zaman ayný þekilde belli bir ekonomik ayarlama bulmak zorundadýr.
Ýþte Proudhonun dahil olduðu küçük-burjuva sosyalizmi, çoðunlukla, iþçi sýnýfýnýn öteki sýnýflarla ve özellikle küçük-burjuvazi ile ortaklaþa
katlanmak zorunda kaldýðý bu gibi zorluklarla uðraþmayý yeðlemektedir.
Ve dolayýsýyla, bizim Alman prudoncularýmýzýn* esas olarak, gördüðümüz gibi, hiç bir þekilde yalnýzca bir iþçi sýnýfý sorunu olmayan konut
sorununa eðilmesi; ve tam tersine, onun gerçek ve yalnýzca iþçi sýnýfýna
özgü bir sorun olduðunu ileri sürmesi, hiç de raslantý deðildir.
Kiracýnýn ev sahibine göre durumu, ücretli iþçinin kapitaliste
göre durumununun aynýdýr.
Bu, bütünüyle yanlýþtýr.
Konut sorununda karþý karþýya olan iki yan vardýr: Kiracý ve mal
sahibi, ya da ev sahibi. Ýlki ikincisinden bir meskenin geçici kullanýmýný
satýnalmak istemektedir; para ya da bu krediyi bizzat ev sahibinden
çok yüksek bir bedelle kiraya bir ek þeklinde satýnalmak zorunda kalsa
dahi para ya da kredi sahibidir. Bu, basit bir meta satýþýdýr; proleter ile
burjuva, iþçi ile kapitalist arasýndaki bir alýþveriþ deðildir. Kiracý bir iþçi
* A. Mülberger. -Ed.
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dahi olsa para sahibi bir insan olarak görünmektedir; bir meskenin,
kullanýmýn alýcýsý olarak kazancý ile ortaya çýkabilmek için, kendi malýný,
yalnýzca kendine özgü bir malý, kendi iþgücünü daha önceden satmýþ
olmalý, ya da iþgücünün ilerdeki satýþýna dair bir güvence verebilecek
durumda olmalýdýr. Ýþgücünün kapitaliste satýþýnýn kendine özgü
sonuçlarý burada hiç bir þekilde yoktur. Kapitalist satýnalýnmýþ iþgücünün
ilk olarak kendi deðerini, ancak ikinci olarak da, kapitalist sýnýf içinde
daðýtýlmak üzere þimdilik kendi elinde kalan bir artý-deðeri yaratmasýna
neden olmaktadýr. Dolayýsýyla bu durumda bir fazla deðer yaratýlmakta,
mevcut deðerin toplamý artýrýlmaktadýr. [sayfa 367] Bir kiralama iþleminde
durum oldukça farklýdýr. Ev sahibi kiracýyý ne kadar dolandýrýrsa dolandýrsýn, bu zaten varolan, önceden üretilmiþ bir deðerin aktarýlmasýdýr,
ve ev sahibi ile kiracýnýn birlikte sahip olduklarý deðerlerin toplamý, önceki gibi ayný kalmaktadýr. Ýþçi emeðinin ürününün bir kýsmýnda, bu
emeðin karþýlýðý kapitalist tarafýndan deðerinin altýnda, üstünde ya da
tam karþýlýðýnda ödenmiþ olsun, bir miktar aldatýlmaktadýr; kiracý ise,
ancak, konuta deðerinden fazla vermek zorunda býrakýldýðý zaman
aldatýlýr. Dolayýsýyla, ev sahibi ile kiracý arasýndaki iliþkinin iþçi ile kapitalist
arasýndaki iliþkiye eþ tutulmasý, bunun tamamýyla yanlýþ konulmasýdýr.
Tam tersine, burada iki yurttaþ arasýnda olukça sýradan bir meta alýþveriþiyle ilgiliyiz ve bu alýþveriþ genel olarak metalarýn satýþýný ve özel
olarak taþýnmaz metaýn satýþýný yöneten ekonomi yasalarý uyarýnca
yürütülmektedir. Ýlk olarak evin ya da sözkonusu evin bir bölümünün
yapým ve bakým masraflarý hesaplanmakta; evin konumunun elveriþlilik
ölçüsünün belirlediði arsa deðeri bunu izlemekte; sonucu ise o anki arz
ve talep durumu belirlemektedir. Bu basit ekonomik iliþki prudoncumuzun kafasýnda þöyle ifade edilmektedir:
Bir kez yapýldýktan sonra ev, gerçek deðeri sahibine çok önceden
kira biçiminde fazlasýyla ödenmiþ olmasýna karþýn, toplumsal emeðin
belirli bir bölümü için kalýcý bir yasal tasarruf hakký hizmeti görür. Dolayýsýyla, örneðin elli yýl önce yapýlmýþ olan bir ev, bu dönem içersinde
kira kazancýyla ilk maliyet fiyatýnýn iki, üç, beþ, on ve daha çok katý fazlasýný karþýladýðý anlaþýlmaktadýr.
Ýþte gerçek Proudhon bütünüyle karþýmýzda. Ýlk olarak, kiranýn
yalnýzca bina maliyetleri üzerindeki faizi ödemeyeceði, ayný zamanda,
onarýmlar ile þüpheli alacaklar ve ödenmemiþ kiralar yanýsýra evin boþ
kaldýðý zamanlarýnda ortalama miktarýný ve son olarak da yokolacak
olan ve zamanla içinde oturulamaz ve deðersiz hale gelen bir eve yatýrýlan yapým sermayesini yýllýk taksitler halinde karþýlamak zorunda olduðu
unutulmaktadýr. Ýkinci olarak, kiranýn binanýn üzerinde yapýldýðý arsanýn
artan deðerinin faizini de ödemek zorunda olduðu ve dolayýsýyla bir kýsmýnýn arsa kirasýndan oluþturduðu unutulmaktadýr. Prudoncumuz, hemen bu farkýn [sayfa 368] toprak sahibinin herhangi bir katkýsý olmaksýzýn
yaratýldýðý için adil olarak ona deðil, bütünüyle topluma ait olduðunu
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ileri sürmektedir. Ancak böylelikle gerçekte toprak mülkiyetinin kaldýrýlmasýný talep ettiðini görmezlikten gelmektedir ki, bu konu, burada girmeye kalktýðýmýz takdirde bizi çok uzaklara götürecektir. Ve son olarak
bütün alýþveriþin hiç bir þekilde evin sahibinden satýnalýnmasý deðil,
yalnýzca belirli bir zaman için kullanýmýnýn satýnalýnmasýndan ibaret
olduðu olgusunu unutmaktadýr. Herhangi bir ekonomik olayýn içinde
cereyan ettiði gerçek, fiili koþullarla hiç bir zaman ilgilenmek zahmetine
katlanamamýþ olan Proudhon, doðal olarak belirli koþullar altýnda, bir
evin ilk maliyet fiyatýnýn elli yýl boyunca kira þeklinde nasýl elli katýndan
fazla ödendiðini de açýklayamamaktadýr. Bu hiç de güç olmayan sorunu
ekonomik açýdan inceleyip gerçekten ekonomi yasalarýyla çeliþip çeliþmediðini, çeliþiyorsa nasýl çeliþtiðini saptamak yerine, Proudhon, ekonomiden hukuk bilimine cüretli bir atlamaya baþvurmaktadýr: Bir kez
yapýldýktan sonra ev belli bir yýllýk ödemeye kalýcý bir yasal tasarruf
hakký hizmeti görmektedir. Bunun nasýl olduðu, evin nasýl bir yasal
tasarruf hakký haline geldiði konusunda Proudhon susmaktadýr. Ve oysa
bu onun tam açýklamasý gereken þeydir. Bu sorunu, incelemiþ olsaydý,
ne kadar kalýcý olursa olsun, dünyadaki tüm yasal haklarýn bile bir eve
50 yýl içinde maliyet bedelinin on katýný kira þeklinde geri almasýný saðlayacak gücü veremeyeceðini, oysa ancak (yasal hak olarak toplumsal
olarak kabul edilmiþ olan) ekonomik koþullarýn bunu gerçekleþtirebileceðini bulacaktý. Ve bununla yeniden baþlangýç noktasýna dönmüþ olacaktý.
Tüm prudoncu öðreti ekonomik gerçeklikten, hukuksal lafazanlýða, bu kurtarýcý atlayýþa dayanmaktadýr. Proudhonumuz, ekonomik
baðlantýlarýný yitirdiði her zaman ve bu her ciddi sorunda onun baþýna
gelmektedir yasalar alanýna sýðýnmakta ve ebedi adalete baþvurmaktadýr.
Proudhon, kafasýndaki adalet idealini, Justice éternelle [ebedi
adaleti] meta üretimine uygun düþen hukuk iliþkilerinden çýkartmakla
iþe baþlar: böylece de, hemen belirtelim, meta üretimi biçiminin adalet
kadar ebedi olduðunu bütün iyi vatandaþlara huzur verecek þekilde
tanýtlamýþ olur. [sayfa 369] Ardýndan, geriye döner ve yürürlükteki meta
üretim biçimini ve buna tekabül eden hukuk sistemini bu ideale uygun
olarak yeniden düzenlemenin yollarýný araþtýrýr. Maddenin bileþimindeki
ve ayrýþýmýndaki molekül deðiþmelerinin yürürlükteki yasalarýný
inceleyerek bu temel üzerinde belirli sorunlarý çözeceði yerde, bir kimyacý tutarak, maddenin bileþimi ve ayrýþýmýný, ebedi ideler, tâbi hal,
ve yakýnlýk aracýlýðý ile düzenlemek iddiasýnda bulunsa bu adam hakkýnda ne düþünürdük? Tefecilik, Justice éternelle [ebedi, adalete] équite
éternelle [ebedi hakkaniyete], mutualité éternelle [ebedi dayanýþmaya] ve öteki vérités éternellés [ebedi gerçeklere] aykýrýdýr dediðimiz
zaman, kilise bababalarýnýn, tefeciliðin, grâce éternelle [ebedi inayetle],
foi éternelle [ebedi inançla] ve la volonté éternelle de Dieu [Tanrýnýn
sonsuz iradesiyle] baðdaþamayacaðýný söylemelerinden aslýnda fazla
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bir þey bilmiþ olur muyuz? (Marx, Capital, Vol. I, s. 45.)
Bizim prudoncumuz* efendisi ve ustasýndan daha iyi deðildir:
Kira anlaþmasý, modern toplum yaþantýsýnda, hayvan vücutlarýnda kandolaþýmý kadar gerekli olan binlerce deðiþimden biridir. Doðal
olarak bu deðiþimlerin hak kavramýnýn etkisinde olmasý, bir baþka deyiþle, her yerde kesin adalet gerekleri uyarýnca yapýlmasý bu toplumun
çýkarýna olacaktýr. Bir baþka deyiþle, toplumun ekonomik yaþantýsýnýn,
Proudhonun deyiþiyle kendisini ekonomik hak düzeyine yükseltmesi
gereklidir. Gerçekte, bildiðimiz gibi bunun tam tersi olmaktadýr.
Marxýn prudonculuðu tam bu açýdan böylesine kýsa ve inandýrýcý
bir þekilde tanýmlamasýndan beþ yýl sonra, birisinin Alman dilinde böylesine boþ laf yýðýnýný hâlâ yayýnlýyor olmasý inanýlýr gibi mi? Bu saçmalar
ne anlama geliyor? Yalnýzca günümüz toplumunu yöneten ekonomik
yasalarýn uygulama sonuçlarýnýn yazarýn adalet duygusuna ters düþtüðü,
ve sorunun, bu durumu düzeltecek þekilde düzenlenmesi gibi bir dinsel
isteði savunduðu anlamýna geliyor. Evet kurbaðalarýn kuyruðu olsaydý
artýk kurbaða olmazlardý. Ve, [sayfa 370] kapitalist üretim biçimi de bir
hak kavramýna, yani iþçileri sömürme hakkýna sahip deðil midir? Ve
yazar bunun kendi hak kavramý olmadýðýný söylerse, bir adýl ilerlemiþ
olur muyuz?
Ama konut sorununa geri döneli. Prudoncumuz þimdi hak
kavramýný baþýboþ býrakmakta ve bize aþaðýdaki dokunaklý hitabý
sunmaktadýr:
O pek yüceltilen yüzyýlýmýzýn bütün kültürü içinde, büyük kentlerde nüfusun %90ýndan fazlasý benim diyebileceði bir yere sahip olmayýþý
gerçeðinden daha korkunç bir saçmalýk olamadýðýný ileri sürebiliriz.
Manevi ve ailevi varlýðýn gerçek düðüm noktasý, aile ocaðý ve yuva, toplumsal girdapla silinip süpürülmektedir. ... Bu açýdan, vahþilerden çok
gerideyiz. Maðara adamýnýn maðarasý, Avustralyalýnýn kilden kulübesi,
Hintlinin kendi ocaðý varken, modern proletarya pratikte havada asýlý
durmaktadýr. vb..
Bu acý yakýnmada prudonculuðu tüm gerici biçimiyle buluyoruz.
Modern devrimci proleter sýnýfýn yaratýlmasý için, geçmiþin iþçisini topraða
baðlayan baðýn kesilmesi kesinlikle zorunluydu. Dokuma tezgahýnýn
yanýsýra küçük evi, bahçesi ve tarlasýna sahip olan el dokumacýsý, bütün
acýlara ve siyasal baskýlara karþýn, sessiz, halinden memnun dindar ve
onurlu bir insandý; zenginlere, rahiplere ve devlet yetkililerine þapkasýný
çýkarýrdý ve aslýnda tam bir köleydi. Önceleri topraða zincirlenmiþ olan
iþçiyi tümüyle mülksüz bir proleter, bütün geleneksel ayakbaðlarýndan
kurtarýlmýþ, bir kuþ kadar özgür hale dönüþtüren tam da bu modern
büyük sanayidir; iþçi sýnýfý sömürüsünün sonal biçimi içinde, kapitalist
üretim içinde alaþaðý edebilecek biricik koþullarý yaratan iþte tam da bu
* A. Mülberger. -Ed.
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ekonomik devrimdir. Ve bu gözüyaþlý prudoncu, gelerek, iþçilerin aile
ocaðý ve yuvalarýndan uzaklaþtýrýlýþý için, bu sanki onlarýn entelektüel
kurtuluþunun en birinci koþulu deðil de büyük bir gerilemeymiþ gibi
yakýnmaktadýr.
27 yýl önce, Ýngilterede Ýþçi Sýnýfýnýn Durumunda, 18. yüzyýlda
Ýngilterede gerçekleþtiði þekliyle, iþçilerin tam bu aile ocaðý ve yuvalarýndan uzaklaþtýrýlýþý sürecini ana çizgileriyle açýklamýþtým. Böyle yapmakla
toprak ve fabrika [sayfa 371] sahiplerinin sorumlu olduklarý kötülükler ve
bu kovulmanýn ilk olarak, ilgili iþçiler üzerindeki kaçýnýlmaz, maddi ve
manevi, yýkýcý etkileri de orada gerektiði gibi açýklanmýþtýr. Ancak, o
koþullarda kesin olarak zorunlu bir tarihsel evrim süreci olan bunu
vahþilerin de altýnda bir gerileme olarak düþünmek aklýma gelir miydi?
Olanaksýz. 1872nin Ýngiliz proleteri 1772nin aile ocaðý ve yuvasýyla
kýrsal dokumacýsýndan ölçülmeyecek kadar yüksek bir düzeydedir. Ve
maðarasýyla maðara adamý, kilden kulübesiyle Avustralyalý, ya da kendi
ocaðýyla Hintli, hiç bir þekilde bir Haziran Ayaklanmasýný ya da bir Paris
Komününü gerçekleþtirebilir miydi?
Ýþçilerin durumunun kapitalist üretimin geniþ çapta uygulanmasýndan beri bütünüyle maddi olarak kötüleþtiðini yalnýzca burjuvazi
kuþkuyla karþýlamaktadýr. Yalnýzca bu nedenle geriye dönerek (ayný
þekilde çok yetersiz olan) Mýsýrýn zenginliklerine,254 yalnýzca köle ruhlar
yaratmýþ olan kýrsal küçük sanayie, ya da vahþilere özlemle bakmamýz
gerekli mi? Tam tersine yalnýzca modern büyük sanayi tarafýndan yaratýlan, onu topraða zincirleyenler de dahil olmak üzere miras kalan tüm
kýsýtlamalardan kurtarýlmýþ ve büyük kentlerde kümelenmiþ olan proletarya, bütün sýnýf sömürüsüne ve sýnýf egemenliðine son verecek olan
büyük toplumsal dönüþümü gerçekleþtirebilir. Eski kýrsal el dokumacýlarý,
aile ocaklarý ve yuvalarýyla bunu hiç bir þekilde yapamaz; onu yapma
isteklerinden sözetmek þöyle dursun, böyle bir fikri hiç bir þekilde
kavrayamazlardý bile.
Öte yandan, Proudhon için, son yüzyýlýn tüm sanayi devrimini, el
emeði yerile makineyi koyan ve emeðin üretkenliðini bin kat artýran
buhar gücünün ve büyük-ölçekli fabrika üretiminin sokulmasý, gerçekte
hiç bir zaman olmamasý gereken çok kýnanacak bir olaydýr. Küçükburjuva Proudhon, herkesin anýnda tüketilebilen ve pazarda deðiþilebilen
ayrý ve baðýmsýz bir ürün ürettiði bir dünya özlemektedir. Böylece, herkes
emeðinin tam karþýlýðýný, bir baþka ürün cinsinden aldýðý için ebedi
adalet yerine gelmekte, ve olabilecek en iyi dünya yaratýlmaktadýr.
Ama, Proudhonun olabilecek bu en iyi dünyasý, çok önceden, bütün
büyük sanayi dallarýnda bireysel emeði yoketmiþ olan, daha küçük ve
hatta [sayfa 372] en küçük dallarýný her gün giderek daha çok ortadan
kaldýran, bunun yerine makineyle desteklenen toplumsal emeði ve iþlenmeye hazýr doða güçlerini koyan, ve anýnda deðiþilebilen ya da tüketilebilen sonal ürün ellerinden geçmek zorunda olduðu pek çok bireyin
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ortak çalýþmasý olan, sýnai geliþmenin ilerlemesiyle daha tomurcuk iken
koparýlmýþ ve ayaklar altýnda ezilmiþtir. Ve iþte tam da bu sanayi devrimi
sayesinde insan emeðinin üretici gücü insanlýk tarihinde ilk kez olarak
öylesine yüksek bir düzeye yükselmiþtir ki, tümü içinde rasyonel bir
iþbölümü varsayýmýyla, yalnýzca toplumun her üyesi için bol tüketim ve
büyük yedek fonu için deðil, ayrýca her bireye yeterli boþ zaman býrakarak, tarihsel olarak miras kalan kültürün bilim, sanat, iliþki biçimleri
gerçekten korunmaya deðer [öðelerinin] yalnýzca korunmasý deðil, egemen sýnýflarýn tekeli olmaktan çýkarýlýp bütün toplumun ortak malý haline
dönüþtürülmesi ve daha da geliþtirilmesi için yeterli üretim yapýlmasý
olanaðý vardýr. Ve belirleyici nokta buradadýr: insan emeðinin üretici
gücü bu düzeye yükseldikten sonra, bir egemen sýnýfýn varlýðý için tüm
mazeretler ortadan kalkmaktadýr. Ensonu, sýnýf farklarýnýn savunulmasýnda sonal dayanak her zaman için [þu olmuþtur]: toplumun entelektüel
çalýþmalarý ile ilgilenecek zamana sahip olmasý için günlük gereksinmenin üretimi ile kendini yormayacak bir sýnýf gereklidir. Þimdiye kadar
büyük tarihsel gerekçeye sahip olan bu iddia, son yüzyýlýn sanayi devrimi
ile bir darbede ve tümüyle kökünden kesilip atýlmýþtýr. Bir egemen sýnýfýn varlýðý, her gün sýnai üretim güçlerinin, ve ayný þekilde, bilim, sanat
ve özellikle kültürel iliþki biçimlerinin geliþmesine daha büyük engel
teþkil etmektedir. Bizim modern burjuvamýzdan daha kabasýna raslanmamýþtýr.
Bütün bunlar dostumuz Proudhon için hiç bir þey ifade etmiyor.
O ebedi adaletten baþka bir þey istemiyor. Herkes kendi ürünü karþýlýðýnda emeðinin tam karþýlýðýný, emeðinin tam deðerini alacaktýr. Ancak bunu bir modern sanayi ürününde hesaplamak karmaþýk bir iþtir.
Çünkü modern sanayi, eski bireysel el zanaatlarýnda sonal üründe açýkça
görünen bireyin toplam ürün içindeki özel payýný gizlemektedir. Ayrýca
modern sanayi, Proudhonun bütün sisteminin [sayfa 373] üzerine kurulu
olduðu bireysel deðiþimi, yani bir ötekinden ürününü tüketmek amacýyla
alan iki üretici arasýndaki dolaysýz deðiþimi giderek ortadan kaldýrmaktadýr. Dolayýsýyla, prudonculuðun tümünde gerici bir çizgi izlenmektedir;
sanayi devrimine karþý bir nefret ve basan açýk, bazan kapalý bir þekilde
dile getirilen, bütün modern sanayii bunlar makineleri, mekanik tezgahlar ve diðer iþleri aforoz ederek eski, saygýdeðer el emeðine geri
dönülmesi isteði. Bu durumda, üretici gücümüzün binde 999unu kaybedecekmiþiz, bütün insanlýk mümkün olan en kötü emek esaretine
mahkum olacakmýþ, açlýk genel bir kural haline gelecekmiþ  deðiþimi,
herkesin emeðinin tam karþýlýðýný alacak þekilde düzenledikten ve
ebedi adalet gerçekleþtikten sonra bütün bunlarýn ne önemi var?
Fiat Justitia, pereat mundus!
Bütün dünya yokolsa da adalet yerine gelsin!
Ve, uygulanmasý herhangi bir þekilde mümkün olsaydý, bu prudoncu karþý-devrimde dünya yokolacaktý.
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Ancak, besbelli ki modern büyük sanayi ile belirlenen toplumsal
üretimle bile, bu deyimin herhangi bir anlamý varsa, herkese emeðinin
tam karþýlýðýnýn garantilenmesi mümkündür. Her ayrý iþçinin kendi
emeðinin tam karþýlýðýnýn sahibi olmasý deðil de tümüyle iþçilerden
oluþan toplumun bütününün, üyeleri arasýnda kýsmen tüketim için daðýttýðý, kýsmen üretim araçlarýný yenileme ve çoðaltmak için kullandýðý, ve
kýsmen üretim ve tüketim için bir yedek fon olarak biriktirdiði emeklerinin toplam ürününe sahip olmasý þeklinde geniþletilmesi halinde ancak
bu deyimin bir anlamý olacaktýr.
*
Yukarda söylenenlerden sonra, prudoncumuzun büyük konut
sorununu nasýl çözeceðini zaten önceden biliyoruz. Bir yandan, karþýmýzda artýk vahþilerden de geri olmamamýz için her iþçinin kendi malý olan
bir eve sahip olmasý istemi var. Öte yandan gerçekte olduðu gibi, bir
evin ilk maliyet bedelinin kira þeklinde iki, üç, beþ ya da on katý geri
ödenmesinin bir yasal hakka dayandýðý ve yasal tasarruf hakkýnýn [sayfa
374] ebedi adaletle çeliþtiði güvencesine sahibiz. Çözüm basit: yasal
tasarruf hakkýný ortadan kaldýrýr, ve ebedi adalet sayesinde ödenen kiranýn meskenin kendi maliyeti hesabýna dayanan bir ödemenin yapýlmasýný ilân ederiz. Eðer kiþi öncüllerini, sonucu önceden içerecek þekilde
düzenlemiþse o zaman hiç kuþkusuz önceden hazýrlanmýþ sonucu,
çýkýndan çýkarýp, böbürlenerek bunun sonucu olduðu sarsýlmaz mantýða
iþaret etmek, herhangi bir þarlatanýn sahip olduðundan fazla bir beceri
gerektirmez.
Ve burada da öyle olmaktadýr. Kiralanmýþ meskenlerin ortadan
kaldýrýlmasý bir zorunluluk olarak ileri sürülmekte ve her kiracýnýn kendi
meskeninin sahibi haline dönüþtürülmesi bir istem þeklinde ifade
edilmektedir. Bunu nasýl yapacaðýz? Çok basit:
Kiralanmýþ meskenler geri satýnalýnacaktýr. ... önceki ev sahibine
evinin deðeri son kuruþuna kadar ödenecektir. Kira, önceden olduðu
gibi, kiracýnýn kalýcý sermaye hakký için (ödediði) haracý temsil ederken,
kiralanmýþ meskenin geri satýnalýnacaðý açýklandýðý günden itibaren kiracý tarafýndan ödenen ayný sabit miktar kendi mülkiyetine geçmiþ olan
mesken için ödenen yýllýk taksit olacaktýr. ... Toplum ... bu yolla kendini
özgür ve baðýmsýz mesken sahipleri topluluðuna dönüþtürmektedir.
Prudoncu, ev sahibinin çalýþmadan toprak kirasý ve eve yatýrdýðý
sermayeden faiz almasýný ebedi adalete karþý iþlenmiþ bir suç saymaktadýr. Bunun sona ermesi gerektiðini, artýk eve yatýrýlan sermayenin faiz,
satýnalýnmýþ taþýnmaz mal mülkiyetini temsil ettiði için de toprak rantý
getirmemesi gerektiðini öne sürmektedir. Þimdi günümüz toplumunun
temeli, kapitalist üretim biçiminin, bundan hiç bir þekilde etkilenmediðini
görüyoruz. Ýþçi sömürüsünün döndüðü eksen iþgücünün kapitaliste
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satýlmasý ve kapitalistin bu alýþveriþi kullanýþý, yani iþçiyi ödenmiþ iþgücünün karþýlýðý olandan çok fazla üretmeye zorlamasý gerçeðidir. Daha
sonra toprak kirasý, ticari kâr, sermaye faizi, vergi, vb., biçimlerinde kapitalist ve hizmetkârlarýnýn çeþitli türleri arasýnda bölüþtürülen artý-deðeri
yaratan iþte kapitalist ve iþçi arasýndaki bu alýþveriþtir. Ve þimdi prudoncumuz gelerek, bir tek tür kapitalistin, o da, dolaysýz olarak iþgücü satýnalmayan ve [sayfa 375] dolayýsýyla artý-deðer yaratýlmasýna da neden olmayan bir kapitalist (türünün) kâr yapmasýný ya da faiz almasýný engelleyebilirsek, bunun bir adým ilerleme olacaðýna inanmaktadýr. Ev sahipleri,
toprak kirasý ve faiz alma olasýlýklarýndan, yarýn yoksun býrakýlsalar dahi,
iþçi sýnýfýndan alýnan ödenmemiþ emek miktarý kesinlikle ayný kalacaktýr.
Ancak, bu prudoncumuzun þunu ileri sürmesini engellememektedir:
Dolayýsýyla kiralanmýþ meskenlerin ortadan kaldýrýlmasý devrimci
fikrin doðurduðu en verimli ve görkemli amaçlardan biridir ve sosyaldemokrasinin birincil istemlerinden biri haline gelmelidir.
Bu, tümüyle, gýdaklamalarý her zaman yumurtladýðý yumurtalarýn
büyüklüðüyle ters orantýda olan Proudhon ustanýn pazar yeri çýðýrtkanlýðýnýn týpatýp aynýdýr.
Ve þimdi her iþçi, küçük-burjuva ve burjuva, yýllýk taksitler ödeyerek, meskenin önce kýsmen, sonra tamamen sahibi olmaya zorlansaydý,
iþler ne kadar güzel olurdu, düþünün bir! Büyük sanayi, ama küçük iþçi
evlerinin bulunduðu ve her evli iþçinin kendisine ait küçük bir evi iþgal
ettiði Ýngilterenin sanayi bölgelerinde bunun belki de bir anlamý olabilirdi. Ancak Paris ve Kýtadaki büyük kentlerin çoðundaki küçük sanayi,
herbirinde on, yirmi ya da otuz ailenin birarada yaþadýðý büyük evlerle
tamamlanmaktadýr. Kiralanmýþ meskenlerin satýnalýnacaðýnýn açýklandýðý
dünyayý özgürleþtiren karar gününde Peterin Berlinde bir mühendislik
içinde çalýþtýðýný varsayalým. Bir yýl sonra, isterseniz Hamburger Tor
dolayýnda bir yerde bir evin beþinci katýnda küçük bir odadan oluþan
dairesinin onbeþte-birine sahip olsun. Ardýndan iþini kaybeder, ve kýsa
bir süre sonra kendini Hannoverde Pothofta avluya bakan nefis
manzarasýyla bir evin üçüncü katýnda benzer bir dairede bulur. Orada
beþ ay kaldýktan sonra bu malýn ancak 1/36sýný ele geçirmiþtir ki, bir
grev onu Münihe yollayarak 11 aylýk bir ikâmet [sonunda] OberAngergasse arkasýnda sokak seviyesinde oldukça sýkýcý bir meskenin
mülkiyetinin tam olarak 11/180ine sahip olmaya zorlar. Þimdi iþçiler
arasýnda çok sýk görünen türden daha sonraki iþ deðiþtirmeler onu St.
Gallende daha az cazip olmayan bir evin 7/360ý, Leedsdeki bir diðerinin
23
/180i, ve Seraingde bir üçüncü dairenin, ebedi adaletin yakýnacak
347
[sayfa 376] hiç bir þeyi olmamasý için tam olarak hesaplanmýþ olan,
/
ü
ile
donatmýþtýr.
Ve
þimdi,
bu
dairelerdeki
hisselerin
bizim
Petere
56.223
ne yararý var? Ona bu hisselerin gerçek deðerini kim verecek? Bir zamanlar onun olan çeþitli dairelerdeki diðer hisselerin sahip ya da sahiplerini nerede bulacak? Ve, katlarýnda diyelim ki, yirmi daire bulunan, ve
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satýnalma dönemi sona erip kiralanmýþ daireler ortadan kaldýrýldýktan
sonra bütün dünyaya daðýlmýþ olan belki de üçyüz kýsmi sahibe ait
olan herhangi bir büyük eve iliþkin mülkiyet iliþkileri tam olarak nedir?
Prudoncumuz, o zaman geldiðinde, herhangi birine, herhangi bir zaman,
herhangi bir emek ürününün tam emek karþýlýðýný verecek olan prudoncu deðiþim bankasýnýn varolacaðýný, ve dolayýsýyla, bir dairedeki bir
hissenin de tam deðerini ödeyeceðini söyleyecektir. Ancak, ilk olarak,
konut sorunu üzerindeki makalelerde hiç deðinilmediði için burada
prudoncu deðiþim bankasýyla hiç bir þekilde ilgili deðiliz, ve ikinci olarak,
bu, birisi bir meta satmak istediðinde her zaman zorunlu olarak tam
deðeri karþýlýðýnda bir alýcý bulacaðý gibi garip bir yanlýþa dayanmaktadýr,
ve üçüncü olarak, Proudhon onu icat etmeden önce Ýngilterede Labour
Exchange Bazaar255 adý altýnda bir kezden fazla iflas etmiþtir
Ýþçinin konutunu satýnalmasý gerektiði kavramýnýn tümü, bir kez
daha prudonculuðun zaten belirtilmiþ olan temel gerici görüþüne dayanmaktadýr ki, buna göre modern büyük sanayi tarafýndan yaratýlan koþullar saðlýksýz bir büyümedir, ve toplumun zorla yani, yüzyýldan beri
izlemekte olduðu eðilimin tersine, eski kararlý bireysel el zanaatlarýnýn
genel kural olduðu ve genel olarak yokolan ve genel olarak söylemek
gerekirse halen yokolmaya devam eden küçük sanayiin idealleþtirilmiþ
bir restorasyonundan baþka bir þey olmayan bir duruma getirilmesi gerekir. Bir kez iþçiler bu istikrarlý koþullar içine itildikten ve toplumsal
girdap mutlu bir þekilde ortadan kaldýrýldýktan sonra, iþçi, yeniden doðal olarak aile ocaðý ve yuva mülkiyetinden yararlanabilir, ve yukardaki
satýnalma teorisi daha az saçma görünür. Ancak Proudhon, bütün
bunlarý gerçekleþtirmek için ilk olarak dünya tarihinin saatini yüzyýl geri
almasý gerektiðini, ve bunu yaptýðý takdirde günümüz iþçisini büyükbüyük-büyük-babalarýnýn [sayfa 377] olduðu gibi öylesine dargörüþlü,
sürünen, gizlenen köle ruhlar haline dönüþtüreceðini unutmaktadýr.
Ancak, konut sorununun bu prudoncu çözümü herhangi bir akýlcý
ve pratikte uygulanabilir kapsam içerdiði kadarýyla, bugün zaten
uygulanmaktadýr, ama bu gerçekleþme devrimci fikrin rahminden
deðil, büyük burjuvalarýn kendilerinden çýkmaktadýr. Yetkin bir Ýspanyol
gazetesini, Madridde çýkan 16 Mart 1872 tarihli La Emmancipaciônu256
dinleyelim:
Konut sorununu çözmede, Proudhon tarafýndan önerildiði þekliyle ilk bakýþta gözkamaþtýran, ancak daha yakýndan incelendiðinde
son derece yetersizliði ortaya çýkan, bir diðer yol daha vardýr. Proudhon,
kiracýlarýn taksit planýyla alýcýlara dönüþtürülmesini, yýlda ödenen kiranýn
belirli bir meskenin satýn-alma ödemesinin bir taksidi olarak kaydedilmesini, ve böylelikle belirli bir zaman sonra kiracýnýn ev sahibi haline
gelmesini önermektedir. Proudhonun çok devrimci olarak kabul ettiði
bu yöntem, bütün ülkelerde, kirayý artýrarak evlerin deðerinin iki ve üç
katýný saðlayan spekülatörlerin þirketlerince uygulanmaktadýr. Kuzey-
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Doðu Fransada M. Dollfus ve diðer büyük imalatçýlar bu sistemi yalnýzca para kazanmak için deðil, ayrýca kafalarýnýn gerisindeki bir siyasal
nedenle uygulamýþlardýr.
Egemen sýnýfýn en akýllý liderleri, kendileri için proletaryaya karþý
bir ordu kurmak amacýyla, her zaman için çabalarýný küçük mülk sahiplerinin sayýsýný artýrmaya yöneltmiþlerdir. Son asrýn burjuva devrimleri,
asiller ile kilisenin büyük topraklarýný, Ýspanyol cumhuriyetçilerinin hâlâ
varolan büyük topraklara yapmayý önerdikleri gibi küçük parçalara
bölmüþ, ve böylece o günden beri toplumdaki en gerici unsur ve kentsel
proletaryanýn devrimci hareketine kalýcý bir engel olan bir küçük toprak
sahipleri sýnýfý yaratmýþtýr. Napoléon III müstakil kamu borç tahvillerinin
birim deðerini azaltarak kentlerde benzer bir sýnýf yaratmayý amaçlamýþ
ve M. Dollfus ve meslektaþlarý da, iþçilerine yýllýk taksitlerle ödenecek
küçük meskenler satarak onlardaki bütün devrimci ruhu boðmaya, ve
ayný zamanda bu mülk sayesinde onlarý içinde bir kez çalýþtýklarý fabrikaya baðlamaya çalýþmýþlardýr. Dolayýsýyla, Proudhon planý iþçi sýnýfýna
herhangi bir refah [sayfa 378] getirmekten uzak olduðu gibi, hatta doðrudan
doðruya onun aleyhine dönüþmüþtür.*
O halde konut sorunu nasýl çözümlenecek? Günümüz toplumunda her hangi bir diðer toplumsal sorunun çözüldüðü gibi: arz ve talebin
tedrici ekonomik ayarlanmasý ile, sorunu her zaman yeniden yaratan
ve dolayýsýyla çözüm olmayan bir çözüm ile. Bir toplumsal devrimin,
bu sorunu nasýl çözeceði, yalnýzca her durumdaki özel koþullara dayanmamaktadýr, ama ayný zamanda, en önemlilerinden biri, kent ve kýr
arasýndaki çeliþkinin ortadan kaldýrýlmasý olan, çok daha geniþ kapsamlý
sorunlarla da ilgilidir. Gelecekteki toplumun düzenlenmesi için ütopik
sistemler yaratýlmasý bizim görevimiz deðildir, sorunu burada ele almak
son derece boþ olacaktýr. Ancak bir þey kesindir; rasyonel kullanýmý
varsayýmýyla, büyük kentlerde, herhangi bir gerçek konut darlýðýný
anýnda giderecek mesken için yeterli bina zaten vardýr. Bu doðal olarak,
ancak, mevcut sahiplerin mülksüzleþtirilmesiyle, yani onlarýn evlerine
evsiz iþçileri ya da bugünkü evlerinde aþýrý derecede kalabalýk olan iþçileri yerleþtirerek olabilir. Proletarya, siyasal güç kazanýr kazanmaz kamu
çýkarlarý uðruna alýnacak böyle bir önlemin uygulanmasý, mevcut devletçe yapýlan diðer kamulaþtýrmalar ve yerleþtirmeler kadar kolay olacaktýr.
* Konut sorununun iþçiyi kendi evine baðlayarak çözme yolunun nasýl kendiliðinden
büyük ya da hýzla büyüyen Amerikan kentlerinin yakýnlarýnda doðduðu Eleanor Marx-Avalingin
Indianapolisten, 28 Kasým 1886 tarihli bir mektubundaki aþaðýdaki pasajlarda görülmektedir:
Kansas Cityde, ya da yakýnýnda, herbiri yaklaþýk olarak üç oda içeren, hâlâ çölde bulunan bazý
sefil, küçük tahta kulübeler gördük; arsa bedeli 600 dolardý ve ancak o küçük evin büyüklüðündeydi; kulübenin bedeli de bir ikinci 600 dolardý, yani birlikte, kentten bir saat uzaklýkta,
çamurlu bir çöl içindeki o küçük sefil þey için 4.800 mark. Bu yolla iþçilerin bu meskenleri
almak için dahi aðýr ipotek borçlarý altýna girmeleri gerekmekte ve böylece iþverenlerin açýkça
kölesi haline gelmektedirler. Evlerine baðlýdýrlar, uzaklaþamazlar, ve kendilerine sunulan çalýþma
koþullarý ne olursa olsun tahammül etmek zorundadýrlar. [1887 baskýsýna Engelsin notu.]
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*
Ancak, prudoncumuz konut sorunundaki önceki baþarýlarý ile
tatmin olmamýþtýr. Sorunu yer düzeyinden, daha yüksek sosyalizm
alanýna yükseltip, bunun, orada da [sayfa 379] toplumsal sorunun yaþamsal
bir küçük parçasý olduðunu tanýtlamak zorundadýr:
Þimdi sermaye veriminin, örneðin bütün sermayeler üzerindeki
faizi yüzde-bir ile sabitleþtiren, ancak dikkatinizi çekerim, bu faiz haddini
giderek sýfýr noktasýna yaklaþtýrma eðilimi olan bir geçici yasa ile ergeç
olacaðý gibi boynuzlarýndan yakalandýðýný varsayalým, öyle ki, sonuç
olarak sermayenin devri için gerekli olan emekten fazla hiç bir þey
ödenmeyecektir. Bütün öteki ürünler gibi, ev ve konutlar da doðal olarak
bu yasanýn uygulama alanýna dahil edilmiþtir. ... Bizzat evin sahibi bir
satýþý kabul edecek ilk kiþi olacaktýr, çünkü aksi takdirde, evi kullanýlmayacak ve ona yatýrýlan sermaye tamamýyla yararsýz olacaktýr.
Bu pasaj, prudoncu elkitabýnýn temel maddelerinden birini
içermekte ve onun için de etkin olan karýþýklýðýn çarpýcý bir örneðini
sunmaktadýr.
Sermayenin üretkenliði, Proudhonun eleþtirmeksizin burjuva
iktisatçýlarýndan aldýðý bir saçmalýktýr. Gerçekten, burjuva iktisatçýlarý
da, emeðin bütün zenginliðin kaynaðý ve bütün metalarýn deðer ölçüsü
olduðu önerisi ile baþlamaktadýrlar; ama ayný þekilde, bir sýnai ya da el
zanaatlarý iþine sermaye yatýran kapitalistin nasýl olup da bunun sonunda
yalnýzca yatýrdýðý sermayeyi deðil, ama ayrýca onun üstünde bir kârý
geri aldýðýný açýklamak zorundadýrlar. Sonuç olarak, her tür çeliþkiye
bulaþmak ve sermayeye de belli bir üretkenlik atfetmek zorunda kalýrlar.
Proudhonun burjuva ideolojisi ile nasýl tümüyle sarmaþ dolaþ
olduðunu, sermayenin üretkenliðine iliþkin bu sözleri devralmasý gerçeðinden daha açýkça hiç bir þey tanýtlayamaz. Sözde sermayenin
üretkenliði (günümüz toplumsal iliþkileri altýnda, onlarsýz sermaye dahi
olmayacaðý), ücretli iþçinin ödenmemiþ emeðini alabilmesi için ona
atfedilen nitelikten baþka bir þey olmadýðýný daha en baþýnda görmüþtük.
Ancak, Proudhonun burjuva iktisatçýlarýndan ayrýldýðý nokta,
sermayenin üretkenliðini onaylamamasý, ama tam tersine, onda ebedi
adaletin bir ihlalini görmesidir. Ýþçinin emeðinin tam karþýlýðýný almasýný
engelleyen iþte bu üretkenliktir. Dolayýsýyla ortadan kaldýrýlmasý gerekir.
Ama nasýl? [sayfa 380] Zorunlu bir yönetmelik ile faiz oranýný düþürerek ve
sonunda sýfýra indirerek. Ardýndan, prudoncumuza göre sermaye artýk
üretken olmayacaktýr.
Borç verilmiþ para-sermayenin faizi, kârýn ancak bir kýsmýdýr; ticari ya da sýnai sermayenin kârýn, kapitalist sýnýf tarafýndan iþçi sýnýfýndan
ödenmemiþ emek þeklinde alýnan artý-deðerin ancak bir kýsmýdýr. Faiz
oranýný yöneten ekonomik yasalar, artý-deðer oranýný yöneten yasalardan,
ayný tür bir toplumun yasalarýnda olabileceði kadar baðýmsýzdýr. Ancak
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bu artý-deðerin tek tek kapitalistler arasýndaki daðýlýmýna gelince, iþlerinde diðer kapitalistler tarafýndan verilmiþ büyük miktarda sermaye bulunan sanayiciler ve tüccarlar için diðer bütün þeyler ayný kalmak koþuluyla kârýn, faiz oranýnýn düþtüðü ölçüde yükselmesi gerekir. Dolayýsýyla
faizin azaltýlmasý ve sonunda ortadan kaldýrýlmasý, gerçekte hiç bir þekilde, sözde sermaye üretkenliðini boynuzlarýndan yakalayamayacaktýr. Ýþçi sýnýfýndan alýnan ödenmemiþ artý-deðerin tek tek kapitalistler
arasýndaki daðýlýmýný yeniden düzenlemekten baþka bir þey yapmayacaktýr. Sýnai kapitaliste karþý iþçiye deðil, rantiyeye karþý sýnai kapitaliste
bir üstünlük verecektir.
Yasal hareket noktasýndan, Proudhon, bütün ekonomik gerçekleri
olduðu gibi, faiz oranýný toplumsal üretim koþullarý ile deðil, bu koþullarýn
genel ifadesini bulduðu devlet yasalarý ile açýklamaktadýr. Devlet yasalarý
ile toplumdaki üretim koþullarý arasýndaki iliþkiye dair herhangi bir seziþten yoksun olan bu görüþ açýsýndan, bu devlet yasalarý, zorunlu olarak,
herhangi bir anda tam karþýtlarý ile ayný þekilde ikame edilebilecek
tamamýyla keyfi emirler olarak görülmektedir. Dolayýsýyla, Proudhon
için bunu yapacak güce sahip olur olmaz faiz oranýný yüzde-bire indirecek bir kararname çýkarmaktan kolay bir þey yoktur. Ve diðer tüm
toplumsal koþullar ayný kaldýðý takdirde, bu prudoncu kararname sadece
kâðýt üzerinde var olacaktýr. Faiz oraný, bütün kararnamelere karþýn,
bugün baðlý olduðu ekonomi yasalarý ile yönetilmeye devam edecektir.
Kredi itibarý olan kiþiler, eskiden olduðu gibi, koþullar uyarýnca
yüzde-iki, üç, dört ve daha yükseðine kredi almaya devam edecek ve
tek fark, rantiyelerin, yalnýzca davacý [sayfa 381] olmasý beklenmeyen kiþilere
para verme konusunda çok dikkatli davranmalarý olacaktýr. Ayrýca bu
büyük sermayeyi üretkenliðinden yoksun kýlma planý daðlar kadar
eskidir; faiz oranýný sýnýrlamaktan baþka bir amacý olmayan, ve o zamandan buyana, uygulamada sürekli olarak ihlal edildiði ya da boþluklarýndan yararlanýldýðý için her yerde yürürlükten kaldýrýlan tefecilik
yasalarý kadar eskidir, ve devlet toplumsal üretim yasalarý karþýsýnda
çaresizliðini itiraf etmek zorunda kalmýþtýr. Ve bu ortaçaða ait ve iþlemeyen yasalarýn yeniden uygulanmasý sermaye üretkenliðini boynuzlarýndan yakalamaktýr? Ne kadar yakýndan incelenirse prudonculuðun o
kadar gerici olduðu görülmektedir.
Ve bu yolla faiz oraný böylelikle sýfýra indirilince, ve dolayýsýyla
sermaye faizi ortadan kaldýrýlýnca, sermayenin devri için gereken emekten fazla hiç bir þey ödenmeyecektir. Bu, sözde, faizin ortadan kaldýrýlmasýnýn kârýn ve hatta artý-deðerin ortadan kaldýrýlmasýna eþit olduðu
anlamýna gelmektedir. Ancak, faizin kararname ile ortadan kaldýrýlmasý
gerçekten mümkün olsaydý, sonuç ne olurdu? Rantiye sýnýfýnýn sermayelerini, avans olarak borç vermeleri için artýk hiç bir neden kalmaz, ama
bunu kendi hesaplarýna kendi sýnai iþletmelerine ya da anonim þirketlere
yatýrýrlardý. Ýþçi sýnýfýndan kapitalist sýnýf tarafýndan sýzdýrýlan artý-deðer
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miktarý ayný kalýr; yalnýzca daðýlýmý, o da çok deðil, deðiþirdi.
Gerçekte prudoncumuz daha þimdiden, burjuva toplumunda mal
alýmýnda, ortalama olarak sermaye devri için gerekli-emekten (sözkonusu malýn üretimi için gerekli olan, þeklinde okunmalýdýr) fazla hiç bir
þeyin ödenmediðini görememektedir. Emek bütün metalarýn deðer
ölçüsüdür, ve günümüz toplumunda piyasa dalgalanmalarý dýþýnda
toplam olarak metalar için onlarýn üretiminde gerekli-emekten fazla
ortalama bir ödeme yapýlmasý kesinlikle olanaksýzdýr. Hayýr, hayýr, sevgili
prudoncum, güçlük baþka yerde yatýyor. Bu, (sizin karmaþýk terminolojinizi kullanarak) sermayenin devri için gerekli emekin tümüyle
ödenmemiþ olmasý gerçeðinde yatýyor! Bunun nasýl olduðu (konusunda)
Marxa bakabilirsiniz. (Capital, Vol. I, s. 128-60).
Ancak bu yeterli deðil. Sermaye faizi [Kapitalzins] [sayfa 382] ortadan
kaldýrýlýrsa, ev kirasý [Mietzins]* onunla birlikte ortadan kalkar; çünkü
bütün ürünler gibi, ev ve konutlar da doðal olarak bu yasanýn uygulama
alaný içindedir. Bu, tam, bir yýllýk gönüllü askerini çaðýran yaþlý binbaþýnýn
þu sözlerini andýrmaktadýr:
Doktor olduðunuzu duydum; evime zaman zaman gelebilirsiniz;
insanýn bir karýsý, yedi çocuðu olursa, her zaman onaracak bir þey bulunur.
Asker: Özür dilerim, binbaþý, ama ben bir felsefe doktoruyum.
Binbaþý: Benim için farketmez; doktor doktordur.
Prudoncumuz ayný þekilde davranmaktadýr; ev kiralarý [Mietzins]
ya da sermaye faizi [Kapitalzins], onun için hepsi ayný. Faiz faizdir;
doktor doktordur. Yukarda gördük ki, genellikle ev kirasý [Mietzins]
denilen, kira fiyatý [Mietpreis] aþaðýdakilerden oluþmaktadýr: 1° toprak
kirasý olan bir kýsým, 2° yapý yapanýn kârý da dahil, yapý sermayesinin
faizi olan bir kýsým, 3° onarým ve sigortaya giden bir kýsým, 4° kârý içeren
yapý sermayesinin, evin giderek yýprandýðý orana göre yýllýk taksitler
halinde amorti edecek bir kýsým.
Ve þimdi bizzat evin sahibinin bir satýþý kabul edecek ilk kiþi
olacaðýný, çünkü aksi takdirde evin kullanýlmayacaðý ve ona yatýrýlan
sermayenin tamamýyla yararsýz olacaðýný en kör olan bile açýkça görecektir. Hiç kuþku yok. Borç verilmiþ sermaye üzerindeki faiz kaldýrýlýrsa,
ev kirasýndan [Miete] kira faizi [Mietzins] olarak sözedilebileceði ve bu
tür kira faizinin gerçekte sermaye faizi olan bir kýsým içerdiði için,
bundan böyle hiç bir ev sahibi evi için bir kuruþluk kira alamayacaktýr.
Doktor doktordur. Alelade sermaye faizine iliþkin tefecilik yasalarý ancak
boþluklarýndan yararlanýlarak etkisiz hale getirilebilirken, uzaktan dahi
olsa ev kirasý oranýna deðinmemiþlerdir. Ýþi uzatmadan yeni tefecilik
yasasýnýn, yalnýzca basit sermaye faizini deðil ayný zamanda meskenlerin
karmaþýk ev kirasýný [Mietzins] da düzenleyeceði ve giderek ortadan
* Mietzins: (sözcük anlamý) kira faizi. -ç.
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kaldýracaðýný hayal etmek ise Proudhona özgüdür. O halde neden bu
tamamýyla yararsýz ev iyi bir para karþýlýðýnda ev sahibinden [sayfa 383]
satýnalýnýyor ve nasýl oluyor da böyle koþullarda ev sahibi, onarým masraflarýndan kurtulmak amacýyla bu tamamýyla yararsýz evi baþýndan atmak için kendisi para vermiyor  bu konuda karanlýkta býrakýlýyoruz.
Yüksek sosyalizm (Proudhon usta buna suprasosyalizm demiþtir)
alanýndaki bu büyük baþarýdan sonra prudoncumuz daha da yükseklerde uçmakta, kendini haklý görmektedir:
Þimdi artýk yapýlmasý gereken, böylesine önemli konumuza her
cepheden ýþýk tutmak için bazý sonuçlar çýkarýlmasýdýr.
Peki bu sonuçlar nedir? Faizin kaldýrýlmasýyla konut evlerin yararsýzlýðý kadar önceden söylenenlerle ilgisi olmayan þeyler. Yazarýmýzýn
görkemli ve ciddi üslubundan arýndýrýlýnca, bunlarýn, yalnýzca kiralanmýþ
konutlarýn satýnalýnmasý iþleminin kolaylaþtýrýlmasý için aþaðýdakilerin
arzulandýðý anlamýna gelmektedir: 1° konu üzerinde doðru istatistikler;
2° iyi bir çevre saðlýðý denetleme gücü; ve 3° yeni evlerin yapýmýný yüklenecek yapý iþçileri kooperatifleri. Bütün bunlar pek doðaldýr ki çok iyi
ve hoþtur, ancak bunlar, içine gizlendiði gözkamaþtýrýcý terimlere karþýn,
hiç bir þekilde prudoncu kafa karýþýklýðýnýn muðlaklýðýna tümüyle ýþýk
saçamamaktadýr.
Böylesine büyük iþler baþaran kiþi, Alman iþçilerine ciddi bir
öðütte bulunma hakkýna sahiptir:
Bize öyle geliyor ki, bu ve benzer sorunlar, sosyal-demokrasinin
ilgisine fazlasýyla layýktýr. ... Burada konut sorununda olduðu gibi, kredi,
devlet borçlarý, özel borçlar, vergiler gibi diðer ve eþit önemde konularda
da görüþlerine açýklýk getirmeye çalýþsýn, vb..
Dolayýsýyla, prudoncumuz burada bizi benzer sorunlar üzerine
tam bir dizi makale bekleyiþi ile karþý karþýya býrakmaktadýr, ve eðer
bunlarýn hepsini mevcut çok önemli sorun kadar derinlemesine incelerse, Volksstaat bir yýl için yeterli sayýya sahip olacaktýr, ancak biz bekleme
durumundayýz  hepsi þimdiye kadar söylenenlerle ayný kapýya çýkmaktadýr: sermaye faizi kaldýrýlacak ve onunla kamu ve özel borçlar üzerindeki faiz yokolacak, kredi bedelsiz olacak vb.. Ayný sihirli formül bütün
konulara uygulanmakta ve her özel [sayfa 384] durumda, deðiþmez mantýkla, sermaye faizi kaldýrýldýðý zaman ödünç paraya artýk faiz ödenmeyeceði gibi ayný þaþýrtýcý sonuca ulaþýlmaktadýr.
Bu arada, prudoncumuzun bizi tehdit ettiði sorunlar iyi sorunlardýr:
Kredi! Ýþçinin, haftadan haftaya olandan, ya da rehinciden aldýðý krediden
baþka ne kredisine gereksinmesi olabilir? Bu krediyi bedelsiz ya da
faizli, hatta rehincinin tahsil ettiði fahiþ bir faizle almýþ olsun, bu onun
için ne kadar fark eder? Ve, genel olarak, ondan bir yarar saðlanmýþsa,
yani iþgücünün üretim maliyeti azalmýþsa, iþgücünün fiyatý düþmeye
mahkum olmayacak mý? Ancak burjuva ve özellikle küçük-burjuva için
kredi, önemli bir konudur, ve kredi herhangi bir zaman ve ayrýca faiz
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ödemeksizin alýnabilse, bu özellikle küçük-burjuva için çok hoþ bir þey
olurdu. Devlet borçlarý! Ýþçi sýnýfý onlarý kendisinin yapmadýðýný, ve iktidara geldiði zaman onlarýn ödenmesini onlarý aktedenlere býrakacaðýný
bilmektedir. Özel borçlar!  krediye bak. Vergiler! burjuvaziyi çok
fazla, ama iþçiyi ancak çok az ilgilendiren bir konu. Ýþçinin vergi olarak
ödediði, uzun dönemde iþgücünün üretim maliyetine girmekte ve dolayýsýyla kapitalist tarafýndan telafi edilmesi gerekmektedir. Bize, burada,
iþçi sýnýfý için çok önemli sorunlar olarak gösterilen bütün bunlar gerçekte
yalnýzca, burjuva, ve daha da fazla küçük-burjuva için hayati önemdedir;
ve Proudhona karþýn, bir iþçi sýnýfýnýn, bu sýnýflarýn çýkarlarýný korumaya
çaðrýlmadýðýný savunuyoruz.
Prudoncumuzun, iþçileri gerçekten ilgilendiren büyük sorun, kapitalist ve ücretli iþçi arasýndaki iliþki, kapitalistin nasýl olup da iþçilerinin
emeði ile kendisini zenginleþtirebildiði sorunu üzerine söyleyecek tek
bir sözü yoktur. Efendisi ve ustasýnýn bu konuyla ilgilendiði doðrudur,
ancak konuya kesinlikle hiç bir açýklýk getirmemiþtir. En son yazýlarýnda
dahi, Marxýn 1847de öylesine çarpýcý bir biçimde hiçliðe indirgediði
Sefaletin Felsefesine göre, esas olarak, hiç bir ilerleme kaydetmemiþtir.
25 yýl boyunca Latin ülkeleri iþçilerinin bu Ýkinci Ýmparatorluk
Sosyalistinin yazýlarýndan baþka hemen hemen, hiç bir sosyalist zihni
gýdaya sahip olmayýþlarý yeterince kötüdür, ve prudoncu teorinin þimdi
Almanyayý da istila [sayfa 385] etmesi iki katý bir þanssýzlýk olacaktýr. Ancak
bundan korkmaya gerek yok. Alman iþçilerinin teorik görüþ noktasý
prudoncumuzunkinden 50 yýl ileridir, ve bu tek sorunu, konut sorununu,
bu konuda baþka dertlerden kurtulmak için örnek olarak almak yeterli
olacaktýr.
ÝKÝNCÝ KISIM

BURJUVAZÝ KONUT SORUNUNU NASIL ÇÖZÜYOR?
I

Konut sorununun prudoncu çözümüyle ilgili kesimde, küçükburjuvazinin bu sorunla nasýl dolaysýz bir biçimde çok ilgili olduðu gösterilmiþti. Ancak, büyük burjuvazi de, onunla, dolaylý olsa dahi, çok ilgilidir.
Modern doða bilimi, iþçilerin sýkýþýk bir þekilde yaþadýðý sözde yoksul
semtlerin, zaman zaman kentlerimizi etkileyen bütün salgýnlarýn üreme
yeri olduðunu tanýtlamýþtýr. Kolera, tifüs, tifo, çiçek ve diðer harap eden
hastalýklar, bu iþçi sýnýfý çevrelerindeki pis havaya ve zehirli sulara
mikroplarýný saçmaktadýrlar. Burada mikroplar hiç bir zaman tam olarak
ölmemekte, ve koþullar izin verir vermez salgýnlar haline dönüþmekte
ve ardýndan üreme yerlerinin ötesine, kentin, kapitalistlerin yaþadýðý
daha havadar ve saðlýklý kýsýmlarýna yayýlmaktadýr. Kapitalist yönetim,
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cezasýný çekmeyeceði, iþçi sýnýfý arasýnda salgýn hastalýk yaratma zevkini
tadamaz; sonuçlar onu da etkilemekte, ve ölüm meleði onun saflarýnda
da iþçi sýnýfý saflarýnda olduðu kadar acýmasýz hükmünü sürdürmektedir.
Bu gerçek, bilimsel olarak saptanýr saptanmaz, yardýmsever burjuva, iþçi saðlýðý için kaygýlarýnda soylu bir rekabet ruhuyla yanýp tutuþmaya baþlamýþtýr. Sürekli yinelenen salgýnlarýn kaynaklarýný kurutmak için
dernekler kurulmuþ, kitaplar yazýlmýþ, öneriler hazýrlanmýþ, yasalar tartýþýlmýþ ve kabul edilmiþtir. Ýþçilerin konut koþullarý incelenmiþ ve en çarpýcý kötülüklerin iyileþtirilmesi için giriþimlerde bulunulmuþtur. Özellikle,
en çok sayýda büyük kentin var olduðu ve dolayýsýyla burjuvazinin en
büyük risk altýnda bulunduðu [sayfa 386] Ýngilterede yoðun çalýþmalar baþlamýþtýr. Ýþçi sýnýfýnýn saðlýk koþullarýný araþtýrmak üzere hükümet komisyonlarý kurulmuþtur. Kýta kaynaklarýndan, doðruluðu, bütünlüðü ve tarafsýzlýklarý ile onurlu bir þekilde ayrýlan bu raporlar yeni ve azçok tüm
kapsamlý yasalara temel teþkil etmiþtir. Mükemmel olmamakla birlikte,
bu yasalar, gene de günümüze kadar Kýtada bu yönde yapýlan her þeyden sonsuz derecede üstündür. Gene de, kapitalist toplum düzeni düzeltilecek kötülükleri yeniden ve yeniden yaratmaktadýr, ve bunu da öylesine kaçýnýlmaz bir zorunlulukla yapmaktadýr ki, Ýngilterede dahi onlarýn
düzeltilmesinde bir adým dahi ilerlenmemiþtir.
Her zamanki gibi Almanyada zaten varolan kronik enfeksiyon
kaynaklarýnýn, uyuþuk büyük burjuvaziyi uyaracak had safhaya varabilmesi için çok daha uzun bir zamana gereksinme vardý. Ancak yavaþ giden emin gider, ve böylece bizim aramýzda da nihayet halk saðlýðý ve
konut sorunu üzerine, yabancý ve özellikle Ýngiliz ardýllarýnýn hoþ sesli
ve yumuþak terimleri aracýlýðýyla yapay olarak yüksek bir kavramýn görüntüsü verilmeye çalýþýlan sulandýrýlmýþ alýntýlara dayanan bir burjuva yazýný
doðdu. Dr. Emile Saxýn Ýþçi Sýnýflarýnýn Konut Koþullarý ve Reformu,
Vienna 1869249 bu yazýna dahildir.
Konut sorununa burjuva yaklaþýmýnýn tanýtýlmasýnda, bu kitabý,
yalnýzca konu üzerindeki burjuva yazýnýný elden geldiðince özetleme
çabasýnda bulunduðu için seçtim. Ve yazarýmýza kaynak olarak hizmet
eden ne hoþ bir yazýn! Esas gerçek kaynaklar olan Ýngiliz parlamento
raporlarýndan yalnýzca üçü, en eskileri, ad olarak anýlýyor; bütün kitap,
yazarýnýn onlarýn bir tekine dahi hiç bir zaman gözatmadýðýný tanýtlamaktadýr. Öte yandan, bütün bir dizi yavan burjuvaca, iyi niyetli darkafalý
ve sahte insan sevgisiyle dolu yazýlar yayýnlanmýþtýr: Duepétiaux Roberts, Hole, Huber, Ýngiliz kongrelerinin toplumsal bilimlerle (daha doðrusu toplumsal saçmalýklarla) ilgili kararlarý, Prusya Çalýþan Sýnýflarýn
Refahý Derneðinin dergisi, Paristeki Dünya Sergisiyle ilgili resmi Avusturya raporu, ayný konu üzerindeki resmi bonaparçý raporlar, Illustrated
London News,257 Über Land und Meer258 ve son olarak kabul edilmiþ
bir [sayfa 387] otorite, kesin pratik anlayýþ, ikna edici ve etkileyici konuþma adamý Julius Faucher! Bu kaynaklar listesine girmeyen sadece
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Gartenlaube,259 Kladderadatsch175 ve Fusilier Kutschke260 olmuþtur.
Herr Sax, görüþ açýsý konusunda hiç bir yanlýþ anlam doðmamasý
için, 22. sayfada þunlarý beyan etmektedir:
Toplumsal ekonomi ile biz, toplumsal sorunlara uygulamasýnda ulusal ekonomi öðretisini; ya da daha açýk bir deyiþle, bu bilimin,
halen geçerli olan toplum düzeni çerçevesi içinde tunç yasalarý uyarýnca
sözde mülksüz sýnýfý mülk sahibi sýnýf düzeyine yükseltmek için bize
sunduðu yol ve araçlarýn toplamýný kastediyoruz.
Genel olarak ulusal ekonomi öðretisi ya da ekonomi politiðin
toplumsal sorunlarýyla baþkalarýnýn uðraþtýðý yolundaki anlaþýlmaz fikrin
tartýþmasýna girmeyeceðiz. Hemen iþin özüne gireceðiz. Dr. Sax, burjuva
ekonomisinin tunç yasalarýnýn, halen geçerli toplum düzeni çerçevesinin, bir baþka deyiþle, kapitalist üretim biçiminin deðiþmeden varolmaya devam etmesini, ancak gene de sözde mülksüz sýnýfýn mülk sahibi düzeyine yükseltilmesini talep etmektedir. Þimdi, iþgücünden baþka
satacak hiç bir þeyi olmayan, ve dolayýsýyla iþgücünü sýnai kapitaliste
satmak zorunda olan sözde deðil gerçek bir mülksüz sýnýfýn varolmasý,
kapitalist üretim biçiminin kaçýnýlmaz bir önkoþuludur. Herr Sax tarafýndan icat edilen yeni toplumsal ekonomi biliminin görevi, dolayýsýyla
bir yanda bütün hammaddelerin, üretim araçlarýnýn ve geçim araçlarýnýn sahibi kapitalistler ile, öte yanda, kendi iþgüçlerinden baþka hiç
bir þeye benim diyemeyen mülksüz ücretli iþçiler arasýndaki uzlaþmaz
karþýtlýk üzerine kurulu bir toplum durumunda bu toplumsal düzen
içinde, bütün ücretli iþçilerin, ücretli iþçi olmaktan çýkmadan, kapitalistlere dönüþebileceði yol ve araçlar bulmaktýr. Herr Sax, bu sorunu çözdüðünü sanmaktadýr. Belki, bize, herbiri eski Napoléon günlerinden
beri sýrt çantasýnda bir mareþal asasý taþýyan bütün Fransýz ordusu askerlerinin, ayný zamanda er olmaya devam ederek nasýl mareþaller haline
dönüþtürülebileceðini göstermek lütfunda bulunur. Ya da, Alman Ýmparatorluðunun kýrk milyon tebasýnýn hepsinin nasýl Alman kayzerleri [sayfa
388] yapýlabileceðini gösterir.
Günümüzün toplumundaki bütün kötülüklerin temelini koruyup,
ayný zamanda, bizzat kötülükleri yoketmeyi istemek, burjuva sosyalizminin esasýdýr. Komünist Manifestoda zaten belirtildiði gibi, burjuva sosyalistleri burjuva toplumunun sürekli varlýðýný saðlamak için toplumsal
düþmanlýklarýn kýlýk deðiþtirmesini arzulamaktadýrlar; proletaryasýz bir
burjuvazi istemektedirler. Herr Saxýn da, sorunu, tamamýyla ayný þekilde formüle ettiðini gördük. O, bunun çözümünü, konut sorununun çözümünde bulmaktadýr.
Emekçi sýnýflarýn konutlarýný düzelterek, tanýmlanmýþ olan maddi
ve manevi acýlarýn baþarýyla giderilmesinin, ve böylelikle yalnýzca konut
koþullarýnýn köklü bir biçimde düzeltilmesiyle bu sýnýflarýn büyük kýsmýnýn çoðunlukla hiç de insanca olmayan varlýk koþullarý bataklýðýndan,
soyut maddi ve manevi refah düzeyine yükseltilmesinin mümkün ola-

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

301

caðý kanýsýndadýr. (s. 14.)
Bu arada, burjuva üretim iliþkilerince yaratýlmýþ olan ve bu iliþkilerin sürekli varlýðýný belirleyen bir proletaryanýn varlýðý olgusunu geçiþtirmek burjuvazinin çýkarýnadýr. Dolayýsýyla Herr Sax (s. 21) de, bize, emekçi
sýnýflar deyiminin, gerçek iþçilerin yanýsýra, bütün yoksul toplumsal sýnýflarý, ve genel olarak zanaatçýlar, dullar, emekliler (!), alt derecedeki
memurlar gibi dargelirlileri kapsayacak þekilde anlaþýlmasý gerektiðini
söylemektedir. Burjuva sosyalizmi, elini, küçük-burjuva türlerine uzatmaktadýr.
O halde konut darlýðý nereden geliyor? Nasýl doðdu? Ýyi bir burjuva
olarak Herr Saxýn, bunun burjuva toplumsal düzeninin zorunlu bir ürünü
olduðunu, büyük emekçi kitlelerin yalnýzca ücrete, yani varlýklarý için
ve kendi türlerinin korunmasý için gerekli geçim araçlarýnýn miktarýna
baðýmlý olduklarý; makinelerin iyileþtirilmesinin vb. sürekli olarak iþçi
kitlelerini iþten attýðý; þiddetli ve düzenli olarak yinelenen sýnai dalgalanmalarýn bir yandan, büyük bir iþsiz iþçiler yedek ordusunun varlýðýný
belirlediði ve öte yandan da zaman zaman iþçi kitlelerini iþsiz olarak sokaklara sürdüðü; iþçilerin kitleler halinde büyük kentlerde, mevcut koþullarda onlar için doðan meskenlerden daha hýzlý bir oranda yýðýldýklarý;
dolayýsýyla her zaman için, en kötü [sayfa 389] domuz ahýrlarý için bile kiracýlarýn mutlaka bulunacaðý; ve ensonu, ev sahibinin malýndan ev kirasý
þeklinde saðlayabileceðinin en fazlasýný saðlamasýnýn, yalnýzca hakký
deðil kapitalist olarak rekabet nedeniyle bir dereceye kadar da görevi
olduðu bir toplumda zorunlu olarak varolacaðýný bilmesi düþünülemez.
Böyle bir toplumda konut darlýðý bir raslantý deðildir; gerekli bir kurumdur, ve ancak onun kaynaklandýðý bütün toplumsal düzen temelden
yeniden þekillendirildiði zaman saðlýk vb. üzerindeki bütün etkileriyle
birlikte ortadan kaldýrýlabilir. Ancak, burjuva sosyalizmi, bunu bilmek
cesaretini gösteremez. Konut darlýðýnýn mevcut koþullardan doðduðunu
açýklamaya cesaret edemez. Ve dolayýsýyla, konut darlýðýný, insanoðlunun
kötülüðünün, deyim yerindeyse ilk günahýn bir sonucu olarak ahlâkileþtirmekten baþka açýklama yolu yoktur.
Ve burada, suçun ... kýsmen bizzat mesken isteyen iþçilerde, ve
kýsmen, daha büyük kýsmý, gerçekten de gereksinmeyi karþýlamayý yüklenenlerde ya da emirlerinde yeterli araç olduðu halde gereksinmeyi
karþýlamak için hiç bir çaba göstermeyenlerde, yani varlýklý daha yüksek
toplumsal sýnýflarda olduðunu tanýmazlýktan gelemez ve sonuç olarak
yadsýyamayýz. (Cüretli bir sonuç!). Bu sonuncusu suçludur ... çünkü
yeterli bir iyi mesken arzý saðlamayý iþ edinmemiþlerdir.
Nasýl Proudhon bizi ekonomi alanýndan yasal terimler alanýna
götürüyorsa, ayný þekilde burjuva sosyalistimiz de bizi burada ekonomi
alanýndan ahlâk alanýna götürmektedir. Ve hiç bir þey bundan daha doðal olamaz. Her kim kapitalist üretim biçiminin günümüz burjuva toplumunun tunç yasalarýnýn bozulamaz olduðunu öne sürer, ve buna
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karþýlýk ayný zamanda onlarýn hoþ olmayan ama zorunlu sonuçlarýný
ortadan kaldýrmayý isterse, kapitalistlere ahlâki vaazlar, duygusal etkileri,
özel çýkarlarýn ve gerekirse rekabetin etkisi altýnda, anýnda buharlaþan
ahlâki vaazlar vermekten baþka çaresi yoktur. Bu ahlâki vaazlar, aslýnda,
havuz kýyýlarýnda kendi yumurtalarýndan çýkan, ördek yavrularýnýn neþeyle yüzdüklerini gören tavuðunkilerin aynýsýdýr. Ördek yavrularý, herhangi bir çekiciliði olmadýðý halde suya gitmekte, ve kapitalistler, vicdansýz olmasýna karþýn [sayfa 390] kâra saldýrmaktadýrlar. Bu konuda Herr Sax
tan daha fazla þey bilen yaþlý Hansemann daha önce para konularýnda
duygusallýða yer yoktur demiþti.
Ýyi meskenler öylesine pahalýdýr ki iþçilerin büyük çoðunluðu
için bunlardan yararlanmak tamamen olanaksýzdýr. Büyük sermaye ...
iþçi sýnýflarýnýn evleri için yatýrým yapmaktan dolayý utanç duymaktadýr
... ve sonuç olarak bu sýnýflar ve onlarýn konut gereksinmeleri çoðu kez
spekülatörler için bir av olmaktadýr.
Ýðrenç spekülasyon  doðal olarak büyük sermaye hiç bir zaman
spekülasyona giriþmez! Ama, büyük sermayenin, iþçi evleri [konusunda]
spekülasyona giriþmesini engelleyen þey, kötü niyet deðil yalnýzca bilisizliktir:
Ev sahipleri konut gereksinmelerinin normal bir þekilde karþýlanmasýnýn ... ne kadar büyük ve önemli bir rol oynadýðýný hiç bilmiyorlar;
genel kural olarak, böylesine sorumsuzca kötü ve zararlý meskenler
sunmakla, insanlara neler yaptýklarýný bilmiyorlar, ve son olarak, böylelikle kendi kendilerine nasýl zarar verdiklerini bilmiyorlar. (s. 27.)
Ancak, bir konut darlýðý yaratýlmasý için kapitalistlerin bilisizliðinin
iþçilerin bilisizliðiyle tamamlanmasý gerekir. Herr Sax, iþçilerin en düþük
kesimlerinin tamamen barýnaksýz kalmamak için nerede ve nasýl olursa
olsun bir gecelik yatacak yer bulmaya mecbur olmakta (!) ve bu arada
tamamen savunmasýz ve çaresiz kalmaktadýr diye itiraf etmekte ve
þöyle demektedir:
Çünkü iyi bilinen bir gerçektir ki, onlarýn (iþçilerin) arasýnda
pekçoðu dikkatsizlikten, ama esas olarak bilisizlikten ötürü, bedenlerini,
ve hatta denebilir ki ustalýkla, doðal geliþme ve saðlýklý yaþama koþullarýndan yoksun býrakmaktadýrlar, þöyle ki, rasyonel saðlýk koþullarý ve; özellikle, bu saðlýk koþullarý içinde meskenin taþýdýðý büyük önem konusunda hiç bir fikirleri yoktur. (s. 27.)
Ancak burada burjuvanýn eþek kulaklarý ortaya çýkmaktadýr. Kapitalistler sözkonusu olunca, suçlama bilisizlike dönüþmekte, ama iþçiler sözkonusu olduðunda bilisizlik suçun nedeni yapýlmaktadýr. Dinleyin:
Dolayýsýyla, (esas olarak bilisizlik nedeniyle) kiradan bir miktar
tasarruf edebilecekleri durumda, kýsaca bütün [sayfa 391] saðlýk gerekleriyle alay eder biçimde, karanlýk, nemli ve yetersiz konutlara taþýnacak ...
sýk sýk birkaç aile birarada tek bir konut, ve hatta tek bir oda kiralaya-
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caktýr  bütün bunlar kira için mümkün olan en az harcamayý yapmak
uðruna, oysa öte yardan gelirlerini gerçekten günahkâr biçimde içki ve
her çeþit boþ zevklere saçmaktadýrlar.
Ýþçilerin alkol ve tütün için israf ettiði (s. 28) para iþçileri ölü
bir aðýrlýk gibi tekrar ve tekrar bataklýða sürükleyen bütün piþman olunacak sonuçlarý ile meyhanelerdeki yaþantý gerçekten de Herr Saxýn midesinde ölü bir aðýrlýk gibi yatmaktadýr. Mevcut koþullar altýnda iþçiler
arasýnda sarhoþluðun, yaþam koþullarýnýn, tifo, suç, haþarat, icra memuru
ve diðer toplumsal kötülükler kadar zorunlu bir ürünü olduðu gerçekten
öylesine zorunlu ki sarhoþluða boyun eðeceklerin ortalama sayýsýnýn
önceden hesaplanabileceði gerçeði gene Herr Saxýn bilmezlikten gelemeyeceði bir þeydir. Ayrýca, benim eski ilkokul öðretmenim, alelade
insanlar meyhaneye ve kaliteli insanlar kulüplere giderler derdi. Ve
her ikisinde de bulunduðum için bunu doðrulayacak durumdayým.
Her iki tarafýn da bilisizliði üzerindeki bütün sözler, emek ve
sermaye çýkarlarýnýn uyumu konusundaki eski sözlerden baþka bir þey
deðildir. Eðer kapitalistler gerçek çýkarlarýný bilmiþ olsalardý, iþçilere iyi
evler verir ve durumlarýný genel, olarak düzeltirlerdi; ve. eðer iþçiler gerçek çýkarlarýný anlasalardý, grev yapmaz, sosyal-demokrasiyi desteklemez, politika ile ilgilenmez, ama iyi insan olur ve kendilerinden üstünleri,
kapitalistleri izlerlerdi. Ne yazýk ki, her iki taraf da çýkarlarýný Herr Sax ve
sayýsýz ardýlýnýn vaazlarýndan tamamýyla baþka yerlerde bulmaktadýr.
Sermaye ve emek arasýndaki uyumla ilgili kutsal sözler hemen hemen
50 yýldan beri telkin edilmektedir, ve burjuva yardýmseverliði bu uyumu
tanýtlamak için örnek kurumlar kurarak büyük miktarlarda para harcamýþlardýr; ne var ki, ilerde göreceðimiz gibi, bugün biz, tam elli yýl önce olduðumuz yerdeyiz.
Yazarýmýz þimdi sorunun pratik çözümüne geçmektedir. Proudhonun, iþçileri meskenlerinin sahipleri yapma önerisinin ne kadar az
devrimci olduðu, burjuva sosyalizminin [sayfa 392] ondan önce dahi bunu
uygulamada yürütmeye çalýþtýðý ve hâlâ bunu yapmaya çabaladýðý gerçeðinden anlaþýlabilir. Herr Sax ayrýca, konut sorununun, tümüyle ancak
mesken mülkiyetinin iþçilere devriyle çözülebileceðini ileri sürmektedir.
(s. 58 ve 59) Bunun da ötesinde, bu kavramý, þiirsel bir vecd içinde ele
almakta, duygularýný aþaðýdaki gibi heyecan patlamalarý ile dile getirmektedir:
Ýnsanlarýn içindeki toprak sahibi olmak özleminde garip bir þey
var; bu, günümüzde çýlgýnca çarpan iþ hayatýnýn bile azaltamadýðý bir
dürtüdür. Bu toprak mülkiyeti ile temsil edilen ekonomik baþarýnýn
öneminin bilinçsizce takdir edilmesidir. Bununla birey saðlam bir dayanak saðlamaktadýr; sanki topraða sýkýca kök salmýþtýr ve her iþ1etmenin
(!) en kalýcý temeli onun içindedir. Ancak toprak mülkiyetinin nimetleri
bu maddi avantajlarýn çok ötesine uzanmaktadýr. Bir toprak parçasýna,
benim diyecek kadar þanslý olan her kimse o ekonomik baðýmsýzlýðýn
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kavranabilecek en yüksek aþamasýna ulaþmýþtýr; üzerinde egemenlik
gücünü kullanabileceði bir topraða sahiptir; kendi kendinin efendisidir;
gereksinme duyulduðu zaman belli bir güce ve güvenilir bir desteðe sahiptir; kendine güveni geliþmekte, ve bununla morali güçlenmektedir.
Böylece, önümüzdeki sorunda mülkiyetin büyük önemi vardýr. ... Günümüzde ekonomik yaþantýnýn tüm deðiþmelerine çaresiz bir þekilde açýk
olan ve sürekli olarak iþverenine baðýmlý bulunan iþçi, böylelikle bu belirsiz durumdan belli bir ölçüde kurtulacaktýr; bir kapitalist haline gelecek
ve emlakýnýn kendisine saðlayacaðý kredi ile iþsizlik ya da çalýþamama
tehlikelerine karþý korunacaktýr. O, böylece, mülksüzler saflarýndan, mülk
sahibi sýnýf saflarýna yükseltilecektir. (s. 63.)
Herr Sax, insanýn esasen köylü olduðunu varsayar görünmektedir,
aksi takdirde, büyük kentlerimizin iþçilerine toprak sahibi olma özlemini,
onlarda hiç kimsenin keþfedemediði bir özlemi, hatalý olarak atfetmezdi.
Büyük kentlerdeki iþçilerimiz için hareket özgürlüðü birincil varlýk koþuludur, ve toprak mülkiyeti onlar için ancak bir ayakbaðý olabilir. Onlara
kendi evlerini verin, bir kez daha topraða zincirleyin ve fabrika sahiplerinin ücret azaltmalarýna [sayfa 393] direnme güçlerini kýrýn. Tek tek iþçi
kendi evini gerekirse satabilir. Ancak büyük bir grev ya da genel bir sýnai bunalým sýrasýnda bundan etkilenen bütün iþçilere ait evler satýþa
çýkarýlmak zorunda kalýnacak ve dolayýsýyla hiç alýcý bulamayacak ya
da maliyet bedellerinin çok altýnda satýlacaktýr. Ve hepsi alýcý bulsa dahi Herr Saxýn muazzam konut reformu tümüyle sýfýra inecek ve yeniden
baþtan baþlamak zorunda kalacaktýr. Ancak, ozanlar bir hayal dünyasýnda yaþarlar, ve bir toprak sahibinin ekonomik baðýmsýzlýðýn en yüksek
aþamasýna ulaþtýðýný, emin bir desteði olduðunu, bir kapitalist haline
geleceðini ve emlakýn kendisine saðlayacaðý kredi ile iþsizlik ya da çalýþamama tehlikelerine karþý korunacaðýný, vb. hayal eden Herr Sax da
orada yaþamaktadýr. Herr Saxýn Fransýz ve bizim Renli küçük köylülerimize bir gözatmasý gerekir. Evleri ve tarlalarý bütünü ile ipotek altýndadýr.
Hasatlarý toplanmadan alacaklýlarýna aittir, ve arazileri üzerinde egemenlik gücüyle hüküm süren kendileri deðil, tefeci, avukat ve icra memurudur. Bu, gerçekten de ekonomik baðýmsýzlýðýn kavranabilir en
yüksek aþamasýný temsil etmektedir  tefeci için! Ve iþçilerin de küçük
evlerini tefecinin ayný egemenliði altýna mümkün olan en hýzlý þekilde
sokmalarý için iyi niyetli Herr Saxýmýz, emlaklarýnýn fukara vergisi üzerinde bir yük haline gelmesi yerine, iþsizlik ya da çalýþamama durumlarýnda
saðlayacaðý krediye dikkatle iþaret etmektedir.
Her durum ve koþulda, Herr Sax, baþta ortaya atýlan sorunu çözmüþtür: iþçi, kendi küçük evini satýnalarak kapitalist olmaktadýr.
Sermaye, baþkalarýnýn ödenmemiþ emekleri üzerindeki egemenliktir. Dolayýsýyla iþçinin küçük evi ancak onu üçüncü bir þahsa kiraladýðý
ve bu üçüncü þahsýn emek ürününün bir kýsmýný kira biçiminde kendine
malettiði takdirde sermaye olabilecektir. Nasýl ki palto terziden alýp giy-
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diðin anda sermaye olmaktan çýkarsa, iþçinin kendi evinde yaþamasý
ile o evin sermaye olmasý kesinlikle önlenmiþ olur. Bin taler deðerinde
küçük bir ev sahibi olan iþçi, gerçekten de artýk bir proleter deðildir, ancak bu Herr Saxýn ona kapitalist demesine neden olmaktadýr.
Ancak, iþçilerimizdeki bu kapitalist çizginin bir diðer [sayfa 394] yönü
vardýr. Belli bir sýnai bölgede her iþçinin kendi küçük evine sahip olmasýnýn genel kural olduðunu varsayalým. Bu durumda, o bölgenin iþçi sýnýfý kirasýz yaþamaktadýr; konut harcamalarý, artýk onun iþgücü deðerine
girmemektedir. Ýþgücünün üretim maliyetindeki her azalma, yani iþçinin
geçim araçlarýndaki her kalýcý fiyat düþüþü, ulusal ekonomi öðretisinin
tunç yasalarý uyarýnca iþgücünün deðerinde bir gerilemeye eþdeðerdir
ve dolayýsýyla sonunda ücretlerde bunu karþýlayan bir düþme ile sonuçlanacaktýr. Böylece ücretler ortalama olarak kiradan tasarruf edilen ortalama miktar kadar düþecek, yani iþçiler kendi evlerine eskiden olduðu
gibi ev sahibine para ile deðil, ama kendisi için çalýþtýðý fabrika sahibine
ödenmemiþ emekle kira ödeyeceklerdir. Bu yolla iþçinin küçük evine
yatýrýlmýþ olan tasarruflarý bir anlamda sermaye olacak, ancak kendisi
için deðil, kendisini istihdam eden kapitalist için sermaye haline gelecektir.
Dolayýsýyla Herr Sax iþçisini kâðýt üzerinde dahi kapitaliste dönüþtürme yeteneðinden yoksundur.
Bu arada, yukarda söylenen her þey, tasarruf planlarýna ya da iþçinin geçim araçlarýný ucuzlatmaya indirgenebilecek bütün sözde toplumsal reformlar için geçerlidir. Bunlar, ya genelleþmekte ve o zaman
ücretlerde bunu karþýlayan bir gerileme ile izlenmekte ya da oldukça
tecrit edilmiþ deneyimler olarak kalmakta ve o zaman tecrit edilmiþ
istisnalar olarak varolmalarý dahi büyük boyutlarda gerçekleþmelerinin
mevcut kapitalist üretim biçimiyle baðdaþmadýðýný tanýtlamaktadýr. Belli
bir bölgede genel bir tüketici kooperatifleri uygulamasýnýn iþçiler için
geçim araçlarý maliyetini %20 düþürmeyi baþardýðýný varsayalým.
Dolayýsýyla, uzun vadede ücretler bu bölgede yaklaþýk olarak %20, yani
sözkonusu geçim araçlarýnýn aynen iþçilerin bütçesine girdiði oranda
düþecektir. Örneðin, eðer iþçi haftalýk ücretinin üç çeyreðini bu geçim
araçlarýna harcarsa, ücretler sonunda 3/4 x 20 = %15 oranýnda düþecektir. Kýsacasý, böyle bir tasarruf reformu genel hale gelir gelmez, iþçi
ücretleri, tasarruflarýnýn onun daha ucuz yaþamasýna elverdiði ölçüde
azalýr. Her iþçiye 52 talerlik tasarrufla saðlanmýþ bir baðýmsýz gelir verin
ve haftalýk ücret! zorunlu olarak 1 taler düþecektir. Böylelikle, daha çok
tasarruf ettikçe, ücret olarak daha az alacaktýr. [sayfa 395] Dolayýsýyla, kendi
çýkarýna deðil kapitalistin çýkarýna tasarruf etmektedir. Onda ... birincil
ekonomik erdemi, tasarrufu ... en güçlü biçimde, ... özendirmek için
(s. 64) baþka ne gerekebilir?
Ayrýca, Herr Sax, hemen ardýndan, iþçilerin kendi çýkarlarýndan
çok, kapitalistlerin çýkarý uðruna ev sahipleri olmalarý gerektiðini söyle-
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mektedir:
Ancak, yalnýzca iþçi sýnýfýnýn deðil, tüm olarak toplumun, mümkün olan en fazla sayýda üyesini topraða baðlanmýþ (!) olarak görmede
en büyük çýkarý vardýr (bizzat Herr Saxý bir kez dahi olsa bu durumda
görmek isterdim) ... ayaklarýmýzýn altýnda yanan toplumsal sorun adlý
bu volkaný, proletaryanýn kýrgýnlýðýný, nefretini ... fikirlerdeki tehlikeli
karmaþýklýðý ateþleyen bütün gizli güçlerin ... iþçiler bizzat bu þekilde
mülk sahibi sýnýf saflarýna katýldýðý ... zaman sabah güneþi önündeki sis
gibi tümüyle yokolmasý gerekir. (s. 65.)
Bir baþka deyiþle, Herr Sax, bir ev edinmekle, proleter durumunda
meydana gelebilecek türden bir deðiþiklikle, iþçilerin proleter niteliklerini
kaybedeceðini ve bir kez daha, onlarýn da ev sahibi olan büyükbabalarý
gibi itaatkâr dalkavuklar haline geleceklerini ummaktadýr. Prudoncular
bunu hiç unutmamalýdýrlar.
Herr, Sax, böylelikle toplumsal sorunu çözdüðüne inanmaktadýr:
Mallarýn daha adil bir daðýlýmý, pekçoðunun boþ yere çözmeye
çabaladýðý sfenksin bulmacasý, þimdi önümüzde somut bir gerçek olarak
yatmýyor mu, böylelikle hayal aleminden alýnýp gerçekler alemine getirilmemiþ midir? Ve uygulandýðý takdirde, en aþýrý eðilimlerdeki sosyalistlerin teorilerinin zirve noktasý olarak sunduklarý en yüksek amaçlardan
birinin baþarýya ulaþmasý anlamýna gelmeyecek mi? (s. 66.)
Buraya dek gelebildiðimiz için þanslýyýz. Çünkü bu zafer çýðlýðý
Saxýn kitabýnýn zirvesidir. Bundan sonra hayaller aleminden yalýn
gerçeklere bir kez daha yavaþça inecek ve aþaðý geldiðimizde, yokluðumuzda hiç bir þeyin, ama hiç bir þeyin deðiþmediðini göreceðiz.
Kýlavuzumuz isçi meskenlerinde iki sistem bulunduðunu [sayfa 396]
bildirerek bizi ilk basamaktan aþaðý indirmektedir: Her iþçi sýnýfý ailesinin,
Ýngilterede olduðu gibi, kendi küçük evine mümkünse ayný zamanda
küçük bir bahçeye sahip olduðu kulübe sistemi; ve Pariste, Viyanada,
vb. olduðu gibi, pek çok iþçi meskeni içeren büyük kiralýk konutlardan
oluþan baraka sistemi. Kuzey Almanyadaki sistem bu ikisi arasýnda bulunmaktadýr. Aslýnda bize kulübe sisteminin tek doðru sistem olduðunu, ve iþçinin kendi evinin mülkiyetine sahip olabileceði tek sistem olduðunu söylemektedir; ayrýca, baraka sisteminin saðlýk, ahlâk ve iç barýþ açýsýndan çok büyük dezavantajlarý olduðunu savunmaktadýr. Ancak,
ah ne yazýk!, kulübe sisteminin konut darlýðý merkezlerinde, büyük
kentlerde yüksek arsa maliyeti nedeniyle gerçekleþmesi mümkün
deðildir. Ve dolayýsýyla büyük barakalar yerine dört ile altý daire içeren
evler yapýlýr ya da baraka sisteminin baþlýca dezavantajlarý çeþitli dahice
yapým hileleriyle hafifletilirse, kiþinin memnun olmasý gerekir
demektedir. (s. 71-92.)
Daha þimdiden oldukça aþaðýlara indik deðil mi? Ýþçilerin kapitalistlere dönüþtürülmesi, toplumsal sorunun çözümü, her iþçiye sahip
olacaðý bir ev  bütün bunlar geride, çok yükseklerdeki hayaller dünya-
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sýnda kaldý. Bizim yapacaðýmýz tek þey ise kýrlarda kulübe sistemini
baþlatmak ve kentlerdeki iþçi barakalarýný mümkün olan ölçüde dayanýlýr
hale getirmektir.
Dolayýsýyla kendi itirafýyla, konut sorununun burjuva çözümü iflas
etmektedir  kýr ve kent arasýndaki karþýtlýk nedeniyle iflas etmektedir.
Ve bununla sorunun özüne inmiþ bulunuyoruz. Konut sorunu, ancak,
toplum, en aþýrý noktasýna günümüz kapitalist toplumu tarafýndan getirilmiþ olan kent ve kýr arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasýna doðru
bir baþlangýç için yeterince deðiþtirilebildiði zaman çözümlenebilir. Bu
anti-tezi ortadan kaldýrmak bir yana, kapitalist toplum tam tersine, onu
günbegün yoðunlaþtýrmak zorundadýr. Öte yandan, ilk modern ütopik
sosyalistler, Owen ve Fourier, daha önceden bunu doðru olarak teþhis
etmiþlerdir. Onlarýn örnek yapýlarýnda kent ve kýr arasýndaki karþýtlýk artýk mevcut deðildir. Bunun sonucu olarak, orada Herr Saxýn iddia ettiklerinin tam tersi olmaktadýr: Konut sorununun çözümü ile ayný zamanda
[sayfa 397] toplumsal sorunun çözümü deðil, ama toplumsal sorunun çözümü ile, yani kapitalist üretim biçiminin ortadan kaldýrýlmasý ile ancak
konut sorununun çözümü mümkün olmaktadýr. Konut sorununu
çözümlemeyi isterken, ayný zamanda, modern büyük kentleri korumayý
arzulamak bir saçmalýktýr. Oysa modern büyük kentler kapitalist üretim
biçiminin ortadan kaldýrýlmasý ile ancak ortadan kaldýrýlabilir. Ve bir
kez bu baþlatýldýktan sonra her iþçiye kendi küçük evini saðlamaktan
oldukça baþka diðer konular olacaktýr.
Ancak baþlangýçta her toplumsal devrim her þeyi olduðu gibi almak ve emrindeki araçlarla en belirgin kötülüklerden kurtulmak için
elinden geleni yapmak zorunda kalacaktýr. Ve zaten konut darlýðýný varlýklý sýnýflara ait lüks meskenlerin bir kýsmýný istimlâk ederek geri kalan
kýsmýna zorunlu yerleþtirme yaparak anýnda düzeltilebileceðini görmüþtük.
Eðer þimdi Herr Sax, devamla, bir kez daha büyük kentleri býrakýr
ve kasabalarýn yakýnlarýnda kurulacak iþçi sýnýfý kolonileri üzerine boþ
sözlerle dolu bir nutuk verir, bu kolonilerin ortak su, gaz, ýþýklandýrma,
hava ya da sýcak su, çamaþýrhane, kurutma odalarý, banyolarý vb. ile
herbirinin bütün saygýnlýðý ile yuvasý, okulu, ibadethanesi (!), okuma
odasý, kütüphanesi ... þarap ve bira salonu, dans ve konser salonu olan
üretimin bir dereceye kadar fabrikadan evdeki atölyelere kadar geri
devredilebilmesi her eve baðlanan buhar gücüyle bütün güzelliklerini
tanýmlarsa bu, durumu hiç bir zaman deðiþtirmez. Tanýmladýðý koloni
Mr. Huber tarafýndan dolaysýz olarak sosyalistler Owen ve Fourierden
ödünç alýnmýþ ve sadece sosyalist olan her þey atýlarak tamamýyla burjuvalaþtýrýlmýþtýr. Ancak böylelikle gerçekten ütopik hale gelmiþtir. Hiç bir
kapitalistin böyle koloniler kurmakta çýkarý yoktur. Ve gerçekten de
Fransada Guisedekinin dýþýnda dünyanýn hiç bir yerinde böyle bir þey
yoktur ve o da Fouriernin bir izleyicisi tarafýndan, kârlý spekülasyon
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olarak deðil, ama sosyalist bir deneyim olarak kurulmuþtu.* Herr Sax
pekâlâ dolambaçlý burjuva projelerini desteklemek üzere, Owen tarafýndan Hampshireda [sayfa 398] kýrklarýn baþýnda kurulan ve çoktan feshedilmiþ Harmony Hall262 adlý komünist kolonisi örneðini aktarabilirdi.
Her durum ve koþulda, koloniler kurulmasý konusundaki bütün
bu konuþmalar, yeniden hayaller dünyasýna yükselmek için yetersiz
bir çabadan baþka bir þey deðildir. Ve hemen ardýndan yeniden terkedilmektedir. Yeniden hýzla iniyoruz. þimdi en basit çözüm iþverenlerin,
fabrika sahiplerinin, iþçilere, uygun meskenler edinmeleri için ya bunlarý
kendileri yapacak ya da iþçilerin kendi yapýlarýný kendilerinin yapmalarýný,
arsa saðlayarak yapým sermayesi ödünç vererek vb. yollarla özendirerek
ve destekleyerek yardým etmeleridir. (s. 106)
Böylece bir kez daha buna benzer hiç bir þeyin sözkonusu olmayacaðý büyük kentlerin dýþýnda ve kýrdayýz. Herr Sax, þimdi, iþçilerine
tahammül edilebilir konutlar edinmelerine yardýmýn, bir yandan iyi bir
yatýrým olduðu, öte yandan da sonuç olarak iþçilerde manevi bir yükselme ... onlarýn zihinsel ve fiziksel çalýþma kapasitelerinde bir artýþ gerektireceði, ki bu doðal olarak iþveren için ... hiç de azýmsanacak bir
avantaj olmadýðý için fabrika sahiplerinin kendi çýkarýna olduðunu
söylemektedir. Ancak bununla iþverenin konut sorununun çözümüne
katýlmasýný gerektirecek doðru görüþ açýsý verilmektedir. Bu bir gizli birliðin sonucu, iþverenlerin, iþçilerinin fiziksel ve ekonomik, zihinsel ve
manevi iyilikleri için gösterdiði özenin bir sonucu gibi görünmektedir,
ki bu çoðunlukla insancýl çabalar maskesi altýnda gizlenmekte ve baþarýlý
sonuçlarý çalýþkan, becerikli, istekli, durumundan memnun ve baðlý
bir iþçi sýnýfýnýn yaratýlmasý ve kurulmasý yüzünden kendisinin parasal
ödülü olmaktadýr. (s. 108.)
Gizli Birlik263 terimini kullanarak Huberin bu burjuva hayýrsever
saçmalýðýna çok yüksek bir önem atfetme çabalarý, durumu hiç bir
þekilde deðiþtirmemektedir. Bu terim olmadan dahi büyük kýrsal fabrika
sahipleri, özellikle Ýngilterede, iþçi konutlarý yapmanýn yalnýzca bir zorunluluk, bizzat fabrika gereçlerinin bir bölümü olmadýðýný, ama ayný
zamanda çok kârlý olduðunu da çok önceden farketmiþlerdir. Ýngilterede
bu yolla tüm olarak köyler geliþmiþ ve bazýlarý sonradan kasabalar haline
gelmiþtir. Ancak iþçiler [sayfa 399] hayýrsever kapitalistlere teþekkür edecek
yerde, bu kulübe sistemine her zaman önemli itirazlar ileri sürmüþlerdir. Fabrika sahibinin rakibi olmadýðýndan, bu evlere, yalnýzca tekelci
fiyatlar ödemek zorunda býrakýlmýyorlar, ayný zamanda bir grev baþlar
baþlamaz evsiz kalýyorlar, çünkü fabrika sahibi onlarý hemen evlerinden
atmakta ve dolayýsýyla herhangi bir direniþi çok güçleþtirmektedir.
Ayrýntýlarý benim Conditions of the Working Class in Englandýn 224 ve
* Ve bu bile, sonunda sadece bir iþçi sýnýfý sömürü mahalli olmuþtur. (Bkz: Socialiste, Paris
1886.[261]) [1887 baskýsýna Engelsin notu.]
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228. sayfalarýnda incelenebilir. Ancak, Herr Sax, bu itirazlarýn yalanlanmasýna pek gerek olmadýðýný (s. 111) düþünmektedir. Ama o iþçiyi
kendi küçük evinin sahibi yapmak istemiyor mu? Kuþkusuz, ama iþverenin bir iþçiyi iþten attýðý zaman onun yerini alan iþçi için yer sahibi
olabilmesi amacý ile her zaman meskeni elden çýkarabilecek durumda
olmasý gereklidir. O halde mülkiyetin geri alýnabilmesini þart koþarak
böyle durumlar için tedbirli olmaktan (s. 113) baþka yapacak bir þey
yoktur.*
Bu kez beklenmeyen bir hýzla düþüþ gösterdik. Ýlk baþta iþçinin
kendi küçük evine sahip olmasý gerektiði söylenmiþti. Daha sonra bunun
kasabalarda olanaksýz olduðunu, ancak kýrlarda geçerli olabileceðini
öðendik. Þimdi ise kýrlardaki mülkiyetin bile anlaþmayla geri alýnabilir
olduðu söyleniyor! Herr Saxýn iþçiler için keþfettiði bu yeni mülkiyet türüyle, iþçilerin anlaþmayla geri alýnabilir kapitalistler þekline dönüþmeleriyle, ayaklarýmýzý tekrar emin bir þekilde yere basmýþ olduk ve bu
arada kapitalistler ile diðer yardýmseverlerin konut sorununu çözmek
için gerçekte ne yaptýklarýný inceleyeceðiz. [sayfa 400]
II

Dr. Saxýmýza inanacak olursak, bu beyler, yani kapitalistler tarafýndan konut darlýðýný düzeltmek için pek çok þey daha þimdiden yapýlmýþ ve konut sorununun kapitalist üretim biçimi temelinde çözülebileceðine kanýt saðlanmýþtýr.
Ýlk olarak, Herr Sax, bize, bonapartçý Fransa örneðini göstermektedir. Bilindiði gibi Louis Bonaparte, Paris Dünya Sergisi sýrasýnda, güya
Fransada iþçi sýnýfýnýn durumunu bildirmek, ama gerçekte imparatorluðun büyük baþarýsýna uygun olarak durumlarýný olabileceði kadar canlý
göstermek üzere bir komisyon atamýþtý. Herr Saxýn özellikle çalýþmasýnýn
sonuçlarý yetkili komitenin kendi beyanýna göre, Fransa için oldukça
tamam olmasý nedeniyle atýf yaptýðý, iþte bonaparçýlýðýn en yozlaþmýþ
üyelerinden oluþan bu komisyonun raporudur. Ve bu sonuçlar nedir?
Bilgi veren 89 büyük sanayici ya da anonim þirketin 31i hiç iþçi konutu
yapmamýþtýr. Saxýn kendi tahminlerine göre yapýlmýþ olan meskenler
en fazla 50.000 ila 60.000 kiþiyi barýndýrmakta ve hemen tamamýyla her
* Bu bakýmdan da Ýngiliz kapitalistleri çok önceden Herr Saxýn en üstün amaçlarýnýn tümünü yalnýzca gerçekleþtirmemiþ, ama çok aþmýþlardýr da. 14 Ekim 1872 Pazartesi günü Morpeth
de parlamenter seçmen listelerini saptayacak mahkeme, adlarýný parlamenter seçmenler listesine
kaydettirmek için 2.000 madenci adýna verilen bir dilekçeyi hükme baðlamak zorunda kalmýþtý.
Bu maden iþçilerinin büyük çoðunluðu, çalýþtýklarý madende yürürlükte olan kurallara göre,
yaþadýklarý konutlarýn geçici sahipleri deðil, bu konutlarda izinli olarak oturan kiþiler olduklarý
ve uyarýda bulunmaksýzýn her an evlerinden atýlabilecekleri açýklanmýþtýr. (Maden sahibi ve ev
sahibi, doðal olarak, tek ve ayný kiþiydi.) Yargýç bu insanlarýn geçici sahip deðil, uþak olduklarýna,
ve böylece seçmen kütüðüne kaydedilemeyeceklerine karar verdi. (Daily News,[199] 15 Ekim
1872.) [Engelsin notu.]

310

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

aile için 2 odadan fazlasýný kapsamamaktadýr.
Açýktýr ki, kendi sanayiinin koþullarý su gücü, kömür madenleri,
demir cevheri stoklarý ve öteki madenleri yerlerini vb. ile belirli bir kýrsal yöreye baðlanan her kapitalist, iþçileri için, þayet yoksa, konutlar
yapmak zorundadýr. Bunda bir gizli birliðin bir tanýtýný, sorunun ve
büyük öneminin giderek daha fazla anlaþýlmasýnýn güçlü bir tanýðýný
çok ümit verici bir baþlangýç (s. 115) görmek, çok geliþmiþ bir kendini
aldatma alýþkanlýðý gerektirmektedir. Geri kalaný için çeþitli ülkelerin
sanayicileri bu açýdan da ulusal niteliklerine göre birbirlerinden ayrýlmaktadýrlar. Örneðin, Herr Sax, bize þunlarý bildirmektedir (s. 117):
Ýngilterede iþverenler açýsýndan, bu yönde artan faaliyet ancak
oldukça yakýnlarda gözlenir duruma gelmiþtir. Bu, özel olarak kýrsal
bölgelerdeki küçük ücra köyler için doðrudur. ... Aksi takdirde, iþçilerin
çoðunlukla en yakýn köyden fabrikaya uzun bir yol yürümek zorunda
kalmalarý ve oraya yeterince iþ çýkaramayacak kadar bitkin varmalarý
durumu iþverenlerin iþçileri için ev yapmalarýnýn [sayfa 401] baþlýca nedenidir. Ancak, koþullarý daha derinliðine anlayanlarýn ve konut reformu
davasý ile gizli birliðin en çok tüm diðer öðelerini birleþtirenlerin sayýsý
da artmaktadýr, ve geliþen bu kolonilerin kurulmasýný saðlayanlarda iþte
bu kiþilerdir. ... Hydede Ashton, Turtonda Ashworth, Buryde Grant,
Bolingtonda Greg, Leedde Marshall, Belperde Strutt, Caltairede Salt,
Copleyde Ackroyd ve diðer adlar bu konuda bütün Birleþik Krallýkta
tanýnmaktadýr.
Kutsanmýþ basitlik ve daha da kutsanmýþ bilisizlik! Ýngiliz kýrsal
fabrika sahipleri ancak son zamanlarda iþçi konutlarý yapmaya baþlamýþlardýr! Hayýr, hayýr, azizim Herr Sax, Ýngiliz kapitalistleri gerçekten
sadece keseleri bakýmýndan deðil, ayný zamanda beyinleri bakýmýndan
da büyük sanayicilerdir. Almanya gerçekten büyük sanayie sahip
olmadan çok önce, onlar kýrsal bölgelerdeki fabrika üretimi için, iþçi
konutlarýna yapýlan harcamalar, sermayenin toplam yatýrýmýnýn gerekli
bir bölümü, ve dolaylý ve dolaysýz, çok kârlý bir bölümü olduðunu kavramýþ bulunuyorlardý. Bismarck ile Alman burjuvazisi arasýndaki mücadelenin Alman iþçilerine örgütsel özgürlük saðlamasýndan çok önce, Ýngiliz
fabrika, maden ve dökümhane sahipleri ayný zamanda iþçilerin ev
sahipleri olduklarý takdirde, grevci iþçiler üzerinde kurabilecekleri baský
konusunda pratik deneyim sahibi olmuþlardý. Bir Gregin, bir Ashtonun
ve bir Ashworthun geliþen kolonileri öylesine yenidir ki, 28 yýl önce
benim yazdýðým üzere (Ýngilterede Ýþçi Sýnýfýnýn Durumu, s. 228-30daki
not), daha kýrk yýl önce burjuvazi tarafýndan model olarak karþýlanýyordu.
Marshall ve Akroydun (adam adýný böyle yazmaktadýr) kolonileri de o
kadar eskidir, hatta baþlangýcý geçen yüzyýla kadar uzanan Struttun kolonisi daha da eskidir. Ýngilterede bir iþçi konutunun ortalama dayanma
süresi kýrk yýl olarak hesaplandýðýna göre, Herr Sax, bu geliþen kolonilerin, bugünkü harap durumlarýný parmaklarý ile bile sayarak anlayabilir.
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Ayrýca bu kolonilerin büyük çoðunluðu artýk kýrsal bölgelerde deðildir.
Sanayiin dev geliþmesi ile bu koloniler, fabrika ve evlerle öylesine sarýlmýþtýr ki, bugün artýk 20.000-30.000 [sayfa 402] ya da daha fazla nüfuslu pis,
dumanlý kasabalarýn ortasýnda bulunmaktadýr. Ama bütün bunlar Herr
Sax tarafýndan temsil edilen Alman burjuva bilimini artýk uygulama olanaðý olmayan 1840taki eski Ýngiliz þükran ilahilerini bugün sadakatle
yinelemekten alýkoymuyor.
Ve bize yaþlý Akroydu örnek göstermek! Bu deðerli kiþi, gerçekten
en âlâsýndan bir hayýrseverdi. Ýþçilerini ve özellikle kadýn iþçilerini severdi.
Öylesine severdi ki, Yorkshiredaki daha az hayýrsever rakipleri onun
hakkýnda fabrikalarýný sadece kendi çocuklarýyla çalýþtýrdýðýný söylüyorlardý. Doðru, Herr Sax bu geliþen kolonilerde gayrýmeþru çocuklarýn
gittikçe daha azaldýðýný (s. 118) iddia etmektedir. Evet, evlilikten doðan
gayrý-meþru çocuklar, çünkü Ýngiliz sanayi bölgesinde güzel kýzlar çok
genç evlenirler.
Ýngilterede her büyük kýrsal fabrikanýn yakýnýna ve fabrika ile ayný zamanda iþçi meskenlerinin kurulmasý 60 yýlý aþkýn bir süreden beri
gelenek olmuþtur. Daha önce de deðinildiði gibi, bu fabrika köylerinin
pek çoðu daha sonralarý çevresinde, beraberinde getirdiði bütün kötülüklerle birlikte bütün bir fabrika kasabasýnýn geliþtiði bir çekirdek haline
gelmiþtir. Dolayýsýyla, bu koloniler konut sorununu çözümlememiþ, tam
tersine kendi yörelerinde ilk kez gerçekten yaratmýþlardýr.
Öte yandan, büyük sanayi alanýnda Ýngilterenin ardýndan ancak
aksayarak gelen ve büyük sanayiin ne olduðunu ancak 1848den sonra
gerçekten öðrenen ülkelerde, Fransada ve özellikle Almanyada durum
oldukça farklýdýr. Burada ancak dev dökümhane ve fabrikalar pek çok
duraksamalardan sonra belirli bir sayýda iþçi meskeni kurmaya karar
vermiþlerdir  örneðin, Creusotdaki Schneider tesisleri, Essendeki Krupp
tesisleri. Kýrsal sanayicilerin büyük çoðunluðu iþçilerinin her sabah sýcak,
kar ve yaðmurdan millerce mesafeleri yorgun-argýn yürümelerine ve
her akþam da evlerine yeniden geri dönmelerine izin veriyorlardý. Bu,
özellikle daðlýk bölgeler, Fransýz ve Alsas Vosges bölgelerinde, Wupper,
Sieg, Agger, Lenne, ve diðer Rhineland-Westphalian nehirlerinin vadileri
için doðrudur. Erzgebirgede durum belki de daha iyi deðildir. Ayný
küçük cimrilik Fransýz ve Almanlarda da ortaya çýkmaktadýr. [sayfa 403]
Herr Sax, çok umut verici baþlangýcýn yanýsýra, hýzla geliþen kolonilerin hiç bir þey ifade etmediðini çok iyi bilir. Dolayýsýyla þimdi kapitalistlere iþçi konutlarý yaparak pek büyük kiralar alabileceklerini tanýtlamaya
çalýþmaktadýr. Bir baþka deyiþle, onlara iþçileri aldatabilecekleri yeni bir
yol göstermeye çalýþmaktadýr.
Ýlk olarak onlara yüzde-dört ve altý arasýnda ve daha fazla net kâr
saðlanmýþ olan kýsmen hayýrsever ve kýsmen spekülatif Londra yapým
þirketleri örneðini göstermektedir. Herr Saxýn bize iþçi konutlarýna yatýrýlan sermayenin iyi bir kâr saðladýðýný tanýtlamasýna hiç bir þekilde gerek
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yoktur. Kapitalistlerin iþçi konutlarýna yaptýklarýndan daha da fazla yatýrým
yapmamalarýnýn nedeni, daha pahalý konutlarýn sahiplerine çok daha
fazla kâr getirmesidir. Dolayýsýyla, Herr Saxýn kapitalistlere öðütleri, bir
kez daha ahlâki bir vaazdan ileri gidememektedir.
Þimdi Herr Saxýn parlak baþarýlarýný öylesine gürültü ile ilân ettiði
bu Londra yapý þirketine gelince, kendi rakamlarýna göre ve bunlara
her türlü bina spekülasyonu dahildir 2.132 aileye ve 706 bekâra, yani
15.000 kiþiden azýna. konut saðlamýþlardýr! Ve yalnýzca Londranýn doðu
yakasýnda bir milyon iþçi en sefil konut koþullarý altýnda yaþarken, Almanyada bu tür çocukluðun büyük bir baþarý olarak sunulmasý ciddi olarak
düþünülmekte midir? Bu hayýrsever çabalarýn tümü öylesine acýnacak
derecede boþtur ki, Ýngiliz parlamentosunun iþçilerin koþullarý ile ilgili
raporlarý bunlara hiç deðinmemektedir bile.
Burada Londranýn bütün bu bölümü boyunca teþhir edilen gülünç bilisizliðinden sözetmeyeceðiz. Ancak, yalnýzca bir noktaya deðinelim. Herr Sax, Sohodaki Bekâr Erkekler Pansiyonunun, bu çevrede,
geniþ bir müþteri saðlama umudu olmadýðý için iþe son verdiði kanýsýndadýr. Herr Sax, Londranýn bütün batý yakasýnýn büyük bir lüks kent
olduðunu hayal etmekte, ve en kibar sokaklarýn hemen gerisinde en
pis iþçi mahallelerinin, örneðin Sohonun bulunduðunu bilmemektedir.
Onun deðindiði, ve benim daha yirmiüç yýl önce bildiðim, Sohodaki
model pansiyon, baþlangýçta çok ziyaret edilmekteydi, ancak en iyilerinden biri olmasýna karþýn, hiç kimse dayanamadýðý için kapatýldý. [sayfa 404]
Ama Alsastaki iþçi kasabasý Mülhausen  o kesinlikle bir baþarýdýr,
deðil mi?
Nasýl ki, bir zamanlarýn geliþen kolonileri Ashton, Ashworth, Greg
ve Ortaklarý, Ýngiliz burjuvasýnýn göstermeliði ise, Mülhausendeki Ýþçi
Kenti de Kýta burjuvasýnýn büyük göstermeliðidir. Ne yazýk ki, Mülhausen
örneði gizli birliðin ürünü deðil, Ýkinci Fransýz Ýmparatorluðu ve Alsas
kapitalistleri arasýndaki açýk birliðin ürünüdür. Bu, Louis Bonaparteýn,
üçte-bir sermayesini devletin verdiði, sosyalist deneyimlerden biridir.
On-dört yýl içinde, 1867ye kadar bu iþlerin daha iyi anlaþýldýðý Ýngilterede
olanaksýz olan yanlýþ bir sistem uyarýnca, 800 küçük ev yapýldý, ve onüç
ile onbeþ yýl artan bir aylýk kira ödemesi ardýndan kendi mülkleri olmak
üzere iþçilere devredildi. Alsas bonapaçýlarýnýn bu mülk edinme yolunu
icat etmeleri gerekli deðildi; göreceðimiz üzere, çok önceden Ýngiliz yapým þirketleri bunu ortaya atmýþlardý. Ýngilteredekilerle karþýlaþtýrýldýðýnda, bu evlerin satýnalýnmasý için ödenen fazla kira oldukça yüksektir.
Örneðin onbeþ yýl boyunca taksitler þeklinde 4.500 frank ödedikten
sonra, iþçi onbeþ yýl önce 3.300 frank deðerindeki bir eve sahip olmaktadýr. Eðer iþçi çýkýp gitmek isterse ya da sadece bir tek aylýk taksit
borcu kalmýþsa (ki bu durumda evinden çýkartýlabilir) evin ilk deðerinin
%6,67si yýllýk kira olarak düþülür (örneðin, 3.000 frank deðerindeki bir
ev için ayda 17 frank) ve arta kalaný ona, bir kuruþluk faiz vermeksizin
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geri ödenir. Böylesine koþullar altýnda, þirketlerin devlet yardýmý
olmaksýzýn da semirebileceði açýktýr. Bu koþullar altýnda saðlanan evlerin,
yalnýzca kent dýþýnda yarý-kýrsal bir çevrede yapýlmýþ olmalarý nedeniyle
dahi, kentin içindeki kiralýk apartmanlardan daha iyi olduðu da ayný
þekilde açýktýr.
Almanyada yapýlan birkaç acýnacak deneyimden sözetmemize
gerek yok; Herr Sax bile, 157. sayfada, bunlarýn sefaletini itiraf etmektedir.
O halde bütün bu örnekler neyi tanýtlýyor? Bütün saðlýk kurallarý
ayaklar altýnda çiðnenmediði zaman dahi, iþçi konutlarý yapýmýnýn kapitalistler açýsýndan kârlý olduðunu. Ama bu, hiç bir zaman yadsýnýlmamýþtýr;
bunu çok önceden hepimiz biliyorduk. Rasyonel yönetilirse, mevcut bir
[sayfa 405] gereksinmeyi karþýlayan her sermaye yatýrýmý kârlýdýr. Ancak
sorun, tam olarak konut darlýðýnýn neden ayný þekilde devam ettiði, kapitalistlerin ayný þekilde neden iþçilere yeterince saðlýklý konutlar saðlamadýklarýdýr. Ve burada Herr Saxýn yeniden sermayeye verecek öðütten baþka bir þeyi yoktur, ve bize bir yanýt getirememektedir. Bu soruya
gerçek yanýtý biz yukarda vermiþtik. Sermaye, elinden gelse bile, konut
darlýðýný ortadan kaldýrmak istemez; bu artýk kesin olarak belirlenmiþtir.
Dolayýsýyla, geriye, yalnýzca iki yol kalýyor: iþçiler açýsýndan kendine yardým, ve devlet yardýmý.
Kendine yardýmýn heyecanlý bir savunucusu olan Herr Sax, bu
konuda, konut sorununa iliþkin olarak da mucizevi þeyler söyleyebilmektedir. Ne yazýk ki, daha en baþýnda, kendine yardýmýn, ancak kulübe
sisteminin ya zaten varolduðu, ya da mümkün olduðu, yani bir kez daha yalnýzca kýrsal bölgelerde herhangi bir þekilde etkin olabileceðini
itiraf etmek zorunda kalmaktadýr. Büyük kentlerde, Ýngilterede bile,
ancak çok kýsýtlý bir ölçüde etkin olabilir. Herr Sax, ardýndan iç geçiriyor:
Bu yolla (kendine yardým ile) reform ancak dolambaçlý bir yoldan ve
dolayýsýyla ancak her zaman kusurlu olarak, yani ancak özel mülkiyet
ilkesi, meskenin kalitesine tepki gösterecek kadar güçlendiði ölçüde
gerçekleþtirilebilir. Bu da kuþkuludur; her halükarda, özel mülkiyet
ilkesi yazarýn üslubunun niteliði üzerinde hiç bir reformcu etki yapamamýþtýr. Bütün bunlara karþýn, kendine yardým Ýngilterede öylesine
harikalar yaratmýþtýr ki, böylece konut sorununun çözümlenmesi için
diðer yollardan yapýlan her þey çok aþýlmýþtýr. Herr Sax, Ýngiliz yapým
þirketlerine atýf yapmakta ve onlarla özel olarak uzun uzadýya uðraþmaktadýr, çünkü, genel olarak onlarýn niteliði ve faaliyetleri konusunda çok
yetersiz ya da hatalý görüþler geçerlidir. Ýngiliz yapým þirketleri hiç bir
þekilde ... ev yapýmý için birlikler ya da yapým kooperatifleri deðildir;
Almancada daha çok Hauserwerbvereine [konut edinme kurumlarý]
... olarak tanýmlanabilir. Amacý, üyelerinin devirli katkýlarýndan fon biriktirerek, bu fonlardan ve büyüklüklerine göre üyelerine ev satýnalmalarý
için kredi vermek olan kurumlardýr. ... Dolayýsýyla yapým þirketi üyelerinin
bir kýsmý için bir tasarruf bankasý, diðer kýsmý [sayfa 406] içinse bir kredi
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bankasýdýr. Dolayýsýyla, yapým þirketleri, esas olarak ... yatýrman (°mudi)
ile ayný toplumsal statüdeki insanlara bir eþ satýnalmalarý ya da yapmalarýna yardým etmek için ... iþçilerin tasarruflarýný kullanan, iþçilerin gereksinmelerini karþýlamak üzere hazýrlanmýþ ipotek karþýlýðý kredi kurumlarýdýr. Tahmin edileceði gibi, böyle krediler, sözkonusu taþýnmaz
mal ipotek edilerek, ve faiz ve amortismaný da kapsayan kýsa süreli taksitlerle geri ödenmesi kaydýyla verilmektedir. ... Faiz, yatýrmanlara ödenmemekte, ama her zaman onlara alacak kaydedilmekte ve birleþtirilmektedir. ... Üyeler, ödedikleri miktar, artý faizin geri ödenmesini ... bir
aylýk bir ihbarla her zaman ... talep edebilirler. (s. 170-172.) Ýngilterede
böyle 2.000i aþkýn þirket var;... biriktirdikleri toplam sermaye tutarý
15.000.000 £ dolaylarýndadýr. Bu yolla yaklaþýk olarak iþçi sýnýfýndan
100.000 aile þimdiden kendi aile ocaðý ve yuvalarýnýn zilyetliðine sahip
oldular  kesinlikle kýyaslanmasý güç bir toplumsal baþarý. (s. 174.)
Ne yazýk ki, burada da, hemen ardýndan aksayarak ama gelmektedir:
Ama sorun için en mükemmel çözüme bu yolla hiç bir þekilde
ulaþýlamaz, çünkü, diðer nedenler yanýsýra, bir eve sahip olmak daha
iyi durumdaki iþçilerin ... karþýlayabilecekleri bir þeydir. ... Özellikle, saðlýk koþullarý çoðunlukla yeterince ele alýnmamýþtýr. (s. 176.)
Kýtada böyle þirketler ... geliþme için çok dar bir alan bulmaktadýrlar. Burada yalnýzca kýrlarda bulunan kulübe sisteminin varlýðýný
öngörmektedirler; ve kýrlarda iþçiler, kendine-yardým için henüz yeterince geliþmemiþlerdir. Öte yandan, gerçek yapý kooperatiflerinin kurulabileceði kasabalarda her türden çok önemli ve ciddi zorluklarla (s.
179) karþý karþýyadýrlar. Yalnýzca kulübeler yapabilirler ve oysa bu, büyük
kentlerde geçerli deðildir. Kýsaca, Bu türden kendine-yardým kooperatifinin, mevcut koþullar içinde ve yakýn gelecekte bile önümüzdeki
sorunun çözümünde baþlýca rolü oynamasý mümkün deðildir. Bu yapým
þirketleri gördüðünüz gibi, hâlâ baþlangýçtaki, geliþmemiþ durumlarýnda
bulunmaktadýrlar. Bu Ýngiltere için bile doðrudur. (s. 181.) [sayfa 407]
Dolayýsýyla, kapitalistler yapmayacaklar, iþçiler ise yapamayacaklardýr. Ve eðer Shulze-Delitzsch türü burjuvazinin daima iþçilerimize örnek olarak verdikleri Ýngiliz yapým þirketleri hakkýnda küçük bir bilgi
vermek mutlak gerekli olmasa idi, bu bölümü burada bitirebilirdik.
Bu yapý þirketleri iþçi þirketleri olmadýðý gibi, esas amaçlarý da iþçilere kendi evlerini saðlamak da deðildir. Tam tersine, bunun sadece
çok istisnai durumlarda böyle olduðunu göreceðiz. Yapým þirketleri,
esas olarak, spekülatif bir nitelik taþýrlar, ilk kurulan þirketler olan küçükleri de büyük taklitçilerinden fazla farklý deðildir. Daha sonraki haftalýk
toplantýlarýn yer alacaðý bir meyhanede çoðu zaman mal sahibinin önayak olmasýyla birkaç devamlý müþteri ve onlarýn arkadaþlarý, dükkâncýlar, memurlar, gezgin tüccarlar, zanaat erbabý ve diðer küçük-burjuvalar
belki bazan, sýnýfýnýn aristokrasisine mensup bir makine ustasý ya da
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baþka bir iþçi biraraya gelir ve bir yapým þirketi kurarlar. Genellikle hemen ardýndan mal sahibi o mahallede ya da baþka bir yerde oldukça
ucuz bir arsa keþfeder. Üyelerin birçoðu meslekleri dolayýsýyla belirli bir
yere baðlý deðillerdir. Dükkâncýlarýn ve zanaatçýlarýn bile çoðunun evleri
deðil, iþyerleri kasabada bulunmaktadýr. Yapabilecek durumda olan
herkes dumanlý bir kasabanýn ortasýnda yaþamaktansa, varoþlarda yaþamayý yeðler. Arsa satýnalýnýr ve üzerine mümkün olduðu kadar çok kulübe yapýlýr. Daha zengin üyelerin kredileri satýnalmayý mümkün kýlar
ve haftalýk aidatlarla birlikte birkaç ufak borç, inþaatýn haftalýk masraflarýný karþýlar. Kendi müstakil evlerine sahip olmayý amaçlayan üyeler,
yapým bittikçe kura çekerek kulübelerini alýrlar, ve alým masraflarýnýn
amortismaný uygun bir fazla kira ile karþýlanýr. Kulübelerin geri kalan
kýsmý da daha sonra, ya kiraya verilir ya da satýlýr. Oysa eðer iyi iþ yapmýþsa yapým þirketi oldukça yüklü bir meblað toplar. Üyeler aidatlarýný
düzenli olarak ödemiþlerse bu meblað onlarýn olur ve zaman zaman,
ya da þirket daðýldýðý zaman aralarýnda paylaþtýrýlýr. Ýngiliz yapým þirketlerinin onda-dokuzunun yaþam öyküsü böyledir. Diðerleri bazan siyasal
ya da hayýrseverce bahanelerle kurulan büyük þirketlerdir. Ama sonunda
bunlarýn esas amacý, her zaman küçük-burjuvazinin tasarruflarýna, iyi
bir [sayfa 408] faiz haddi ve taþýnmaz mallardaki spekülasyondan pay bekleyiþleriyle daha kârlý bir ipotek yatýrýmý saðlamaktýr.
Bu þirketlerin hangi tür müþteriler üzerine spekülasyon yaptýðý
en büyüðü deðilse bile, en büyüklerinden birinin broþüründen anlaþýlabilir. Kuruluþundan bu yana toplam gayri-safi hasýla 10.500.000 £
(70.000.000 taler) üzerinde olan bankada ya da devlet tahvillerindeki
yatýrýmý 416.000 £i aþmýþ bulunan ve þu anda 21.441 üyesi ve yatýrmaný
olan 29 ve 30 Southampton Buildings, Chancery Lane, Londra adresindeki Birkbeck Yapým Þirketi kendisini halka þu þekilde tanýtmaktadýr:
Üç yýl boyunca bir piyano kiralayan bir kiþinin bu süresinin
bitiminde piyanonun sahibi olmasýný öngören ve piyano imalatçýlarýnýn
üç-yýl denilen sistemini pek çok kiþi bilir. Bu sistemin çýkýþýndan önce,
dargelirlilerin bir piyano edinmesi en az kendi evine sahip olmasý kadar
güçtü. Bu kiþiler yýllar yýlý piyanonun kirasýný ödediler ve piyanonun deðerinin iki katý ya da üç katý para harcadýlar. Bir piyano için geçerli olan,
bir ev için de geçerlidir. ... Oysa, bir ev bir piyanodan daha pahalý olduðu için, ... satýþ deðerini kira olarak ödemek daha uzun zaman alýr. Sonuç olarak, yöneticiler, Londranýn ve varoþlarýnýn çeþitli yerlerindeki ev
sahipleriyle bir anlaþmaya girdiler ve böylece Birbeck Yapým Þirketi
üyeleri ve diðer kiþiler için kentin çok çeþitli semtlerinde geniþ ev seçenekleri sunma olanaðýný elde ettiler. Yönetim Kurulunun yürürlüðe
koymayý düþündüðü sistem þu þekildedir: þirket bu evleri oniki-buçuk
yýl süreyle kiraya verecek ve bu sürenin sonunda, kira düzenli olarak
ödendiði takdirde, kiracý, hiç bir þekilde daha fazla bir ödeme yapmaksýzýn, evin mutlak sahibi olacaktýr. ... Kiracý ayrýca daha kýsa bir süre
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için daha yüksek bir kira ödenmesini ya da daha uzun bir süre için daha düþük bir kira ödenmesini öngören bir mukavele yapýlabilir. ... Dargelirliler, kâtipler, tezgahtarlar ve diðer kiþiler derhal Birbeck Yapým Þirketine üye olarak, kendilerini, mülk sahiplerinden baðýmsýz hale getirebilirler.
Bu, yeterince açýktýr. Ýþçilere hiç deðinilmezken dargelirlilerden,
kâtiplerden tezgahtarlardan vb. sözedilmektedir ve ayrýca bir kural olarak
adaylarýn önceden bir piyanoya [sayfa 409] sahip olduklarý varsayýlmaktadýr.
Aslýnda burada iþçilerle deðil, küçük-burjuvayla, ve onlar gibi olmak
isteyen ve olabilecek kiþilerle ilgiliyiz; kâtipler, vb. iþlerde çalýþanlar gibi
belirli sýnýrlar içinde kalsa bile, kural olarak gelirleri zamanla artan kiþiler.
Buna karþýlýk, iþçinin geliri ise, en iyi durumda ayný miktarda kalýr, gerçekte ailesinin geniþlemesi ve artan gereksinmeleriyle orantýlý olarak
azalýr. Aslýnda, sadece birkaç iþçi, o da istisna olarak, bu þirketlere katýlabilir. Bir yandan gelirleri çok düþüktür, öte yandan da, oniki-buçuk yýl
önceden sorumluluk altýna girebilmeleri için bu çok belirsiz bir niteliktir.
Bunun geçerli olmadýðý birkaç istisna ise, ya yüksek ücretli iþçiler ya da
ustabaþýlardýr.*
Geri kalanýna gelince, Mülhausen iþçi kenti, bonapartçýlarýn bu
küçük-burjuva Ýngiliz Yapým Þirketlerinin sefil kopyalarýndan baþka bir
þey olmadýklarý herkesçe anlaþýlmýþtýr. Aralarýndaki tek fark, saðlanan
devlet yardýmlarýna karþýn, birincilerin müþterilerini yapým þirketlerinden
çok daha fazla dolandýrmalarýdýr. Bütün olarak, bonapatçýlarýn koþullarý,
Ýngilteredeki mevcut ortalama koþullardan daha az liberaldir, ve Ýngilterede faiz ve birleþik faiz her mevduat için hesaplanýp ve bir aylýk ihbarla çekilebilirken, Mülhausenin fabrika sahipleri, faiz ve birleþik faizi
kendi ceplerine atmýþlar ve iþçilerin nakit olarak beþer franklýk paralar
halinde ödedikleri miktardan bir kuruþ fazlasýný geri ödememiþlerdir.
Ve [sayfa 410] bu farka herkesten çok þaþýran da, bütün bunlarý bilmeden
kitabýna alan Herr Sax olacaktýr.
* Bu yapým þirketleri ve özellikle Londra Yapým Þirketlerinin nasýl yönetildiði konusunda
burada küçük bir katkýda bulunalým. Bilindiði üzere Londranýn üzerinde kurulduðu arazinin
hemen hemen tümü, en önde gelenleri Westminster Dükü, Bedford Dükü, Portland Dükü vb.
gibi, bir düzine aristokrata aittir. Bunlar ilk baþta ayrý ayrý yapým alanlarýný doksandokuz yýl süre
ile kiraladýlar ve bu sürenin sonunda da, üzerlerindeki her þey ile birlikte bu arazilerin zilyetliðini
ele geçirdiler. Daha sonra evleri, daha kýsa sürelerle, örneðin otuzdokuz yýl gibi kiracýyý evi iyi
bir þekilde onarmak ve bu þekliyle korumak zorunda býrakan sözde onarým sözleþmeleriyle
kiraya verildiler. Sözleþme bu þekliyle iþlemeye baþlar baþlamaz da, ev sahibi evi incelemek ve
gerekli onarýmlarý saptamak üzere mimarýný ve bölge kadastro memurunu göndermektedir.
Çoðu zaman bu onarýmlar çok büyük-ölçekli olabilir ve bütün ön cephenin ve çatýnýn vb.
yenilenmesini kapsayabilir. Bu durumda kiracý sözleþmesini pey akçesi olarak bir yapým þirketine
yatýrýr ve bu þirketten masrafý kendisine ait onarýmlar için gerekli parayý 130-150 sterlin arasý
yýllýk kiralar için 1.000 sterlin ya da daha fazlasýna kadar yiikselebilir borç alýrlar. Bu yapým
þirketleri böylece, toprak sahibi aristokratlara ait olan Londra evlerinin devamlý yenilenmesini
ve içinde yaþanýr durumda korunmasýný, aristokratlara hiç sýkýntý vermeden ve halkýn sýrtýndan
güvence altýna almayý amaçlayan bu sistem içinde önemli bir ara halka clmuþlardýr. Ve bu da
güya konut sorununun iþçiler için çözümlenmesidir. [1877 baskýsýna Engelsin notu.]
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Böylece, iþçilerin kendilerine yardýmýnýn da yararý yoktur. Geriye
devlet yardýmý kalmaktadýr. Bu konuda Herr Sax bize ne sunabilir? Üç
þey:
Ýlk olarak, devlet yasal ve yönetsel olarak herhangi bir þekilde
çalýþan sýnýflar arasýndaki konut darlýðýný vurgulamaya yolaçacak bütün
her þeyi ortadan kaldýrmaya ya da uygun çareler bulmaya dikkat etmelidir. (s. 187.)
Sonuç olarak yapým yasalarýnýn gözden geçirilmesi ve yapýlarýn
ucuzlamasý için yapým ticaretine özgürlük. Ama Ýngilterede yapým yasalarý asgariye indirilmiþtir, yapý ticareti havada uçan kuþlar kadar özgürdür,
buna karþýn konut darlýðý vardýr. Ayrýca Ýngilterede yapým, þimdi öylesine
ucuza çýkmaktadýr ki, bir araba geçtiði zaman evler sallanýr ve her gün
bir kýsmý çöker. Daha dün (25 Ekim 1872) Manchesterde altýsý birarada
yýkýldý ve altý iþçi aðýr yaralandý. Dolayýsýyla, bu da bir çare deðildir.
Ýkinci olarak devlet gücü bireylerin dar görüþlü bireycilikleri ile
kötülüðü yaymalarýný ya da yeniden baþlatmalarýný önlemelidir.
Sonuç olarak, iþçi konutlarýnýn saðlýk ve yapým-zabýtasý denetimi;
Ýngilterede 1857den beri olduðu gibi yetkililere harap ve saðlýða aykýrý
evlerin iskanýnýn yasaklanmasý için otorite devri. Ama, bu orada nasýl
gerçekleþti? 1855teki ilk yasa, (huzur bozucularý uzaklaþtýrma yasasý)
Herr Saxýn da itiraf ettiði üzere ikinci yasa 1858 yasasý (yerel idareleryasasý) gibi hükümsüz bir yasaydý. (s. 197.) Öte yandan, Herr Sax,
10.000in üzerinde nüfuslu kasabalarda geçerli olan üçüncü yasanýn
esnaf meskenleri yasasýnýn pek doðaldýr ki Ýngiliz Parlamentosunun
toplumsal konulardaki büyük anlayýþýnýn olumlu kanýtýný sunmakta (s.
199) olduðuna inanmaktadýr. Ancak, gerçekte bu iddia Herr Saxýn
Ýngilizlerin sorunlarýna olan had safhadaki bilisizliðinin olumlu kanýtýný
sunmaktan baþka bir þey deðildir. Ýngilterenin genel olarak kýtadan
Toplumsal Konularda çok ileri olmasý doðaldýr. Ýngiltere modern büyük
sanayinin ana vatanýdýr; kapitalist üretim biçimi en özgür ve yaygýn biçimde orada geliþmiþ, sonuçlarý en belirgin olarak orada kendini göstermiþ [sayfa 411] ve dolayýsýyla yasal alanda ilk tepkiyi de orada yaratmýþtýr,
bunun en iyi kanýtý fabrika yasasýdýr. Ancak, eðer Herr Sax, bir parlamento
kararýnýn hemen yürürlüðe konmasý için yalnýzca yasal geçerliliðe
gereksinmesi olduðunu düþünüyorsa, feci þekilde yanýlýyor. Ve bu, her
karardan çok (pek doðaldýr ki atölyeler yasasý hariç) Local Gouvemment
Act için doðrudur. Bu yasanýn yönetimi Ýngilterede hemen her yerde
her tür yozlaþmanýn, akraba kayýrmanýn ve dalavereciliðin bilinen merkezleri olan yerel idarelere verilmiþti.* Bu yerel idarelerin mevkilerini
* Dalaverecilik, kamu yetkilerinin, yetkilinin kiþisel ya da kendi ailesinin çýkarýna kullanmasýdýr. Eðer, örneðin, bir ülkenin devlet-telgraf idaresinin müdürü bir kâðýt fabrikasýnýn sessiz
bir ortaðý olursa, kendi ormanlarýndan bu fabrikaya kereste saðlar, ve ardýndan bu fabrikaya
telgraf idaresine kâðýt ikmal sipariþi verirse dalaverecilik ilkesinin tam bir anlayýþýný gösterdiði
kadarý ile, bu gerçekten küçük, ama oldukça sevimli bir iþtir nasýl olsa bunlar Bismarck günlerinde olaðandý ve beklenirdi. [Engelsin notu.]
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her çeþit ailevi hesaplara borçlu olan temsilcileri böyle toplumsal reformlarý gerçekleþtirmekten ya aciz ya da bunu yapmaya isteksizdirler. Öte
yandan, özellikle de Ýngilterede, toplumsal yasalarýn hazýrlanmasý ve
yürütülmesiyle görevli kamu yetkilileri genellikle her ne kadar yirmi ya
da otuz yýl öncesine göre bu gün daha az derecede olsa da kesin bir
görev anlayýþýyla ayýrdedilirler. Belediye meclislerinde çürük ve harap
mesken sahipleri, ya dolaysýz, ya da dolaylý olarak hemen her yerde
güçlü bir þekilde temsil edilmektedir. Bu belediye meclislerini küçük
semtlere göre seçme sistemi, seçilen üyeleri en küçük yerel çýkar ve etkilere baðýmlý kýlmaktadýr; yeniden seçilmek isteyen hiç bir belediye
meclisi üyesi, kendi seçim bölgesinde bu yasanýn uygulanmasý için oy
kullanmaya cesaret edemez. Dolayýsýyla, bu yasanýn hemen her yerde
yerel idarelerce nasýl bir nefretle karþýlandýðýný ve günümüze kadar ancak en rezilane durumlarda bu durumda dahi, genel bir kural olarak,
ancak geçen yýl Manchester ve Salfordtaki çiçek salgýný durumlarýnda
olduðu gibi ancak bar salgýn hastalýk çýktýðý zaman uygulandýðýný anlamak mümkündür. Ýçiþleri Bakanlýðýna günümüze kadar yapýlan baþvurular ancak böyle durumlarda etkili olmuþtur, çünkü ancak zorunlu olduðu zaman toplumsal reform yasalarý önermek eðer mümkünse, zaten
varolanlarý yürürlüðe koymaktan kaçýnmak [sayfa 412] Ýngilterede her liberal
hükümetin ilkesidir. Sözkonusu yasa, Ýngilteredeki pekçoðu gibi yalnýzca
iþçilerin egemenliði ya da baskýsý altýndaki bir hükümetin sonunda,
onu gerçekten uygulayacak bir hükümetin elinde mevcut toplumsal
durumda bir deðiþiklik yapma yolunda güçlü bir silah olacaðý için önemlidir.
Üçüncü olarak devlet gücü, Herr Saxa göre mevcut konut
darlýðýný gidermek için emrindeki bütün olumlu araçlarý mümkün olan
en yaygýn biçimde kullanmalýdýr.
Yani, emrindeki memur ve hizmetkârlar için (ancak bu durumda bunlar iþçi deðildir!) barakalar, gerçekten örnek yapýlar yapmalý 
Ýngilterede kamu iþleri kredi yasasý uyarýnca, ve Louis Bonaparteýn
Paris ve Mülhausende yaptýðý gibi. Ýþçi sýnýfýnýn konut koþullarýný düzeltmek amacýyla belediyelere, derneklere, ve ayrýca özel kiþilere ... kredi
vermelidir. (s. 203.) Ancak kamu iþleri kredi yasasý da, yalnýzca kâðýt
üzerinde bulunmaktadýr. Hükümet, komisyon üyelerinin emrine azami
50.000 £, yani en fazla 400 kulübe, ya da kýrk yýlda toplam olarak en
fazla seksenbin kiþiye onaltýbin kulübe ya da konut yapabilecek bir
miktar vermektedir  kovada bir damla! Yirmi yýl sonunda komisyonun
emrindeki fonlarýn geri ödemeler nedeniyle iki katýna çýktýðýný, dolayýsýyla, son yirmi yýl içinde ek kýrkbin kiþiye daha konut yapýldýðýný varsaysak bile, bu, yine kovada bir damladýr. Ve kulübeler ortalama olarak
kýrk yýl dayandýðýna göre, kýrk yýl sonra en harap durumdakilerinin, en
eski kulübelerin yenilenmesi için her yýl 50.000 £ ya da 100.000 £ likit
aktifin kullanýlmasý gerekir. Bu Herr Sax, 203. sayfada iddia etmektedir
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ki, ilkeyi doðru olarak ve sýnýrsýz bir boyutta uygulamaya koymaktadýr!
Ve Herr Sax, Ýngilterede bile, devletin sýnýrsýz bir boyutta hiç bir þey
gerçekleþtiremediði itirafýyla kitabýný bitirmekte ancak ilkönce tüm ilgililere bir vaaz vermekten kendini alamamaktadýr.* [sayfa 413]
Bugün varolan þekliyle devletin, konut felaketini düzeltmek için
bir þey yapmaya ne muktedir ne de istekli olduðu kesinlikle açýktýr.
Devlet, mülk sahibi sýnýflarýn, yani toprak sahipleri ve kapitalistlerin, sömürülen sýnýflara, yani köylülere ve iþçilere karþý örgütlü birleþik gücünden baþka bir þey deðildir. Tek tek kapitalistlerin (ve burada sorun yalnýzca onlarý ilgilendirmektedir, çünkü bu konuda, ilgili olan toprak sahibi
esas olarak bir kapitalist olarak davranmaktadýr) istemediðini, onlarýn
devleti de istemez. Dolayýsýyla eðer bireysel kapitalistler konut darlýðýna
üzülüyor, ancak onun en feci sonuçlarýný yüzeysel olarak dahi hafifletmek için kýpýrdatýlamýyorlarsa, birleþik kapitalist, yani devlet, bundan
pek fazlasýný yapmayacaktýr. En fazla yapacaðý geleneksel hale gelmiþ
olan yüzeysel hafifletme ölçüsünün her yerde ayný þekilde uygulanmasýný
saðlamaktýr. Ve durumun böyle olduðunu da gördük.
Ancak, denebilir ki, Almanyada henüz burjuvazi egemen deðildir;
Almanyada devlet bir dereceye kadar hâlâ toplumun üzerinde baðýmsýzca dolanan bir güçtür ki, tam bu nedenle toplumun birleþik çýkarýný
temsil etmektedir. Ve tek bir sýnýfýnkini deðil. Böylesine bir devlet kuþkusuz, bir burjuva devletinin yapamayacaðý pek çok þeyi yapabilir, toplumsal alanda da ondan oldukça farklý þeyler beklenmesi gerekir.
Bu gericilerin dilidir. Gerçekte ise Almanyada varolduðu þekliyle
devlet ayný þekilde içinden geliþtiði toplumsal tabanýn zorunlu bir ürünüdür. Prusyada ve Prusya þimdi belirleyicidir hâlâ güçlü bir toprak sahibi aristokrasisi ile, bugüne kadar ne Fransadaki gibi dolaysýz siyasal
egemenlik kazanmýþ, ne de Ýngilteredeki gibi azçok dolaylý bir egemenlik kazanmýþ olan oldukça genç ve son derece korkak bir burjuvazi birarada bulunmaktadýr. Ancak entelektüel yönden çok geliþmiþ, ve günbegün giderek daha fazla örgütlü hale gelen, hýzla çoðalan bir proletarya
bu iki sýnýfla birarada bulunmaktadýr. Biz, dolayýsýyla, burada, eski mutlakýyetçi temel koþulunun yanýsýra toprak sahibi [sayfa 414] aristokrasi ve
burjuvazi arasýnda bir denge yanýsýra modern bonapartçýlýðýn temel
koþulunu da burjuvazi ve proletarya arasýnda bir denge buluyoruz.
Ama gerek eski mutlakýyetçi, gerek modern bonapartçý monarþide ger* Londra yapým yetkililerine, yeni sokak yapýmý amacý ile istimlak hakký veren son Ýngiliz
parlamentosu kararýnda böylece evlerinden çýkarýlan iþçiler bir ölçüde dikkate alýnmaktadýr.
Yapýlacak yeni binalarýn nüfusun önceden orada yaþayan sýnýflarýný barýndýrmaya elveriþli olmasý
hükmü getirilmiþtir. Dolayýsýyla en az deðerli yerlerde iþçiler için 5 ya da 6 katlý kiralýk apartmanlar
dikilmiþ ve bu yolla yasalara uyum saðlanmýþtýr. Bu düzenlemenin nasýl iþleyeceðini bekleyip
görmek gerekir. Çünkü iþçiler buna oldukça yabancýdýrlar. Ve Londrada eski koþullarýn ortasýnda
bu binalar, tamamýyla yabancý bir geliþmeyi temsil etmektedir. Oysa, en iyi olasýlýkla yapým
faaliyetleri ile gerçekte evlerinden çýkarýlan iþcilerin ancak bir çeyreðine yeni konut
saðlayacaklardýr. [1887 baskýsýna Engelsin notu.]
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çek hükümet yetkisi, özel bir ordu subaylarý ve devlet memurlarý kastýnýn
elindedir. Prusyada bu kast kýsmen kendi saflarýndan kýsmen daha az
kökenli aristokrasiden daha ender olarak yüksek aristokrasiden ve en
az da burjuvaziden beslenmektedir. Toplumun dýþýnda, ve sözde üstünde bir konum iþgal eder görünen bu kastýn baðýmsýzlýðý, devlete, toplumun karþýsýnda bir baðýmsýzlýk görünümü vermektedir.
Bu çeliþik toplumsal koþullardan zorunlu bir tutarlýlýkla Prusyada
(ve Prusya örneðini izleyerek Almanyanýn yeni Reich anayasasýnda)
geliþen devlet biçimi, ayný zamanda, hem eski mutlakýyetçiliðin günümüzdeki yok olma biçimi ve hem de bunapartçý monarþinin varolma
biçimi olan sahte-anayasacýlýktýr. Prusyada sahte-anayasacýlýk 1848den
1866ya kadar mutlakýyetçi monarþinin aðýr aðýr yürüyüþünü yalnýzca
gizlemiþ ve kolaylaþtýrmýþtýr. Ancak, 1866dan, ve daha da belirgin olarak
1870den beri toplumsal koþullardaki karýþýklýk, ve bununla eski devletin
çözülüþü herkesin gözü önünde ve muazzam bir þekilde geniþleyen bir
boyutta ilerlemiþtir. Hýzlý sýnai geliþmesi ve özellikle borsa dolandýrýcýlýðý,
bütün egemen sýnýflarý spekülasyon girdabýna sürüklemiþtir. 1870 yýlýnda
Fransadan ithal edilen topyekün yozlaþma görülmemiþ bir hýzla geliþmektedir. Strousberg ve Pereire birbirlerine þapkalarýný çýkartmaktadýrlar.
Bakanlar, generaller, prensler ve kontlar, en kurnaz borsa kurtlarýyla rekabet halinde tahvillerle kumar oynamakta, ve devlet bu borsa kurtlarýna
topyekün baronluk payesi bahþederek eþitliklerini tanýmaktadýr. Þekerpancarý üreticisi ve konyak imalatçýsý olarak uzun süreden beri sanayici
olan kýrsal soylular çok önceden eski onurlu günleri geride býrakmýþlardýr
ve þimdi adlarý her çeþit güvenilir olan ya da olmayan anonim þirketin
yönetici listelerini þiþirmektedir. Bürokrasi tek gelirini artýrma yolu olarak
zimmete geçirmeyi gittikçe daha fazla hakir görmeye baþlamýþtýr; devlete
sýrtýný dönmekte ve sýnai þirketlerin idaresindeki çok daha kârlý mevkiler
peþinde koþmaya baþlamaktadýr. Görevde [sayfa 415] kalanlar ise üstlerinin
örneðini izlemekte ve tahvil spekülasyonu yapmakta, ya da demiryollarý
ve benzerinde hisse satýnalmaktadýr. Teðmenlerin de bazý spekülasyonlara el attýðýný varsaymak bile haklý görülebilir. Kýsacasý eski devletin
tüm unsurlarýnýn çözülmesi ve mutlakýyetçi monarþiden bonapartçý monarþiye geçiþ en canlý dönemindedir. Bir sonraki büyük ticari ve sýnai
bunalýmla yalnýzca mevcut karýþýklýk deðil, ama eski Prusya devleti de
çökecektir.*
Ve burjuva olmayan unsurlarýn her geçen gün daha burjuva hale
geldiði bu devlet, toplumsal sorunu ya da en azýndan konut sorununu
çözebilecek mi? Tam tersine. Tüm ekonomik sorunlarda Prusya devleti
giderek daha fazla burjuvazinin eline geçmektedir. Ve eðer 1866dan
* Günümüzde bile, 1866da eski Prusya devletini ve onun temelini, yani koruyucu gümrük
vergileriyle mühürlenen büyük toprak mülkiyeti ve sýnai sermaye ittifakýný, birarada tutan,
1872den bu yana sayýca ve sýnýf bilinci açýsýndan muazzam bir geliþme gösteren, proletarya
korkusudur. [1887 baskýsýna Engelsin notu.]
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beri ekonomik alandaki yasalar gerçek durumda olduðundan daha da
fazla burjuvazinin çýkarýna uydurulmadýysa bu kimin hatasýdýr? Esas
olarak bizzat burjuvazi sorumludur, çünkü, ilk olarak kendi istemlerini
enerjik olarak bastýrmak için çok korkaktýr, ve ikinci olarak ayný zamanda
tehditkâr proletaryaya yeni silahlar saðlayan her ödüne karþý çýkmaktadýr.
Ve eðer siyasal güç, yani Bismarck, burjuvazinin siyasal faaliyetlerini
denetim altýnda tutmak amacý ile kendi koruyucusu proletaryayý örgütlemeye çabalýyorsa, bu, iþçiler açýsýndan, devleti, birkaç yardýmsever
terime, ve en çok à la Louis Bonaparte yapým þirketlerine en asgari düzeyde bir devlet yardýmýna indirgeyen zorunlu ve oldukça tanýdýk bir
bonapartçý reçeteden baþka nedir?
Ýþçilerin Prusya devletinden ne beklemesi gerektiðinin en iyi kanýtý, Prusya devleti mekanizmasýnýn topluma göre Fransýz milyarlarýnýn
kullanýmýnda yatmaktadýr. Bu milyarlarýn tek bir taleri dahi sokaða atýlmýþ
o Berlin iþçi sýnýf ailelerine barýnak saðlamak için kullanýlmýþ mýdýr?
Tam tersine güz yaklaþtýkça devlet, yaz boyunca baþlarý üzerinde geçici
bir tavan saðlayan o sefil kulübeciklerin bile yýkýlmasýna neden oldu.
Beþ milyar, yeterince hýzlý bir þekilde, insanlýk uðruna harcanmaktadýr:
kaleler, toplar ve askerler için, [sayfa 416] ve Wagnerin eþekliklerine264 ve
Stieberin Avusturya ile görüþmelerine265 karþýn, bu milyarlardan, Louis
Bonaparteýn Fransadan çaldýðý milyonlardan Fransýz iþçilerine ayrýlandan daha azý, Alman iþçisine ayrýlacaktýr.
III

Gerçekte, burjuvazinin, konut sorununu kendi modeliyle çözmek
yani sorunu sürekli olarak yeniden ortaya çýkaracak bir þekilde çözmek
için yalnýzca bir yöntemi vardýr. Bu yönteme Haussmann denmektedir.
Haussmann deyimiyle yalnýzca Parisli Haussmannýn özellikle
bonapartçý üslubunu kastetmiyorum  üstüste inþa edilmiþ iþçi mahallelerinin tam ortasýnda, uzun, düz ve geniþ yollar açmaktaki ve onlarýn
her iki yanýna büyük lüks binalar sýralamaktaki amaç, barikat savaþýný
stratejik olarak güçleþtirme amacýnýn yanýsýra hükümete baðýmlý, özellikle bonapartçý bir inþaat kesimi proletaryasý yaratmak ve kenti tam anlamý
ile bir lüks kenti haline dönüþtürmektir. Haussmann derken ben, büyük kentlerimizden, ve özellikle merkezi konumlu olanlarda, bu uygulama, ister kamu saðlýðý ve güzelleþtirme kaygýlarý, ister büyük merkezi
konumlu iþ yeri istemi, ya da ister demiryollarý, sokaklar vb. yapýmý gibi
trafik gereksinmeleri nedeniyle ortaya çýkmýþ olmasýndan baðýmsýz olarak, þimdi genelleþmiþ olan iþçi sýnýfý mahallelerinde gedikler açýlmasý
uygulanmasýný kastediyorum. Nedenler ne kadar farklý olursa olsun,
sonuç her yerde aynýdýr: Bu pek büyük baþarýsýndan dolayý burjuvazinin
her fýrsatta kendini yüceltmesine refakat eder biçimde en rezilane ara
sokaklar ve dar yollar ortadan kalkar, ama  hemen baþka bir yerde, ve
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çoðunlukla en yakýn mahallede tekrar ortaya çýkarlar.
Ýngilterede Ýþçi Sýnýfýnýn Durumunda Manchesterin 1843 ve 1844
teki durumuyla bir görünümünü vermiþtim. O zamandan bu yana kentin
merkezinden geçen demiryolunun yapýmý, yeni yollar yapýmý ve büyük
kamu ve özel binalarýn dikilmesi orada tanýmlanmýþ olan en kötü mahallelerden bazýlarýný ortasýndan bölmüþ, ortaya çýkarmýþ, ve düzeltmiþ, ve
diðerlerini tümüyle ortadan kaldýrmýþtýr; her ne kadar [sayfa 417] dar saðlýkinzibatý denetimi o zamandan bu yana daha sertleþmiþse de, onlarýn
pek çoðu hâlâ ayný durumda, ya da o sýrada olduklarýndan daha da
beter harap olmuþ bir durumdadýr. Öte yandan, nüfusunda o zamandan
bu yana yarýdan fazla bir artýþ görülen kentin muazzam geliþmesi sayesinde, o zamanlar hâlâ havadar ve temiz olan mahalleler, þimdi, kentin en
kötü tanýnan mahallelerinin eski durumlarý kadar sýkýþýk, kirli ve þiþmiþ
bir durumdadýr. Ýþte size yalnýzca bir örnek: kitabýmýn 80. sayfasý ve devamýnda, * yýllardýr Küçük Ýrlanda adý altýnda Manchesterin yüzkarasý
olan Medlick Nehri vadisinin dibinde yerleþmiþ bir grup evi anlatmýþtým.
Küçük Ýrlanda çoktan yokolmuþ ve þimdi yerinde yüksek bir temel üzerine kurulu bir tren istasyonu bulunmaktadýr. Burjuvazi, Küçük Ýrlanda
nýn mutlu ve sonal bir þekilde ortadan kalkýþýný büyük bir zafermiþcesine
böbürlenerek göstermektedir. Büyük kentlerimizde setler içine alýnan
büyük nehirlerin, genellikle her geçen yýl kolayca açýklanabilecek nedenlerle daha yaygýn sellere yolaçtýklarý gibi, geçen yaz da büyük bir sel
baskýný oldu. Ve o zaman, Küçük Ýrlandanýn hiç bir þekilde ortadan
kalkmadýðý, ama yalnýzca Oxford Caddesinin Güney yakasýndan Kuzey
yakasýna kaydýðý ve geliþmeye devam ettiði ortaya çýkmýþtý. Manchesterdeki radikal burjuvazinin organý olan Manchester Weekly Timesýn
20 Temmuz 1872 sayýsýnda neler yazdýðýný görelim:
Medlockun aþaðý vadisi sakinlerinin geçen cumartesi baþýna
gelen felaketin, iyi bir sonucu olacaðý, yani halkýn dikkatinin belediye
yetkililerimizin ve belediye saðlýk komitemizin burnunun dibinde çoktan
beri müsamaha edilen tüm saðlýk yasalarýnýn bu açýkça çiðnenmesine
yöneleceði umulmaktadýr. Dün sabah baskýmýzda çýkan þiddetli bir
makale, selin eriþtiði Charles Street ve Brook Street yakýnlarýndaki bazý
bodrum konutlarýnýn rezilane durumlarýný, yeterince güçlü olmamakla
birlikte açýða çýkarmýþtýr. Bu makalede deðinilen bir avlunun ayrýntýlý
incelemesi onlar hakkýnda yapýlan bütün beyanlarý doðrulamamýzý, ve
bu avludaki bodrum katý konutlarýnýn çok önceden kapatýlmýþ olmasý
ya [sayfa 418] da insan barýnaðý olarak hiç bir zaman müsamaha edilmemiþ
olmasý gerektiðini ileri sürmemizi mümkün kýlmýþtýr. Squires Court,
Charles Street ve Brook Streetin köþesinde yedi ya da sekiz evden
oluþmaktadýr. Bir yaya Brook Streetin en aþaðý kýsmýndan demiryolu
geçitinin altýndan her gün dahi geçebilir ve hiç bir zaman çok aþaðýlarda,
* Bkz: K. Marx and F. Engels, On Britain, s. 94. -Ed.
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ayaklarýnýn altýnda, maðaralarda insanoðlunun yaþadýðýný hayal edemez.
Avlunun kendisi halkýn gözünden saklanmýþtýr ve ancak yoksulluklarý
nedeniyle bu mezar ýssýzlýðýnda barýnak aramak zorunda olanlar için
eriþilebilir niteliktedir. Medlockun havuzlar arasýna kapatýlmýþ olan genellikle durgun sularý normal düzeyini aþmasa bile bu konutlarýn zeminleri nehir yüzeyinin ancak birkaç santim üzerindedir. Büyük bir saðnak
yaðýþ, pis, iðrenç sularý drenajlardan yukarý çýkarýp, odalarý, her selin
gerisinde armaðan olarak býraktýðý þekilde öldürücü gazlarla doldurabilir.
... Squires Court, Brook Streetteki evlerin oturulmayan bodrumlarýndan
da daha düþük bir düzeydedir ... ve sokak düzeyinin 20 fit altýndadýr, ve
cumartesi günü drenajlardan yükselen zararlý sular çatýlara eriþmiþtir.
Bunu biliyorduk ve dolayýsýyla orayý ya boþ ya da yalnýzca pis duvarlarý
yýkayan ve evi dezenfekte eden saðlýk yetkililerinin iþgalinde bulacaðýmýzý
umuyorduk. Bunun tersine, bir berberin bodrum evinde ... bir köþede
yatan bir yýðýn çürüyen pisliði bir tekerlekli elarabasýna küreklemeye
uðraþan bir adam gördük. Bodrumu azçok temizlenmiþ olan berber
bizi daha da aþaðýda elinden gelse basýna haber vereceðini, ve kapatýlmalarýný talep edeceðini ileri sürdüðü bazý meskenlere gönderdi. Ve
böylece sonunda çamaþýr teknesinde uðraþan güçlü ve saðlýklý görünüþlü
bir Ýrlandalý kadýný bulduðumuz Squires Courta geldik. O ve bir gece
bekçisi olan kocasý, bu avluda altý yýl yaþamýþlardý ve kalabalýk bir aileleri
vardý. ... Yeni terkettikleri evde su hemen hemen tavana kadar yükselmiþti. Pencereler kýrýlmýþ ve mobilyalar tamamýyla harap olmuþtu. Adam,
evde yaþayanýn, her iki ayda bir kireç badana yaparak, kokunun dayanýlmaz hale gelmesini önlediðini söyledi. ... Daha sonra gittiði iç avluda,
muhabirimiz, arka duvarlarý, þimdi tanýmlanan evlerin arka duvarlarýna
bitiþik üç ev buldu. Bu üç evden ikisinde oturuluyordu. Oradaki pis koku öylesine korkutucuydu [sayfa 419] ki, en saðlýklý insan bile çok kýsa bir
zamanda midesinden rahatsýzlanabilirdi. ... Bu iðrenç delikte, perþembe
gecesi (suyun yükseldiði ilk gün) burada uyumuþ olan yedi kiþilik bir
aile yaþýyordu. Ya da, kadýnýn hemen düzelttiði gibi, uyumamýþlardý,
çünkü o ve kocasý berbat koku nedeniyle gecenin büyük kýsmýnda sürekli olarak kusmuþlardý. Cumartesi günü çocuklarýný dýþarý taþýmak
için göðüs hizasýndaki su içinde yürümek zorunda kalmýþlardý. Ayrýca
kadýn, oranýn, domuzlarýn yaþamasýna dahi elveriþli olmadýðý kanýsýndadýr, ancak düþük kira nedeniyle haftada bir sterlin altý peni ve kocasý
son zamanlarda hastalýk yüzünden çok iþsiz kaldýðý için onu tutmuþtur.
Bu avlunun ve vakitsiz bir mezardaymýþcasýna içine doluþmuþ olan sakinlerinin gözlemci üzerindeki görünümü mutlak bir çaresizlikti. Bu
arada, belirtmek zorundayýz ki, gözlemlerimize göre, Squires Court
muhtemelen aþýrý bir örnek olmakla birlikte o mahalde, süregelen
varlýklarýný saðlýk komitemizin izin vermekte kendini haklý gösteremeyeceði diðer pek çok yerin tipik örneðinden baþka bir þey deðildir. Bu yerler ileride kiralanýrsa, komite bir sorumluluk yüklenmekte ve bütün
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çevre, ciddiyetini artýk tartýþmayacaðýmýz bir salgýn hastalýk tehlikesine
maruz býrakýlacaktýr.
Bu, burjuvazinin konut sorununu uygulamada nasýl çözümlediðinin çarpýcý bir örneðidir. Kapitalist üretim biçiminin iþçilerimizi her gece
içine kapattýðý hastalýklarýn üreme yeri, rezilane delik ve bodrumlar ortadan kaldýrýlmamýþtýr; yalnýzca baþka yere kaydýrýlmýþtýr! Onlarý ilk yerinde yaratmýþ olan ayný ekonomik zorunluluk daha sonraki yerinde de
yaratmaktadýr. Kapitalist üretim biçimi varolmaya devam ettiði sürece,
konut sorununun, ya da iþçilerin yazgýsýný etkileyen herhangi bir baþka
toplumsal sorunun tek baþýna çözümleneceðini ummak budalalýktýr.
Çözüm, kapitalist üretim biçiminin ortadan kaldýrýlmasýnda ve bütün
geçim araçlarýna ve iþ araçlarýna bizzat iþçi sýnýfýnýn elkoymasýnda yatmaktadýr. [sayfa 420]
ÜÇÜNCÜ KISIM

PROUDHON VE KONUT SORUNU
ÜZERÝNE EK
I

Volkstaatin 86. sayýsýnda A. Mülberger, benim tarafýmdan gazetenin 51. sayýsýnda ve daha sonraki sayýlarýnda eleþtirilen makalelerin yazarý olduðunu açýklamaktadýr.* Yanýtýnda250 beni öylesine bir seri suçlamaya boðmakta ve ayný zamanda bütün sorunlarý öylesine birbirine
karýþtýrmaktadýr ki, isteristemez onu yanýtlamak zorunda kalýyorum. Ne
yazýk ki, büyük ölçüde bizzat Mülbergerin beni zorla soktuðu kiþisel
polemik alanýnda verilecek olan yanýtýma genel bir ilgi saðlamak üzere,
Mülbergerin bir kez daha bütün bunlarýn ne kendisi, ne de Volkstaatýn
öteki okurlarý için esas olarak yeni bir þey içermediðini söylemesi tehlikesini de göze alarak, esas noktalarý bir kez daha ve mümkünse öncekinden daha açýk bir þekilde sunacaðým.
Mülberger eleþtirimin biçim ve kapsamýndan yakýnmaktadýr.
Biçim açýsýndan o sýrada sözkonusu makaleyi kimin yazdýðýný dahi bilmediðimi söyleyerek yanýtlamak yeterlidir. Dolayýsýyla, yazarlarýna karþý
herhangi bir kiþisel önyargý sözkonusu olamaz; makalelerde ortaya
konan konut sorunu çözümüne karþý ise, uzun süre önce onu Proudhondan tanýdýðým, ve o konudaki kaným kesinlikle belirlenmiþ olduðu
için kuþkusuz önyargýlýydým.
Dostum Mülberger ile eleþtirimin tonu üzerine tartýþacak deðilim. Benim kadar uzun süre hareket içinde olunca, saldýrýlara karþý oldukça kalýn bir deri geliþtirilir, ve dolayýsýyla kolaylýkla diðerlerinde de
* Bkz: Bu cildin 364-386. sayfalarý. -Ed.
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aynýsýnýn varolduðu varsayýlýr. Mülbergerin zararýný telafi edebilmek için
bu kez tonumu derisinin duyarlýðýna uygun biçimde ayarlamaya çalýþacaðým.
Mülberger, onun bir prudoncu olduðunu söylediðim için özel bir
acýlýkta yakýnmakta ve prudoncu olmadýðýný ileri sürmektedir. Doðal
olarak ona inanmam gerekir, ama sözkonusu makalelerin yalnýzca
onlarla yetinmek zorundaydým [sayfa 421] katýksýz prudonculuktan baþka
bir þey içermediðini tanýtlayacaðým.
Ama Mülbergere göre, Proudhonu da hafiflikle eleþtirmiþ ve
ona ciddi bir haksýzlýk yapmýþým.
Küçük-burjuva Proudhonun öðretisi, Almanyada, ondan bir satýr
dahi okumamýþ, pek çoklarý tarafýndan dahi benimsenen, genel kabul
görmüþ bir dogma haline gelmiþtir.
Yirmi yýldan beri Latince kökenli dilleri konuþan iþçilerin Proudhonun eserlerinden baþka zihinsel gýdalarý olmamasýndan üzüntülerimi
dile getirdiðim zaman, Mülberger, bunu, Latin iþçileri açýsýndan, Proudhon tarafýndan formüle edilen ilkeler hemen her yerde hareketin itici
ruhudur, diye yanýtlamaktadýr. Bunu reddetmek zorundayým. Ýlk olarak,
iþçi sýnýfý hareketinin itici ruhu hiç bir yerde ilkelerde deðil, her yerde büyük sanayiin geliþmesinde, ve onun etkilerinde, yani bir yandan
sermaye, öte yandan da proletarya birikimi ve yoðunlaþmasýnda yatmaktadýr. Ýkinci olarak, Latin ülkelerinde Proudhonun sözde ilkelerinin
Mülbergerin onlara atfettiði belirleyici rolü oynadýðýný; anarþizm, forces
économiques * örgütlenmesi, liquidation sociale ** vb. ülkelerinin orada
... devrimci hareketin gerçek taþýyýcýlarý haline geldiðini söylemek doðru
olmaz. Her derde deva prudoncu ilacýn, Bakunin tarafýndan sunulan
daha acemice bir biçiminde ancak bir miktar etkinlik kazandýðý Ýspanya
ve Ýtalya hariç, uluslararasý iþçi sýnýfý hareketini bilen, herhangi bir kimsenin Fransada prudoncular sayýca oldukça önemsiz bir mezhep oluþtururken iþçi sýnýfýnýn çoðunluðu Proudhon tarafýndan Liquidation sociale
ve Organisation des forces économiques*** baþlýklarý altýnda hazýrlanan
toplumsal reform plan ile herhangi bir iliþkiyi reddettikleri pek ünlü bir
olgudur. Bu, öteki þeyler yanýsýra, Komünde gösterilmiþtir. Her ne kadar
prudoncular Komünde güçlü bir þekilde temsil edilmiþlerse de, eski
toplumun tasfiye edilmesi ya da ekonomik güçlerin Proudhonun önerileri uyarýnca örgütlenmesi yolunda en ufak bir çaba gösterilmemiþtir.
Tam tersine, bütün ekonomik önlemlerinde itice [sayfa 422] ruhun herhangi bir ilkeler grubu deðil, ama basit, pratik gereksinmeler olmasý
Komüne büyük onur verir. Ve dolayýsýyla bu önlemler fýrýnlarda gece
çalýþmasýnýn kaldýrýlmasý, fabrikalarda para cezalarýnýn yasaklanmasý,
* Ekonomik güçler. -ç.
** Toplumsal tasfiye. -ç.
*** Ekonomik güçlerin örgütlenmesi. -ç.
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kapatýlmýþ fabrikalar ve atölyelere elkonmasý ve iþçi birliklerine devredilmesi hiç bir þekilde prudonculuk ruhuna deðil, ama kesinlikle Alman
Bilimsel Sosyalizminin ruhuna uygundur. Prudoncularýn uygulayabildiði
tek toplumsal önlem, Fransýz Bankasýna elkonmamasý kararýydý, ve bu
da Komünün yýkýlýþ nedenlerinden biridir. Ayný þekilde blankici olarak
adlandýrýlanlar da yalnýzca siyasal devrimciler olmaktan çýkýp blankici
göçmenlerin Londrada bildirileri* Internationale et Révolutionda
yaptýklarý gibi belirli bir programla sosyalist iþçi gurubu haline dönüþmek
için bir çabada bulunduklarý zaman toplumun kurtuluþu için prudoncu
planýn ilkelerini ileri sürmemiþler, ama, Alman bilimsel sosyalizminin
proletaryanýn siyasal eyleminin ve sýnýflarýn ve onlarla birlikte devletin
ortadan kaldýrýlmasýna geçiþ olarak [proletarya] diktatörlüðünün gerekliliði üzerine görüþ1erini Komünist Manifestoda** ve o zamandan bu
yana sayýsýz vesileyle zaten dile getirilmiþ olanlar gibi görüþleri hemen
hemen aynen benimsemiþlerdir. Ve eðer Mülberger Almanlarýn Proudhonu küçümsemelerinden hareketin Latin ülkelerinde Paris Komününe kadar bir kavrayýþ eksikliði içinde olduðu sonucunu çýkarýrsa, bu
eksikliðin kanýtý olarak bize Latin tarafýndan hangi yapýtýn, Komünü,
Alman Marx tarafýndan yazýlmýþ olan Address of the General Council of
the International on the Civil War in France *** kadar yaklaþýk olarak
dahi olsun doðru anlayýp tanýmlandýðýný söylesin.
Ýþçi sýnýfý hareketinin dolaysýz olarak prudoncu ilkelerin etkisi
altýnda olduðu tek ülke Belçikadýr ve tam bunun sonucu olarak Belçika
hareketi, Hegelin diyeceði gibi, hiç bir þeyden, hiç bir þey yoluyla hiç
bir þeye266 varmaktadýr. [sayfa 423]
Yirmi yýl boyunca Latin ülkeleri iþçilerinin dolaylý ya da dolaysýz
olarak kafaca, yalnýzca Proudhon ile beslenmelerini bir þanssýzlýk saydýðým zaman, Proudhonun Mülbergerin ilkeler olarak adlandýrdýðý
reform reçetesinin tümüyle mitsel egemenliðini deðil, ama onlarýn mevcut topluma yönelik ekonomik eleþtirilerinin tümüyle yanlýþ prudoncu
deyimler ile bozulduðunu ve siyasal eylemlerinin prudoncu etkilerle
acemileþtirildiðini kastetmiþtim.
Böylece prudonlaþtýrýlmýþ Latin ülkeleri iþçilerinin, her durum
ve koþulda, Alman bilimsel sosyalizminin kesinlikle Latinlerin Proudhonu anladýðýndan daha iyi anlayan Alman iþçilerinden daha fazla
devrim yolunda olup olmadýklarýný ancak devrim yolunda olmanýn
gerçekte ne anlama geldiðini öðrendikten sonra yanýtlayabileceðiz. Hýristiyanlýk, gerçek inan, Tanrýnýn merhameti yolunda olan kiþilerden sözedildiðini duyduk. Ama bütün hareketlerin en þiddetlisi olan devrimin
* Engels, bu bildiriyi Programm der blanquistischen Komunne Flüchtlinse (Blankici
Komün Göçmenleri Programý), Internationels aus dem, Volksstaat, s. 40-46, Berlin 1894 adlý
makalesinde incelemiþtir. -Ed.
** Bkz: Seçme Yapýtlar, 1, s. 142-145, 153-155. -Ed.
*** Bkz: Bu cildin 260-276. sayfalarý. -Ed.
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yolunda olmak? O halde, devrim bir dogmatik din midir ki, kiþi ona
inansýn?
Ardýndan, Mülberger, beni, makalesinin açýk ifadesine karþýn,
konut sorununun yalnýzca iþçi sýnýfýna özgü bir sorun olduðunu iddia
etmekle suçluyor.
Bu kez Mülberger gerçekten haklý. Sözkonusu pasajý gözden kaçýrdým. Onu gözden kaçýrmak benim sorumsuzluðumdu, çünkü bu, tezimin esas eðiliminin en belirgin bir özelliði idi. Mülberger açýk sözcüklerle gerçekte þunu yazmaktadýr:
Çok sýk ve yaygýn bir biçimde sýnýf politikasý izlemek, sýnýf egemenliði için çaba göstermek ve benzeri gibi gülünç saçmalamalarla
karþý karþýya kaldýðýmýz için, ilk olarak ve açýkça konut sorununun hiç
bir þekilde yalnýz proletaryayý etkileyen bir sorun olmadýðýný, ama, tam
tersine, oldukça önemli ölçüde asýl orta sýnýflarý, küçük tüccarý, küçükburjuvaziyi, tüm bürokrasiyi ilgilendirdiðini önemle belirtmek isteriz. ...
Konut sorunu toplumsal reformun, bir yandan proletaryanýn çýkarlarý,
öte yandan da toplumun asýl orta sýnýflarýnýn çýkarlarýnýn mutlak iç özdeþliðini açýða çýkaran bir husustur, orta sýnýflar da kiralanmýþ meskenin
ezici baðlarý altýnda en az proletarya kadar, ve muhtemelen daha fazla
sýkýntý çekmektedirler. ... Bugün toplumun asýl [sayfa 424] orta sýnýflarý,
genç, canlý ve enerjik iþçi partisi ile ittifak halinde, toplumun deðiþtirilmesi
sürecine, nimetlerinden en baþta onlarýn yararlanacaðý bir deðiþime,
katýlmak için ... yeterli güç toplayabilme sorunu ile karþý karþýyadýrlar.
Dolayýsýyla dostumuz Mülberger burada aþaðýdaki hususlarý belirtmektedir:
1. Biz herhangi bir sýnýf politikasý izlemiyoruz ve sýnýf egemenliði için çabalamýyoruz. Ama Alman Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi, yalnýzca bir iþçi partisi olduðu için, zorunlu olarak. bir sýnýf politikasý, iþçi
sýnýfýnýn politikasýný, izlemektedir. Herbir siyasal parti de, devlette kendi
yönetimini kurmaya yöneldiði için, ayný nedenle Alman Sosyal-Demokrat
Ýþçi Partisi de zorunlu olarak kendi yönetimini, iþçi sýnýfýnýn yönetimini,
dolayýsýyla sýnýf egemenliðini, kurmaya çabalamaktadýr. Ayrýca, Ýngiliz
çartistlerden bu yana, her gerçek proletarya partisi, bir sýnýf politikasýný,
proletaryanýn baðýmsýz bir siyasal parti olarak örgütlenmesini mücadelesinin birincil koþulu, ve proletarya diktatörlüðünü, mücadelenin en
yakýn amacý olarak öne sürmüþtür. Bunu saçma olarak niteleyerek
Mülberger, kendisini, proletarya hareketinin dýþýna ve küçük-burjuva
sosyalizmi kampý içine sokmaktadýr.
2. Konut sorunu, yalnýzca bir iþçi sýnýfý sorunu deðil, ama asýl orta sýnýflarý, ondan en az proletarya kadar ve muhtemelen daha fazla sýkýntý çektiði için küçük-burjuvaziyi de oldukça önemli ölçüde ilgilendirmektedir. Herhangi bir kimse, eðer küçük-burjuvazinin bir açýdan
dahi olsa, proletaryadan belki de daha fazla sýkýntý çektiðini iddia
ederse, küçük-burjuva sosyalistleri arasýnda sayýldýðýndan ötürü yakýn-
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maya hakký yoktur. Dolayýsýyla, þunlarý dediðim zaman Mülbergerin yakýnmaya hakký var mý:
Proudhonun da dahil olduðu küçük-burjuva sosyalizmi, iþte
çoðunlukla, iþçi sýnýfýnýn öteki sýnýflarla ve özellikle küçük-burjuvazi ile
birlikle katlanmak zorunda kaldýðý bu gibi zorluklarla uðraþmayý yeðlemektedir. Ve dolayýsýyla, Alman, prudoncularýmýzýn esas olarak gördüðümüz gibi hiç bir þekilde yalnýzca bir iþçi sýnýfý sorunu olmayan konut
sorununa eðilmesi hiç de raslantý deðildir. *
3. Toplumun asýl orta sýnýflarýnýn çýkarlarý ile [sayfa 425] proletaryanýn çýkarlarý arasýnda bir mutlak iç özdeþlik vardýr, ve toplumun gelecekteki deðiþtirilmesi sürecinin nimetlerinden her þeyden önce yararlanacak olan proletarya deðil, asýl bu orta sýnýflardýr.
Dolayýsýyla iþçiler gelecekteki toplumsal devrimi her þeyden
önce küçük-burjuvazinin çýkarlarý için yapacaklardýr, ve, ayrýca, küçükburjuvazinin çýkarlarý ile proletaryanýnkiler arasýnda mutlak bir iç özdeþlik
vardýr. Eðer küçük-burjuvazinin çýkarlarý iþçilerinkiyle bir iç özdeþliðe
sahipse, o halde iþçilerinki de küçük-burjuvazininkilerle bir iç özdeþliðe
sahiptir. Küçük-burjuva görüþ açýsý dolayýsýyla, hareket içinde, proletarya,
görüþ açýsý kadar varolma hakkýna sahiptir ve iþte küçük-burjuva
sosyalizmi olarak adlandýrýlan da bu hak eþitliði iddiasýdýr.
Dolayýsýyla, ayrý basýmýn 25. Sayfasýnda248 Mülbergerin bizzat
kendi niteliði uyarýnca bünyesinde üç etmeni: emek-edinme-mülk
[etmenini] bileþtirdiði için, ve bu üç etmenin bileþiminde, bireyin geliþme
kapasitesine hiç bir engel koymadýðý için küçük sanayii toplumun
gerçek dayanaðý olarak övmesi; ve modern sanayii, özellikle normal
insanoðlunun yetiþtirildiði bu bakým yurdunu yýkmak ve sürekli olarak
kendini yenileyen mert bir sýnýftan, kaygýlý bakýþlarýný nereye çevireceðini
bilemeyen bilinçsiz bir insan sürüsü yaratmakla suçlamasý pekâlâ
tutarlýdýr. Küçük-burjuvazi, dolayýsýyla Mülberger için örnek insanoðlu,
ve küçük sanayi, Mülbergerin örnek üretim biçimidir. O halde onu küçük-burjuva sosyalistleri arasýna soktuðum zaman ona iftira mý etmiþ
oldum?
Mülberger, Proudhon için tüm sorumluluðu reddettiðinden, burada Proudhonun reform planýnýn nasýl toplumun bütün üyelerini küçükburjuva ve küçük köylülere dönüþtürmeyi amaçladýðýný daha fazla tartýþma anlamsýz olacaktýr. Küçük-burjuvazi ve iþçilerin çýkarlarý arasýndaki
iddia edilen özdeþlikle uðraþmak da ayný þekilde gereksiz olacaktýr. Gerekli olan ise zaten Komünist Manifestoda bulunabilir. (Leipzig baskýsý,
1872, s. 12 ve 21.)
Ýncelememizin sonucu, dolayýsýyla, küçük-burjuva [sayfa 426] Proudhon miti ile küçük-burjuva Mülberger gerçeðinin yanyana görünmesidir.

* Bkz: Bu cildin 366-367. sayfalan. -Ed.
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Þimdi esas noktalardan birine geliyoruz. Mülbergerin makalelerini
ekonomik iliþkileri Proudhon tarzýnda yasal terminolojiye çevirerek tahrif
etmekle suçlamýþtým. Bunun bir örneði olarak, Mülbergerin aþaðýdaki
sözlerini almýþtým:
Bir kez yapýldýktan sonra, ev, gerçek deðeri, sahibine, çok önceden kira biçiminde fazlasýyla ödenmiþ olmasýna karþýn, toplumsal
emeðin belirli bir bölümü için bir kalýcý yasal tasarruf hakký hizmeti görür. Dolayýsýyla, örneðin elli yýl önce yapýlmýþ olan bir ev, bu dönem
içersinde, kira kazancýyla, ilk maliyet fiyatýnýn iki, üç, beþ, on ve daha
çok katý fazlasýný karþýladýðý anlaþýlmaktadýr.
Mülberger þimdi þöyle yakýnýyor:
Bu basit, ciddi olgunun dile getiriliþi, Engelsin beni evin nasýl
yasal tasarruf hakký haline geldiðini anlatmam gerektiði ki bu benim
görev kapsamýmýn oldukça dýþýnda kalýyordu konusunda uyarmasýna
neden oluyor. ... Tanýmlama bir þeydir, açýklama baþka bir þey. Proudhon ile birlikte toplumun ekono-mik yaþamýndan bir adalet kavramýnýn
etkisi altýnda olmasý gerektiðini söylediðim zaman, günümüz toplumunu,
bütün adalet kavramlarýnýn deðil, ama devrimin adalet kavramýnýn eksik
olduðu bir toplum olarak tanýmlýyorum ki, bu olguyu, Engelsin kendisi
de itiraf edecektir.
Þimdilik yapýlmýþ olan evden ayrýlmayalým. Ev, bir kez kiraya verildikten sonra onun üzerinden yapýlan kâr da dahil olmak üzere, arsa
kirasý, onarým masraflarý, ve yatýrýlan yapým sermayesinin faizini, kira
þeklinde karþýlamaktadýr; ve koþullara baðlý olarak tedricen ödenen kira ilk maliyet bedelinin iki, üç, beþ katý ya da on katýna varmaktadýr.
Bu, dostum Mül-berger, basit, ciddi olgunun, bir ekonomik olgunun
dile getirilmesidir; ve eðer biz, onun nasýl olup da varolduðunu öðrenmek istersek, araþtýrmamýzý ekonomik alanda yapmalýyýz. Dolayýsýyla,
bu olguya biraz daha yakýndan bakalým ki, artýk bir çocuk dahi onu
yanlýþ [sayfa 427] anlamasýn. Bilindiði gibi, meta satýþý, sahibinin kullanýmdeðerinden vazgeçmesi ve deðiþim-deðerini cebine atmasý gerçeðinden
oluþmaktadýr. Metalarýn kullaným-deðeri, diðer þeyler yanýsýra, tüketimleri
için gerekli deðiþik dönemler bakýmýndan da birbirinden farklý olmaktadýr. Bir somun ekmek bir günde tüketilmekte, bir pantolon bir yýlda,
ve bir ev yüz yýlda eskimektedir. Bu nedenle, dayanýklý metalar açýsýndan,
bunlarýn kullaným-deðerini parça parça ve her seferinde belirli bir dönem
için satma, yani kiralama olanaðý doðurmaktadýr. Dolayýsýyla parça parça
satýþ, deðiþim-deðerini ancak tedricen gerçekleþtirmektedir. Yatýrýlan
sermayenin geri ödenmesi ve ona tahakkuk etmiþ faizden vazgeçmenin
bir tazminatý olarak satýcý, hiç bir þekilde keyfi biçimde deðil, ekonomi
politik yasalarý uyarýnca belirlenen, daha yüksek bir fiyat, faiz almaktadýr.
Yüz yýlýn sonunda ev tükenmiþ, eskimiþ, ve artýk oturulamaz haldedir.
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Þimdi, ev için ödenen toplam kiradan aþaðýdakileri çýkaralým: 1) sözkonusu dönemde kaydetmiþ olabileceði herhangi bir artýþla birlikte arsa
kirasý, ve 2) cari onarýmlar için harcanan miktarý çýkarýrsak, bakiyenin
ortalama olarak aþaðýdakilerden oluþtuðunu görürüz: 1° ilk olarak eve
yatýrýlmýþ olan yapým sermayesi, 2° bunun kârý, ve 3° tedricen vadesi gelen sermaye ve kâr faizi. Þimdi, bu dönemin sonunda kiracýnýn evi olmadýðý doðrudur, ama ev sahibinin de yoktur.
Ev sahibi yalnýzca (ona ait olmasý koþuluyla) arsaya ve onun
üzerindeki, artýk bir ev olmayan yapým malzemesine sahiptir. Ve her ne
kadar bu arada ev ilk maliyetini beþ ya da on katý karþýlayan bir miktar yaratmýþsa da, bunun yalnýzca arsa kirasýndaki artýþtan ileri geldiðini
göreceðiz. Bu, Londra gibi ev sahibi ile arsa sahibinin çoðunlukla ayrý
kiþiler olduðu büyük kentler için doðrudur. Böylesine muazzam kira artýþlarý, yapým mahallerindeki arsa kiralarýnýn hemen hemen ayný kaldýðý
çiftçilikle uðraþan bir köyde deðil, hýzla büyüyen kentlerde ortaya çýkmaktadýr. Gerçekten de çok bilinen bir olgudur ki, arsa kirasýndaki artýþlar
dýþýnda, ev kiralarý ortalama olarak ev sahibine yýlda yatýrýlmýþ sermayenin (kâr dahil) yüzde-yedisinden fazlasýný saðlamamaktadýr, ve bu miktardan onarým giderlerinin, vb. ödenmesi gerekir. Kýsaca, uygulamada
iþçiler kira anlaþmasý ile, ayrý basýmýn 4. sayfasýnda ele aldýðýný, [sayfa 428]
burjuva aldatmacasýnýn bin-lerce biçiminden biri olarak yüzyüze gelirken,
bir kira anlaþmasý, teorik olarak iþçi açýsýndan emek-gücünün alým ve
satýmýný ilgilendirenler istisna edilirse herhangi bir diðer meta alýþveriþinden daha az ya da fazla önemli olmayan alelade bir meta alýþveriþidir.
Ama orada tanýtladýðý gibi bu biçimde ekonomik düzenlemeye tâbidir.
Öte yandan Mülberger kira anlaþmasýný (ayrý basýmýn 19. sayfasýnda) yalýn keyfilikten baþka bir þey deðilmiþ gibi düþünmekte, ve ona
tersini tanýtladýðým zaman ne yazýk ki yalnýzca zaten bildiði þeyleri
söylediðimden yakýnmaktadýr.
Ancak ev kirasý üzerine yapýlan bütün ekonomik araþtýrmalar kiralanmýþ meskenlerin ortadan kaldýrýlmasýný devrimci düþüncenin doðurduðu en verimli ve görkemli amaçlardan biri haline dönüþtürmemizi
mümkün kýlmaz. Bunu gerçekleþtirmek için ciddi ekonominin bu basit
olgusunu gerçekten çok daha ideolojik olan hukuk bilimi alanýna
aktarmalýyýz. Ev, ev kirasýna kalýcý bir yasal tasarruf hakký hizmeti
görmekte, ve dolayýsýyla bunun sonucu olarak bir evin deðeri kira ile
iki, üç, beþ ya da on misli geri ödenebilmektedir. Yasal tasarruf hakký
bunun gerçekten nasýl olduðunu keþfetmemize zerre kadar yardýmcý
olmamaktadýr, ve dolayýsýyla ben de demiþtim ki, Mülberger, bunun
gerçekten nasýl olduðunu ancak evin nasýl bir yasal tasarruf hakký haline geldiðini araþtýrarak bulabilir. Bunu, ancak, egemen sýnýfýn onu
onayladýðý yasal ifade çerçevesinde tartýþacak yerde, benim yaptýðým
gibi, ev kirasýnýn ekonomik niteliðini inceledikten sonra ancak keþfediyor.
Kiranýn kaldýrýlmasý için ekonomik önlemlerin alýnmasýný öneren
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herkesin ilkönce ev kirasý hakkýnda, onun, kiracýnýn sermayesi kalýcý
tasarruf hakký için ödediði haracý temsil ettiðinden biraz daha fazla bir
þeyler bilmesi gerekir. Bunu Mülberger Tanýmlama bir þeydir, açýklama
baþka bir þeydir diye yanýtlamaktadýr.
Böylece evi, hiç bir þekilde sonsuz olmamakla birlikte, ev kirasýna,
kalýcý ve yasal tasarruf hakký þekline dönüþtürdük. [sayfa 429] Nasýl oluþursa oluþsun, bu yasal tasarruf hakký sayesinde evin ilk deðerinin birkaç katýný kira biçiminde saðladýðýný gördük. Yasal terminolojiye geçiþ
sayesinde ekonomiden mutlu bir þekilde öylesine uzaklaþtýk ki, bir evin
gayrisafi kira ile deðerinin tedricen birkaç katýnýn ödenmesi olgusundan
baþka bir þey göremiyoruz. Yasal terimler içinde düþünüp konuþtuðumuzda, bu olguya, hak, adalet ölçü birimi uyguluyor ve onun haksýz
olduðunu, o her ne ise devrimin hak kavramý ile baðdaþmadýðýný ve
dolayýsýyla yasal tasarruf hakkýnýn bir iþe yaramadýðýný keþfediyoruz.
Ayrýca ayný þeyin faiz getiren sermaye ve kiralanmýþ tarýmsal toprak için
de geçerli olduðunu keþfediyoruz, ve artýk bu mülk sahibi sýnýflarý, ötekilerden ayýrmak ve ayrýcalýklý muameleye tâbi tutmak için mazerete
sahibiz. Bu, þu istemleri içermektedir: 1° sahibinin vazgeçme ihbarý verme hakkýndan, malýnýn geri verilmesini isteme hakkýndan yoksun býrakýlmasý; 2° kiralayana, yani borçlu ya da kiracýya, kendisine ait olmayan,
ancak ona devredilen nesnenin bedelsiz kullanýmýnýn verilmesi, 3°
sahibine uygun bir dönem içinde faizsiz ödeme yapýlmasý. Ve bununla
prudoncu ilkeleri bu açýdan tamamlamýþ oluyoruz. Bu Proudhonun
toplumsal tasfiyesidir.
Bu arada, bütün bu reform planýnýn, onlarýn küçük-burjuva ve
küçük köylü durumlarýný pekiþtirdiði için, hemen hemen yalnýzca küçükburjuva ve küçük köylülere yarayacaðý açýktýr. Dolayýsýyla, Mülbergere
göre efsanevi bir kiþilik olan küçük-burjuva Proudhon, burada birdenbire çok somut bir tarihsel varlýk haline gelmektedir.
Mülberger devam ediyor:
Proudhon ile birlikte toplumun ekonomik yaþamýnýn bir adalet
kavramýnýn etkisi altýnda olmasý gerektiðini söylediðim zaman, günümüz
toplumunu, bütün adalet kavramlarýnýn deðil, ama devrimin adalet kavramýnýn eksik olduðu bir toplum olarak tanýmlýyorum ki, bu olguyu, Engelsin kendisi de itiraf edecektir.
Ne yazýk ki Mülbergere bu iyiliði yapacak durumda deðilim.
Mülberger toplumun bir adalet kavramýnýn etkisi altýna girmesi gerektiðini
talep etmekte ve buna tanýmlama demektedir. Bir mahkeme bana bir
borcun ödenmesini talep eden bir ihbarname ile bir icra memuru yollarsa, Mülbergere [sayfa 430] göre, beni borcunu ödemeyen bir adam olarak
tanýmlamaktan baþka bir þey yapmýþ olmuyor! Tanýmlama bir þeydir,
küstahça bir istem baþka bir þey. Ve bilimsel sosyalizmi ile Proudhon
arasýndaki temel fark, iþte tam da burada yatmaktadýr. Biz ekonomik
iliþkileri olduklarý gibi ve geliþtikleri gibi tanýmlýyoruz ve Mülbergerin
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tersine, bir þeyin her gerçek tanýmý, ayný zamanda onun bir açýklamasýdýr, ve kesinlikle ekonomik olarak, onlarýn geliþmelerinin ayný zamanda bir toplumsal devrimin unsurlarýnýn geliþmesi olduðunu tanýtladýk:
bir yandan yaþam koþullarýný zorunlu olarak toplumsal devrime yönelten
bir sýnýfýn, proletaryanýn ve öte yandan da kapitalist toplum çerçevesi
ötesinde büyümüþ olduðu için bu çerçeveyi zorunlu olarak çatlatacak
olan, ve ayný zamanda bizzat toplumsal ilerlemenin çýkarý uyarýnca
sýnýf farklarýný ilk ve son kez ortadan kaldýracak araçlarý sunan üretim
güçlerinin geliþmesi. Proudhon, tam tersine, günümüz toplumundan
kendi ekonomik geliþme yasalarý uyarýnca deðil, ama adalet hükümleri
uyarýnca kendini deðiþtirmesini istemektedir (hak kavramý ona deðil
Mülbergere aittir). Proudhon ve onunla birlikte Mülbergerin vaaz verdiðini ve yas tuttuðunu böylece tanýtlýyoruz.
Devrimin adalet kavramýnýn nasýl bir þey olduðunu kesinlikle
tahmin edecek durumda deðilim. Doðrudur, Proudhon, kendi adaletinin taþýyýcýsý ve uygulayýcýsý olan devrimden bir çeþit tanrýça yapýyor,
ve böylelikle de 1789-94 burjuva devrimi ile gelecekteki proletarya devrimini birbirine karýþtýrmak gibi garip bir yanlýþa düþüyor. Özellikle 1848
den beri bunu hemen her çalýþmasýnda yapýyor; yalnýzca birini, yani
Devrimin Genel Fikrini 1868 baskýsýnýn 39 ve 40. sayfalarýný aktaracaðým.* Ancak Mülberger, Proudhon için tüm sorumluluðu reddettiði için,
devrimin hak kavramýný Proudhondan açýklamama izin verilmiyor,
ve dolayýsýyla Mýsýr karanlýðýnda kalýyoruz.
Mülberger devamla þöyle diyor:
Ama ne Proudhon, ne de ben, mevcut haksýz koþullarý böylelikle
açýklamak için sonsuz adalete baþvurmuyor ve hatta, Engelsin bana
atfettiði gibi bu koþullarýn bu adalete [sayfa 431] baþvurularak düzeltilmesini
dahi beklemiyoruz.
Mulberger, Proucthonun Almanyada genellikle pek iyi bilinmediði fikrine güvenmiþ olmalý. Bütün çalýþmalarýnda, Proudhon, tüm
toplumsal, yasal, siyasal ve dinsel önermeleri, adalet ölçüsüyle ölçmekte ve adalet adýný verdiði þeye uyup uymamasýna bakarak reddetmekte ya da kabul etmektedir. Ekonomik Çeliþkilerinde** bu adalet
hâlâ sonsuz adalet, justice éternele olarak adlandýrýlmaktadýr. Daha
sonra, sonsuzluk hakkýnda hiç bir þey söylememekte, ama bu anlam,
sorunun özünü oluþturmaktadýr. Örneðin, Devrimde ve Kilisede
Adalet*** 1858 baskýsýndaki aþaðýdaki pasaj bütün üç ciltlik vaazýn metnidir. (c. I, s. 42):
Esas ilke, toplumlarýn organik, düzenleyen, egemen ilkesi, bütün
diðerlerini kendine tâbi kýlan, koruyan, zapteden, cezalandýran, ve hatta
* P. J. Proudhon, Idée générale de la révolution du XIX siécle, Paris 1868. -Ed.
** Proudhonun Systéme des contradictions économiques ou philosophie de miséreine atýf
yapýlmaktadýr. -Ed.
*** P. J. Proudhon, De Ja Justice dans la révolution et dans léglise, t. 1-3, Paris 1858, -Ed.
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gereksinme anýnda bütün isyankâr unsurlarý bastýran ilke nedir? Bu,
din mi, ideal mi, yoksa çýkar mý? ... Benim fikrime göre bu ilke adalettir.
Adalet nedir? Ýnsanlýðýn esas özüdür. Dünyanýn baþlangýcýndan beri ne
olmuþtur? Hiç bir þey. Ne olmalýdýr? Her þey.
Ýnsanlýðýn özü olan, adalet, sonsuz adalet deðilse nedir? Þimdiye
kadar gene de bir þey olmayan, ama her þey olmasý gereken, toplumlarýn
organik, düzenleyici, egemen temel ilkesi, bu bütün insanlýk iþlerinin
ölçüleceði ölçü birimi, bütün anlaþmazlýklarda baþvurulacak hakem
deðilse nedir? Ve ben, Proudhonun ekonomik bilisizliði ve çaresizliðini,
bütün ekonomik iliþkileri, ekonomik yasalar uyarýnca deðil, ama bu
sonsuz adalet kavramýna uyup uymamasýyla deðerlendirerek gizlediðinden baþka bir þey ileri sürdüm mü? Ve eðer Mülberger modern toplumun yaþantýsýndaki bütün bu deðiþikliðin bir hak kavramýnýn etkisi
altýnda olmasýný, yani her yerde kesin adalet gerekleri uyarýnca yürütülmesini talep ederse, Mülberger ile Proudhon arasýndaki fark nedir?
Ben mi okuyamýyorum, Mülberger mi yazamýyor?
Mülberger þöyle devam ediyor: Proudhon, insan toplumundaki
itici esas ruhun, yasal [sayfa 432] deðil, ekonomik iliþkiler olduðunu Marx
ve Engels kadar bilmektedir; ayrýca, bir halk arasýndaki belirli hak kavramlarýnýn ekonomik iliþkilerin ve özellikle üretim iliþkilerinin ancak
ifadesi, görüntüsü ve ürünü olduðunu da bilmektedir. ... Bir deyiþle,
Proudhon için hak, tarihsel olarak geliþen bir ekonomik üründür.
Proudhon bütün bunlarý biliyorsa (Mülberger tarafýndan kullanýlan
açýk olmayan ifadeleri görmezden gelmeye ve iyi niyetini kabul etmeye
hazýrým), Proudhon hepsini Marx ve Engels kadar biliyorsa üzerinde
tartýþacak ne kalýr? Sorun odur ki, Proudhonun bilgisine iliþkin durum
biraz deðiþik. Belli bir toplumun ekonomik iliþkileri ilk olarak kendilerini
çýkarlar olarak göstermektedir. Þimdi, yapýtýnda biraz önce aktarýlmýþ
olan bölümde Proudhon o kadar sözcük ile toplumlarýn düzenleyici,
organik, egemen temel ilkesinin, diðer hepsini kendine baðýmlý kýlan ilkenin çýkar deðil, adalet olduðunu söylüyor. Ve ayný þeyi bütün çalýþmalarýnýn bütün önemli bölümlerinde yineliyorsa da bu Mülbergerin
þöyle devam etmesini engellemiyor:
... Proudhon tarafýndan çok derinlemesine Savaþ ve Barýþta*
geliþtirilmiþ olan ekonomik hak kavramý, Lassalleýn Kazanýlmýþ Haklar
Sisteminin önsözünde öylesine yetkin bir biçimde dile getirilmiþ olan o
temel fikriyle tamamýyla çakýþmaktadýr.
Savaþ ve Barýþ, Proudhonun pek çok çocukça yapýtýnýn hepsinin
belki de en çocukçasýdýr, ama bunun, Proudhonun, tüm tarihsel olay
ve fikirleri, tüm politikayý, felsefe ve dini, sözkonusu tarihsel dönemin
maddi, ekonomik yaþam koþullarýyla açýklayan Alman materyalist tarih
kavramýný sözde anlayýþýnýn bir kanýtý olarak ileri sürülmesini beklemez* P. J. Proudhon, La guerre et la paix, t. 1-2, Paris 1869. -Ed.
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dim. Kitap öylesine az materyalisttir ki, savaþ kavramýný bile, yaratýcýnýn
yardýmýna baþvurmadan kuramýyor:
Ancak, bizim için bu yaþam biçimini seçen yaratýcýnýn, kendi
amaçlarý vardý. (c. II, s. 100, 1869 baskýsý.)
Kitabýn hangi tarihsel bilgi üzerine dayandýðý, Altýn Çaðýn tarihsel
olarak varolduðuna inanmasý gerçeðinden anlaþýlmaktadýr: [sayfa 433]
Ýnsan soyunun dünya yüzeyine seyrek daðýldýðý ilk baþlarda, doða onun gereksinmelerini güçlük çekmeden karþýlýyordu. O Altýn Çaðýydý,
barýþ ve bolluk çaðý. (Ibid., s. 102.)
Ekonomik görüþ açýsý en koyu bir maltusçuluktur:
Üretim iki misline çýktýðý zaman nüfus da kýsa zamanda iki misline çýkacaktýr. (s. 105.)
O halde bu kitabýn materyalizmi nerede? Savaþ nedeninin þimdiye
kadar ve bundan böyle de yoksulluk olduðunu ileri sürmesindedir.
(Örneðin, s. 143). Bräsig Amca,* 1848 konuþmasýnda, sükunetle þu pek
büyük sözleri söylediði zaman en az onun kadar yetkin bir materyalistti:
büyük yoksulluðun nedeni büyük pauvretédir.**
Lassalleýn Kazanýlmýþ Haklar Sistemi, yalnýzca hukuk bilimcisinin
deðil, ayný zamanda eski-hegelcilerin hayallerinin damgasýný taþýmaktadýr. Sayfa VIIde, Lassalle, açýkça ekonomide kazanýlmýþ hak kavramýnýn bütün geliþmenin itici gücü olduðunu ileri sürmekte, ve hakkýn
kendi içinden [ve, dolayýsýyla, ekonomik önkoþullardan deðil] geliþen
bir rasyonel organizma olduðunu tanýtlamaya çalýþmaktadýr. (s. IX.)
Lassalle için bu, hakký, ekonomik iliþkilerden deðil, hukuk felsefesinin
yalnýzca geliþmesi ve ifadesi olduðu, irade kavramýnýn kendisinden
çýkarma sorunudur. (s. X.) O halde, bu kitabýn yeri neresidir? Proudhon
ile Lassalle arasýndaki tek fark, Lassalleýn gerçek bir hukukçu ve hegelci
iken, Proudhonun bütün öteki konularda olduðu gibi hukuk ve felsefede
de, yalnýzca bir amatör olmasýndadýr.
Sürekli olarak kendisiyle çeliþme içersine düþmekle ün yapan
bu adamýn, Proudhonun, arada bir fikirleri gerçeklere dayanarak
açýkladýðý görünümü veren beyanlarda bulunduðunu çok iyi biliyorum.
Ancak, bu tür beyanlar, düþüncesinin temel eðilimi ile karþýlaþtýrýldýðý
zaman önemli olmaktan uzaktýr ve, ayrýca gerçekleþtikleri zaman had
safhada karýþýk ve doðuþtan tutarsýzdýrlar.
Toplumun geliþmesinin çok ilkel, belirli bir aþamasýnda herkesin
ortak üretim ve deðiþim koþullarýna baðlý kýlýnmasýný saðlamak ve ürünlerin, her gün yinelenen üretim, [sayfa 434] daðýtým ve deðiþim iþlemlerini
ortak bir kural altýnda toplamak gereði duyulmuþtur Baþlangýçta âdet
olan bu kural kýsa zamanda yasa haline gelmektedir. Yasa ile birlikte,
onun korunmasýyla yükümlü organlar kamu yetkesi, devlet zorunlu
* Bräsig Amca, Alman burjuva mizahcýsý ve romancýsý Fritz Reuterin yapýtlarýnda yer alan
bir komik karakter. -Ed.
** Yoksulluk. -ç.
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olarak doðar. Daha ileri toplumsal geliþme ile, bu yasalar oldukça geniþ
kapsamlý bir yasal sistem haline dönüþmektedir. Bu yasal sistem daha
karýþýk hale geldikçe ifade biçimi toplumun olaðan ekonomik yaþam
koþullarýnýn dile getirildiði ifade biçiminden uzaklaþmaktadýr. O, varlýk
nedenini ve daha ileri evriminin gerçekleþmesini ekonomik iliþkilerden
deðil, ama kendi iç dayanaklarýndan, ya da isterseniz irade kavramýndan alan baðýmsýz bir unsur gibi görünmektedir. Ýnsanlar kendilerinin
hayvanlar dünyasýndan geldiklerini unuttuklarý gibi, haklarýnýn kendi
ekonomik yaþam koþullarýndan geldiðini de unutmaktadýrlar. Yasal sistemin karýþýk, geniþ kapsamlý bir bütün haline geliþmesiyle, yeni bir toplumsal iþbölümü zorunlu hale gelir; bir profesyonel hukukçular örgütü
geliþmekte ve bunlarla hukuk bilimi doðmaktadýr. Daha ileri geliþmesinde bu bilim çeþitli halklarýn ve çeþitli zamanlarýn yasal sistemlerini belli
ekonomik iliþkilerin bir yansýmasý olarak deðil, ama kendi gerçekleþmelerini, kendi içlerinde bulan sistemler olarak kýyaslamaktadýr. Kýyaslama,
ortak noktalar varsaymakta, ve bunlar bütün bu yasal sistemlerde aþaðýyukarý ortak olan þeyleri toplayan ve bunu doðal hak olarak adlandýran
hukukçular tarafýndan bulunmaktadýr. Ve neyin doðal hak olup, neyin
olmadýðýný ölçmek için kullanýlan birim, bizzat hakkýn en soyut ifadesi
olan, adalettir. Dolayýsýyla, bundan böyle, hakkýn geliþmesi, hukukçular
için ve her konuda onlarýn sözüne güvenenler için insan koþullarýný yasal terimlerle ifade edildiði sürece, adalet, sonsuz adalet idealine daha
da yaklaþtýrma çabasýndan baþka bir þey deðildir. Ve her zaman için bu
adalet, bazan tutucu, bazan devrimci açýdan, mevcut ekonomik iliþkilerin
ideolojileþtirilmiþ, yüceltilmiþ ifadesinden baþka bir þey olmamýþtýr.
Yunan ve Romalýlarýn adaleti, köleliði haklý sayýyordu; 1789 burjuvasýnýn
adaleti feodalizmin haksýz olduðu gerekçesiyle ortadan kaldýrýlmasýný
talep ediyordu. Prusyalý yunker için acýnacak bölgelerin örgütlenmesi
bile (District Ordinance) sonsuz adaletin bir çiðnenmesidir.267 Dolayýsýyla,
[sayfa 435] sonsuz adalet kavramý, yalnýzca zaman ve yere göre deðil, ilgili
kiþiye göre de deðiþmekte, ve Mülbergerin doðru olarak herkes farklý
bir þey anlýyor dediði þeyler arasýna girmektedir. Günlük yaþantýda tartýþýlan iliþkilerin basitliði gözönüne alýndýðýnda, doðru, yanlýþ, adalet ve
hak duygusu gibi kavramlar toplumsal konulara iliþkin olarak bile yanlýþ
anlama olmaksýzýn kabul edilirken, gördüðümüz gibi, ekonomik iliþkilerin herhangi bir bilimsel incelemesinde örneðin modern kimyada filojiston teorisinin terminolojisi korunmuþ olsaydý doðacak olan çaresiz karýþýklýðýn aynýsýný yaratmaktadýrlar. Proudhon gibi biri, bu toplumsal filojistona, adalete, inandýðý ya da Mülberger gibi biri, filojiston teorisinin
oksijen teorisi* kadar doðru olduðunu iddia ettiði zaman, bu karýþýklýk
daha da kötü bir hale gelmektedir.
* Oksijen keþfedilmeden önce kimyacýlar maddenin hava içinde yanmasýný, yanma sýrasýnda
uçan bir özel yanýcý maddenin, filojistonun, varlýðýný varsayarak açýklýyorlardý. Yanýcý basit
maddelerin yandýktan sonra öncekine kýyasla daha aðýrlaþtýðýný keþfettikleri için, filojistonun
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Mülberger, ayrýca, onun þu önemli sözlerini, alkýþlanan yüzyýlýmýzýn tüm kültürü için büyük kentlerde yaþayan nüfusun %90 ya da fazlasýnýn benim diyebilecekleri bir yere sahip olmamalarýndan daha korkunç bir olay olamaz. sözlerini, gerici bir feryat olarak nitelememden
dolayý yakýnýyor.
Gerçekten de. Eðer Mülberger, iddia ettiði üzere, zamanýmýzýn
korkularýný tanýmlamakla yetinseydi, o ve onun mütevazý sözleri
hakkýnda kuþkusuz bir tek kötü söz söylemezdim. Oysa, aslýnda, oldukça
farklý bir þey yapmýþtýr. Bu korkularý, iþçilerin benim diyebilecekleri
bir yere sahip olmamalarý gerçeðinin bir sonucu olarak tanýmlamaktadýr. Bir insan, ister iþçiler evlerinin mülkiyetini kaybettikleri için zamanýmýzýn korkularý diye kederlensin, ya da ister, [sayfa 436] yunkerlerin
yaptýðý gibi feodalizm ve loncalar ortadan kalktýklarý için kederlensin,
her iki durumda da, bundan, gerici bir feryattan baþka bir þey, tarihsel
gerekliliðin kaçýnýlmaz geliþine yapýlan bir aðýttan baþka bir þey çýkmaz.
Bu feryadýn gerici niteliði tamamen Mülbergerin iþçilerin müstakil ev
mülkiyetini yeniden tesis etme arzusuna  tarih bu konuda çok önceden
son sözünü söylemiþtir; iþçilerin kurtuluþu için herkesi tekrar kendi evinin sahibi yapmaktan baþka yol olmadýðýna inanabilmesine dayanmaktadýr.
En çok üzerinde durarak açýklýyorum ki, gerçek mücadele kapitalist üretim tarzýna karþý verilmelidir, ancak onun deðiþtirilmesiyle konut
koþullarýnda bir düzelme umulabilir. Engels, bütün bunlarý görmemektedir. ... Kiralanmýþ konutun ortadan kaldýrýlmasý aþamasýna varabilmek
için toplumsal sorunun tümüyle çözümünü öngörmekteyim.
Ne yazýk ki, þimdi bile bütün bunlarý göremiyorum. Adýný hiç
duymadýðým birisinin beyninin gizli girintilerinde neleri öngördüðünü
bilmeme kuþkusuz olanak yoktur. Yapabileceðim tek þey, Mülbergerin
yayýnlanmýþ makalelerine baðlý kalmaktý. Ve bunlardan bugün bile (yeni
basýmýn 15. ve 16. Sayfalarý248) Mülbergerin kiralanmýþ konutun ortadan
kalkmasý aþamasýna varabilmek için öngördüðü tek þeyin  kiralanmýþ
konut olduðunu anlamaktayým. Sadece 17. sayfada sermayenin üretkenliðini boynuzlarýndan yakalýyor ki, bu konuya daha sonra deðineceðiz. Verdiði yanýtta bile þöyle diyerek bunu doðrulamaktadýr:
Bu daha çok, mevcut koþullardan, konut sorununda tam bir
dönüþümün nasýl saðlanabileceðini göstermek sorunudur.
Mevcut koþullardan ya da kapitalist üretim tarzýnýn deðiþtirilmenegatif bir aðýrlýðý olduðunu, öyle ki, filojiston olmayan bir maddenin, olan bir maddeden daha
aðýr olduðunu açýkladýlar. Bu yolla oksijenin bütün ana özellikleri giderek filojistona, ama bütünüyle tersyüz edilmiþ bir biçimde, atfedilmektedir. Bu varsayým, yanmayý, yanýcý bir maddeyle
baþka bir maddenin, oksijenin, birleþiminin oluþturduðunun keþfedilmesi ve oksijenin keþfedilmesi ile, ama ancak yaþlý kimyacýlarýn uzun direniþlerinden sonra, ortadan kaldýrýlmýþtýr. [Engelsin
notu.]
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sinden (siz, bunu, ortadan kaldýrma diye okuyunuz) birbirlerinden 180
derece farklý þeylerdir.
Herr Dollfus ve diðer imalatçýlarýn, iþçilerin kendi evlerine sahip
olmalarýna yardým etmek için gösterdikleri hayýrsever çabalarý, onun
prudoncu tasarýlarýnýn mümkün olan tek pratik uygulamasý olarak görmemden dolayý Mülbergerin yakýnmasýna þaþmamak gerek. Proudhonun toplumun kurtuluþu planýnýn, tümüyle burjuva toplumunu temel
alan bir fantazi olduðunun farkýna varsaydý, doðal olarak, buna [sayfa 437]
inanmazdý. Hiç bir zaman onun iyi niyetini kuþkuyla karþýlamadým.
Ama öyleyse neden Viyana Belediye Meclisine Dollfusun tasarýlarýný
öykünmeyi öneren Dr. Reschaueri övmektedir?
Mülberger ardýndan þunlarý ileri sürmektedir:
Özellikle kent ile kýr arasýndaki karþýtlýk sözkonusu olduðunda,
onu ortadan kaldýrmak ütopiktir. Bu karþýtlýk doðaldýr ya da daha doðrusu, tarihsel olarak ortaya çýkmýþtýr. ... Sorun bu karþýtlýðý ortadan kaldýrmak deðil, onun zararsýz hatta gerçekten verimli hale gelebileceði politik
ve toplumsal þekilleri bulmaktýr. Bu yolla ayarlamayý, çýkarlarýn kerteli
bir dengelenmesini ummak mümkün olacaktýr.
Bu yüzden, kent ile kýr arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasý
ütopiktir, çünkü bu doðal bir karþýtlýktýr, ya da daha doðrusu, tarihsel
olarak ortaya çýkan bir karþýtlýktýr. Ayný mantýðý modern toplumun diðer
karþýtlýklarýna uygulayalým ve nereye vardýðýmýzý görelim. Örneðin:
Özellikle kapitalistler ile ücretli iþçiler arasýndaki karþýtlýk sözkonusu olduðunda onu ortadan kaldýrmak istemek ütopiktir. Bu karþýtlýk,
doðaldýr, ya da daha doðrusu, tarihsel olarak ortaya çýkmýþtýr. Sorun, bu
karþýtlýðý ortadan kaldýrmak deðil, onun zararsýz, hatta gerçekten verimli
hale gelebileceði siyasal ve toplumsal þekilleri bulmaktýr. Bu yolla barýþçý
bir ayarlamayý, çýkarlarýn kerteli bir dengelenmesini ummak mümkün
olacaktýr.
Ve bununla bir kez daha Schulze-Delitzsche ulaþmýþ olduk.
Kent ile kýr arasýnda karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasý, kapitalistler
ile ücretli iþçiler arasýndaki karþýtlýðýn ortadan kaldýrýlmasýndan ne daha
fazla, ne de daha az ütopiktir. Bu, günden güne, hem sýnai hem de
tarýmsal üretimin gittikçe artan bir pratik istemi haline gelmektedir. Hiç
kimse, bunu, insanýn topraktan aldýðýný geri vereceðini her zaman ilk
talep olarak öne sürdüðü, ve sadece kentlerin ve özellikle büyük kentlerin varlýðýnýn bunun önleyeceðini tanýtladýðý tarým kimyasý konusundaki
yazýlarýnda, Liebig kadar þevkle talep etmemiþtir. Ýnsan sadece Londrada
bütün Saksonya kralýnýn ürettiði gübre miktarýndan daha fazlasýnýn her
gün ne büyük harcamalarla denize döküldüðünü ve bu gübrenin tüm
Londrayý zehirlemesini önlemek için ne muazzam yapýlarýn [sayfa 438] gerekli olduðunu gözlediðinde, kent ile kýr arasýndaki ayrýmýn ortadan kaldýrýlmasý yolundaki ütopik öneri önemli bir pratik gerekçe kazanmýþ
olur. Ve Londraya oranla daha az önemli olan Berlin bile, en az 30
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yýldýr kendi pisliðinin kötü kokularý içinde boðulmaktadýr. Öte yandan
Proudhon gibi, günümüzdeki burjuva toplumu yüceltirken köylüleri
bulunduðu durumda tutmak istemek tamamen ütopiktir. Ancak bütün
ülkedeki nüfusun mümkün olduðu kadar eþit daðýlýmý, ancak sýnai ve
tarýmsal üretim arasýndaki yakýn bir baðýntý ile birlikte, böylelikle gerekli
hale gelmiþ, iletiþim araçlarýnýn geniþlemesi kapitalist üretim tarzýnýn
ortadan kaldýrýlmasý kaydýyla kýrsal nüfusu, binlerce yýldýr hemen hemen
deðiþmeden, içinde bir bitki gibi yaþadýðý yalnýzlýk ve uyuþukluktan kurtarabilecektir. Ütopik olmak, insanlýðýn tarihsel geçmiþinin þekillendirdiði
zincirlerden kurtuluþunun ancak kent ve kýr arasýndaki karþýtlýk ortadan
kaldýrýldýktan sonra tamamlanacaðýný savunmak deðildir; ütopya, ancak,
kiþi, mevcut koþullardan, günümüz toplumunun bu ya da herhangi
bir diðer karþýtlýðýnýn çözümleniþ biçimini belirlemeye cüret ettiði zaman
baþlar. Ve, konut sorununun çözümü için prudoncu formülü benimseyerek Mülbergerin yaptýðý da budur.
Mülberger, ardýndan onu Proudhonun sermaye ve faiz ile ilgili
korkunç fikirlerinden bir dereceye kadar ortak sorumlusu addettiðimden dolayý yakýnmakta ve þunu ileri sürmektedir:
Üretim iliþkilerinin deðiþmesini gerçekleþmiþ bir olgu olarak varsayýyorum ve faiz haddini düzenleyen geçiþ yasasý, üretim iliþkileri ile
deðil, toplumsal devrediliþle dolaþým iliþkileri ile uðraþmaktadýr. ... Üretim
iliþkilerinin deðiþtirilmesi, ya da Alman ekolünün daha açýkça söylediði
gibi, kapitalist üretim tarzýnýn ortadan kaldýrýlmasý kuþkusuz Engelsin
bana söyletmeye çalýþtýðý gibi, faizi ortadan kaldýran bir geçiþ yasasýnýn
deðil, bütün iþ araçlarýna gerçekten elkonmasý, sanayie bütün olarak
iþçi sýnýfý tarafýndan elkonmasýnýn sonucudur. O durumda iþçi sýnýfýnýn
anýnda kamulaþtýrmadan daha önce geri satýnalmaya hürmet edip etmemesi (!) Engelsin ya da benim kararýma kalmýþ bir þey deðildir. [sayfa
439]

Þaþkýnlýkla gözlerimi oðuþturuyorum. Kiralanmýþ konutlarýn satýnalýnmasýnýn bütün iþ araçlarýna gerçekten elkonmasý, sanayie bütün
olarak emekçi halk tarafýndan elkonmasýný gerçekleþtirilmiþ bir olgu
olarak varsaydýðýný söylediði pasajý bulmak için Mülbergerin yazýsýný
baþtan sona bir kez daha okuyorum, ama böyle bir pasaj bulamýyorum.
Böyle bir yer yok. Hiç bir yerde gerçekten elkonmasýndan vb. bahis
yok, ama sayfa 17de þu sözler yer alýyor:
Þimdi sermayenin üretkenliðinin, örneðin bütün sermayeler üzerindeki faizi yüzde-bir ile sabitleþtiren, ancak dikkatinizi çekerim, bu faiz haddini giderek sýfýr noktasýna yaklaþtýrma eðilimi olan bir geçici yasa ile ergeç olacaðý gibi boynuzlarýndan yakalandýðýný varsayalým, öyle
ki, sonuç olarak sermayenin devri için gerekli olan emekten fazla hiç
bir þey ödenmeyecektir.
Dolayýsýyla burada, açýk sözcüklerle, Mülbergerin en son fikir
deðiþikliðine oldukça karþýt bir þekilde sermayenin üretkenliðinin, ki bu
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karmaþýk deyimle kapitalist üretim tarzýný kastettiðini itiraf etmektedir,
faizi ortadan kaldýran bir yasa ile gerçekten boynuzlarýndan yakalandýðý,
ve tam olarak böyle bir yasa sonucu kiralanmýþ konutlarýn geri satýnalýnmasýnýn genel olarak sermayenin üretkenliðinin ortadan kaldýrýlmasýnýn
zorunlu bir sonucu olduðu söylenmektedir. Þimdi Mülberger, hiç de
deðil demektedir. O geçiþ yasasý üretim iliþkileri ile deðil, dolaþým iliþkileri ile ilgilidir. Gthenin diyeceði gibi aptallar kadar akýllýlar için
de ayný ölçüde esrarengiz* olan bu kaba çeliþki karþýsýnda, benim yapabileceðim tek þey, birinin basýlmasýna neden olduðu þeyi diðerinin
haklý olarak ona söyletmiþ olmamdan yakýndýðý birbirinden farklý ve
birbirinden ayrý iki Mülberger ile uðraþtýðýmý varsaymaktýr.
Gerçek elkoyma durumunda çalýþan insanlarýn anýnda kamulaþtýrmadan önce geri satýnalmaya hürmet edip etmeyeceklerini ne
bana, ne de Mülbergere sormayacaklarý kesinlikle doðrudur. En büyük
olasýlýkla hürmet etmemeyi yeðleyeceklerdir. Ancak sorun emekçi
halk tarafýndan bütün iþ araçlarýna gerçekten elkonmasýnda deðil, yalnýzca [sayfa 440] Mülbergerin (s. 17deki) konut sorununun çözümünün tüm
kapsamý geri satýnalma sözcüðünde özetlenmiþtir yolundaki iddiasýndadýr. Eðer þimdi bu geri satýnalmanýn son derece kuþkulu olduðunu
ileri sürüyorsa, hem ikimize, hem de okurlarýmýza bütün bu gereksiz
zahmeti vermenin ne gereði vardý?
Ayrýca, bütün iþ araçlarýna gerçekten elkonmasý, sanayie bütün
olarak emekçi halk tarafýndan elkonmasýnýn prudoncu geri satýnalmanýn tam karþýtý olduðunu da belirtmek gerekir. Ýkincisine göre, her iþçi,
konutun, çiftliðin, iþ araçlarýnýn sahibi olur; birincisine göre, emekçi
halk evlerin, fabrikalarýn ve iþ araçlarýnýn ortaklaþa sahipleri olarak kalýrlar, ve onlarýn maliyeti tazmin edilmeksizin en azýndan geçiþ döneminde bireyler ya da birlikler tarafýndan kullanýlmalarýna pek izin vermezler.
Týpký, toprak mülkiyetinin ortadan kaldýrýlmasý toprak rantýnýn ortadan
kaldýrýlmasý deðil, ama daha deðiþik bir biçimde olmakla birlikte, topluma devredilmesi gibi. Bütün iþ araçlarýna emekçi halk tarafýndan elkonmasý, dolayýsýyla, hiç bir þekilde kira iliþkisinin alýkonmasýný dýþtalamaz.
Genel olarak sorun, iktidara geldiði zaman proletaryanýn iþ
araçlarýna, hammaddelere ve geçim araçlarýna zor kullanarak elkoyup
koymamasý, ya da tazminat ödeyip ödememesi, ya da sözkonusu mülkü
küçük taksit ödemeleriyle geri satýnalýp almamasý sorunu deðildir. Böylesine bir sorunu önceden ve bütün durumlar için yanýtlamaya çabalamak ütopyacýlýk olacaktýr; ve ben bunu baþkalarýna býrakýyorum.
IV

Mülbergerin çeþitli dolambaç ve dönemeçlerinden geçip, soru* Goethe, Faust, Kýsým I,. sahne 6 (Hexenküche) (kýsaltýlmýþ). -Ed.
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nun, Mülbergerin yanýtýnda dikkatle deðinmekten kaçýndýðý esasýna
varacak bir yol açabilmek için pek çok mürekkep ve kâðýt tüketmek
zorunda kaldý.
Bu makalede Mülbergerin olumlu önerileri nelerdi?
Birincisi: Evin yapým alanýnýn ve benzerinin ilk maliyet bedeliyle
mevcut deðeri arasýndaki farkýn hak olarak topluma ait olduðudur.
Ekonomi terimleri içinde, bu fark, toprak rantý olarak adlandýrýlmaktadýr.
Proudhon da, [sayfa 441] Devrimin Genel Fikri adlý yapýtýnýn 1868 baskýsýnýn
219. sayfasýnda görüleceði gibi bunu topluma maletmeyi istemektedir.
Ýkincisi: Konut sorununun çözümü, herkesin kendi konutunun
kiracýsý deðil, sahibi olmasýndan ibarettir.
Üçüncüsü: Bu çözümün, kira ödemelerini, konutun alým fiyatý
üzerinden taksit ödemelerine dönüþtüren bir yasanýn kabulüyle uygulamaya konmasýdýr. 203. sayfasýnda sözkonusu yasaya ait bir tasarýnýn
zaten hazýrlanmýþ olduðu, Devrimin Genel Fikri adlý yapýtýn sayfa 199 ve
devamýnda herkesin görebileceði gibi, iki ve üçüncü maddeler Proudhondan alýnmýþtýr.
Dördüncüsü: Sermayenin üretkenliðinin, faiz oranýný, ileride yeni
indirimlere tâbi olmak kaydýyla, geçici olarak yüzde-bire indiren bir
geçiþ yasasý ile boynuzlarýndan yakalanmasýdýr. Bu madde de, ayrýntýlý
biçimde Genel Fikirin 182. ve 186. sayfalarýnda okunabileceði gibi, Proudhondan alýnmýþtýr.
Her madde için Proudhonda Mülberger kopyasýnýn aslýnýn bulunabileceði bir pasaj gösterdim, ve þimdi bütünüyle prudoncu görüþleri,
sadece prudoncu görüþleri içeren bir makalenin yazarýný prudoncu olarak nitelemekte haklý olup olmadýðýmý soruyorum. Buna karþýn, Mülberger, en çok Proudhona özgü birkaç deyime rasladýðým için, onu
prudoncu olarak nitelememden yakýnmaktadýr. Tam tersine. Deyimler
tümüyle Mülbergere, içeriði ise Proudhona aittir. Ve ardýndan, ben, bu
prudoncu yazýyý Proudhon ile tamamladýðým zaman, Mülberger, kendisine Proudhonun korkunç görüþlerini yakýþtýrmamdan yakýnmaktadýr!
Bu prudoncu planý ben nasýl yanýtladým?
Birincisi: Toprak rantýnýn devlete devredilmesi, özel toprak mülkiyetinin ortadan kaldýrýlmasýyla eþanlamlý olduðudur.
Ýkincisi: Kiralanmýþ konutlarýn geri satýnalýnmasýnýn ve o konutlardaki mülkiyet hakkýnýn o zamana kadar kiracý olan tarafa devredilmesinin kapitalist üretim tarzýný hiç bir þekilde etkileyemeyeceðidir.
Üçüncüsü: Büyük sanayi ve kentlerin günümüzdeki geliþmesi
karþýsýnda bu önerinin gerici olduðu kadar saçma da olduðu, ve her
birey tarafýndan konutu üzerinde bireysel [sayfa 442] mülkiyetin yeniden
getirilmesinin, geriye doðru bir adým olacaðýdýr.
Dördüncüsü: Sermaye üzerindeki faiz oranýnýn zorunlu olarak indirilmesinin hiç bir þekilde kapitalist üretim biçimine bir saldýrý olmaya-

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

341

caðý; ve tam tersine, tefecilik yasalarýnýn tanýtladýðý gibi olanaksýz olduðu
kadar eski de olduðudur.
Beþincisi: Sermaye faizinin ortadan kaldýrýlmasýnýn hiç bir þekilde
evler için kira ödenmesini ortadan kaldýrmayacaðýdýr.
Mülberger, þimdi, 2. ve 4. maddeleri kabul etmiþtir. Öteki maddelere ise herhangi bir yanýt vermemektedir. Oysa bunlar tüm tartýþmanýn
çevresinde oluþtuðu maddelerdir. Ancak Mülbergerin yanýtlarý bir tekzip
deðildir: Belirleyici nitelikte olan tüm ekonomik konularla uðraþmaktan
titizlikle kaçýnmaktadýr. Bu yalnýzca bir kiþisel yakýnmadýr. Baþka bir
þey deðildir. Örneðin, devlet borçlarý, özel borçlar ve kredi gibi açýklanmýþ
çözüm yollarýný tahmin ettiðim ve çözümünün konut sorununda olduðu
gibi faizin ortadan kaldýrýlmasý, faiz ödemelerinin, sermaye toplamýnýn
üzerinden yapýlan taksit ödemeleri haline dönüþmesi, ve bedelsiz kredide olduðu gibi her yerde ayný olduðunu söylediðim zaman yakýnmaktadýr. Gene de, Mülbergerin bu makalelerinin gün ýþýðýna çýkarýldýðý
zaman, esas içeriðinin Proudhonun Genel Fikri ile çakýþacaðýna bahse
girmeye hâlâ hazýrým; konut sorunu üzerine olan makaleleri ayný kitaptan
aldýðým pasajlarla nasýl çakýþýyorsa, kredi de sayfa 182, devlet borçlarý
da sayfa 186, özel borçlar da 196 ile öyle çakýþmaktadýr.
Mülberger, bu fýrsattan yararlanarak, þimdi aralarýna bir de idari
özerklik sorununun katýldýðý vergilendirme, devlet borçlarý, özel borçlar
ve kredi gibi sorunlarýn köylü için ve kýrsal bölgede propaganda açýsýndan
çok büyük önem taþýdýðý konusunda beni aydýnlatmaktadýr. Buna büyük
ölçüde katýlýyorum, ancak 1) þimdiye kadar köylüye ait hiç bar tartýþma
olmadý, ve 2) bütün bu sorunlarýn prudoncu çözümleri, konut sorununa getirdiði çözümde olduðu gibi, ekonomik açýdan saçma olduðu
kadar esas olarak da burjuva niteliktedir. Mülbergerin köylüleri harekete
çekmek gereðini deðerlendiremediðim yönündeki imasýna karþý [sayfa
443] kendimi savunma gereðini duymuyorum. Ancak, onlara bu amaçla
prudoncu þarlatanlýklarý öðütlemeyi de aptallýk sayarým. Almanyada
hâlâ çok büyük toprak mülkiyeti vardýr. Proudhonun teorisi uyarýnca,
bütün bunlarýn, mevcut tarýmsal teknoloji ile ve Fransa ve Batý Almanyanýn küçük toprak mülkiyeti ile olan deneyleri karþýsýnda, kesinlikle
gerici olacak olan küçük köylü çiftliklerine bölünmesi gerekir. Mevcut
olan büyük çiftlikler, daha çok bize, bütün modern kolaylýklardan,
makineden vb. yararlanabilen tek tarým sistemi olan tarýmýn birleþmiþ
iþçiler tarafýndan büyük ölçekte uygulanmasý, ve böylece küçük köylüye
birleþme yolu ile büyük ölçekli faaliyette bulunmanýn yararlarýnýn gösterilmesi için elveriþli bir temel oluþturacaktýr. Bu açýdan bütün ötekilerden ilerde olan Danimarkalý sosyalistler, bunu çok uzun zaman önce
görmüþlerdi.
Ýþçilerin mevcut rezilce konut koþullarýný önemsiz bir ayrýntý
saydýðým þeklindeki imayý da yanýtlamayý ayný ölçüde gereksiz görüyorum. Bildiðim kadarýyla, Almanyada ilk kez bu koþullarý Ýngilterede
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varolan klasik biçimiyle tanýmlayan bendim; ve bunu Mülbergerin sandýðý gibi adalet duygularýmý zedelediði için adalet duygusunu zedeleyen her olgu üzerine kitap yazmakta ýsrar edenlerin yapacak pek çok
iþi olur deðil, ama kitabýmýn* önsözünde de okunabileceði gibi, modern
büyük sanayi tarafýndan yaratýlan toplumsal koþullarý tanýmlayarak, o
sýralarda boþ terimlerle geliþmekte ve yayýlmakta olan Alman sosyalizmi
için gerçekçi bir temel saðlamak üzere yapmýþtým. Ancak, hiç bir zaman
çok daha önemli gýda sorununun ayrýntýlarý ile meþgul olmadýðým gibi,
sözde konut sorununu da çözümlemeye çalýþmak aklýma gelmemiþti.
Modern toplumumuz üretiminin bütün üyelerine yetecek yiyecek saðlamaya yeterli olduðunu, ve çalýþan kitlelere, þimdilik geniþ ve havadar
yaþama yeri saðlamaya yetecek ev bulunduðunu tanýtlayabilirsem bu
bana yeter. Gelecekteki bir toplumun gýda ve mesken daðýtýmýný nasýl
örgütleyebileceði üzerine spekülasyonda bulunmak doðrudan doðruya
ütopyaya götürür. En çok, þimdiye kadarki bütün üretim biçimlerinin
temel koþullarýna iliþkin [sayfa 444] kavrayýþýmýzdan kapitalist üretim biçiminýn yýkýlmasýyla þimdiye kadar toplumda varolmuþ olan belirli maledinme biçimlerinin olanaksýz hale geleceðini söyleyebiliriz. Geçiþ
önlemleri bile, her yerde o an varolan iliþkilerle uyum halinde olmak
zorundadýr. Küçük toprak mülkiyeti olan ülkelerde, bunlar, büyük toprak
mülkiyetinin yürürlükte olduðu ülkelerden çok farklý olacaktýr, vb.. Konut
sorunu gibi sözde pratik sorunlara ayrý çözümler bulmaya çabaladýðý
takdirde kiþinin nereye varacaðýný, bizzat Mülberger herkesten iyi göstermektedir. Ýlkönce 28. sayfada konut sorununa çözümün tüm kapsamýnýn geri satýnalma sözcüðünde özetlendiðini açýklamakta, ve ardýndan, baský altýnda kalýnca, utanç içinde kekeleyerek evlerin gerçekten
zilyetliðini ele geçirdikleri zaman çalýþan insanlarýn geri satýnalmayý
diðer herhangi bir mülksüzleþtirme biçimine yeðleyip yeðlemeyeceklerinin kuþkulu olduðunu söylemektedir.
Mülberger pratik olmamýzý, gerçek pratik iliþkilerle karþýlaþýnca
yalnýzca ölü ve soyut formüllerle ortaya çýkmamamýzý, soyut sosyalizmin ötesine geçerek toplumun belirli somut iliþkilerine yaklaþmamýzý
talep etmektedir. Eðer Mülberger bunu yapmýþ olsaydý, belki de harekete
büyük bir hizmette bulunmuþ olacaktý. Toplumun belirli somut iliþkilerine yaklaþmada ilk adým kesinlikle onlarýn ne olduðunun öðrenilmesi,
onlarýn mevcut karþýlýklý baðlantýlarý uyarýnca incelenmesidir. Oysa Mülbergerin makalelerinde ne buluyoruz? Bütün iki tümce, yani:
1. Kiracýnýn ev sahibine göre durumu, ücretli iþçinin kapitaliste
göre durumunun aynýdýr.
Yeni baskýnýn 6. Sayfasýnda* bunun tamamýyla yanlýþ olduðunu
tanýtladým, ve Mülberger yanýt olarak tek sözcük bile söyleyemedi.
* Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England. -Ed.
* Bkz: Bu cildin 366-367. sayfalarý. -Ed.
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2. Ancak (toplumsal reformda) boynuzlarýndan yakalanmasý
gereken boða, gerçekte varolmayan, ancak görünüþteki varlýðýyla günümüz toplumuna yük olan tüm eþitsizlikler için bir örtü görevi gören, liberal ekonomi politik okulunun deyiþiyle, sermayenin üretkenliðidir.
Böylece, boynuzlarýndan yakalanmasý gereken boða [sayfa 445]
gerçekte mevcut deðildir ve bu yüzden de boynuzlarý yoktur. Kötü
olan, boðanýn kendisi deðil, ama uyduruk varlýðýdýr. Buna karþýn, varlýðý
görünüþten baþka bir þey olmayan sözde (sermayenin) üretkenliði,
büyüyle evler ve kasabalar meydana getirmeye muktedirdir (s. 12).
Ve, sermaye ile emek iliþkisi konusunda bu ümitsizce karýþýk tarzýn
içinde saçmalayan bir adam, Marxýn Kapitali onun için yabancý deðil
ise de, Alman iþçilerine yeni ve daha iyi bir yol göstermeye giriþir, ve
kendisini gelecekteki toplumun mimari yapýsý konusunda en azýndan
genel çizgileriyle açýk bir görüþe sahip olan usta yapýcý olarak sunar!
Toplumun belirli ve somut iliþkilerine hiç kimse Marxýn Kapital
de yaklaþtýðý kadar yaklaþamamýþtýr. Bunlarý her açýdan incelemek için
yirmibeþ yýl harcamýþ, ve eleþtirilerinin sonuçlarý, bugün için mümkün
olduðu kadarýyla, çözümler denen tohumlarý içermiþtir. Ama bu, dostum
Mülberger için yeterli deðildir. Bütün hepsi, soyut sosyalizm, ölü ve soyut formüllerdir. Toplumun belirli somut iliþkilerini inceleyecek yerde,
dostum Mülberger, kendisine toplumun belirli somut iliþkileri konusunda
hemen hiç bir þey sunmayan, tam tersine, bütün toplumsal kötülükler
için somut mucizevi çareler sunan, Proudhonun birkaç cildini okumakla
yetinmiþtir. Daha sonra, sistemlere elveda demek istediðini söyleyerek,
bu prudoncu sistemi, toplumsal kurtuluþ için bu hazýr planý, Alman
iþçilerine takdim etmektedir! Ben ise aksi yolu seçiyorum. Bunu anlamak için benim kör, Mülbergerin de saðýr olduðunu varsaymam gerekir,
öyle ki, ikimiz arasýnda bir anlaþma kesinlikle olanaksýzdýr.
Ama yeter. Bu polemik baþka hiç bir iþe yaramasa bile, her ne
olursa olsun, kendilerine özgü pratik sosyalistlerin uygulamalarýnýn
ne olduðunu tanýtladýðý için deðer taþýr. Bütün toplumsal kötülüklerin
ortadan kaldýrýlmasý için bu pratik öneriler, bu evrensel toplumsal her
derde deva ilaçlar, her zaman ve her yerde proletarya hareketinin hâlâ
çocukluk döneminde olduðu bir zamanda ortaya çýkan mezheplerin
kurucularýnýn uðraþlarý olmuþtur. Proudhon da bunlarýn arasýna girmektedir. Proletaryanýn geliþmesi kýsa bir süre sonra bu kundak bezlerini
bir yana atar ve, önceden icat edilmiþ ve her yere uygulanabilir bu pratik çözümlerden [sayfa 446] daha az pratik hiç bir þeyin olmayacaðýný ve
pratik sosyalizmin kapitalist üretim biçimini çeþitli yönlerden oldukça
doðru bir þekilde bilmeyi içerdiðini bizzat iþçi sýnýfý içinde anlaþýlýr
duruma getirir. Bu konuda neyin ne olduðunu bilen bir iþçi sýnýfý, her
durumda, esas saldýrýlarýný yönelteceði toplumsal kurumlarýn neler olduðu ve bu saldýrýlarýn hangi yolla yapýlacaðý konusunda hiç bir zaman
kuþku içinde olmayacaktýr. [sayfa 447]
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F. Engels tarafýndan
Haziran 1872-Þubat 1873 arasýnda yazýlmýþtýr
Der Volksstaatýn 26 Haziran, 3 Temmuz,
25 ve 28 Aralýk 1872 tarihli
51., 52., 53., 103., ve 104. sayýlarýnda;
4 ve 8 Ocak, 8, 12, 19 ve 22 Þubat 1873 tarihli
2., 3., 12., 13., 15. ve 16. sayýlarýnda;
ve 1872/1873te de Leipzigde üç ayrý bölüm
halinde yayýnlanmýþtýr.
Ýmza: Friedrich Engels

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

345

FRÝEDRÝCH ENGELS
OTORÝTE ÜZERÝNE 268

BAZI sosyalistler, son zamanlarda, otorite ilkesi diye adlandýrdýklarý
þeye karþý düzenli bir haçlý seferine giriþmiþlerdir. Þu ya da bu eylemin
otoriter olduðunu söylemek onu mahkum etmeye yetmektedir. Bu özet
davranýþ biçimi o denli kötüye kullanýlmýþtýr ki, soruna biraz daha
yakýndan bakmak bir zorunluluk olmuþtur. Sözcüðün burada kullanýldýðý
anlamda otorite, þu demektir: bir baþkasýnýn iradesinin bizimkine dayatýlmasý; öte yandan otorite, boyuneðmeyi öngörür. Bu iki sözcük kulaða
hoþ gelmediðinden ve bunlarýn temsil ettikleri iliþki boyuneðdirilen taraf
için kabul edilebilir olmadýðýndan, sorun, bundan kurtulmanýn bir yolu
olup olmadýðý, mevcut toplam koþullar veri olarak alýndýðýnda bu otoritenin artýk bir anlam taþýmayacaðý ve bunun sonucu olarak da, yok olmak zorunda kalacaðý bir baþka [sayfa 448] toplumsal sistemin yaratýp
yaratamayacaðýmýzdýr. Bugünkü burjuva toplumun temellerini oluþturan
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iktisadi sýnai ve tarýmsal koþullarý incelediðimizde, bunlarýn, yalýtýlmýþ
eylemlerin yerine, gittikçe bireylerin birleþik eylemlerini koyma eðilimi
taþýdýklarýný görürüz. Yüzlerce iþçinin buharla iþleyen karmaþýk makinelerin baþýnda durduklarý büyük fabrikalarý ve atelyeleriyle birlikte modern
sanayi, ayrý ayrý üreticilerin küçük atelyelerinin yerini almýþtýr; küçük
kayýklarýn ve yelkenlerin yerini nasýl buharlý gemiler almýþsa, karayollarýndaki binek ve yük arabalarýnýn yerini de, demiryolu vagonlarý almýþtýr.
Tarým bile, gittikçe, küçük mülk sahibinin yerine yavaþ yavaþ, ama acýmasýzca, ücretli emekçilerin yardýmýyla geniþ toprak parçalarýný iþleyen
büyük kapitalisti geçiren makinenin ve buharýn egemenliði altýna girmektedir. Birleþik eylem, birbirine baðlý olan süreçlerin karmaþýklaþmasý,
her yerde, bireylerin baðýmsýz eylemlerinin yerini almaktadýr. Ama birleþik eylemden sözeden, örgütlenmeden sözetmektedir; otoritesiz örgütlenme diye bir þey olabilir mi?
Bir toplumsal devrimin, servet üretimi ve dolaþýmý üzerinde þu
anda otoriie sahibi olan kapitalistleri devirdiðini düþünelim. Anti-otoritercilerin bakýþ açýsýný tamamýyla benimseyerek, topraðýn ve iþ aletlerinin,
bunlarý kullanan iþçilerin kolektif mülkiyetine geçtiðini düþünelim. Bu
durumda otorite kalkmýþ mý, yoksa yalnýzca biçim mi deðiþtirmiþ olacaktýr? Görelim bakalým.
Örnek olarak bir pamuklu iplik atelyesini alalým. Pamuk, iplik
haline gelmezden önce, birbirini izleyen en az altý iþlemden geçmek
zorundadýr, ve bu iþlemlerin büyük bir kýsmý ayrý ayrý odalarda yapýlýr.
Dahasý, makineleri iþler durumda tutmak için, buhar makinesinin baþýnda duran bir makiniste, günlük onarýmlarý yapacak bir teknisyene ve
bütün iþleri ürünleri bir odadan ötekine aktarmak olan daha birçok
iþçiye vb. gerek vardýr. Bütün bu iþçiler, erkekler, kadýnlar ve çocuklar,
iþlerini bireysel özerkliðe hiç aldýrmayan buharýn otoritesi tarafýndan
saptanan zamanlarda baþlatmak ve bitirmek zorundadýrlar. Þu halde,
iþçiler, ilkin bu iþ saatlerini kabul etmelidirler; bu saatlere, bir kez saptandýktan sonra, ayrýcalýksýz herkes uymalýdýr. Bunun ardýndan, [sayfa 449]
daðýtýmýna vb. iliþkin belirli sorunlar ortaya çýkar ki, eðer tüm üretimin
bir anda durmasý isteinilmiyorsa, bu sorunlarýn anýnda çözülmeleri
gerekir; bunlar ister her iþ dalýnýn baþýna yerleþtirilmiþ olan bir delegenin
kararýyla çözümlensin, ya da ister, eðer olanaðý varsa, çoðunluk oyuyla
çözümlensin, tek bireyin iradesi buna her zaman boyuneðmek durumunda olacaktýr, ki bu da sorunlarýn otoriter bir biçimde çözülmesi demektir. Bir büyük fabrikanin otomatik mekanizmasý, iþçi çalýþtýran küçük
kapitalistinkinden çok daha despotiktir. Ýnsan, iþ saatleri konusunda bu
fabrikalarýnýn üzerine hiç deðilse þunlarý yazabilir: Lasciate ogni autonomia, voi che entrate!* Ýnsan, bilgisinin ve yaratýcý dehasýnýn yardýmýyla
* Ey buradan içeri giren, her türlü özerkliði ardýnda býrak! (Dante, Ýlahi Komedi, Cehennem,
III. þarký, 3. mýsra -kýsaltýlmýþ.)
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doða güçlerine nasýl boyuneðdirdiyse, beriki de insaný, kendisini kullanmasý ölçüsünde, her türlü toplumsal örgütlenmeden baðýmsýz gerçek
bir despotizm altýna sokarak ondan intikam almaktadýr. Büyük sanayideki otoriteyi ortadan kaldýrmayý istemek, sanayiin kendisini ortadan
kaldýrmayý, gerisin geriye çýkrýða dönmek üzere buharlý çýkrýðý yoketmeyi
istemekle ayný þeydir.
Bir baþka örnek olarak demiryolunu alalým. Burada da sayýsýz
bireylerin iþbirliði yapmalarý mutlaka zorunludur, ve bu iþbirliði kesenkes
saptanmýþ olan saatler içinde yapýlmalýdýr ki hiç bir kaza olmasýn. Burada
da, iþin ilk koþulu, bütün ikincil sorunlarý çözümleyen bir egemen
iradenin bu irade ister tek bir delege tarafýndan, ya da ister ilgili kimselerin çoðunluðunun kararlarýný uygulamakla yükümlü bir komite tarafýndan temsil ediliyor olsun bulunmasýdýr. Her iki durumda da, çok belirgin
bir otorite vardýr. Dahasý, demiryolu sorumlularýnýn sayýn yolcular üzerindeki otoritesi kaldýrýlacak olsa, harekat ettirilen ilk trenin baþýna neler
gelmez ki?
Ama, otorite, hem de müstebit bir otorite zorunluluðu, açýk denizdeki bir gemideki kadar baþka hiç bir yerde bu denli açýk deðildir. Burada, bir tehlike anýnda, herkesin yaþamý, herkesin tek bir kiþinin iradesine anýnda ve kayýtsýz þartsýz uymalarýna baðlýdýr. [sayfa 450]
Bu gibi savlarý anti-otoritercilerin en azgýnlarýnýn karþýlarýna koyduðumda, verebildikleri tek yanýt þu oldu: Evet, bu doðru, ama bu durumda bizim delegelerimize verdiðimiz þey otorite deðil, yetki devridir!
Bu baylar þeylerin adlarýný deðiþtirdiklerinde þeylerin kendilerini deðiþtirdiklerini sanýyorlar. Bu derin düþünürler tüm dünyayý iþte böyle alaya
alýyorlar.
Böylelikle gördük ki, bir yanda, nasýl devredilmiþ olursa olsun,
belirli bir otorite, ve öte yanda da, belirli bir boyuneðme  bunlar her
türlü toplumsal örgütlenmeden baðýmsýz olarak, içinde üretim yaptýðýmýz
ve ürünleri dolaþýma soktuðumuz maddi koþullarla birlikte bize dayatýlan
þeylerdir.
Öte yandan gördük ki, üretimin ve dolaþýmýn maddi koþullarý,
büyük sanayi ve büyük tarým ile kazýnýlmaz olarak geliþmektedir ve
bunlar bu otoritenin alanýný gittikçe geniþletme eðilimindedirler. Demek
ki, otorite ilkesinden mutlak olarak kötü, ve özerklik ilkesinden de mutlak
olarak iyi bir þey diye sözetmek saçmadýr. Otorite ve özerklik, kapsamlarý
toplum geliþmesinin çeþitli evreleriyle birlikte deðiþen göreli þeylerdir.
Eger özerklikçiler, gelecekteki toplumsal örgütlenmenin, otoriteyi, olsa
olsa üretim koþullarýnýn onu kaçýnýlmaz kýlacaðý sýnýrlar içersine hapsedeceðini söylemekle yetinselerdi, birbirimizi anlayabilirdik; ama onlar
otoriteyi zorunlu kýlan bütün olgulara gözlerini kapamýþlar, hýrsla sözcüðün kendisine saldýrýyorlar.
Anti-otoriterciler niçin siyasal otoriteye, devlete karþý çýkmakla
yetinmiyorlar? Siyasal devletin, ve onunla birlikte siyasal otoritenin de

348

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

önümüzdeki toplumsal devrimin sonucu olarak yokolacaðý, yani kamu
iþlevlerinin siyasal riiteliklerini yitirecekleri ve toplumun gerçek çýkarlarýný
gözetmek olan basit yönetsel iþlevler haline gelecekleri düþüncesini
bütün sosyalistler paylaþmaktadýrlar. Ama anti-otoriterciler, otoriter siyasal devletin, bir çýrpýda, hatta onu yaratmýþ bulunan toplumsal koþullar
yok olmazdan önce, ortadan kaldýrýlmasýný istiyorlar. Bunlar, toplumsal
devrimin ilk iþinin otoritenin ortadan kaldýrýlmasý olmasýný istiyorlar. Bu
baylar hiç bir devrim görmüþler midir? Devrim, elbette ki, en otoriter
olan þeydir; bu, nüfusun bir bölümünün kendi iradesini, nüfusun öteki
bölümüne tüfeklerle, süngülerle [sayfa 451] ve toplarla akla gelebilecek
bütün otoriter araçlarla dayattýðý bir eylemdir; ve eðer muzaffer olan
taraf yok yere yenik düþmek istemiyorsa, bu egemenliðini, silahlarýnýn
gericiler üzerinde yarattýðý terör ile sürdürmelidir. Paris Komünü, silahlý
halkýn otoritesini burjuvaziye karþý kullanmamýþ olsaydý, bir gün olsun
dayanabilir miydi? Tersine, Paris Komününü bundan yeterince serbest
bir biçimde yararlanmamýþ olmakla suçlamamýz gerekmiyor mu?
O halde, þu iki þeyden birisi: anti-otoriterciler ya neden söz ettiklerini bilmiyorlar, ki bu durumda kafa karýþýklýðýndan baþka bir þey
yaratmýþ olmuyorlar; ya da bunu biliyorlar, ki bu durumda da proletaryanýn hareketine ihanet ediyorlar. Her iki durumda da gericiliðe hizmet
etmiþ oluyorlar.[sayfa 452]
Ekim 1872-Mart 1873te
Engels tarafýndan yazýlmýþtýr
Aralýk 1873te, 1874 yýlý
için hazýrlanan Almanca
Repubblicano derlemesinde
yayýmlanmýþtýr
Ýmza: Federico Engels
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FRÝEDRÝCH ENGELS
BLANKÝCÝ KOMÜN MÜLTECÝLERÝNÝN PROGRAMI
(FLÜCHTLÝNGSLÝTERATURUN II. MAKALESÝ)269

HER baþarýsýz devrimden ya da karþý-devrimden sonra, yurtdýþýna
kaçan mülteciler arasýnda ateþli bir faaliyettir geliþir. Birbirlerini arabayý
çamura saplamýþ olmakla, ihanetle ve öteki ölümcül günahlarla suçlayan
çeþitli tonlarda parti gruplarý kurarlar. Bunlar anavatanla etkin iliþkileri
sürdürürler, örgütlenirler, tertiplere giriþirler, bildirirler ve gazeteler basarlar, yirmidört saat içerisinde her þeyin yeniden baþlayacaðýna, zaferin
kesin olduðuna yemin ederler, ve bu umutlara kapýlarak hükümet koltuklarýný paylaþýrlar. Anlamak istemedikleri kaçýnýlmaz tarihsel koþullara
deðil de, bireylerin raslansal hatalarýna baðladýklarý hayal kýrýklýklarý doðal
olarak birbirini izler, karþýlýklý yakýnmalar üstüste yýðýlýr ve genel çekiþmelere yolaçar. 1712nin kralcý mültecilerinden bugünkülere kadar bütün
mülteci [sayfa 453] derneklerinin tarihi budur; ve mülteciler arasýnda saðdu-
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yu sahibi ve, aklýbaþýnda olanlar, fýrsat bulur bulmaz, bu verimsiz hýrgürü býrakýrlar ve daha yararlý þeylere yönelirler.
Komünü izleyen Fransýz mültecileri de bu kaçýnýlmaz yazgýdan
kaçýnamamýþlardýr. Herkese eþit bir biçimde saldýran Avrupadaki iftira
kampanyasý yüzünden ve özellikle Fransýz mültecilerinin ortak merkezinin Entemasyonalin Genel Konseyinin içinde olduðu Londrada, kendi
iç çekiþmelerini, hiç deðilse dýþ dünyadan, bir süre için saklamak zorunda kaldýlar. Ama son iki yýldýr, saflarýnda hýzla geliþmekte olan daðýlma
sürecini daha fazla saklayamamýþlar ve her yerde açýk bir savaþ patlak
vermiþtir. Ýsviçrede, mültecilerin bir kýsmý, özellikle gizli ittifakýn kurucularýndan Malonun etkisi altýnda, bakunincilere katýldýlar. Derken Londra
da blankici denilenler Enternasyonalden ayrýldýlar ve kendisine Devrimci
Komün adýný veren bir grup kurdular. Daha sonra, durmadan birleþen
ve yeniden örgütlenen ve yayýnladiklarý manifestolar bakýmýndan bile
diþe dokunur bir þey üretmeyen birkaç grubun daha ortaya çýktýðý sýrada,
blankiciler de, dünyanýn gözlerini kendi programlarýna çevirmesini
isteyen ve Cominuneuxa* seslenen duyurularýný yayýnladýlar.
Bunlara, Blanqui tarafýndan kurulmuþ bir grup olduklarýndan deðil
programý imzalamýþ olan otuzüç kiþiden olsa olsa yalnýzca birkaçý
Blanqui ile bizzat konuþmuþtur, onun anlayýþý doðrultusunda ve kurduðu geleneðe uygun olarak hareket etmek istediklerinden ötürü blankiciler denmiþtir. Blanqui, özünde bir siyasal devrimcidir, yalnýzca duygularýndan ötürü, halkýn çektiði çilelere karþý sempati duyduðundan
ötürü sosyalisttir, ama ne sosyalist teoriye, ne de toplumsal reformlar
için kesin pratik önerilere sahiptir. Siyasal eylemlerinde, Blanqui, özünde,
iyi örgütlenmiþ bir küçük azýnlýðýn doðru bir anda bir devrimci ayaklanmayý baþlatma giriþiminde bulunmasý halinde, bunun baþlangýçta birkaç
baþarý elde etmesiyle, halk yýðýnlarýný peþinden sürükleyeceðine ve
böylece muzaffer bir devrimi baþarabileceðine [sayfa 454] inanan bir eylem
adamý idi. Louis-Philippe yönetimi altýnda, bu çekirdeði, doðal olarak,
ancak gizli bir dernek biçiminde örgütleyebildi ve genellikle komplocularýn baþýna gelen þey bunun da baþýna geldi: çok yakýnda baþlayacaðý
yolundaki ardýarkasý gelmez boþ vaatlerden býkan insanlarýn sabýrlarý
sonunda taþtý ve isyankâr oldular, ve geriye yalnýzca komplodan vazgeçme ya da hiç bir dýþsal neden olmaksýzýn vurmak seçeneði kaldý. Vurdular (12 Mayýs 1839), ama ayaklanma derhal bastýrýldý. Kaldý ki, Blanqui
komplosu polisin içerisine hiç bir zaman girmeyi baþaramadýðý tek
komploydu; dolayýsýyla, polis için ayaklanma, bulutsuz havada düþen
yýldýrým oldu.  Blanqui, her devrimi, küçük bir devrimci azýnlýðýn ani
bir darbesi olarak gördüðünden, bundan çýkan doðal sonuç, böyle bir
þeyin baþarýsýnýn kaçýnýlmaz sonucunun bir diktatörlüðün kurulmasý
olduðudur: þurasi iyice anlaþýlmalý ki, tüm devrimci sýnýfýn, proletaryanýn
* Komüncülere. -ç.
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deðil, ayaklanmayý gerçekleþtiren ve ilkin bizzat kendileri bir-iki kiþinin
diktatörlüðü altýnda örgütlenmiþ az sayýda kiþinin diktatörlüðü.
Blanquinin bir eski kuþak devrimcisi olduðu görülüyor. Bu göçler
devrimci olaylarýn akýþý içerisinde, hiç deðilse Alman iþçi partisi bakýmýndan, çoktan eskimiþlerdir ve Fransada da, ancak daha az olgunlaþmýþ
ya da daha sabýrsýz iþçiler arasýnda yanký uyandýrabilir. Sözkonusu programda bu görüþlere belirli sýnýrlamalar getirilmiþ olduðunu da göreceðiz.
Ne var ki, devrimlerin kendiliðinden ortaya çýkmayýp, yapýldýklarý; devrimlerin görece küçük bir azýnlýk tarafýndan ve önceden hazýrlanmýþ bir
plan uyarýnca yapýldýklarý; ve, son olarak, her an hemen þimdi baþlayabileceði ilkesi, bizim Londra blankicileri için de geçerlidir. Bu gibi ilkelerle
insanlar doðal olarak mültecilerin kendi kendilerini aldatmalarýnýn telâfi
edilmez kurbanlarý oluyorlar ve bir delilikten ötekine saplanmak zorunda
kalýyorlar. Her þeyden çok da, Blanqui rolünü eylem adamý rolünü
oynamak istiyorlar. Ama, burada, salt iyi niyet pek az þey halleder; ama
ne yazýk ki, Blanquinin devrimci içgüdüsü, acele kararlar alma yeteneði,
herkese nasip olmuyor, ve Hamlet eylemden ne kadar sözederse etsin,
gene de bir Hamlet olarak kalýyor. Dahasý, bizim otuzüç eylem [sayfa 455]
adamý kendilerinin eylem alaný diye adlandýrdýklarý alanda yapacak hiç
bir þey olmadýðýný görünce, bizim otuzüç Brütüs, kendi kendileriyle,
trajedi olmaktan çok komedi olan bir çeliþkiye düþüyorlar, sanki katýksýz
zuladaki hançer Mörosmuþlarcasýna* takýndýklarý asýk suratlýlýklarýnýn
bu trajediyi artýrmadýðý bir çeliþki, ve, yeri gelmiþken söyleyelim, bunu
da bir türlü anlamazlar. Ne yapabilirler? Komüne katýlanlarýn saflarýný
arýtmak (épuré) için geleceðe dönük reçeteler çiziþtirerek bir sonraki
patlama için hazýrlanýyorlar; öteki mültecilerin onlarý katýksýzlar (les
purs) diye adlandýrmalarý bundandýr. Bu adý benimseyip benimsemediklerini bilmiyorum, ama bu ad aralarýndan bazýlarýna uymuyor. Toplantýlarý
kapalýdýr, aldýklarý kararlar gizli tutulur, ama bu, bu kararlarýn ertesi sabah bütün Fransýz mahallesinde yankýlanmasýna engel deðildir. Yapacak
bir þeyleri olmayan bu gibi ciddi eylem adamlarýnýn hep baþlarýna geldiði
gibi, bunlar, Komün sýrasýnda Hébertin 1793te çýkardýðý gazetenin zavallý
bir karikatürü olan Père Duchênei270 yayýnlayan ve küçük Paris basýnýnýn
en ünlü mensuplarýndan olan Vermersch adýnda saygýdeðer bir hasýmla
ilkin kiþisel, ardýndan yazýnsal bir çekiþmeye girdiler. Bu sayýn bay,
bunlarýn ahlâki öfkelerine yanýt olarak, onlarý dolandýrýcýlar ya da dolandýrýcýlarýn suç ortaklarý diye adlandýrdýðý ve aðýr küfürlerle dolu olan bir
brcþür yayýnladý:
Her sözcük bir oturak
Üstelik boþ da deðil.271
Ve bizim otuzüç Brütüs, iþte böyle bir hasýmla açýk kavgaya
girmeyi zahmete deðer buluyorlar!
* Möros  Schillerin bir þiirinde adý geçen bir kiþi. -Ed.
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Eðer bir þey kesinse, o da, derman býrakmayan savaþtan sonra,
Paristeki açlýktan ve özellikle 1871deki o feci kandökücü mayýs günlerinden sonra, Paris proletaryasýnýn toparlanmak için uzun bir dinlenmeye
gerek duyduðu ve zamansýz her ayaklanma giriþiminin ancak yeni ve
belki de daha korkunç bir yenilgiyle sonuçlanabileceðidir. Bizim blankiciler ise farklý görüþteler. Versaillesdaki monarþist çoðunluðun daðýlmasý, bunlarýn görüþüne göre, Versaillesýn düþmesine, Komünün intikamýnýn alýnmasýna [sayfa 456] yolaçmaktadýr. Bunun nedeni, büyük bir
tarihsel ana, sefalet içinde sürründükleri ve ölüme mahkum olduklarý
apaçýik ortada olan halkýn yenilenmiþ bir güçle devrimci atýlýmýný tekrar
baþlatacaðý büyük bunalýmlardan birine yaklaþýyor olmamýzdýr.
Bir baþka deyiþle, tekrar baþlýyor, hem de derhal. Komünün
intikamýnýn derhal alýnmasý umudu salt bir mülteci kuruntusu deðildir,
bu, onlarýn anladýklarý anlamda, yani alelacele bir devrim yapmak anlamýnda yapacak hiç bir þeyin bulunmadýðý bir sýra, kafalarýna eylem
adamlarý olmayý koymuþ olanlar için zorunlu bir dogmadýr. Ama hepsi
ayný kapýya çýkar. Nasýl olsa baþlayacaðýna göre, yaþam belirtilerine
hâlâ sahip bütün mültecilerin durumlarýný açýklýða kavuþturmalarýnýn
zamanýnýn geldiðini düþünüyorlar. Ve böylece, otuzüçler, kendilerinin
1) tanrýtanýmaz, 2) komünist, 3) devrimci olduklarýný söylüyorlar.
Bizim blankiciler bakunincilerle ortak bir temel özelliðe sahipler,
o da, en uç, en aþýrý eðilimi temsil etmeyi istemeleridir. Yeri gelmiþken,
iþte bu nedenledir ki, blankiciler, amaçlar bakýmýndan bakunincilere
karþý çýkarken, araçlar bakýmýndan çoðu kez onlarla birliktirler. Dolayýsýyla sorun, tanrýtanýmazcýlýkta bütün ötekilerden daha radikal olmaktýr.
Þükür ki, bugünlerde tanrýtanýmaz olmak çok kolay. Avrupadaki iþçi
partilerinde tanrýtanýmazcýlýk azçok kendiliðinden anlaþýlmaktadýr; bazý
Avrupa ülkelerinde tanrýtanýmazlýk, Tanrýya inanmak her türlü sosyalizme
karþýdýr, ama Meryem Anaya inanmak çok baþkadýr ve her doðru-dürüst
sosyalist doðal olarak ona inanmalýdýr, diyen Ýspanyol bakunincilerinkine
benzese de, bu böyledir. Alman sosyal-demokrat iþçilere gelince, tanrýtanýmazlýðýn bunlar için artýk yararlý olmaktan çýktýðý söylenebilir; bu katýksýz yadsýnma onlar için geçerli deðildir, çünkü bunlar Tanrýya olan her
türlü inanca artýk teorik olarak deðil, pratik olarak karþý duruyorlar: Tanrýyla olan iþlerini tamamýyla bitirmiþlerdir, gerçek dünyada yaþýyorlar ve
düþünüyorlar ve, dolayýsýyla, materyalisttirler. Ayný þey herhalde Fransa
için de geçerlidir. Eðer deðilse, geçen yüzyýlýn enfes Fransýz materyalist
yazýnýnýn, Fransýz anlayýþýnýn hem biçim ve hem de içerik olarak en
heybetli ifadesini bulduðu, ve bilimin o [sayfa 457] sýradaki düzeyi gözönüne
alýndýðýnda, içerik olarak bugün bile eþi bulunmaz olan, ve biçim olarak
da hâlâ aþýlamamýþ olan yazýnýn iþçiler arasýnda geniþ bir biçimde daðýtýlmasýný örgütlemekten daha basit bir þey olamaz. Ama bu bizim blankicilere uymaz. Herkesten daha radikal olduklarýný göstermek için, Tanrýnýn,
1793teki gibi, varolmadýðý buyuruldu:
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Komün, insanlýðý, geçmiþ sefaletin bu hayaletinden (Tanrýdan),
bu davadan (varolmayan Tanrý dava oluyor!) mevcut sefaletlerinden
ilelebet kurtaracaktýr.  Komünde papazlara yer yoktur; her türlü dinsel
gösteri, her türlü dinsel örgütlenme yasaklanmalýdýr.
Ýnsanlarý par ordre du mufti * tanrýtanýmazlar haline getirmek yolundaki bu istem, Komünün iki üyesi tarafýndan imzalanmýþtýr; bunlarýn
iki þeyi keþfetmek için yeterli olanaða kesinlikle sahip bulunmalarý
gerekirdi: birincisi, kâðýt üzerinde her þey buyurulabilir, ama bu onun
uygulanacaðý anlamýna gelmez; ikincisi, arzulanmayan inançlarý güçlendirmenin en emin yolu baskýdýr; þu kadarý kesin: Tanrýya bugün hâlâ
yapilabilecek en büyük hizmet, tanrýtanýmazlýðý zorunlu bir dogma yapmak ve dini genel olarak yasaklayarak Bismarckýn anti-klerikal Kulturkampfini,272 da geçmektir.
Programýn ikinci maddesi komünizmdir. Burada kendimizi,
içerisinde yolculuk yaptýðýmýz gemi için, Þubat 1848de yayýnlanan Komünist Parti Manifestosu için, daha tanýdýk bir zemin üzerinde buluyoruz. Enternasyonalden ayrýlmýþ olan beþ blankici, daha 1872 sonbaharýnda, belli baþlý bütün noktalarýyla bugünkü Alman komünizminin
programý olan bir sosyalist program kabul ettiler ve bu ayrýlýþlarýný, devrim
oyununa Enternasyonalin bu beþ kiþi tarzýnda katýlmayý reddetmiþ olmasýna dayandýrdýlar. Blankici Fransýzcaya yapýlan çevirisi, örneðin aþaðýdaki
tümcede olduðu gibi, Manifestonun üslubuna sözcüðü sözcüðüne
baðlý kalýnmayan yerlerde keþke þöyle olsaydý dedirtebilecek çok þey
içeriyor olsa bile, bu otuzüçler konseyi, þimdi, bu programý, tarih konusundaki bütün materyalist görüþleriyle [sayfa 458] birlikte, kabul etmiþlerdir.
Burjuvazi, köleliðin bütün biçimlerinin en son ifadesi olan emek
sömürüsünü gizlemekte olan mistik peçeyi kaldýrmýþtýr: hükümetlerin,
dinlerin, ailenin, yasalarýn, geçmiþin ve bugünün kurumlarýnýn,
burjuvazinin egemenliðini onlarýn yardýmýyla sürdürdüðü ve proletaryayý
ezdiði baský araçlarý olduklan, kapitalistler ile ücretli emekçilerin yalýn
karþýtlýðý temeline dayanan bu toplumda nihayet açýða çýkmýþtýr.
Bunu Komünist Manifesto, Birinci Kesim ile kýyaslayalým: Tek
sözcükle, dinsel ve siyasal yanýlsamalarla perdelenmiþ sömürünün yerine, açýk, utanmaz, dolaysýz, kaba sömürüyü koydu. Burjuvazi, þimdiye
dek saygý duyulan ve saygýlý bir korkuyla bakýlan bütün mesleklerin halelerini söküp attý. Doktoru, avukatý, rahibi, þairi, bilim adamýný kendi
ücretli emekçisi durumuna getirdi. Burjuvazi, aile iliþkisindeki duygusal
peçeyi yýrtýp attý ve bunu salt bir para iliþkisine indirgedi, vb..
Ama teoriyi bir yana býrakýp da pratiðe indik mi, otuzüçlerin özgül konumlarý ortaya çýkýyor:
Biz komünistiz, çünkü hedefimize, olsa olsa zaferi erteleyen ve
köleliði uzatan ara istasyonlarda aktarmalar yapmaksýzýn, uzlaþmalara
* Müftü buyruðu ile. -ç.

354

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

girmeksizin ulaþmak istiyoruz.
Alman komünistleri komünisttirler, çünkü kendilerinin deðil,
tarihsel çeliþkinin yarattýðý bütün ara istasyonlarýn ve uzlaþmalarýn arasýndan nihai hedefi açýkça seçmektedirler: sýnýflarýn kaldýrýlmasý, toprak
ve üretim araçlarý üzerinde özel mülkiyetin bulunmayacaðý bir toplumun
kurulmasý. Otuzüçler komünisttirler, çünkü bunlar kendilerinin ara istasyonlarý ve uzlaþmalarý atlama konusunda bir kez iyiniyete sahip olur
olmaz her þeyin hallolacaðýný, ve, iyice inandýklarý gibi, bir-iki gün içinde
baþlayacak olursa ve kendileri de baþa geçecek olurlarsa, komünizmin ertesi gün getirileceðini sanýyorlar. Ve eðer bu derhal yapýlamazsa,
kendileri de komünist deðildir. Sabýrsýzlýðý inandýrýcý teorik bir sav olarak
ortaya sürmek ne kadar da çocukça bir saflýk! [sayfa 459]
Son olarak, bizim otuzüçler devrimcidirler. Bu açýdan, bakuninciler, büyük sözler savurmak bakýmýndan, bir insanýn yapabileceði her
þeyi yapmýþlardýr; ama bizim blankiciler onlarý geçmek zorunluluðunu
duyuyorlar. Ama nasýl? Lizbondan ve New Yorktan Budapeþteye ve
Belgrada kadar tüm sosyalist proletaryanýn, Paris Komününün eylemlerinin en bloc* sorumluluðunu derhal üstlendiði anýmsanacaktýr. Ama
bizim blankiciler için bu yeterli deðildir:
Bize gelincel, (Komün sýrasýnda) halk düþmanlarýnýn idam
edilmelerinin sorumluluðundan üzerimize düþeni üstleniyoruz (idam
edilenlerin bir listesi veriliyor), monarþik ya da burjuva baský araçlarýný
yokeden ya da savaþanlarý koruyan kundakçýlýklarýn sorumluluðundan
üzerimize düþeni üstleniyoruz.
Baþka zamanlarda olduðu gibi, her devrimde de kaçýnýlmaz olarak
birçok hata yapýlýr, ve nihayet, insanlar olaylarý eleþtirel bir biçimde yeniden gözden geçirebilecek kadar yatýþýnca, kaçýnýlmaz olarak þu sonuca
varýrlar: yapýlmadan kalmasý çok daha iyi olacak birçok þey yaptýk, ve
yapýlsa çok daha iyi olacak birçok þeyi yapamadýk, ve iþte iþlerin sarpa
sarmasý bundandýr. Ama Komünü kusursuz ve yanýlmaz ilan etmek ve
her ev yakýldýðýnda ya da bir tutsak kurþuna dizildiðinde bunun, hakedilen bir ceza, tam da yerinde bir iþ olduðunu iddia etmek ne büyük bir
eleþtirel tutum yoksunluðudur. Bu, mayýs ayýndaki hafta boyunca kurþuna dizilen insanlarýn, ne eksik ne fazla, kesenkes kurþuna dizilmesi
gereken kimseler olduðunu, ateþe verilen evlerin, ne eksik ne fazla, kesenkes ateþe verilmesi gereken evler olduðunu iddia etmekle ayný þey
deðil midir? Bu, birinci Fransýz Devrimi konusunda þunu söylemekle
ayný þey deðil midir: her boynu vurulan hakettiðini buldu, ilkin Robespierrein boyunlarýný vurdurduklarý, ardýndan da Robespierrein kendisi?
Özünde çok iyi huylu kimselerin acýmasýzca gaddar görünme hevesine
kapýlmalarý iþte böyle çocukluklara neden olur.
Yeter. Mültecilerin giriþtikleri bütün aptalca eylemlere ve çocuk
* Bir bütün olarak, toptan. -ç.
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Karlý (ya da Eduardý?)* dehþet verici gösterme [sayfa 460] yolundaki maskaralýklara karþýn, bu programda belirli bir ilerleme de görülmektedir. Bu,
Fransýz iþçilerinin bugünkü Alman komünizminin davasýný kabullendikleri ilk manifestodur. Üstelik bu iþçiler, Fransýzlarý, devrinin seçkin kimseleri ve Parisi de devrimci Kudüs olarak gören bir akýmdan gelmektedirler. Onlarýn bu noktaya ulaþmalarý, kuþkusuz, imza sahiplerinden biri
olan ve, bilindiði gibi, Almancayý ve Alman sosyalist yazýnýný çok iyi
bilen Vaillantýn eseridir. Her türlü ulusal þovenizmin kendilerine yabancý
olduðunu 1870te tanýtlamýþ olan Alman sosyalist iþçiler, Fransýz iþçilerin,
bunlar Almanyadan geliyor olsa bile, doðru teorik ilkeleri benimsiyor
oluþlarýný iyi bir belirti olarak görebilirler. [sayfa 461]
Haziran 1874te Engels
tarafýndan yazýlmýþtýr
26 Haziran 1874 tarihli
Der Volksstaat, n° 73te ve
F. Engels, Internationales aus
dem Volksstaat (1871-1875),
Berlin, 1894te yayýnlanmýþtýr
Ýmza: F. Engels

* Edouard Vaillant. -Ed.
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FRÝEDRÝCH ENGELS
RUSYADAKÝ TOPLUMSAL ÝLÝÞKÝLER ÜZERÝNE 273
(FLÜCHTLÝNGSLÝTERATURUN V. MAKALESÝ)

BU konuda bay Tkaçov, Alman iþçilere, benim Rusyaya iliþkin
olarak en ufak bir bilgiye bile sahip olmadýðýmý, bilisizlikten baþka
bir þeye sahip olmadýðýmý söylüyor; bu yüzden de kendisini, iþin gerçek
yönünü, ve özellikle de, Rusyada þu anda bir toplumsal devrimin niçin
çok kolaylýkla, Batý Avrupada olduðundan çok daha, kolaylýkla, yapýlabileceðini onlara açýklamak zorunda hissediyor.
Kentsel proletaryaya sahip deðiliz, bu kuþkusuz doðru; ama
burjuvaziye de sahip deðiliz; ... iþçilerimiz yalnýzca siyasal iktidara karþý
savaþmak zorunda olacaklar  sermayenin gücü, bizde, hâlâ yalnýzca
rüþeym halindedir. Ve siz bayým, pekala farkýndasýnýz ki, birincisine
karþý savaþmak ikincisine karþý savaþmaktan çok daha kolaydýr.274
Modern sosyalizmin baþarmaya uðraþtýðý devrim, kýsaca, [sayfa 462]
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proletaryanýn burjuvazi üzerindeki zaferi ve her türlü sýnýf ayrýmlarýnýn
yokedilmesiyle yeni bir toplum örgütlenmesinin kurulmasýdýr. Bu, yalnýzca bu devrimi yapacak bir proletaryayý deðil, toplumun üretici güçlerini
kendi ellerinde sýnýf ayrýmlarýnýn kesin olarak yokedilmelerine olanak
verecek kadar geliþtirmiþ olan bir burjuvaziyi de gerektirir. Vahþiler ve
yarý-vahþiler arasýnda da çoðu kez sýnýf ayrýmlarý bulunmaz, ve her halk
böyle bir durumdan geçmiþtir. Bu durumu geri getirmek aklýmýzdan
geçemez, çünkü toplumun üretici güçleri geliþtikçe, sýnýf ayrýmlarý zorunlu olarak bu durumun baðrýndan ortaya çýkarlar. Ancak toplumun
üretici güçlerinin belirli bir geliþkinlik düzeyinde, bizim modern koþullarýmýz için bile çok yüksek olan bir düzeyindedir ki, üretimi, sýnýf ayrýmlarýnýn kaldýrýlmasýnýn gerçek bir ilerleme olacaðý, toplumsal üretim tarzýnda duraðanlýk, hatta düþme yaratmaksýzýn kalýcý olacaðý bir düzeye
çýkarmak olanaklý hale gelir. Ama üretici güçler bu geliþkinlik düzeyine
ancak burjuvazinin ellerinde ulaþmýþtýr. Dolayýsýyla burjuvazi, bu bakýmdan da, sosyalist devrimin proletaryanýn kendisi kadar zorunlu bir önkoþuludur. Þu halde, proletaryasý olmasa bile, burjuvazi de olmadýðý için,
böyle bir ülkede bu devrimin daha kolay yapýlabileceðini söyleyen kimse,
olsa olsa, sosyalizmin alfabesini hâlâ öðrenmesi gerektiðini tanýtlar.
Rus iþçilerinin ve bu iþçiler, bay Tkaçovun kendisinin de söylediði gibi, toprak emekçileridirler ve bu durumlarýyla proleter deðil,
mülk sahibidirler bu yüzden iþleri daha kolaydýr, çünkü bunlar sermayenin gücüne karþý deðil, yalnýzca siyasal iktidara karþý, Rus devletine
karþý savaþmak zorundadýrlar, ve bu devlet, ancak uzaktan bakýnca bir
güç olarak görünür; ... halkýn iktisadi yaþamýnda hiç bir köke sahip
deðildir; herhangi bir zümrenin çýkarlarýný temsil etmez. ... Sizin ülkenizde
devlet hayali bir güç deðildir. Her iki ayaðý ile de sermayeye dayanýr;
belirli iktisadi çýkarlarý kendi içinde (!!) temsil eder. ... Bizim ülkemizde
ise, durum bunun tam tersidir  bizim toplum biçimimiz, varlýðýný, devlete, deyim yerindeyse, havada asýlý duran bir devlete, mevcut toplum
düzeniyle ortak hiç bir þeyi bulunmayan ve kökleri bugünde deðil, geçmiþte olan bir [sayfa 463] devlete borçludur.
Ýktisadi çýkarlarýn, bir organ edinmek için, kendi yarattýklarý devleti
gereksindikleri yolundaki kafa karýþtýran kavramlar üzerinde, ya da Rus
toplum biçiminin (ki, elbette, köylülerin ortak mülkiyetini de içermek
zorundadýr) varlýðýný devlete borçlu olduðu yolundaki cüretkar iddia
üzerinde, ya da bu ayný devletin, bizzat kendi yaratmýþ olmasý gereken
mevcut toplum düzeniyle ortak hiç bir þeyi olmadýðý biçimindeki çeliþki
üzerinde zaman yitirmeyelim. Daha çok, tek bir zümrenin bile çýkarlarýný
temsil etmeyen bu havada asýlý duran devleti incelemeye geçelim
hemen.
Avrupa Rusyasýnda köylüler 105 milyon desiyatin, soyluluk ise
(burada büyük toprak sahiplerini kýsaca böyle adlandýracaðým) 100
milyon desiyatin topraða sahiptir, ki bunun da yaklaþýk yarýsý, herbiri
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ortalama 3.300 desiyatine sahip 15.000 soyluya aittir. Dolayýsýyla,
köylülerin topraklarý, soylularýnkinden pek az bir farkla daha büyüktür.
Görüyorsunuz ya, ülkenin yarýsýna sahip olmalarýný saðlayan devletin
varolmasýnda soylularýn en ufak bir çýkarý yoktur! Devam edelim. Köylüler, kendi sahip olduklarý yarýdan, yýlda 195 milyon ruble toprak vergisi
ödüyorlar, soylular ise 13 milyon! Soylularýn topraklarý köylülerinkinden
ortalama iki kat daha verimlidir, çünkü angarya yükümlülüklerinin
taksitlere baðlanarak tasfiyesi sýrasýnda, devlet, köylülerden topraklarýn
yalnýzca çoðunu deðil, en iyi kýsmýný da alýp soylulara verdi, ve köylüler
bu en kötü topraklar için soylulara en iyi topraðýn fiyatýný ödemek zorunda kaldýlar.* Ve Rus soyluluðunun, Rus devletinin varolmasýnda hiç bir
çýkarý yoktur!
Köylüler yýðýnlar halinde taksitlerle çok periþan ve tümüyle dayanýlmaz bir duruma düþürülmüþlerdi. Yalnýzca topraklarýnýn en büyük
ve en iyi kýsýmlarý ellerinden alýnmakla kalýnmamýþtýr; öyle ki ülkenin
bütün verimli kesimlerinde köylü topraðý Rusyadaki tarýmsal koþullar
altýnda, ondan bir geçim saðlayabileceklerinden çok daha [sayfa 464] küçüktür. Bu toprak için kendilerinden, devlet tarafýndan ödünç verilen
ve þimdi devlete bunun faizlerini ve taksitlerini ödemek zorunda olduklarý
çok yüksek bir fiyat alýnmakla kalýnmamýþtýr. Toprak vergisinin hemen
tüm yükü, soylular bundan neredeyse tamamen kaçýnýrlarken, onlarýn
sýrtýna yüklenmekle kalýnmamýþtýr  öyle ki, toprak vergisi, tek baþýna,
köylü topraklarýnýn toprak rantý deðerinin tamamýný ve daha fazlasýný
kapsamaktadýr ve köylünün yapmak zorunda olduðu ve þimdi sözünü
edeceðimiz bütün öteki ödemeler, gelirinin ücreti temsil eden bölümünden yapýlan dolaysýz kesintiler olmaktadýr. Hayýr, toprak vergisinin, devlet
tarafýndan ödünç verilmiþ olan paranýn faiz ve taksit ödemelerinin üzerine, son zamanlarda yerel yönetimler kurulduðundan beri, bir de eyalet
ve ilçe vergileri binmektedir. Bu reformun en bellibaþlý sonucu, köylü
için getirilen yeni vergi yükleri olmuþtur. Devlet, gelirlerinin tümünü alýkoymuþ, ama harcamalarýnýn büyük bir kýsmýný eyaletlere ve ilçelere
aktarmýþ, ve bunun karþýlanmasý için yeni vergiler getirilmiþtir; ve Rusyada üst zümreler hemen tümüyle vergi dýþý tutulurken, köylünün neredeyse her þeyi ödemesi kuraldýr.
Bu durum tefeci için sanki özellikle yaratýlmýþtýr, ve Ruslarýn düþük
düzeyde ticaret yapmakta neredeyse eþi bulunmaz yetenekleriyle birlikte, iþ yapmak için elveriþli koþullardan ve bundan ayrýlmayan vurgunculuktan eksiksiz yararlanmak için Peter I bundan çok önceleri, bir
Rusun üç Yahudiye bedel olduðunu söylemiþtir tefeci her yerde boy
göstermektedir. Vergilerin vadesi yaklaþýnca, tefeci, kulak çoðu kez
ayný köy topluluðunun zengin köylüsü ortaya çýkar ve nakit para teklif
* Hükümetin kendisine düþman olan soyluluðu yoketmek ve köylüleri kendi yanýna çekmek
istediði Polonya bu bakýmdan bir istisnadýr. [Der Volksstaatta yayýn!anan metne konan not;
1815 ve 1894 baský!arýnda yer almamýþtýr.]
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eder. Köylü bu paraya ne pahasýna olursa olsun sahip olmak zorundadýr
ve tefecinin koþullarýný itirazsýz kabul etmek zorundadýr. Ama bu onu
olsa olsa daha da güç bir durumda býraktýðýndan, gittikçe daha çok
nakit para gerekir. Hasat zamaný tahýl tüccarý gelir; para gereksinmesi,
köylüyü, kendisinin ve ailesinin geçimi için gerekli olan tahýlýn bir kýsmýný
satmak zorunda býrakýr. Tahýl tüccarý, fiyatlarý düþüren asýlsýz söylentiler
yayar, düþük bir fiyat öder ve bu ödemenin bir kýsmýný da çoðu kez her
türden pahalý mallarla yapar; çünkü Rusyada ayni ödeme [sayfa 465] sistemi
de oldukça geliþkindir. Rusyanýn büyük tahýl ihracatýnýn doðrudan doðruya köylü nüfusun açlýðýna dayandýðý çok açýktýr. Köylüyü sömürmenin
bir baþka yöntemi de þudur: bir spekülatör hükümetten uzun bir süre
için devlet arazisi kiralar ve gübre gerektirmeden iyi ürün verdiði sürece
onu kendisi iþler; sonra küçük parçalara böler ve bu yorgun topraðý,
kendi topraklarýndan elde ettikleri gelirle geçinemeyen civar köylülere
yüksek kiralarla kiralar. Týpký yukardaki Ýngiliz ayni ödeme sistemi gibi,
burada da, týpý týpýna Ýrlandalý aracýyý görüyoruz. Kýsacasý, burjuva toplumunun bozulmamýþ vahþiliðine karþýn, kapitalist asalaklýðýn bu kadar
geliþtiði, aðlarýný Rusyadaki kadar tüm ülkenin, tüm halkýn üzerine gerdiði ve ördüðü bir ülke yoktur. Ve bütün bu köylü kaný emicilerinin, yasalarý ve mahkemeleri bunlarýn temiz ve kârlý iþlerini koruyan Rus devletinin varoluþunda hiç bir çýkarlarý olmuyor! Son on yýlda esas olarak
demiryollarý sayesinde duyulmamýþ bir çabuklukla geliþmiþ olan ve son
baþdöndürücü yýllarda ötekilerle birlikte güle oynaya gümbürdeyen
Petersburgun, Moskovanýn, Odessanýn büyük burjuvazisi, yaptýklarý
iþin tamamý köylülerin sefaleti üzerine kurulmuþ olan tahýl, kenevir,
keten ve donyaðý ihracatçýlarý, salt devletin kendilerine saðladýðý
koruyucu gümrük vergileri sayesinde varolabilen tüm Rus büyük sanayii
 nüfusun önemli ve hýzla büyüyen bütün bu unsurlarýnýn Rus devletinin
varoluþunda hiç bir çýkarlarý yok mu? Hadi, Rusyayý kasýp kavuran ve
yaðmalayan ve burada gerçek bir toplumsal zümre oluþturan sayýsýz
memur ordusunu saymayalým. Ama bay Tkaçov Rus devletinin halkýn
iktisadi yaþamýnda hiç bir köke sahip olmadýðý, herhangi bir zümrenin
çýkarlarýný temsil etmediði, havada asýlý durduðu yolunda bize güvence
verirken, sanýrým havada asýlý duran Rus devleti deðil, daha çok Bay
Tkaçovun kendisidir.
Rus köylülerinin içinde bulunduklarý durumun serflikten kurtulduklarýndan beri dayanýlmaz bir hal aldýðý ve bunun daha uzun bir süre
devam ettirilemeyeceði, ve eðer bir baþka nedenle deðilse bile, salt bu
nedenle, Rusyada bir devrimin yakýn olduðu açýktýr. Sorun yalnýzca
þudur: bu devrimin sonucu ne olabilir, ne olacaktýr? Bay Tkaçov bunun
bir toplumsal devrim olacaðýný söylüyor. Bu katýksýz bir [sayfa 466] totolojidir.
Ýktidara yeni bir sýnýfý getirmesiyle ve ona toplumu kendisine göre yeniden biçimlendirme olanaðý vermesiyle, her gerçek devrim toplumsaldýr.
Ama o, bunun, sosyalist bir devrim olacaðýný, bunun Batý Avrupa
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sosyalizminin hedeflediði toplum biçimini Rusyaya getireceðini söylüyor,
hem de Batýda bunu bizler yapmazdan önce  o da, hem proletaryanýn
ve hem de burjuvazinin ancak þurada burada görüldüðü ve aþaðý bir
geliþkinlik aþamasýnda bulunan bir toplum koþullarýnda. Ve bu olanaklýymýþ, çünkü Ruslar, deyim yerindeyse, sosyalizm için yaratýlmýþlardýr
ve artellere ve toprak üzerinde ortak mülkiyete sahiptirler.
Bay Tkaçovun þöyle bir deðindiði, ama Herzenin zamanýndan
beri birçok Rus için gizemli bir rol oynamýþ olduðundan ötürü buraya
aldýðýmýz artel, Rusyada, avcý kabilelerde avlanma anýnda gördüðümüz
yaygýn bir ortaklýk biçimi, özgür iþbirliðinin en basit biçimidir. Bu sözcük
ve içeriði, Slav deðil, Tatar kökenlidir. Her ikisine de, bir yanda Kýrgýzlar,
Yakutlar vb. arasýnda, öte yanda da Lapplar, Samoyedler ve öteki Fin
halklarý arasýnda raslanýr;* Artelin Güney-Batýda deðil de, Finlilerle ve
Tatarlarla temas sonucu ilkin Kuzey ve Doðuda geliþmesinin nedeni
budur. Sert iklim, çeþitli türden sýnai faaliyeti zorunlu kýlmakta ve böylece
kentsel geliþmenin ve sermayenin yokluðunun yerini, elden geldiðince,
iþbirliðinin bu biçimi almaktadýr. Artelin en tipik özelliklerinden biri
olan üçüncü kiþilere karþý üyelerin kolektif sorumluluðu, baþlangýçta,
eski Cermenlerdeki zilyetlik [Gewere] gibi, kan baðlarýna, kan davasýna,
vb. dayanýyordu. Ayrýca Rusyada, artel sözcüðü, yalnýzca her türden
kolektif faaliyet için deðil, kolektif kurum için de kullanýlýr. Borsa da bir
arteldir. Emekçi artellerinde, her zaman, saymanlýk, defter tutma vb. ve
gerektiði kadarýyla iþletmecilik iþlevlerini yerine getiren bir amir (Starosta,
kýdemli) seçilir ve özel bir ücret alýr. Bu gibi arteller þunlar için kurulur:
1. iþ bittikten sonra daðýtýlan geçici giriþimler için;
2. tek ve ayný iþi yapan üyeler için, örneðin hamallar, vb.; [sayfa 467]
3. sözcüðün tam anlamýyla sýnai olan sürekli giriþimler için.
Bunlar bütün üyeler tarafýndan imzalanan bir sözleþmeyle kurulur.
Bu üyeler, örneðin peynircilikte ve balýkçýlýkta (aðlar, kayýklar vb. için)
sýk sýk olduðu gibi, gerekli sermayeyi biraraya getiremeyecek olurlarsa,
artel, eksik olan miktarý yüksek faizle ödünç veren ve sonra da bu iþten
gelen kârýn büyük bir kýsmýný cebe atan tefeciye yem olur. Ama kendilerini ücretli emekçiler olarak toptan bir iþverene kiralayan arteller daha
da utanmazca sömürülürler. Kendi sýnai uðraþlarýný kendileri yönetirler
ve böylelikle kapitalisti nezaret etme masraflarýndan kurtarýrlar. Ýþveren,
üyelere, içinde oturacaklarý kulübeleri kiralar ve ödünç olarak geçim
araçlarý verir, bu da en rezil ayni ödeme sistemine yolaçar. Arþangel guberniyasýndaki ormancýlarýn ve katrancýlarýn ve Sibiryadaki birçok uðraþlarýn vb. durumu budur (bkz: Flerovski, Polozenie robocago klassa v
Rossiji [Rusyada Ýþçi Sýnýfýnýn Durumu], St. Petersburg 1869). Dolayýsýyla artel, burada, ücretli emekçinin kapitalist tarafýndan sömürülmesini
* Artel konusunda, öteki þeyler yanýnda, bkz: Sbornik materialav ob Arteljach v Rossiji
[Rusyadaki Arteller üzerine Materyal Derlemesi], St. Petersburg 1873, Kýsým 1. [Engelsin
notu.]
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oldukça kolaylaþtýrmaya yaramaktadýr. Öte yandan, bizzat kendileri
ortaklýða üye olmayan ücretli emekçiler çalýþtýran arteller de vardýr.
Artelin, kendiliðinden ortaya çýkmýþ ve, bu yüzden de, hâlâ çok
azgeliþmiþ, ve bu haliyle de, ne yalnýzca Rusyaya, hatta ne de yalnýzca
Slavlara özgü bir kooperatif dernek olduðu görülüyor. Bu gibi dernekler,
onlara gerek duyulan her yerde kurulurlar. Örneðin daha da çeþitli biçimler aldýklarý Ýsviçrede sütçüler arasýnda, Ýngilterede balýkçýlar arasýnda. Kýrklarda onca Alman demiryollarýný döþemiþ olan Silezyalý demiryolu
iþçileri, eksiksiz arteller içinde örgütlenmiþlerdir. Bu biçimin Rusyada
egemen oluþunun, Rus halký arasýnda güçlü bir birliktelik güdüsünün
varlýðýný tanýtladýðý doðrudur, ama bu, onlarýn, bu güdünün yardýmýyla,
artelden doðrudan doðruya sosyalist toplum düzenine atlayabileceklerini
tanýtlamaktan çok uzaktýr. Bunun için, her þeyden önce, artelin kendisinin geliþebilecek durumda olmasý, gördüðümüz gibi iþçiden çok sermayeye hizmet eden ilkel biçiminden sýyrýlmasý, ve hiç deðilse Batý Avrupanýn kooperatif derneklerinin düzeyine ulaþmasý gerekir. Ama [sayfa 468]
Bay Tkaçova bir kez olsun inanacak olursak (ki bütün bu yukardakilerden sonra bu, elbette tehlikeli olmaktan da öte bir þeydir) durum hiç
de böyle deðildir. Tersine, kendi bakýþ açýsýný iyice ortaya koyan bir böbürlenmeyle þöyle güvence veriyor:
Son zamanlarda Rusyaya yapay bir biçimde aktarýlmýþ olan
Alman (!) modeline dayanan kooperatif ve kredi derneklerine gelince,
bunlar iþçilerimizin çoðunluðu tarafýndan tam bir kayýtsýzlýkla karþýlanmýþ
ve hemen her yerde baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþlardýr.
Modern kooperatif dernek, hiç deðilse, büyük sanayii kendi hesabýna kârlý bir biçimde iþletebileceðini tanýtlamýþtýr (Lancashiredaki
iplikçilik ve dokumacýlýk). Artel ise, þimdiye dek yalnýzca bunu yapamamakla kalmamýþ, eðer daha fazla geliþmeyecek olursa, büyük sanayi
tarafýndan da zorunlu olarak yok edilecektir.
Rus köylülerinin ortak mülkiyeti, Prusya hükümeti danýþmaný
Haxthausen tarafýndan 1845te keþfedildi ve sanki olaðanüstü bir þeymiþ
gibi bütün dünyaya duyuruldu, oysa Haxthausen kendi memleketi
Westphaliada bugün bile bunun kalýntýlarýný yeterince bulabilirdi ve,
hatta bir hükümet görevlisi olarak, bunlarý yeterince bilmek onun görevinin bir parçasýydý.275 Kendisi de bir Rus toprak sahibi olan Herzen
de, kendi köylülerinin topraða ortaklaþa sahip olduklarýný ilk kez Haxthausenden öðrendi, ve bu olguyu Rus köylülerini, sosyalizmin gerçek taþýyýcýlarý diye, sosyalizmi ilkin yapay olarak edinme cenderesinden geçmek
zorunda olan yaþlanmýþ, çürümüþ Batý Avrupa iþçilerinin tersine, doðuþtan komünistler diye tanýmlamak için kullandý. Bu bilgi Herzenden
Bakunine ulaþtý, ve Bakuninden de Bay Tkaçova. Bu sonuncusuna
kulak verelim:
Bizim halkýmýz ... büyük bir çoðunlukla ... ortak mülkiyet ilkeleriyle doludur; deyim yerindeyse, içgüdüsel olarak, geleneksel olarak,
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komünisttir. Kolektif mülkiyet düþüncesi, bugün, Rus halkýnýn tüm dünya
görüþü ile (Rus köylüsünün dünyasýnýn nereye kadar uzandýðýný þimdi
göreceðiz) öylesine içiçe geçmiþtir ki, hükümet, bu düþüncenin iyi
düzenlenmiþ bir toplum ilkeleriyle baðdaþmaz olduðunu anlamaya
baþlar ve, bu ilkeler adýna, bireysel mülkiyet [sayfa 469] düþüncesini halkýn
bilincine ve yaþamýna zorla sokmak isterse, bunu ancak süngü ve
kýrbaçla baþarabilir. Buradan da açýkça görülüyor ki, bilisizliðine karþýn,
halkýmýz, sosyalizme, daha eðitilmiþ olduklarý halde Batý Avrupa halklarýndan çok daha yakýndýr.
Aslýnda ortak toprak mülkiyeti, Hindistandan Ýrlandaya kadar
düþük bir geliþkinlik düzeyindeki bütün Ýndo-Cermen halklarda, hatta
Hint etkisi altýnda geliþmekte olan örneðin Javadaki Malayalýlarda raslanan bir kurumdur. Daha 1608de, henüz istila edilmiþ olan Kuzey Ýrlandada, yasal olarak yerleþmiþ bulunan ortak toprak mülkiyeti, Ýngilizlere
topraðý sahipsiz ilan etmeleri ve dolayýsýyla Saray tarafýndan zoralýmý
için bahane yaratmýþtýr. Hindistanda günümüze kadar uzanan çok çeþitli
ortak mülkiyet biçimleri varolagelmiþtir. Almanyada bu geneldi; orada
burada ortak toprak kalýntýlarýna hâlâ raslanmaktadýr; ve bunun uzak
geçmiþteki izlerine, ortak topraklarýn geçici olarak bölünmelerine, vb.
de hâlâ raslanmaktadýr, özellikle daðlýk yörelerde. Eski Alman ortak
mülkiyetine iliþkin olarak daha kesin ve ayrýntýlý kaynaklar için, bu sorun
konusunda birer klasik olan Maurerin yazýlarýna baþvurabilir. Polonya
ve Küçük Rusya da dahil, Batý Avrupada, toplumsal geliþmenin belli bir
aþamasýnda, bu ortak mülkiyet tarýmsal üretim için bir ayakbaðý, bir
engel haline geldi ve gittikçe daha çok tasfiye edildi. Büyük Rusyada
(yani asýl Rusyada) ise, bugüne kadar yaþamýþtýr, ve bu da, her þeyden
önce, tarýmsal üretimin ve kýrsal bölgelerde buna tekabül eden toplumsal
koþullarýn burada hâlâ çok az geliþmiþ olduðunu tanýtlar, ki durum
gerçekten de budur. Rus köylüsü yalnýzca kendi köy topluluðunda yaþar
ve varlýðý oradadýr; bunun dýþýnda kalan dünya, kendisi için, ancak
onun bu kendi köy topluluðuna müdahalesi oranýnda vardýr. Durum
öylesine böyledir ki, Rusyadaki mir sözcüðü bir yandan dünya, öte
yandan da köylü topluluðu anlamýna gelir. Ves mir, bütün dünya,
köylü için, topluluk üyelerinin toplantýsý anlamýna gelir. Þu halde, Bay
Tkaçov, Rus köylüsünün dünya görüþünden sözederken, besbelli ki,
Rusça mir sözcüðünü yanlýþ çevirmektedir. Tek tek topluluklarýn bütün
ülkede benzer, ama ortak olmanýn tamamen tersi çýkarlar yaratarak
böylesine tamamen [sayfa 470] yalýtýlmýþ oluþlarý, Doðu despotizminin doðal
temelidir, ve Hindistandan Rusyaya kadar, bu toplum biçimi, egemen
olduðu her yerde, her zaman bunu yaratmýþ ve kendisini hep onunla
tamamlamýþtýr. Yalnýzca genel olarak Rus devleti deðil, onun özgül biçimi
olan çarlýk despotizmi bile, havada asýlý duracaðý yerde, Bay Tkaçova
göre onunla ortak hiç bir þeyi olmayan Rus toplumsal koþullarýnýn zorunlu ve mantýksal ürünüdür! Rusyanýn burjuva doðrultuda daha da
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geliþmesi, burada da, Rus hükümetinin süngülerle ve kýrbaçla müdahalesini gerektirmeksizin, ortak mülkiyeti azar azar yokedecektir. Ve bu,
burada, daha da geçerlidir, çünkü ortak mülkiyette bulunan toprak,
Rusyada, ürünün bölüþülmesine olanak tanýyan ve, Hindistanýn bazý
yörelerinde hâlâ olduðu gibi, köylüler tarafýndan ortaklaþa ekilmemektedir; tersine, toprak, zaman zaman, çeþitli aile baþlarý arasýnda paylaþýlmakta ve bunlardan herbiri kendisine düþen topraðý kendi baþýna ekmektedir. Bunun sonucu olarak, topluluk üyeleri arasýnda, gönenç düzeyi
bakýmýndan, büyük farklýlýklarýn belirmesi olanaklýdýr, ve bu durum fiilen
vardýr. Bunlar arasýnda, hemen her yerde, tefecilik yapan ve köylü yýðýnlarýnýn kanýný emen birkaç zengin köylü þurada burada milyonerler
vardýr. Bunu kimse Bay Tkaçovdan daha iyi bilmez. Alman iþçilerini,
kolektif mülkiyet düþüncesinin Rus köylülerinden, bu içgüdüsel, geleneksel komünistlerden, ancak süngü ve kýrbaçla sökülüp atýlabileceðine
inandýrmayý isterken, Rusça broþürünün 15. sayfasýnda ise þöyle yazýyor:
Köylüler arasýnda, bir tefeciler (kulakov) sýnýfý, köylülerin ve soylularýn topraklarýný satýnalanlar ve kiralayanlar sýnýfý boy gösteriyor  bir
köylü aristokrasisi.
Bunlar, yukarda daha ayrýntýlý bir biçimde anlattýklarýmýzla ayný
türden kan emicilerdir.
Ortak mülkiyete en aðýr darbeyi indiren, gene feodal yükümlülüklerin tasfiyesi olmuþtur. Topraðýn en büyük ve en iyi kýsmý soyluluða
verilmiþ, köylüye ise geçimine zarzor yeten, çoðu kez yetmeyen, bir
miktar kalmýþtýr. Buna ek olarak, ormanlar da soylulara verilmiþtir; köylü,
yakýt, aletler ve inþaat için eskiden hiç bir þey ödemeksizin edinebildiði
odunu, þimdi, satýnalmak zorundadýr. Böylece köylünün, kendi evinden,
ve onu iþleyecek araçlara ve ortalama [sayfa 471] olarak bir hasattan öteki
hasata kadar kendisini ve ailesini geçindirebileceði yeterli miktarýna
sahip olmadýðý kupkuru topraðýndan baþka bir þeyi yoktur. Bu koþullar
altýnda ve vergilerin ve tefecilerin baskýsý altýnda, toprak üzerindeki ortak mülkiyet artýk bir nimet deðil, bir ayakbaðý olur. Köylüler, geçimlerini
gezgin emekçiler olarak kazanmak üzere, aileleriyle birlikte ya da onlar
olmaksýzýn, topraklarýný geride býrakarak ondan kaçmaktadýrlar.*
Görülüyor ki, ortak mülkiyet, Rusyada, serpilme dönemini çoktan
geçmiþtir ve her bakýmdan daðýlmaya doðru gitmektedir. Bununla birlikte, eðer bunun için koþullar olgunlaþýncaya kadar yaþayacak olursa,
ve eðer köylülerin topraðý artýk tek tek deðil, kolektif olarak iþleyebilecekleri bir biçimde geliþebilme yeteneðinde olduðunu gösterecek olursa**,
* Köylülerin durumu konusunda, ötekiler arasýnda, tarýmsal üretim konusundaki hükümet
komisyonunun resmi raporuna (1873), ve ayrýca, Skaldin, W. zachöýusti i w Stolice [Issýz Taþrada ve Baþkentte], St. Petersburg 1870e bakýnýz; ikincisi liberal bir tutucu tarafýndan yazýlmýþtýr.
[Engelsin notu.]
** 1863 ayaklanmasýyla soyluluðun büyük ölçüde yýkýma uðradýðý Polonyada, özellikle
Grodno guberniyasýnda, köylüler, þimdi, sýk sýk soylularýn malikanelerini satýnalmakta ya da
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bu toplum biçimini daha üst bir biçime ulaþtýrma, Rus köylüsünün
burjuva küçük mülkiyeti ara aþamasýndan geçmesine gerek kalmaksýzýn
onu bu daha üst biçime ulaþtýrma olasýlýðý kuþkusuz vardýr. Ama bu,
ancak, ortak mülkiyet tamamýyla parçalanmazdan önce, Batý Avrupada,
Rus köylüsüne böyle bir geçiþ için gerekli önkoþullarý, özellikle tüm
tarýmsal sistemine zorunlu olarak baðlý bulunan devrimi yapmasý için
gerekli olan maddi koþullarý yaratacak bir proleter devrimi baþarýyla
yapýlýrsa olanaklýdýr. Dolayýsýyla Bay Tkaçovun Rus köylüsünün, mülk
sahibi olsa bile, sosyalizme Batý Avrupanýn mülksüz iþçilerinden
daha yakýn olduðunu söylemesi, koskoca bir palavradýr. Tam tersine,
Rus ortak mülkiyetini hâlâ kurtarabilecek ve ona yeni, gerçekten geçerli
bir biçim alma olanaðýný tanýyacak bir þey varsa, o da Batý Avrupadaki
bir proleter devrimidir.
Bay Tkaçov, siyasal devrimi, iktisadi devrimi aldýðý kadar hafife
alýyor. Rus halký, diyor, köleliðe karþý þimdi [sayfa 472] dinsel tekkeler ...
vergi ödemeyi reddetme ... haydut çeteleri (Alman iþçileri, buna göre,
Schinderhannesin* Alman sosyal-demokrasisinin babasý olduðunu
öðrenmekten memnun olacaklardýr) ... kundakçýlýk ... isyanlar biçiminde durmaksýzýn protestoda bulunuyor ... ve dolayýsýyla Rus halkýna
içgüdüsel devrimci denebilir. Ve böylece, Bay Tkaçov, gerekli olan
tek þeyin, halkýmýzýn baðrýnda kaynaþýp duran bütün birikmiþ acýlarý ve
hoþnutsuzluðu birkaç yerde ayný anda harekete geçirmek olduðundan
emindir. O zaman devrimci güçlerin birliði kendiliðinden saðlanacak,
ve savaþ ... halkýn davasýnýn lehine sonuçlanmak zorunda kalacaktýr.
Pratik zorunluluk, nefsini koruma güdüsü o zaman, tamamýyla kendiliðinden, protestoda bulunan köy topluluklarý arasýnda saðlam ve çözülmez bir ittifak saðlayacaktýr.
Bir devrimi bundan daha kolay ve daha hoþ bir biçimde kavramak
olanaksýz. Çýkýp üç ya da dört yerde ayný anda ateþ etmeye baþlýyorsun
ve içgüdüsel devrimci, pratik zorunluluk ve nefsini koruma güdüsü,
iþin gerisini, kendiliklerinden getiriyorlar. Madem bu kadar kolaydý
da, niçin devrim çok önceleri yapýlmadý, halk kurtarýlmadý ve Rusya örnek sosyalist ülke haline dönüþtürülmedi, akýl alýr þey deðil.
Aslýnda sorun bambaþka. Rus halký, bu içgüdüsel devrimci,
soyluluða karþý ve tek tek hükümet görevlilerine karþý gerçekten de birbirinden kopuk sayýsýz köylü ayaklanmalarýna giriþmiþtir, ama sahte bir
çarýn baþa geçmesi ve taht üzerinde hak iddia etmesi dýþýnda, çara
karþý asla. Katerina II zamanýndaki son büyük köylü ayaklanmasý, ancak
Yemelyan Pugaçovun, aslýnda karýsý tarafýndan öldürülmeyip tahtýndan
indirilerek zindana atýlan ve oradan kaçmýþ bulunan Peter IIIün yerine
kiralamakta ve bunlarý parçalamaksýzýn kendi ortak hesaplarýna iþlemektedirler. Ve bu köylüler
yüzyýllardýr ortak mülkiyete sahip olmamýþlardýr ve Büyük Ruslardan olmayýp, Polonyalý, Letonyalý
ve Beyaz Rusturlar. [Engelsin notu.]
* Ünlü bir Alman haydudu olan Jhann Bücklerin takma adý. -Ed.
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onun kocasý olduðunu iddia etmesi üzerine mümkün olmuþtur. Tersine
çar, Rus köylüsünün yeryüzündeki tanrýsýdýr: Bog vysok, Car daljok 
Tanrý yüksekte, çar da uzaktadýr dara düþtüðünde söylediði budur.
Köylü halk yýðýnlarýnýn, özellikle feodal yükümlülüklerin tasfiyesinden
beri, onlarý hükümete ve çara karþý da savaþmaya gittikçe daha çok
zorlayan bir duruma düþürüldükleri [sayfa 473] doðrudur; ama Bay Tkaçov
içgüdüsel devrimci masalýný gidip baþka yerde okutsun.
Ve Rus köylü yýðýnlarý bu kadar içgüdüsel devrimci olsalar bile,
devrimlerin týpký çiçekli bir basma ya da bir çaydanlýk ýsmarlar gibi ýsmarlanabileceðini düþünsek bile  o zaman bile, sorarým, oniki yaþýný
aþkýn bir kimse, devrimin buradaki kadar çocukça bir yol izleyeceðini
düþünebilir mi? Ve ayrýca anýmsayýnýz ki, bu, Bakuninin modeline dayanýlarak yapýlan ilk devrimin 1870 Ýspanyol devriminin onca parlak
bir biçimde baþarýsýzlýða uðramasýndan sonra yazýlmýþtýr. Orada da, birkaç yerde ayný zamanda baþlattýlar. Orada da, pratik zorunluluðun ve
nefsini koruma güdüsünün protestoda bulunan topluluklar arasýnda
kendiliðinden saðlam ve çözülmez bir ittifak saðlayacaðý hesaplanmýþtý.
Ama ne oldu? Her köy topluluðu, her kent, yalnýzca kendisini savundu;
karþýlýklý yardýmlaþma diye bir þey yoktu, ve Pavia, topu topu üçbin insanla, onbeþ gün içinde, kentleri peþpeþe altetti ve bu anarþist gösterinin
tümüne son verdi. (Bkz: bunun ayrýntýlarýyla anlatýldýðý Bakuninciler Ýþ
Baþýnda adlý yazým.)
Rusya, kuþkusuz ki, bir devrimin arifesindedir. Mali durumu aþýrý
bir karýþýklýk içindedir. Vergiler daha fazla artýrýlamýyor, eski devlet
borçlarýnýn faizleri yeni borçlarla ödeniyor, ve her yeni borç daha büyük
güçlüklerle karþýlaþýyor; para artýk ancak demiryollarý yapma bahanesiyle
bulunabiliyor! Yýllarýn yöntemi tepeden týrnaða yozlaþmýþ, memurlar
maaþlarýndan çok hýrsýzlýkla, rüþvetle ve zorbalýkla geçiniyorlar. Tüm
tarýmsal üretim Rusya için en gerekli olan þey 1861 tarihli tasfiye ile
tamamýyla kargaþalýk içine sokulmuþ; büyük toprak sahipleri yeterli
iþgücüne sahip deðiller, vergilerin altýnda ezilen ve tefeciler tarafýndan
iliklerine kadar sömürülen köylülerin topraðý yok, tarýmsal üretim yýldan
yýla düþüyor. Bu, tamamen, keyfiliðini biz Batýlýlarýn aklýmýza dahi
getiremeyeceðimiz bir Doðu despotizmi tarafýndan büyük güçlükle ve
ancak görünüþte birarada tutuluyor; aydýnlanmýþ sýnýflarýn ve özellikle
hýzla geliþen baþkent burjuvazisinin düþünceleriyle her gün biraz daha
gözle görülür bir çeliþkiye düþmekle kalmayan, bir gün liberalizme ödün
veren, ve ertesi gün, korkarak, bunlarý tekrar geri alan [sayfa 474] ve böylece
kendisini gittikçe daha çok iflasa sürükleyen bugünkü taþýyýcýsýnýn þahsýnda yolunu þaþýrmýþ bir despotizm. Bütün bunlarla birlikte, baþkentte
yoðunlaþmýþ olan ulusun aydýnlanmýþ tabakalarý arasýnda, bu durumun
sürdürülemeyeceðinin ve bir devrimin yaklaþmakta olduðunun gittikçe
farkedilmesi ve bu devrimin engebesiz anayasal bir kanala aktarýlabileceði yanýlgýsý. Burada bir devrimin bütün koþullarý biraraya gelmiþtir;
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baþkentin üst sýnýflarý tarafýndan, hatta belki de hükümetin kendisi tarafýndan baþlatýlan, köylüler tarafýndan derhal daha ileriye, ilk anayasal
evrenin ötesine götürülmesi gereken bir devrim; tüm Avrupa gericiliðinin
en son ve bugüne dek saðlam kalmýþ son sýðýnaðýný bir darbede yýkacaðýndan tüm Avrupa için çok büyük önem taþýyan bir devrim. Bu devrim
kesinlikle yaklaþmaktadýr. Ancak iki olay onu geciktirebilir: Türkiyeye
ya da Avusturyaya karþý, para ve saðlam ittifaklar gerektiren baþarýlý bir
savaþ, ya da  mülk sahibi sýnýflarý gerisin geriye hükümetin kollarýna
atacak zamansýz bir ayaklanma giriþimi.
Nisan 1875te Engels tarafýndan yazýlmýþtýr
16, 18, ve 21 Nisan 1875 tarihli
Der Volksstaat, n° 43, 44 ve 45te,
ve ayrý bir broþür olarak da,
F. Engels, Soziales aus Russland,
Leipzig 1875te; ve ayrýca
F. Engels, Internationaýes aus dem Volksstaat.
(1871-1875), Berlin 1894 baþlýklý kitapta
yayýmlanmýþtýr
Ýmza: F. Engels

RUSYADAKÝ TOPLUMSAL ÝLÝÞKÝLERE SONSÖZ273

Söze, Bay Pyotr Tkaçovun, sözcüðün tam anlamýyla bir bakuninci,
yani bir anarþist olmayýp, bir blankici olma iddiasý taþýdýðýný belirten
bir düzeltme ile baþlamalýyým. Bu hata çok doðaldý, çünkü adý geçen
bay, zamanýn Rus mülteci adetleri uyarýnca, Batý Avrupaya, Rus mültecilerinin tümüyle dayanýþma içinde olduðunu duyurmuþ ve kendisine
ait bir broþürde,274 benim eleþtirime karþý, Bakunin ve ortaklarýný sanki
bu eleþtiri kiþi olarak kendisine yöneltilmiþçesine savunmuþtu. [sayfa 475]
Benimle giriþtiði polemikte savunduðu Rus komünist köy topluluðuna iliþkin görüþler, aslýnda Herzenin görüþleriydi. Bir devrimci olarak
abartýlan pan-slavist bir yazar olan Herzen, Haxthausenin Rusya Ýncelemelerinden, kendi malikanesindeki serflerin özel mülkiyete sahip
olmayýp ekili topraklan ve meralarý zaman zaman aralarýnda tekrar
paylaþtýrdýklarýný öðrenmiþti. Kurgu yazarý olarak, çok geçmeden herkesin öðrendiði þeyi, toprak üzerindeki ortak mülkiyetin ilkel zamanlarda
Cermenler, Keltler ve Hintliler, kýsacasý bütün Indo-Avrupalý halklar arasýnda egemen olan, Hindistanda hâlâ varolan, Ýrlanda ve Ýskoçyada
daha yakýn geçmiþte zorla yokedilmiþ olan ve Almanyada bugün bile
þurada burada hâlâ görülen ve aslýnda geliþmenin belli bir aþamasýnda,
bütün halklar için ortak bir olgu olan ve ölmekte olan bir tasarruf biçimi
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olduðunu öðrenmesine gerek yoktu. Ama olsa olsa sözde-sosyalist bir
pan-slavist olarak, köy topluluðunu, tamamýyla yozlaþmýþ ve eskimiþ
Batýyý gerektiðinde silah zoruyla gençleþtirmekle ve yeniden hayata getirmekle görevli kendi kutsal Rusyasýný ve onun bu görevini, çürümüþ
Batýya daha da parlak bir biçimde göstermenin bir bahanesi olarak gördü. Bir iþe yaramaz hale gelmiþ Fransýzlarýn ve Ýngilizlerin bütün çabalamalarýna karþýn yapamadýklarý þey, Ruslarýn kendi ülkesinde hazýr duruyordu.
Köy topluluðunu muhafaza etmek ve kiþiye özgürlük vermek,
ulusal birliði koruyarak köyün özyönetimini kentlere ve tüm devlete kadar geniþletmek  Rusyanýn geleceðini ilgilendiren sorun, yani çözümü
Batýlýlarýn zihinlerini meþgul eden ve kurcalayan toplumsal çatýþký sorunu
iþte budur. (Herzen, Lintona Mektuplar.)276
Dolayýsýyla, Rusya hâlâ siyasal bir sorunla karþý karþýya olabilir,
ama toplumsal sorun çözülmüþtür.
Herzenin körü körüne yandaþý olan Tkaçov, ayný basit görüþü
benimsedi. 1875te Rusyadaki toplumsal sorunun çözülmüþ bulunduðunu artýk iddia edememekle birlikte, hepsi de doðuþtan komünist
olan Rus köylülerinin sosyalizme çok yakýn olduklarýný, ve üstelik, Batý
Avrupanýn zavallý, tanrýnýn terkettiði proleterlerinden çok daha iyi bir
yaþama sahip olduklarýný söylüyordu. Yüzyýllýk devrimci eyleme [sayfa 476]
sahip Fransýz cumhuriyetçileri, kendi halkýný siyasal anlamda seçkin
insanlar olarak görürken, zamanýn birçok Rus sosyalisti de, Rusyanýn
toplumsal anlamda seçkin halk olduðunu ilan ediyordu; eski iktisat
dünyasýnýn yenilenmesi, Batý Avrupa proletaryasýnýn mücadelesinden
deðil, Rus köylüsünün baðrýndan doðacaktý. Benim eleþtirim bu çocukça
görüþe karþý yöneltilmiþti.
Ama Rus köy topluluðu, Herzenlerden ve Tkaçovlardan kat kat
üstün kimselerin de dikkatini çekmiþ ve takdirini kazanmýþtý. Rusyanýn
kendisine çok þey borçlu olduðu ve Sibiryada Yakutlar arasýndaki uzun
sürgün yýllarý ile yavaþ yavaþ öldürülüþü Kurtarýcý Aleksandýr IInin
anýsý üzerinde kara bir leke olarak kalacak olan büyük düþünür Nikolay
Çerniþevski de bunlar arasýndaydý.
Rusyayý Batý Avrupadan ayýran entelektüel sýnýr yüzünden, Çerniþevski, Marxýn yapýtlarýndan hiç birisini okumamýþtý ve Kapital çýktýðýnda da çoktan Siedne-Vilyuiskte, Yakutlar arasýnda bulunuyordu. Zihinsel geliþmesi tamamýyla bu entelektüel sýnýrýn yarattýðý koþullar içinde
kalmak zorundaydý. Çarlýk sansürünün geçmesine izin vermediði þey,
Rusya için kýsmen ya da tümüyle mevcut deðildi, öyle ki, yazýlarýnýn þurasýnda burasýnda zayýf bir noktaya, ya da görüþ darlýðýna raslandýðýnda,
þaþýrtýcý olan þey, bunun neden bu kadarla kaldýðýdýr.
Çerniþevski de, Rus köy topluluðunu, mevcut toplumsal biçimden,
bir yandan Rus köy topluluðundan daha yüksek ve öte yandan da sýnýf
karþýtlýklarýna sahip Batý Avrupanýn kapitalist toplumundan daha yüksek
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yeni bir geliþme aþamasýna geçiþin aracý olarak görmüþtür. Çerniþevskiye göre, Rusyanýn üstünlüðü, Batý böyle bir þeye sahip deðilken,
Rusyanýn böyle bir araca sahip oluþundan gelmekteydi.
Daha iyi bir toplum düzeninin getirilmesi, Batý Avrupada kiþi
haklarýnýn sýnýrsýzca geniþ olmasý yüzünden büyük ölçüde engellenmektedir ... kiþinin yararlanageldiði þeyin ufacýk bir parçasýný dahi terketmesi
kolay deðildir, ve Batýda kiþi, sýnýrsýz kiþisel haklara alýþmýþtýr. Karþýlýklý
ödün vermenin yararlarý ve zorunluluðu ancak acý deneyimlerle ve bu
konuda uzun süre kafa yormakla öðrenilebilir. Batýda daha iyi bir iktisadi
iliþkiler sistemi özverilere baðlýdýr, ve [sayfa 477] bunu kurmanýn güçlüðü
de buradan gelmektedir. Bu, Ýngiliz ve Fransýz köylülerinin alýþkanlýklarýna ters düþmektedir. Ama bir ülkede bir ütopya olarak görülen þey,
bir baþkasýnda fiilen vardýr. ... Ýngilizlerin ve Fransýzlarýn ulusal yaþamlarýna sokmayý bunca güç bulduklarý alýþkanlýklar, Ruslarýn ulusal yaþamýnda fiilen mevcuttur. ... Batýnýn o kadar güç ve uzun yoldan ulaþmaya
çabaladýðý düzen, bizde köy yaþamýmýzýn güçlü ulusal adetlerinde mevcuttur. ... Batýda ortak toprak mülkiyetinin yitirilmesinin nasýl acýnacak
sonuçlar verdiðini ve yitirdikleri þeyi Batýlý halklara geri vermenin ne kadar güç olduðunu görüyoruz. Batý örneði bizim için boþa gitmemelidir.
(Çerniþevski, Yapýtlar, Cenevre baskýsý, c. 5, s. 16-19; aktaran Plehanov,
Naþi raznoglasia,277 Cenevre 1885.)
Topraðý hâlâ ortaklaþa iþleyen ve bunun sonucu ürünü tek tek
aileler arasýnda pay eden Ural Kazaklarýna iliþkin olarak þunlarý söylüyor:
Ural halký, makinenin tahýl yetiþtiriciliðine sokulduðu güne kadar
bugünkü sistemleri içinde kalacak olurlarsa, yüzlerce desiyatinlik büyük
çiftlikleri gerektiren makinelerin kullanýlmasýna olanak veren bir sistemi
muhafaza etmiþ olmaktan çok memnun kalacaklardýr. (Ibidem, s. 131.
278
)
Bununla birlikte, unutulmamalýdýr ki, bu Ural Kazaklarý, askeri
düþüncelerle muhafaza edilen (kýþla komünizmi bizde de vardýr) topraðý
ortaklaþa iþliyor oluþlarýyla, neredeyse týpký bizim zaman zaman yeniden
bölüþüm yapan Mosel üzerindeki aile topluluklarý [Gehöferschaften]
gibi, Rusyadan çok kopukturlar. Ve eðer mevcut düzen makinenin girmesine kadar bozulmadan kalacak olursa, bunun meyvelerini toplayacak olanlar kendileri deðil, hizmetkarlýk ettikleri Rus askeri hazinesi
olacaktýr.
Her ne hal ise, gerçek þudur: Batý Avrupanýn kapitalist toplumu
daðýlýrken ve kendi geliþmesinin kaçýnýlmaz çeliþkileri tarafýndan yok
edilmek tehdidi altýnda bulunurken, Rusyada ekili topraðýn neredeyse
yarýsý ortak mülk olarak köy topluluklarýnýn ellerinde bulunmaktadýr.
Eðer Batýda, karþýtlýklarýn toplumun yeniden örgütlenmesiyle çözülmesi,
zorunlu bir koþul olarak, bütün üretim araçlarýnýn, ve dolayýsýyla topraðýn
da, bir bütün olarak toplum [sayfa 478] mülkiyetine dönüþtürülmesini gerektirecek olursa, Batýda hâlâ kurulacak olan bu ortak mülkiyet ile, Rusyada
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zaten, ya da daha çok hâlâ varolan ortak mülkiyet arasýndaki iliþki ne
olur. Bu, koskoca kapitalist dönemi atlayarak Rus köylü komünizmini,
bir anda, kapitalist çaðýn bütün teknik baþarýlarýyla zenginleþtirerek,
bütün üretim araçlarý üzerinde modern sosyalist ortak mülkiyet haline
dönüþtürecek bir halk hareketinin baþlangýç noktasý olabilir mi? Yoksa,
Marxýn aþaðýya aktarýlan mektubunda Çerniþevskinin düþüncelerinden
birini formüle ederken dediði gibi: Rusya kapitalist sisteme geçmek
için, liberal iktisatçýlarýnýn arzuladýklarý gibi, iþe köy topluluklarýný yýkmakla mý baþlamalýdýr, yoksa kendi tarihsel yeteneklerini geliþtirirken, bu
sistemin sýkýntýlarýna katlanmaksýzýn, onun bütün meyvelerini elde edebilir mi?
Sorunun bu biçimde konuluþu, yanýtýn nerede olduðunu gösteriyor. Rus topluluðu kendisini daha üst bir ortak mülkiyet biçimine geçirmek için bir kez olsun kendi içinden bir dürtü yaratmaksýzýn, yüzyýllardýr varolagelmiþtir, týpký ilkel komünist düzenlere sahip Cermen
marký, Kelt klaný ve Hint topluluklarý ve ötekiler gibi. Zaman içerisinde,
ve, onlarý kuþatan ve içlerinde geliþen ve yavaþ yavaþ nüfuz eden meta
üretiminin ve aileler ve bireyler arasýndaki deðiþimin etkisi altýnda, komünist niteliklerini gittikçe daha çok yitirmiþler, birbirlerinden baðýmsýz
toprak sahipleri topluluklarýna bölünmüþlerdir. Bunun sonucu olarak,
Rus topluluðunu farklý ya da daha iyi bir geleceðin bekleyip beklemediði
sorulabiliyorsa, bunun suçu onda deðil, Batý Avrupada yalnýzca genel
olarak meta üretiminin deðil, onun en üst ve nihai biçiminin kapitalist
üretimin bile kendi yaratmýþ olduðu üretici güçlerle çeliþkiye düþtüðü,
bu güçleri idare etme yeteneðinden yoksun olduðunu gösterdiði, ve bu
iç çeliþkiler ve buna tekabül eden sýnýf çatýþmalarý tarafýndan yokedilmekte olduðu ana kadar, Avrupa ülkelerinden birinde, göreli canlýlýðýný
korumuþ olmasýndadýr. Tek baþýna bu bile, Rus topluluðunun eninde
sonunda geçireceði böyle bir dönüþüm için, giriþimin, hiç bir zaman
kendisinden deðil, ancak Batýnýn [sayfa 479] sanayi proletaryasýndan
gelebileceðini göstermektedir. Batý Avrupa proletaryasýnýn burjuvazi
karþýsýndaki zaferi ve bunun sonucu olarak kapitalist üretimin yerine
toplumsal olarak yönetilen bir ekonominin konmasý  Rus topluluðunun
ayný geliþkinlik aþamasýna yükselmesinin zorunlu önkoþulu iþte budur.
Tarýmsal komünizm aslýnda, hiç bir yerde, kendi yýkýlýþý dýþýnda
hiç bir zaman hiç bir þey getirmemiþ olan kabile topluluðundan gelmemiþtir. 1861e gelindiðinde, Rus köy topluluðunun kendisi, bu türden
komünizmin görece zayýflamýþ bir biçimiydi; Hindistanýn bazý kesimlerinde ve Güney Slav aile topluluðunda (zadruga) hâlâ uygulanan ve
muhtemelen Rus topluluðunun atasý olan topraðýn ortaklaþa iþlenmesi,
yerini bireysel aile iþletmelerine býrakmak zorunda kalmýþtý; ortak mülkiyetin varlýðý ancak çeþitli yerlerde ve çeþitli zaman aralýklarýyla yinelenen topraðýn yeniden paylaþýlmasýnda görülüyordu. Bu yeniden paylaþmalar kendiliklerinden ya da bir kararla ortadan kalktý mý, küçük
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topraklý köylülerden oluþan köy çýkar ortaya.
Ama, Batý Avrupadaki kapitalist üretimin, Rus köy topluluðu ile
yan yana yaþadýðý halde, yokolma noktasýna yaklaþýyor oluþu ve
toplumsal mülkiyet halinde bulunan üretim araçlarýnýn bir plana göre
yönetildiði yeni bir üretim biçimini gerektiriyor oluþu  Rus topluluðuna,
bu yeni toplum biçimini kendi baþýna geliþtirmesi için gerekli gücü, tek
baþýna bu olgu, saðlayamaz. Kapitalist toplumun kendisi bu devrimi
yapmadýkça, kapitalist toplumun geniþ üretici güçlerini ortak mülkiyet
ve toplumsal araç olarak nasýl devralabilir? Rus topluluðu, kendi topraðýný
bile ortaklaþa iþlenmesini unutmuþken, büyük sanayiin toplumsal olarak
yönetileceðini dünyaya nasýl gösterebilir?
Rusyada, bütün uzlaþmaz çeliþkileri ve çatýþmalarýyla birlikte
Batýnýn kapitalist toplumunu gayet iyi bilen ve bu görünürdeki çýkmazdan
nasýl çýkýlacaðý konusunda açýk-seçik düþüncelere sahip birçok insanýn
bulunduðu doðrudur. Ama, birincisi, bunu anlayan birkaç bin kiþi köy
topluluklarýnda yaþamýyorlar, oysa Büyük Rusyada hâlâ ortak toprak
mülkiyeti altýnda yaþayan yaklaþýk 50 milyon insan bu konuda en ufak
bir fikre sahip deðiller. 1800-1840ýn Ýngiliz [sayfa 480] proleterleri Robert
Owenýn kendi selametleri için yaptýðý planlarý ne kadar yabancý ve anlaþýlmaz buldularsa, bunlar da bu birkaç bin kiþinin görüþlerini öyle
buluyorlar. Owenýn New Lanarcktaki fabrikasýnda çalýþtýrdýðý iþçilerin
çoðunluðu, Ýskoçyadaki Kelt klanlarýnda daðýlmakta olan komünist
kabile topluluklarýnýn düzeni altýnda ve alýþkanlýklarý içinde yetiþmiþ insanlardý, ama Owen, bunlardan büyük bir anlayýþ gördüðünden sözetmiyor. Ýkincisi, iktisadi geliþmenin düþük bir aþamasýnda bulunan bir
toplumun, ancak çok daha yüksek bir geliþme aþamasýnda bulunan bir
toplumda ortaya çýkan ve çýkabilecek olan sorunlarý ve çatýþmalarý çözmesi, tarihsel olarak olanaksýzdýr. Meta üretiminden ve özel deðiþimden
önce ortaya çýkan bütün kabile topluluklarýnýn aldýklarý biçimlerle, geleceðin sosyalist toplumu arasýnda ortak olan tek þey vardýr, o da belirli
þeylerin, üretim araçlarýnýn, ortak mülk oluþlarý ve belirli gruplar tarafýndan ortaklaþa kullanýlmalarýdýr. Ama tek baþýna bu ortak özellik, alt düzeydeki biçimin, kapitalist toplumun bizzat kendi yarattýðý en son ürünü
olan geleceðin sosyalist toplumu haline gelmesine henüz yetmez. Her
belirli iktisadi biçimleniþ, kendi baðrýndan doðan kendi sorunlarýný halletmelidir; tamamýyla yabancý bir baþka biçimleniþin karþýsýnda duran sorunlarý halletmeye çalýþmak saçma olur. Bu, Güney Slav zadrugasý,
Hint kabile topluluðu ya da üretim araçlarýnýn ortak mülkiyette bulunuþu
ile belirlenen yabanýllýk ya da barbarlýk döneminin herhangi bir baþka
toplumsal biçimi için geçerli olduðu kadar, Rus topluluðu için de geçerlidir.
Ama proletarya bir kez zafere ulaþtý mý, ve Batý Avrupa uluslarýnda
üretim araçlarý ortak mülkiyete geçti mi, kapitalist üretime geçmeyi
henüz baþarmýþ olan ve kabile kurumlarýnýn ya da bunlarýn kalýntýlarýnýn

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

371

hâlâ kendilerini koruduklarý ülkelerin, bu ortak mülkiyet kalýntýlarýný ve
buna tekabül eden halk alýþkanlýklarýný, sosyalist topluma ilerleyiþi oldukça kýsaltmanýn güçlü araçlarý olarak kullanabilmeleri ve bizim Batý Avrupada içinden geçmek zorunda olduðumuz çilelerden ve mücadelelerden kendilerini büyük çapta kurtarmalarý yalnýzca olanaklý deðil, kaçýnýlmazdýr da. Ama bugünkü kapitalist Batý örneði ve onun etkin desteði,
[sayfa 481] bunun kaçýnýlmaz koþuludur. Ancak kapitalizmin kendi yurdunda
ve egemen olduðu ülkelerde altedilmesiyle, ancak geri kalmýþ ülkelerin
onlarýn deneyiminden bunun nasýl yapýldýðýný, modern sanayiin üretici
güçlerinin bütün toplum yararýna toplumsal mülk olarak nasýl iþletildiðini
görmeleriyledir ki  ancak o zamandýr ki, geri kalmýþ ülkeler bu kýsaltýlmýþ geliþme sürecine girebileceklerdir. Ama o zaman da baþarmalarý
kesinleþecektir. Ve bu yalnýzca Rusya için deðil, kapitalizm-öncesi geliþme aþamasýnda olan bütün ülkeler için de geçerlidir. Ne var ki, yerli
halkýn, devrim döneminde toplumsal dönüþümlerin Batý ile hemen hemen ayný anda yapýlabilmesini saðlayacak olan kapitalist geliþmenin
entelektüel ürünlerini benimsemiþ bulunduðu Rusyada bu, görece daha
kolay olacaktýr.
Marx ve ben, bunu, Komünist Parti Manifestosunun Plehanovun
çevirdiði Rusça baskýsýnýn Önsözünde, 21 Ocak 1882de, söylemiþ bulunuyorduk. Þöyle yazmýþtýk:
Ama Rusyada, hýzla geliþen kapitalist vurguna ve henüz geliþmekte olan burjuva toprak mülkiyetine karþýlýk, topraðýn yarýsýndan fazlasýna köylülerin ortaklaþa sahip olduklarýný görüyoruz. Þimdi sorun
þudur: Büyük çapta zayýflamýþ olsa bile, gene de, ilkel bir ortak toprak
sahipliði biçimi olan Rus obþinasý, doðrudan doðruya komünist ortak
mülkiyetin üst biçimine geçebilir mi? Ya da, tersine, ilkönce, Batýnýn
tarihsel evrimini oluþturan ayný çözülme sürecinden mi geçmelidir?
Buna bugün verilebilecek tek yanýt þudur: Eðer Rus Devrimi,
Batýdaki bir proleter devriminin habercisi olur, ve bunlar, böylelikle, birbirlerini tamamlarlarsa, Rusyadaki mevcut ortak toprak sahipliði, komünist bir geliþmenin baþlangýç noktasý olabilir.
Ama unutulmamalý ki, Rus ortak mülkiyetinin sözü edilen güçlü
çözülüþü, o zamandan beri oldukça ilerlemiþtir. Kýrým Savaþýndaki yenilgiler Rusyanýn hýzlý geliþmeye olan gereksinmesini açýkça göstermiþtir.
Temel gereksinme demiryollarýnaydý, ve bunlar büyük bir yerli sanayi
olmaksýzýn büyük ölçekte edinilemezdi. Büyük sanayi için ilk [sayfa 482]
önkoþul, köylülerin kurtuluþu denen þeydi; bu Rusyayý kapitalist çaða,
ve dolayýsýyla ortak toprak mülkiyetinin hýzla erimesi çaðýna soktu. Taksit
ödemelerinin ve yükseltilmiþ vergilerin yükü altýnda, ama daha kötü ve
daha küçük toprak parçalarýyla, köylüler, kaçýnýlmaz olarak, kendilerini,
çoðu köy topluluðunun zenginleþmiþ üyeleri olan tefecilerin avuçlarý
içinde buldular. Demiryollarý, bir zamanlarýn birçok uzak köþelerinin tahýllarý için pazarlar açtý, ama ayný demiryollarý büyük sanayiin ucuz
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ürünlerini de getirdi ve bunlar, köylülerin o zamana kadar kýsmen tüketim için ve kýsmen de pazar için benzer nesneler üreten ev sanayilerinin
yerini aldýlar. Eski iktisadi iliþkiler bozuldular, doðal ekonomiden para
ekonomisine geçiþe her zaman eþlik eden düzensizlik baþladý, topluluk
üyeleri arasýnda büyük mülkiyet farklýlýklarý doðdu  yoksullar zenginlerin
borç köleleri haline geldiler. Kýsacasý, para ekonomisinin yerleþmesiyle
Solon zamanýndan kýsa bir süre önce Atinada genslerin daðýlmasýna
yolaçan ayný süreç,* Rus topluluðunu da kaplamaya baþladý. Solon, henüz geliþmemiþ olan özel mülkiyet hakkýna devrimci bir müdahaleyle,
borçlarýný iptal edivererek, borç kölelerini kurtarmayý baþarmýþtý. Ama
eski Atina gensini diriltememiþti, ve çözülüþü belirli bir doruk noktasýna
vardý mý, Rus topluluðunu da tekrar kurabilecek hiç bir güç yeryüzünde
yoktur. Ayrýca Rus hükümeti, köylünün topraðý tekrar bölüþme alýþkanlýðýný kýrmak ve kendisini kendi payýnýn özel sahibi olarak hissetmesini
saðlamak için, topraðýn topluluk üyeleri arasýnda yeniden paylaþtýrýlmasýnýn 12 yýlda bir kezden daha sýk yapýlmasýný yasaklamýþtýr.
Marx, daha 1877 yýlýnda Rusyaya gönderdiði bir mektupta, ayný
anlama gelen þeyler söylemiþtir.** Þimdi Devlet Bankasý Haznedarý olarak Rus banknotlarýnýn üzerine imzasýný koyan Bay Jukovski adýnda
biri, Avrupa Kuryesinde (Vestnik Yevropi) Marx hakkýnda bir þey yayýnlamýþ ve bir baþka yazar da*** buna Anayurt Notlarýnda (Oteçestvenniye
Zapiski) karþýlýk vermiþti.279 Bu sonuncusuna bir düzeltme [sayfa 483] olarak,
Marx, Anayurt Notlarý editörüne, özgün Fransýzcasý elyazmasý kopyalar
halinde Rusyada uzun süre elden ele dolaþtýktan sonra 1886da Cenevrede, Halk Ýradesinin Kuryesinde (Vestnik Norodnog Voli), ardýndan
da Rusyada yayýnlanan280 bir mektup yazdý. Marxýn yazmýþ olduðu bütün öteki þeyler gibi, bu mektup da, Rus çevrelerinde büyük ilgi gördü
ve çok çeþitli biçimlerde yorumlandý, burada bunun içeriðinin özünü
veriþimin nedeni budur.
Marx Anayurt Notlarý tarafýndan kendisine atfedilen ve Rus liberalleri gibi, kendisinin de, Rusyanýn en ivedi görevinin köylülerin ortak
mülkiyetini daðýtmak ve kapitalizme atýlmak olduðuna inandýðýný iddia
eden görüþü reddetmekle baþlýyor. Kapitalin birinci baskýsýndaki kýsa
bir notta Herzene deðiniyor oluþu, hiç bir þey tanýtlamazdý. Söylediði
þuydu: Ýnsan ýrkýný kemiren ... kapitalist üretimin etkisi, þimdiye kadar
olduðu gibi, ulusal asker güruhunun, ulusal borçlarýn, vergilerin, savaþ
sanatýndaki inceliklerin, vb. büyüklüðü ile rekabet ede ede Avrupa kýtasý
üzerinde geliþmeye devam edecek olursa, yarý-Rus ama safkan Moskovalý Herzenin büyük bir coþkuyla kehanette bulunduðu gibi (yeri gelmiþ* Bkz: F. Engels, Der Ursprung der Familie etc., 5. Aufl., Stuttgart 1892, s. l09-l13. [Bkz:
Friedrich Engels, Ailenin, Öze! Mü!kiyetin ve Dev!etin Kökeni, Sol Yayýnlarý, Ankara 1977, s. 156163. -Ed.]
** Bkz: Karl Marx, Oteçestvenniye Zapiski Yazýkuruluna Mektup. -Ed.
*** N. K. Mihaylovski. -Ed.
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ken belirtelim ki, bu romancý Rus komünizmi konusundaki keþiflerini
Rusyada deðil, Prusya hükümet danýþmaný Haxthausenin yapýtlarýna
dayanarak yapmýþtýr), Avrupanýn kýrbaçla ve zorunlu Kalmuk kaný aþýsýyla gençleþtirilmesi, sonuçta kaçýnýlmaz hale gelebilir. (Kapital, I. erste
Ausgabe, s. 763.)281 Marx þöyle devam ediyor: bu pasaj, Rus halkýnýn,
kendi ülkeleri için, Batý Avrupanýn izlemekte olduðundan farklý bir
geliþme yolu bulmak (buraya kadarki alýntý, özgün metinde Rusçadýr)
yolundaki çabalarýna iliþkin görüþlerimin hiç bir biçimde anahtarý olarak
kabul edilemez, vb. Kapitalin Ýkinci Almanca Baskýsýnýn Sonsözünde,
büyük Rus bilgini ve eleþtiricisinden (Çerniþevski) hakettiði büyük
saygýyla söz ettim. Dikkate deðer makalelerinde, bu bilgin, þu soruyu
ele almýþtýr: Rusya kapitalist sisteme geçmek için, liberal iktisatçýlarýn
arzuladýklarý gibi, iþe köy topluluklarýný yýkmakla mý baþlamalýdýr, yoksa
kendi tarihsel yeteneklerini geliþtirirken, bu [sayfa 484] sistemin sýkýntýlarýna
katlanmaksýzýn, onun bütün meyvelerini elde edebilir mi? Kendisi bu
ikincisinden yana olduðunu söylemektedir.
Kýsacasý, hiç bir þeyi tahmine býrakmak istemediðimden sözü
dolandýrmayacaðým. Rusyanýn iktisadi geliþmesi konusunda bilgilere
dayanan yargýlarda bulunabilmek için, Rusça öðrendim ve yýllarca
konuya iliþkin resmi ve öteki yayýnlarý inceledim. Vardýðým sonuç þu
oldu: Rusya 1861den beri izlemekte olduðu yolda ilerlemeyi sürdürecek
olursa, tarihin bir halka sunduðu en büyük þansý kaçýracak ve kapitalist
sistemin bütün kötü sonuçlarýný tatmak zorunda kalacaktýr.
Bunun ardýndan, Marx, eleþtirmenin birkaç hatasýný daha açýklýða
kavuþturuyor; ele almakta olduðumuz konuya iliþkin olan tek pasaj
þöyle:
Eleþtirmenim bu tarihsel taslaðý Rusyaya nasýl uygulayabilir?
(Kapitaldeki ilkel birikimi kastediyor.) Ancak þöyle: Eðer Rusya, Batý
Avrupa uluslarý gibi, kapitalist bir ulus haline gelmeye çalýþacak olursa 
ve son birkaç yýlda bu doðrultuda büyük güçlüklere katlanmýþtýr daha
önceden köylülerin büyük bir kýsmýný proleterler haline getirmedikçe,
bunu baþaramayacaktýr; bunu bir kez yapýp kendisini kapitalist sistemin
baðrýnda buldu mu, bütün öteki dinsiz halklar gibi, onun amansýz yasalarýna maruz kalacaktýr. Hepsi bu.
Marxýn 1877de yazdýklarý buydu. O sýra Rusyada iki hükümet
vardý: Çar hükümeti ve terörist komplocularýn gizli yürütme komitesinin
(ispolnitelnyj komitet)282 hükümeti. Bu gizli ikinci hükümetin gücü
günden güne artýyordu. Çarlýðýn yýkýlmasý çok yakýn görünüyordu; Rusyadaki bir devrim, tüm Avrupa gericiliðini en saðlam desteðinden, en
büyük yedek ordusundan yoksun býrakacak ve, böylelikle, Batýdaki siyasal hareket için çok daha elveriþli mücadele koþullarý yaratýrken, ona
bir baþka güçlü iti daha kazandýracaktý. Dolayýsýyla Marxýn, mektubunda,
Ruslara, kapitalizme atlamakta çok acele etmemelerini salýk vermesinde
þaþacak bir þey yoktur. [sayfa 485]
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Rusyada devrim olmamýþtýr. Çarlýk, bütün düzen aþýðý mülk
sahibi sýnýflarý geçici olarak çarlýðýn kucaðýna atan terörizme karþý zafer
kazanmýþtýr. Marxýn bu mektubunu yazmasýndan bu yana geçen 17 yýl
içerisinde, Rusyada kapitalizmin geliþmesi ve köy topluluðunun daðýlmasý, ileriye doðru büyük adýmlar atmýþtýr. Öyleyse bugünkü, 1894teki,
durum nedir?
Kýrým Savaþýndaki yenilgilerden ve imparator Nikola Iin intihar
etmesinden sonra eski çarlýk despotizminin deðiþmeden kalmasý
gözönünde bulundurulduðunda, bir tek çýkýþ yolu vardý: kapitalist sanayie
olabildiðince çabuk geçmek. Ordu, imparatorluðun aldýðý muazzam
boyutlar ve savaþ alanlarýna varmak için yapýlan uzun yürüyüþler yüzünden periþan olmuþtu; bu uzaklýklar bir stratejik demiryolu aðý ile birbirlerine baðlanmalýydýlar. Ama demiryollarý demek, kapitalist bir sanayi ve
ilkel tarýmýn devrimcileþtirilmesi demekti. Bir yandan, ülkenin en uzak
yerlerinden gelen tarýmsal ürünler bile dünya pazarýyla doðrudan temas
haline geliyor, öte yandan da ray, lokomotif, vagon vb. saðlayan bir yerli
sanayi olmaksýzýn geniþ bir demiryolu aðý kurulamýyor ve iþletilemiyordu.
Ama, ayný zamanda bütün sistemi de getirmeksizin büyük sanayiin yalnýzca bir dalýný kurmak olanaksýzdýr; Moskova ve Vladimir guberniyalarýnda ve Baltýk bölgesinde eskiden beri kök salmýþ olan görece modern
tekstil sanayiine yeni bir iti kazandýrýldý. Demiryollarýnýn ve fabrikalarýn
kurulmasýný, mevcut bankalarýn geniþletilmesi ve yenilerinin kurulmasý
izledi; köylülerin serflikten kurtulmalarý seyahat özgürlüðü yarattý, ve
bunun, doðal olarak, bu köylülerin önemli bir kýsmýnýn toprak sahipliðinden de kurtulmalarý sonucunu vermesinden baþka bir þey beklenemezdi. Böylelikle, kapitalist üretim tarzýnýn bütün temelleri Rusyada kýsa
bir zamanda atýldý. Ama bu durumda balta, Rus köy topluluðunun köklerine de indirilmiþ oluyordu.
Þimdi bundan yakýnmanýn bir yararý yok. Çarlýk despotizminin
yerine doðrudan parlamenter yönetim, Kýrým Savaþýnýn ardýndan soyluluk
ve bürokrasi tarafýndan getirilmiþ olsaydý, bu süreç bir miktar yavaþlayabilirdi, ama eðer iktidara uç vermekte olan burjuvazi gelseydi, mutlaka
hýzlanýrdý. O koþullar altýnda bir baþka seçenek yoktu. Fransada [sayfa
486] Ýkinci Ýmparatorluk varken ve Ýngilterede kapitalist sanayi serpilmekteyken, Rusyanýn, sahip olduðu köy topluluðu temeli üzerinde, paldýrküldür devlet-sosyalizmi deneylerine girmesi pek beklenemezdi. Bir
þey olmalýydý. Meta üreten ülkelerde her zaman ve her yerde olduðu
gibi, insanlarýn çoðunlukla ancak yarý-bilinçli ya da tamamýyla mekanik
olarak davrandýklarý, ne yaptýklarýný bilmedikleri o koþullar altýnda olanaklý olan ne idiyse o oldu.
Ama derken Almanyanýn baþlattýðý yukardan devrimler dönemi
geldi, ve onunla birlikte de, bütün Avrupa ülkelerindeki hýzlý sosyalist
büyüme dönemi. Rusya bu genel harekete katýldý. Beklendiði gibi, onun
bu hareketi, çarlýk despotizmine karþý saldýrý ve ulus için entelektüel ve
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siyasal geliþme özgürlüðü kazanma biçimini aldý. Toplumsal yeniden
doðuþu baðrýndan çýkartabilecek olan ve çýkartmasý gereken köy topluluðunun sihirli gücüne olan inanç gördüðümüz gibi Çerniþevskinin de
kendisini tümüyle kurtaramadýðý bir inanç, ön safta çarpýþan yiðit
Ruslara coþku ve gayret vermekle üzerine düþeni yaptý. Birkaç yüz kiþiden fazla olmayan, cesaretleri ve adanmýþlýklarý, çarlýk mutlakýyetini,
teslim olma olasýlýðýný ve koþullarýný düþünme noktasýna getirmiþ olan
bu kimselerle, Rus halkýnýn toplumsal devrim için seçilmiþ insanlar olduklarýna inanýyorlar diye, kavga edecek deðiliz. Ama elbette onlarýn
bu yanýlgýlarýný paylaþmak zorunda da deðiliz. Seçkin insanlarýn zamaný
kesinlikle gerilerde kalmýþtýr.
Bu mücadele sürerken, Rusyada kapitalizm hýzla ilerliyor ve teröristlerin ulaþmayý baþaramadýklarý hedefe doðru gittikçe daha çak yaklaþýyordu: çarlýðý teslim olma zorunda býrakmak.
Çarlýk para gereksinmesi içindeydi. Yalnýzca sarayýn lüksü, bürokrasisi, ve her þeyden çok da ordusu ve rüþvete dayanan dýþ politikasý
için deðil, özellikle periþan mali sistemi ve buna tekabül eden saçma
demiryolu politikasý için de. Dýþ kaynaklar, çarlýðýn açýklarýný artýk kapamayý ya istemiyorlar ya da kapayamýyorlardý; yardým içeriden gelmeliydi.
Demiryolu hisselerinin ve istikrazlarýn da bir kýsmý ülkeye getirilmeliydi.
Rus burjuvazisinin ilk zaferi demiryolu imtiyazlarý oldu; buna göre, doðacak bütün kârlar hisse sahiplerine, [sayfa 487] zararlar da devlete ait olacaktý.
Ardýndan, sýnai giriþimlerin kurulmasý için teþvikler ve vergi iadeleri,
yerli sanayi için de, birçok eþyanýn ithalini hemen hemen olanaksýz kýlan koruyucu gümrükler geldi. Büyük bir borç altýnda olduðundan ve
yurtdýþýnda da kredisi hemen hiç kalmadýðýndan, Rus devletinin, yerli
sanayiin korunarak geliþtirilmesinde doðrudan mali çýkarý vardý. Dýþ
borçlarýnýn faizlerini ödemek için durmadan altýn gereksinmesi içindedir.
Ama Rusyada altýn yoktur, yalnýzca kaðýt para dolaþýmý vardýr. Altýnýn
bir kýsmý, gümrüklerin altýnla ödenmesi talimatý verilerek saðlanmaktadýr;
ki, bu arada belirtelim, bu, gümrük tarifelerinin %50 yükselmesine neden
olmaktadýr. Ama altýnýn büyük kýsmý, Rusyanýn hammadde ihracatýnýn
yabancý sýnai ürün ithalatýný aþmasýyla elde edilmek zorundadýr; Rus
hükümeti, altýný, aradaki bu fark tutarýnda çýkartýlan yabancý poliçeleri
kaðýt para karþýlýðý satýnalarak elde etmektedir. Dolayýsýyla hükümet,
dýþ borçlarýnýn faizini karþýlamak için yeni dýþ borçlanmalara girmek
istemiyorsa, Rus sanayiinin bütün iç talebi karþýlayabilecek kadar hýzla
güçlenerek büyümesini saðlamak zorundadýr. Rusyanýn yabancý kaynaklardan baðýmsýz, kendi kendine yeterli bir sanayi ülkesi haline gelmesi istemi, buradan ileri gelmektedir; hükümetin, Rusyanýn kapitalist
pekiþmesini birkaç yýl içinde doruk noktasýna vardýrmak yolundaki
çýlgýnca çabalarý buradan ileri gelmektedir. Bu olmazsa, geriye, Devlet
Bankasýnda ve Devlet Hazinesinde birikmiþ olan metal savaþ fonuna
elatmaktan, ya da devletin iflas etmesinden baþka bir þey kalmýyor. Her
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iki durumda da, bu, Rus dýþ politikasýnýn sonu demektir.
Bir þey açýktýr: bu koþullar altýnda, genç Rus burjuvazisi, devlet
üzerinde saðlam bir yere sahiptir. Bütün önemli iktisadi sorunlarda devlet
onun arzusunu yerine getirmek zorundadýr. Çarýn ve onun memurlarýnýn
despotik otokrasisine hâlâ katlanýyor olabilir, ama bunun nedeni, salt,
bürokrasinin yozlaþmasýyla yumuþamýþ olmasý dýþýnda, otokrasinin, burjuva liberal anlamda da olsa, Rusyanýn bugünkü durumunda sonuçlarýný
kimsenin önceden göremeyeceði deðiþikliklerden daha büyük güvenceler saðlýyor oluþudur. Böylece Rusyanýn bir sýnai kapitalist devlet haline geliþi, köylüsünün büyük bir kýsmýnýn proleterleþmesi ve eski komünist [sayfa 488] topluluðun yokoluþu, artan bir hýzla sürüp gitmektedir.
Bu topluluðun, fýrsat doðduðunda ve, Marxýn ve benim 1882de
hâlâ umduðumuz gibi, Batý Avrupadaki bir devrimle uyum içersinde,
komünist geliþmenin baþlangýç noktasý olup olmayacaðý konusunda bir
þey diyemeyeceðim. Ama þu kadarý kesindir: bu topluluktan geriye bir
þey kalmasý isteniyorsa, bunun ilk koþulu, çarlýk despotizminin yýkýlmasýdýr, Rusyada bir devrimdir. Rus Devrimi, yalnýzca, ulusun büyük bölümünü, köylüleri, mirlerini, dünyalarýný oluþturan köydeki yalýtýlmýþlýklarýndan kurtarmakla kalmayacak; köylüleri dýþ dünyayý ve onunla birlikte
kendilerini, kendi durumlarýný görecekleri ve mevcut sefaletlerinden
kurtuluþun yollarýný öðrenecekleri geniþ alana çýkarmakla kalmayacaktýr
 Rus devrimi, ayný zamanda, Batýdaki iþçi hareketine de taze bir iti kazandýracak ve mücadele için yeni ve daha iyi koþullar yaratacak ve
böylelikle modern sanayi proletaryasýnýn zaferini çabuklaþtýracaktýr; o
zafer ki, bugünkü Rusya, ister topluluða, ister kapitalizme dayanarak
olsun, o olmaksýzýn sosyalist bir dönüþümü saðlayamaz. [sayfa 489]
1894ün ilk yarýsýnda yazýlmýþtýr
F. Engels, Internationalesaus dem
Volksstaat (1871-1875), Berlin
1894te yayýmlanmýþtýr
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BAKUNÝNÝN DEVLET VE ANARÞÝ KÝTABI
ÜZERÝNE DÜÞÜNCELERDEN 283

ÖRNEÐÝN, herkesin bildiði gibi, marksistlerin içten davran[madýklarý] ve en düþük kültür düzeyinde bulunduklarý için, muhtemelen
kent ve fabrika proletaryasý tarafýndan yönetilecek olan kristiyanskaya
çern çapulcu köylüler, köylü takýmý.
Bu demektir ki, köylünün toplu olarak bulunduðu her yerde,
Batý Avrupa kýtasýnýn bütün ülkelerinde olduðu gibi azçok bir çoðunluk
oluþturduðu yerlerde bile, Ýngilteredeki gibi yok olmadýðý ve yerini tarým
gündelikçilerine býrakmadýðý yerlerde, þunlar olabilir: ya bugüne kadar
Fransada olduðu gibi her iþçi devrimini engeller ve yýkar, ya da yönetimi
elinde tutan proletarya (çünkü köylü mülk sahibi proletaryaya dahil
deðildir, ve konumunun onu proletaryaya dahil ettiði yerde bile, o dahil
olmadýðýný sanýr), onun durumunu [sayfa 490] doðrudan iyileþtirecek ve,
bunup sonucunda, onu devrim saflarýna kazanacak önlemler almalýdýr.
Bu önlemler, özel toprak sahipliðinden kolektif toprak sahipliðine geçiþi

378

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

daha baþtan kolaylaþtýrmalýdýr, öyle ki iktisadi araçlarla köylünün kendisi
ona yaklaþsýn; ama örneðin miras hakkýnýn ya da mülkiyetinin kaldýrýlacaðýný ilan ederek onu ürkütmemeye özen gösterilmelidir. Bu, ancak,
köylünün yerini kapitalist kiracýnýn aldýðý ve topraðý fiilen iþleyenin, kýrsal
iþçi kadar bir proleter, bir ücretli emekçi olduðu ve, dolayýsýyla, onunla
dolaylý deðil, doðrudan özdeþ çýkarlara sahip bulunduðu yerlerde yapýlabilir; Bakuninin devrimci programýnda olduðu gibi, büyük mülkleri basitçe köylülere aktararak parsellerin büyütülmesiyle toprak sahipliðini
güçlendirme yoluna çok az gidilmelidir.
Ya da, sorunu ulusal bir bakýþ açýsýndan ele alacak olursak, o
zaman, Alman proletaryasýný kendi burjuvazisine kölece bir baðýmlýlýk
içine sokan ayný nedenlerle, Slavlarýn da, Almanlar bakýmýndan, Alman
proletaryasýna kölece bir baðýmlýlýk içinde olacaðýný düþünebiliriz. (s.
278.)
Okul çocuklarýna yaraþýr bir saçmalýk! Köklü bir toplumsal devrim,
iktisadi geliþmenin belirli tarihsel koþullarýna baðlýdýr; bu koþullar onun
öngerekleridir. Dolayýsýyla bu, ancak, kapitalist üretimle birlikte sanayi
proletaryasýnýn halkýn hiç deðilse önemli bir bölümünü oluþturduðu
yerlerde olanaklýdýr. Herhangi bir baþarý þansýna sahip olmasý için, sanayi
proletaryasýnýn, köylüler için, mutatis mutandis*, en azýndan Fransýz
burjuvazisinin kendi devrimi sýrasýnda o günkü Fransýz köylüleri için
yaptýklarýný yapabilmelidir. Ýþçi yönetiminin tarým emekçilerinin baský
altýna alýnmasýný gerektirmesi, güzel bir düþünce! Ama Bay Bakuninin
ta derinlerde yatan düþüncesi de burada açýða çýkýyor. Toplumsal devrim
konusunda hiç bir fikre sahip deðil, yalnýzca bu devrimin siyasal sözcüklerini biliyor; bu devrimin iktisadi koþullarýnýn onun için hiç bir anlamý
yok. Bundan önceki bütün iktisadi biçimler, ister geliþmiþ olsunlar ister
olmasýnlar, emekçinin (bu ister ücretli emekçi, ister köylü vb. olsun)
köleleþtirilmesini getirdiðinden, bir köklü devrimin, bütün bu biçimler
[sayfa 491] altýnda ayný derecede olanaklý olduðuna inanýyor. Hatta daha
da ileri gidiyor. Ýktisadi temeli kapitalist üretim olan Avrupadaki toplumsal devrimin tarým ve hayvancýlýk yapan Rus ya da Slav halklarýn sahip
olduklarý düzeyin üzerine temellendirilmesini ve bu düzeyi aþmamasýný
istiyor; denizciliðin kardeþler arasýnda farklýlýklar yarattýðýný anladýðý halde
bunu istiyor, ama yalnýzca denizciliðin, çünkü bu bütün politikacýlarýn
bildikleri bir farklýlýktýr! Bakuninin toplumsal devriminin temeli, iktisadi
koþullar deðil, iradedir. [sayfa 492]
1874te ve 1875 baþlarýnda
Marx tarafýndan yazýlmýþtýr
Ýlk kez Letopisi Marksizma,
n° 11, 1926da yayýmlanmýþtýr
* Gerekli deðiþiklikleri yaparak -ç.
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KARL MARKS VE FRÝEDRÝCH ENGELS
MEKTUPLAR

MARXTAN HANOVERDEKÝ L. KUGELMANNA
[Londra], 23 Þubat 1865

Sevgili dost,
Bana çok ilginç gelen mektubunu dün aldým ve ortaya attýðýn
ayrý ayrý noktalarý þimdi yanýtlayacaðým.
Ýlkin Lassallea karþý olan tavrýmý kýsaca anlatayým. Ajitasyonda
bulunduðu sýralar: 1) üzerine bir de benim yazýlarýmdan ve baþkalarýnýnkinden yaptýðý en utanmazca çalýntýlarý eklediði kendi kendini öven
palavracýlýðý yüzünden; 2) siyasal taktiklerini mahkum ettiðim için; 3)
kendisine, ajitasyonuna baþlamazdan önce bile, burada, Londrada, bir
Prusya devletinin yapacaðý doðrudan sosyalist müdahalenin saçma
olduðunu açýkça açýklamýþ ve tanýtlamýþ olmam yüzünden, aramýzdaki
iliþkiler kesildi. Yüzyüze geldiðimizde olduðu kadar, bana yazmýþ olduðu mektuplarda da (1848den 1863e kadar), hep, kendisinin benim
temsil ettiðim partinin [sayfa 493] bir yandaþý olduðunu açýklamýþtýr. Lond-
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rada (1862nin sonunda) beni kandýramayacaðýndan emin olur olmaz,
benim ve eski partinin karþýsýna iþçi diktatörü olarak çýkmaya karar
verdi. Bütün bunlara karþýn, kýsa süren kariyerinin sonlarýna doðru, yaptýðý
ajitasyon bana gittikçe daha çok belirsiz bir nitelik alýyor gibi geldiyse
de, bir ajitatör olarak yaptýðý hizmeti teslim etmiþimdir. Ani ölümü, eski
dostluðumuz, Kontes Hatzfeldtin acýklý mektuplarý, burjuva basýnýnýn
saðlýðý sýrasýnda o denli korktuklarý bu kiþi karþýsýndaki alçakça
küstahlýðýna duyulan öfke  bütün bunlar beni, sefil köre karþý kýsa,
ama Lassalleýn yaptýðý þeylerin özüne dokunmayan bir açýklama yayýnlamaya itti* (Hatzfeldt bu açýklamayý Nordsterne284 gönderdi.) Ayný
nedenlerle ve bana tehlikeli görünen unsurlarý temizleyebilmek umuduyla, Engels ve ben, Soc[ial]-Demok[rat]a12 yazý yazmaya söz verdik
(bu gazete Çaðrýnýn çevirisini yayýnladý, ve gazeteden gelen istek üzerine,
Proudhonun ölümü dolayýsýyla kendisi hakkýnda bir makale yazdým)
ve Schweitzerin bize kendi yazýkurulunun tatminkar bir programýný
göndermesinden sonra, adlarýmýzýn yazarlar arasýnda gösterilmesine
izin verdik. Yazýkurulunun resmi olmayan bir üyesi bulunan W. Liebknechtin varlýðý bizim için bir baþka güvenceydi. Ne var ki, Lassalleýn
aslýnda partiye ihanet ettiði çok geçmeden açýða çýktý  bunun kanýtlarý
elimize geçti. Bismarck ile düzenli bir iliþki kurmuþtu (elbette ki elinde
hiç bir güvence olmaksýzýn). 1864 Eylülünün sonunda Hamburga giderek
ve orada (deli Schramm ve Prusya polis ajaný Marr ile birlikte) Bismarcký
Schleswig-Holsteini ilhak etmeye, yani buranýn iþçiler adýna ilhak
olunduðunu ilan etmeye, vb. zorlayacaktý, bunun karþýlýðýnda da Bismarck genel oy hakký ve birkaç sosyalist þarlatanlýk için söz vermiþti.
Yazýk ki, Lassalle bu komediyi sonuna kadar oynayamadý! Bu onu çok
komik ve aptalca bir duruma sokacaktý! Ve bütün bu türden giriþimlere
kesin bir son verecekti! Lassalle, iþte böyle yoldan çýktý, çünkü kendisi
Herr Miquel tipi, ama ondan daha bol biçilmiþ ve daha büyük amaçlara
[sayfa 494] sahip bir Realpolitikerdi. (By the by,** Miqueli bir zamanlar
öylesine her yönüyle tanýdým ki, ortalýkta boy göstermesi olgusunu,
Ulusal Birliðin285 Hanoverli küçük bir avukat için sesini kendi dört duvarýnýn ötesinde, Almanyada duyurabilmesi için, ve böylelikle Prusyanýn
himayesi altýnda Hanoverli Mirabeau rolünü oynayarak kendi þiþirilmiþ
gerçekliðini memleketi Hanoverde, geçmiþi de kapsar bir biçimde
geçerli kýlmak için mükemmel bir araç saðlýyor oluþuyla açýklayabilirim.) Miquel ve onun bugünkü dostlarý Prusya Prensi Regentin Ulusal
Birliði birleþtirmek ve Prusyanýn tepesine perçinlenmek üzere baþlattýðý
yeni çaða286 nasýl sarýldýlarsa, kendi burjuva onurlarýný genel olarak
nasýl Prusyanýn himayesi altýnda geliþtirdilerse, Lassalle da, Uckermarklý
Philip II ile birlikte proletaryanýn Marquis Posasý287 rolünü oynamak
* Karl Marx, Stuttgarttaki Beobachter Gazetesi Editörüne Mektup. -Ed.
** Kaldý ki. -ç.
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istedi; Bismarck da onunla Prusya Krallýðý arasýnda aracýlýk yapacaktý.
Lassalle yalnýzca Ulusal Birlikteki baylarý taklit etti. Ama bunlarýn, orta
sýnýflarýn çýkarlarý gereði; Prusya gericiliðine baþvurmalarýna karþýlýk,
Lassalle, proletaryanýn çýkarlarý gereði, Bismarckla el sýkýþýyordu.
Burjuvazinin ancak burnunun dibindeki çýkarlarý gerçek diye kabul
etmeye alýþmýþ olmasý ve aslýnda bu sýnýfýn her yerde, feodalizmle bile,
bir uzlaþmaya varmýþ olmasý bakýmýndan, bu baylar, Lassalledan daha
saðlam dayanaklara sahiptiler, oysa eþyanýn doðasý gereði, iþçi sýnýfý,
içtenlikle devrimci olmak zorundadýr.
Lassalle gibi sahnedeymiþçesine gösteriþçi (ama makam, belediye baþkanlýðý vb. gibi beþ para etmez deðersiz þeylerle satýnalýnamayan) bir tip için, bu çok çekici bir düþünceydi: Ferdinand Lassalleýn
doðrudan doðruya proletarya adýna giriþeceði bir eylem! Lassalle, aslýnda,
böyle bir eylemin kendi kendisini eleþtirici olmasý için gerekli gerçek
iktisadi koþullar konusunda çok bilisizdi. Öte yandan, Alman iþçiler,
1849-59 gericiliðine göz yummasýna ve halkýn uyuþturulmasýna seyirci
kalmasýna yolaçmýþ bulunan alçakça pratik siyasetten, kendilerini,
bir sýçrayýþta, vaadedilmiþ ülkeye götürmekten sözeden böyle þarlatan
bir kurtarýcýyý, Alman burjuvazisini, selamlamayacak kadar periþan
durumdaydýlar. [sayfa 495]
Yukarda ucunu kaçýrdýðýmýz ipi gene tutalým. Hatzfeldtin Lassalleýn vasiyetini nihayet yerine getirmeyi arzuladýðý açýða çýktýðýnda,
Social-Demokrat henüz kurulmuþtu. Kendisi Bismarckla, (Kreuz-Zeitung
an288) Wagner aracýlýðýyla iliþki kuruyordu. Ýþçi Derneðini (Genel Alman
Ýþçi Derneði289), Social-Demokratý, vb. ele geçirdi. Schleswig-Holsteinýn
ilhaký Social-Demokratta ilan edilecekti, Bismarckýn genel planda hami
olduðu kabul edilecekti, vb.. Bu güzel planýn tamamý bozuldu, çünkü
Berlinde ve Soc[ial]-Demok[rat]ýn yazýkurulunda Liebknecht vardý.
Lassalleýn putu karþýsýnda yaltaklanmasý, zaman zaman Bismarckla
flört etmesi, vb. yüzünden, Engels ve ben gazetenin yazýkurulundan
hoþnut deðildiysek de, Hatzfeldtin çevirdiði entrikalarý bozmak ve iþçi
partisinin bütün bütün bir uzlaþma içine girmesine engel olmak için,
kamuoyu önünde bu gazeteden yana tavýr alýnmasý elbette daha önemliydi, Böylece, kiþi olarak, Social- Demokrata, Ýlericilere290 olduðu kadar
Bismarcka karþý da çýkmasý gerektiðini durmadan yazýyor olmamýza
karþýn, bonne mine a mauvais jeu yaptýk.* Lassalleýn vasiyeti ile kendisine miras kalan önemli kiþi olmayý çok ciddiye alan o yapmacýklý züppe
Bernhard Beckerin Ýnternational Workingmens Associationa karþý
çevirdiði entrikalara bile katlandýk.
Bu arada Herr Schweitzerin Soc[iol]-Demok[rot]taki makaleleri
gittikçe bismarkçýlaþmaya baþladý. Ýlericilerin dayanýþma sorununda291
sindirilebileceklerini, ama Dayanýþma Yasalarýnýn bütün bütün kaldýrýl* Kötü þeyleri görmezlikten geldik. -ç.
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masýna Prusya hükümetinin hiç bir zaman, hiç bir koþul altýnda, rýza
göstermeyeceðini, çünkü bunun bürokraside bir gedik açýlmasý anlamýna
geleceðini, iþçileri yasal olarak reþit kýlacaðýný, hizmetçiler nizamnamesini292 paramparça edeceðini, soylularýn kýrsal bölgelerde uyguladýklarý
dayak cezalarýný kaldýracaðýný, vb, vb. ve buna da Bismarckýn hiç bir
zaman izin veremeyeceðini, bunun bürokratik Prusya devletine tümüyle
ters düþeceðini kendisine daha önce yazmýþtým. Meclisin Dayanýþma
Yasalarýný reddetmesi halinde, hükümetin bu yasalarý muhafaza etmek
için safsataya (örneðin toplumsal [sayfa 496] sorunun daha köklü önlemler
gerektirdiði, vb. yollu safsatalara) baþvuracaðýný da ekledim. Bütün bunlar
doðru çýktý. Ama Herr von Schweitzer ne yaptý? Gidip Bismarck için bir
makale yazdý ve bütün kahramanlýðýný Schulze, Faucer, vb. gibi son
derece küçük insanlara sakladý.
Schweitzerin ve ötekilerin iyi niyet sahibi olduklarýna inanýyorum,
ama bunlar pratik politikacýlardýr. Bunlar mevcut koþullarý gözönüne
almayý istiyorlar ve pratik politikanýn bu ayrýcalýðýný yalnýzca Miquel et
Comp. baylar terketmeye yanaþmýyorlar. (Bunlardan ikincisi, Prusya
Hükümetiyle intermixture* hakkýný kendileri için saklý tutmak ister görünüyor.) Bunlar, Prusyadaki (ve dolayýsýyla Almanyanýn geri kalan yerlerindeki) iþçi basýnýnýn ve iþçi hareketinin salt par la grace de la police**
varolduðunu biliyorlar. Bundan ötürü de, týpký bir Hohenzollern kayzeri
de beraberlerinde götürmek isteyen bizim cumhuriyetçi pratik
politikacýlarýmýz gibi her þeyi olduðu gibi kabullenmeyi ve hükümeti
kýþkýrtmamayý vb. istiyorlar. Ama ben pratik politikacý olmadýðýmdan,
Engels ile birlikte, (herhalde þu yakýnlarda gazetelerden birinde göreceðin) açýk bir duyuruyla, Social-Demokrata, ayrýlmak niyetinde olduðumuzu bildirmeyi gerekli buldum.
Ayný zamanda, benim þu anda Prusyada neden hiç bir þey yapamayacaðýmý da anlamýþsýndýr. Oradaki hükümet beni tekrar yurttaþlýða
kabul etmeyi apaçýk reddetti.293 Orada ancak Herr V. Bismarckýn kabul
edebileceði bir biçimde ajitasyon yapmama izin verilir.
Burada Ýnternational Association yoluyla yaptýðým ajitasyonu yüz
kat yeðlerim. Bunun Ýngiliz proletaryasý üzerindeki etkisi doðrudan oluyor
ve önemi de pek büyük. Burada general suffrage question*** konusunda harekete geçtik,44 ki bunun buradaki anlamý, elbette, Prusyadakinden bambaþka.
Bir bütün olarak bu Birliðin burada, Pariste, Belçikada, Ýsviçrede ve Ýtalyada gösterdiði ilerleme, beklenenin çok üstünde. Lassalleýn
izleyicileri, buna doðal olarak [sayfa 497] yalnýzca Almanyada karþý duruyorlar, bunlar: 1) sahip olduklarý önemi yitirmekten delicesine korkuyorlar; 2) Almanlarýn pratik politika dedikleri þeye benim kesinlikle
* Birleþme. -ç.
** Polisin izniyle. -ç.
*** Genel oy hakký sorunu. -ç.
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karþý olduðumun farkýndalar. (Almanyayý bütün uygar ülkelerin gerisinde
býraktýran þey iþte bu pratikliktir.)
Üyelik kartý için bir þilin ödeyen herkes member of the Association
olabildiðinden; yasa onlarýn bir dernek olarak bize baðlanmalarýný
önlediði için Fransýzlarýn bu individual membership * yolunu seçtiklerinden (ditto Belçikalýlar);** durum Almanya için de buna benzer olduðundan buradaki ve Almanyadaki dostlarýmdan küçük Societes***
kurmalarýný kurulduklarý yerlerdeki üye sayýlarý önemli deðil ve her
üyenin an English card of membership**** almasýný istemeye karar
ver-dim. Ýngilteredeki dernek açýk olduðundan, böyle bir yöntemin Fransada bile izlenmesine engel olacak hiç bir þey yoktur. Sen ve sana yakýn olanlar, Londra ile bu þekilde baðlantý kurarsanýz sevinirim...
Ýlk kez 1918de,
Sozialistische Auslandpolitik,
n° 18de yayýmlanmýþtýr

MARXTAN HANOVERDEKÝ L. KUGELMANNA
Londra, 9 Ekim 1866

... Cenevredeki ilk Kongre216 konusunda ciddi endiþelerim vardý.
Ama, bir bütün olarak, beklediðimden daha iyi sonuçlandý. Fransa,
Ýngiltere ve Amerikadaki etkisi beklenmedik oldu. Oraya gidemezdim
ve gitmek de istemedim, ama Londra delegeleri için o programý yazdým.
Bu programý, kasýtlý olarak, iþçilerin ivedi bir anlaþmaya varmalarýna ve
eylem birliði yapmalarýna olanak veren ve sýnýf mücadelesinin ve iþçilerin
bir sýnýf olarak örgütlenmelerinin gereklerini doðrudan besleyen ve iti
veren noktalarla sýnýrlý tuttum. Parisli baylar kafalarýný en boþ prudoncu
safsatalarla [sayfa 498] doldurmuþlardý. Bilim konusunda gevezelik ediyorlar
ama bir þey bildikleri yok. Her türlü devrimci eylemi, yani bizzat sýnýf
mücadelesinden çýkan eylemleri, her türlü yoðun, toplumsal hareketleri,
ve dolayýsýyla siyasal araçlarla (örneðin iþgününün yasal olarak kýsaltýlmasý) gerçekleþtirilebilecek olanlarý da hor görüyorlar. Özgürlük ve
anti-hükümetçilik ya da anti-otoriter bireycilik bahanesi altýnda en sefil
despotizme onaltý yýl boyunca bu denli sessizce katlanmýþ ve hâlâ da
katlanmakta olan! bu baylar, fiilen, salt Proudhonvari bir biçimde idealleþtirilmiþ sýradan burjuva iktisadý vaazediyorlar! Proudhonun verdiði
zarar çok büyük olmuþtur. Ütopyacýlara yönelttiði sahte eleþtiri ve sahte
* Tek tek üye olma. -ç.
** Ayný þey Belçikalýlar için de geçerli. -ç.
*** Dernekler. -ç.
**** Bir Ýngiliz üyelik kartý. -ç.
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muhalefet (bizzat kendisi bir küçük-burjuva ütopyacýsýndan baþka bir
þey deðildir, oysa bir Fouriernin, bir Owenin, vb. ütopyalarýnda yeni bir
dünyanýn sezgisi ve yaratýcý ifadesi vardýr), ilkin jeunesse brilliante,*
öðrencileri, ardýndan iþçileri, özellikle lüks nesneler üretiminde çalýþan
iþçiler olarak eski döküntülere bilmeden pek baðlý olan Paris iþçilerini
kendine çekti ve yozlaþtýrdý. Bilisiz, boþ yere, haddini bilmezlikle, gevezelikle, yaygaracý bir kendini beðenmiþlikle her þeyi berbat etme noktasýna
vardýlar, çünkü kendi üye sayýlarýyla hiç bir iliþkisi olmayan sayýlarla
Kongreye koþuþtular. Raporda, yeri geldiðinde, bunlarý bir güzel benzeteceðim.
Ayný sýrada yapýlan Baltimoredaki. Amerikan Ýþçileri Kongresi43
beni çok sevindirdi. Oradaki slogan, sermayeye karþý mücadele için örgütlenmekti, ve benim Cenevre için ortaya koymuþ olduðum istemlerin
çoðunun, iþçilerin yerinde içgüdüleriyle, orada da ortaya atýlmýþ olmalarý
kayda deðerdir.
Bizim Merkez Konseyin ortaya koyduðu (quorum magna pars
fui **) buradaki reform hareketi, artýk muazzam boyutlara eriþmiþ ve
karþý konulmaz olmuþtur.44 Kendim hep sahne gerisinde durdum ve
bu iþle daha fazla uðraþmýyorum, çünkü artýk yürüyor... [sayfa 499]
Ýlk kez Die Neue Zeit,
Bd. 2,n° 2, 1901-02de
yayýmlanmýþtýr

MARXTAN HANOVERDEKÝ L. KUGELMANNA
Londra, 11 Temmuz 1868

... Centralblatta294 gelince, adam, eðer deðer denilince bununla
bir þey kastedecekse benim vargýlarýmýn kabullenilmesi gerektiðini teslim
etmekle, verebileceði en büyük ödünü veriyor. Bu talihsiz kiþi, gerçek
iliþkiler konusunda yaptýðým tahlilin, kitabýmda sermaye konulu bölüm
olmasaydý bile, gerçek deðer iliþkisinin kanýtýný ve tanýtýný gene de içerdiðini görmüyor. Deðer kavramýnýn tanýtlanmasý gerektiði yolundaki bütün gevezelikler, hem ele alýnan konunun ve hem de bilimsel yöntemin
hiç bilinmemesinden ileri geliyor. Deðil bir yýl, birkaç hafta için bile olsa
çalýþmayý býrakmasý halinde, bir ulusun yokolacaðýný her çocuk bilir.
Farklý gereksinmelere tekabül eden ürün miktarlarýnýn farklý ve nicelik
olarak belirli toplam toplumsal emek miktarlarý gerektirdiðini de gene
* Parlak gençlik. -ç.
** Benim büyük payým olan, (Virgil, Aencid, Kitap II). -Ed.
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her çocuk bilir. Toplumsal emeðin belirli oranlarda daðýlmasý yolundaki
bu zorunluluðun toplumsal üretimin belirli bir biçimiyle yokedilemeyeceði, olsa olsa bunun görünüþ biçimini deðiþtirebileceði selt-evidenttir.[Ortadadýr. -ç.] Hiç bir doða yasasý yokedilemez. Farklý tarihsel
durumlar içinde deðiþebilen þey, yalnýzca, bu yasalarýn kendilerini onun
içinde ortaya koyduklarý biçimdir. Ve toplumsal emeðin iç baðýntýsýnýn
bireysel emek ürünlerinin özel deðiþimi içerisinde ortaya çýktýðý toplum
düzeninde, emeðin bu oransal daðýlýmýnýn kendisini ortaya koyduðu
biçim, bu ürünlerin deðiþim-deðeridir.
Bilim, deðer yasasýnýn kendisini nasýl ortaya koyduðunu göstermekten ibarettir. Öyle ki, bu yasayla görünürde çeliþen bütün olgular
daha baþtan açýklanmak istendiðinde, bilim bilimden önce sunulmak
zorundadýr. Ricardonun hatasý, deðer konusundaki birinci bölümünde
bütün olanaklý ve daha geliþtirilmesi gereken kategorileri, bunlarýn deðer
yasasýyla uyum içinde olduklarýný tanýtlamak üzere, veri olarak almasýdýr.
Oysa, senin de doðru olarak varsaydýðýn gibi, teorinin tarihi, deðer
iliþkisi kavramýnýn, azçok açýk, azçok kuruntularla kuþatýlmýþ ya da
bilimsel olarak azçok belirli bir [sayfa 500] biçimde, her zaman ayný kalmýþ
olduðunu gösterir. Düþünce sürecinin kendisi koþullardan doðduðundan,
bizzat kendisi bir doðal süreç olduðundan, gerçekten kavrayýcý olan
düþünme hep ayný olmak zorundadýr ve, düþünmeyi gerçekleþtiren organýn geliþmesi de dahil, geliþmenin olgunlaþmasýna baðlý olarak, ancak
yavaþ yavaþ deðiþebilir. Bunun dýþýnda kalan her þey saçmalamak demektir.
Vülger iktisatçýlar, günlük fiili deðiþim iliþkilerinin deðerin büyüklüðü ile doðrudan doðruya özdeþ olamayacaðý konusunda en ufak bir
düþünceye sahip deðillerdir. Burjuva toplumunun özü, üretimin a priori
bilinçli bir toplumsal düzenleniþinin bulunmayýþýndadýr. Ussal ve doðal
olarak zorunlu olan, kendisini, ancak gözleri görmeden iþleyen bir ortalama olarak ortaya koyar. Böylece de, vülger iktisatçý, iç baðýntýnýn ortaya koyduðunun tersine, görünüm olarak þeylerin farklý olduklarým
övünerek ilan ettiðinde büyük bir keþifte bulunduðunu sanýr. Aslýnda,
görünüme sýký sýkýya sarýlmakla ve bunu nihai kabul etmekle övünmektedir. Öyleyse bilim diye bir þeye ne gerek var?
Ama sorunun bir baþka perde gerisi daha var. Ýç baðýntý bir kez
kavrandý mý, mevcut koþullarýn kalýcý zorunluluðuna olan teorik inanç,
bunlarýn pratikte yýkýlmalarýndan önce yýkýlýr. Þu halde, burada, bu saçma
kafa karýþýklýðým sürdürmek tamamýyla egemen sýnýflarýn çýkarýnadýr.
Ekonomi politik bir yana, oynayacak baþka hiç bir bilimsel kozu olmayan
dalkavuk gevezelere baþka ne diye para ödensin ki?
Ama satis superque.* Bu, her halde, bu burjuva papazlarýn nerelere kadar düþtüklerini gösteriyor, iþçiler, hatta fabrikatörler ve tüccarlar
* Bu kadarý yeter de artar bile. -ç.
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bile benim kitabýmý anlar ve üstesinden gelirlerken, bu çok bilmiþ kalem efendileri (!) onlarýn kavrayýþlarýný çok fazla zorlamamdan yakýnýyorlar. ... [sayfa 501]
Ýlk kez, kýsaltýlmýþ olarak
Die Neue Zeit, Bd. 2, n° 7,
1901-02de; ve tam metin ve
Rusça olarak 1928de,
Marxýn Kugelmanna Mektuplarý
adlý kitapta yayýmlanmýþtýr

MARXTAN HANOVERDEKÝ L. KUGELMANNA
Londra, 12 Nisan 1871

... Dün Lafargueýn (Lauranýn deðil) þu anda Pariste olduðu yolundaki hiç de yatýþtýrýcý olmayan haberi aldýk. 18 Brumaireimin son bölümünde, eðer yeniden okursan göreceðin gibi, Fransadaki gelecek devrim giriþiminin, þimdiye deðin olduðu gibi, artýk bürokratik ve askeri
makineyi baþka ellere geçirtmeye deðil, ama onu yýkmaya dayanacaðýný
belirtiyorum. Kýta üzerindeki gerçekten halkçý her devrimin ilk koþuludur
bu. Kahraman Parisli arkadaþlarýmýzýn giriþmiþ bulunduklarý þey de,
iþte budur. Ne esneklik, ne tarihsel giriþkenlik, ne özveri yeteneði ile
bezenik þu Parisliler! Düþmandan daha çok iç ihanet tarafýndan altý ay
boyunca aç kalýp yýkýma uðradýktan sonra, sanki Fransa ile Almanya
arasýnda hiç savaþ olmamýþ, sanki yabancý hep Paris kapýlarýnda deðilmiþ
gibi, Prusya süngüleri altýnda baþkaldýrýyorlar! Tarih daha böylesine
büyük bir örnek görmedi! Eðer yenilirlerse, bunun nedeni yalnýzca ruh
iyilikleri olacak. Ýlkin Vinoy, ve sonra da Ulusal Muhafýzýn gerici öðeleri
alaný boþ býraktýktan sonra, hemen Versailles üzerine yürümek gerekirdi. Vicdan titizliði yüzünden uygun zaman kaçýrýldý. Sanki þu kötü Thiers
ucubesi, Parisi silahsýzlandýrmaya kalkýþarak, daha önce baþlatmamýþ
gibi, iç savaþý baþlatmak istemedi. Ýkinci yanlýþ: Merkez Komite, yerini
Komüne býrakmak üzere, görevlerini çok çabuk býraktý. Gene çok büyük
bir onur titizliði yüzünden! Ne olursa olsun, Paris ayaklanmasý, hatta
eski toplumun kurtlarý, domuzlarý ve köpekleri tarafýndan boyuneðdirilecek olsa bile, partimizin Paris haziran ayaklanmasýndan sonraki en
þanlý savaþ baþarýsýdýr. Cennetin fethine çýkan Paris titanlarý karþýsýnda,
ölüm þenlikleri ve kýþla ve kilise, feodalite ve hele hamkafalýlar, kokularý
ile, Prusya-Almanya Kutsal Roma Ýmparatorluðu köleleri nedir ki.
Bu arada, L. Bonaparteýn hazinesinden doðrudan para yardýmý
görenlerin listesini içeren resmi yayýnda, Vogtun [sayfa 502] Aðustos 1859da
40.000 frank aldýðýna iliþkin bir not var! Bu olguyu daha ilerde kullanýlmak
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üzere Liebknechte ilettim.
Son zamanlarda yalnýzca Almanyadan deðil, Petersburgdan bile
çeþitli kitapçýklar vb. zedelenmeden elime geçtiðine göre, bana Haxthauseni295 gönderebilirsin.
Bana göndermiþ olduðun çeþitli gazeteler için teþekkürler. (Lütfen
daha gönder, çünkü Almanya, Reichstag, vb. konusunda bir þeyler yazmak istiyorum.)
Ýlk kez kýsaltýlmýþ olarak,
Die Neue Zeit, Bd. 1, n° 23,
Stuttgart 1901-02de, ve
tam metin olarak da 1928de,
Marxýn Kugelmanna Mektuplarý
adlý kitapta yayýmlanmýþtýr

MARXTAN HANOVERDEKÝ L. KUGELMANNA
[Londra], 17 Nisan 1871

Mektubun tam zamanýnda geldi. Þu anda elimde çok iþ var.
Onun için yalnýzca birkaç söz. 13 Haziran 1849296 vb. küçük-burjuva
gösterilerini Paristeki güncel mücadeleyle karþýlaþtýrmaný hiç anlayamýyorum.
Eðer mücadeleye ancak son derece elveriþli þanslarla girilmesi
gerekseydi, tarihi yapmak elbette çok kolay olurdu. Öte yandan, eðer
raslantýlar tarihte hiç bir rol oynamasalardý, tarih çok gizemsel bir
nitelik taþýrdý. Bu beklenmedik olaylar, evrimin genel gidiþi içine elbette
girer ve, baþka beklenmedik olaylar tarafýndan denkleþtirilmiþ bulunurlar.
Ama hareketin hýzlanma ya da yavaþlamasý, aralarýnda hareketi yönetmeye ilk çaðrýlan önderlerin niteliðinin de bulunduðu bu türlü raslantýlara çok baðlýdýr.
Bu kez için, mutsuz ve kararlaþtýrýcý raslantýyý Fransýz toplumunun genel koþullarýnda deðil, ama Prusyalýlarýn Fransadaki varlýklarý
ve Parisin burnu dibindeki konumlarýnda aramak gerekir. Parisliler
bunu çok iyi biliyorlardý. Versailles burjuva itleri de bunu iyi biliyorlardý.
Ýþte tastamam bu nedenle Parislileri ya vuruþmayý kabul etme, ya. da
savaþmadan yenik düþme seçeneði karþýsýnda býraktýlar. Son [sayfa 503]
durumda, iþçi sýnýfýnýn moral bozukluðu, belli bir sayýdaki önderlerin
yitiminden çok daha büyük bir mutsuzluk olurdu. Paris tarafýndan verilen
kavga sayesinde, iþçi sýnýfýnýn kapitalist sýnýf ve kapitalist devlete karþý
mücadelesi yeni bir evreye girmiþtir. Bu kavganýn sonucu ne olursa
olsun, evrensel bir tarihsel önem taþýyan yeni bir çýkýþ noktasý elde etmiþ bulunuyoruz.
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Ýlk kez kýsaltýlmýþ olarak,
Die Neue Zeit, Bd. 2, n° 23,
Stuttgart 1901-02de, ve
tam metin olarak da 1928de
Marxýn Kugelmanna Mektup!arý
adlý kitapta yayýmlanmýþtýr

MARXTAN NEW YORKTAKÝ F. BOLTEA
[Londra], 23 Kasým 1871

... Enternasyonal, sosyalist ya da yarý-sosyalist tekkelerin yerini
iþçi sýnýfýnýn gerçek bir mücadele örgütü alsýn diye kurulmuþtu. Ýlk Tüzük
ve Kuruluþ Çaðrýsý bunu daha ilk bakýþta ortaya koymaktadýr. Öte yandan,
eðer tarihin akýþý sekterliði yýkmamýþ olsaydý Enternasyonal varlýðýný
koruyamazdý. Sosyalist sekterliðin geliþmesi ile gerçek iþçi sýnýfý hareketinin geliþmesi her zaman birbirlerine ters orantýlýdýrlar. Tekkeler (tarihsel
olarak) ancak iþçi sýnýfý baðýmsýz bir tarihsel hareket için henüz olgun
deðilse haklý görülebilirler. Bu olgunluða eriþir eriþmez, bütün tekkeler
özünde gericidirler. Bununla birlikte, tarihin her yerde ortaya koyduðu
þey Enternasyonalin tarihinde de yinelendi. Eskiyen þey, yeni edindiði
biçim içerisinde, kendisini onarmaya ve varlýðýný sürdürmeye çalýþýr.
Ve Enternasyonalin tarihi, Genel Konseyin, iþçi sýnýfýnýn gerçek
hareketine karþý Enternasyonal içerisinde tutunmaya çalýþan tekkelere
ve amatörce deneylere karþý sürekli mücadelesiydi. Bu mücadele kongrelerde, ama bundan da çok Genel Konsey ile tek tek kesimler arasýndaki
özel [sayfa 504] görüþmelerde yürütülmüþtür.
Pariste, prudoncular (karþýlýkçýlar297) Birliðin kurucularý arasýnda
bulunduklarýndan, orada dizginleri ilk birkaç yýl doðal olarak ellerinde
tuttular. Daha sonralarý ise, bunlara karþý, doðal olarak, kolektivist,
pozitivist vb. gruplar kuruldu.
Almanyada  Lassalle kliði. Ünlü Schweitzer ile birkaç yýl bizzat
kendim yazýþtým ve ona Lassalleýn örgütünün salt sekter bir örgüt olduðunu ve bu haliyle Enternasyonalin uðrunda didindiði gerçek iþçi hareketinin örgütüne düþman olduðunu tartýþma götürmez bir biçimde tanýtladým. Bunu anlamamakta kendine göre gerekçeleri vardý.
1868in sonunda, Rus Bakunin, Enternasyonalin içinde Alliance
de la Democratie Socialiste298 adý altýnda ve kendi önderliðinde bir
ikinci Enternasyonal oluþturmak amacýyla Enternasyonale katýldý. Kendisi
her türlü teorik bilgiden yoksun olan bu adam bu ayrý organ içerisinde
Enternasyonalin bilimsel propagandasýný temsil etme havalarýna girdi,
ve bu propagandayý, Enternasyonal içindeki bu ikinci Enternasyonalin
özel iþlevi haline getirmek istedi.
Kendi programý Saðdan ve Soldan üstünkörü derlenmiþ bir
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bulamaçtý sýnýflarýn eþitliði (!), toplumsal hareketin baþlangýç noktasý
olarak miras hakkýnýn kaldýrýlmasý (sensimoncu saçmalýk), üyelere bir
dogma olarak dayatýlan tanrýtanýmazlýk vb., ve bir dogma olarak da
siyasal hareket karþýsýnda prudoncu tarafsýzlýk.
Bu çocuk masalý, iþçi sýnýfý hareketinin gerçek koþullarýnýn henüz
pek az geliþmiþ bulunduðu Ýtalya ve Ýspanyada ve Latin Ýsviçresinde ve
Belçikadaki birkaç kendini beðenmiþ, muhteris ve boþ doktriner
arasýnda raðbet gördü (ve hâlâ da belli bir oranda tutuluyor).
Bay Bakunine göre, öðreti (Proudhondan, St. Simondan ve
ötekilerden bölük-pörçük dilenerek derlediði saçmalýk), ikincil bir sorun
kiþisel olarak kendini gerçekli kýlmanýn salt bir aracý idi ve öyledir.
Teorisyen olarak bir hiç ise de, entrikacýlýkta üzerine yoktur.
Genel Konsey yýllarca onun (belli bir ölçüde özellikle Güney
Fransadaki Fransýz prudoncular tarafýndan desteklenen) komplolarýna
karþý savaþmak zorunda kalmýþtýr. [sayfa 505] Genel Konsey, en sonunda,
1., 2. ve 3., IX., XVI., XVII. Konferans kararlarýyla uzun zamandan beri
hazýrlanan darbesini indirdi.299
Söylemeye gerek yok ki, Genel Konsey, Avrupada savaþmakta
olduðu þeyi Amerikada desteklemez. 1., 2., 3. ve IX. Kararlar, þimdi,
New York Komitesine her türlü sekterliðe ve amatör gruplara bir son
vermenin ve gerekirse bunlarý ihraç etmenin yasal silahlarýný saðlamaktadýr.
... Ýþçi sýnýfýnýn political movementýnýn* nihai amacý, elbette ki,
bu sýnýfýn political powerý** ele geçirmesidir, ve bu da, doðal olarak,
Working classýn*** belirli bir noktaya kadar geliþtirilmiþ ve onun iktisadi
mücadelesinden doðan bir previous organisationýný**** gerektirir. Ama,
öte yandan, içerisinde iþçi sýnýfýnýn egemen sýnýflara karþý bir sýnýf olarak
ortaya çýktýðý ve onlara pressure from without***** ile boyuneðdirmeye
çalýþtýðý her hareket, bir siyasal harekettir. Örneðin belli bir fabrikada,
hatta belli bir iþkolunda grevler, vb. yoluyla tek tek kapitalistleri daha
kýsa bir iþgününe zorlama giriþimi, salt bir iktisadi harekettir. öte yandan bir sekiz saat, vb. yasasýný zorlama hareketi bir siyasal harekettir.
Ve bu þekilde, iþçilerin tek tek iktisadi hareketlerinden her yerde bir
siyasal hareket, yani kendi çýkarlarýný genel bir biçim içerisinde, genel,
toplumsal olarak zorlayýcý kuvvete sahip bir biçim içerisinde dayatmayý
amaçlayan bir sýnýf hareketi doðar. Bu hareketler belli ölçüde bir previous****** örgütlenmeyi öngörürlerse de, bunlar, bir yandan da, ayný
ölçüde, bu örgütlenmeyi geliþtirmenin bir aracýdýrlar.
* Hareketinin. -ç.
** Siyasal iktidar -ç.
*** Ýþçi sýnýfýnýn. -ç.
**** Ön örgütlenmesini. -ç.
***** Dýþarýdan baský. -ç.
****** Ön. -ç.
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Ýþçi sýnýfý örgütlenme bakýmýndan henüz kolektif iktidara, yani
egemen sýnýflarýn siyasal iktidarýna karþý nihai bir sefere kalkýþacak kadar ilerlemiþse, gene de, egemen sýnýflarýn politikasýna karþý sürekli ajitasyonla (ve düþmanca bir tutumla) bunun için eðitilmelidir. Yoksa,
Fransadaki Eylül devriminin300 gösterdiði gibi ve belli bir ölçüde Bay
Gladstone [sayfa 506] ve ortaklarýnýn Ýngilterede günümüze dek baþarýyla
sürdürdükleri oyunun da tanýtladýðý gibi onlarýn elinde oyuncak olur.
Ýlk kez kýsaltýlmýþ olarak,
Briefe und Auszüge aus Briefen
von Joh. Phil. Becker,
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels,
Karý Marx U. A. an F. A. Sorge
und Andere, Stuttgart 1906,
adlý kitapta; ve Rusça tam metin
olarak da 1935te K. Marx ve
F. Engels, Yapýtlar, birinci baský,
c. XXVlda yayýmlanmýþtýr

ENGELSTEN MÝLANODAKÝ T. CUNOYA
Londra, 24 Ocak 1872

... 1868e kadar Enternasyonale karþý entrikalar çevirmiþ olan
Bakunin, Bern Barýþ Kongresinde büyük bir yenilgiye uðradýktan sonra
Enternasyonale katýldý ve onun içinde derhal Genel Konseye karþý
tertiplere giriþti. Bakuninin prudonculukla komünizm karýþýmý, kendine
özgü bir teorisi vardýr. Birincisine iliþkin bellibaþlý nokta, kaldýrýlmasý
gereken ana kötülük olarak sermayeyi, yani toplumsal geliþmeden
doðmuþ olan kapitalistlerle ücretli emekçiler arasýndaki sýnýf karþýtlýðýný
deðil, devleti görmesidir. Sosyal-demokrat iþçilerin büyük çoðunluðu,
devlet gücünün egemen sýnýflarýn toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin
kendi toplumsal ayrýcalýklarýný korumak için kendilerine saðladýklarý
örgütten baþka bir þey olmadýðý konusunda bizimle görüþ birliði içinde
olduklarý halde, Bakunin, sermayeyi yaratanýn devlet olduðunu, kapitalistin kendi sermayesine ancak devletin bir lütfu olarak sahip olduðunu
iddia ediyor. Dolayýsýyla baþ kötülük devlettir, ortadan kaldýrýlmasý gereken þey, her þeyden çok devlettir ve o zaman kapitalizm kendiliðinden
cehennem olup gidecektir. Biz ise, tersine, þunu diyoruz: sermayeye,
her türlü üretim araçlarýnýn birkaç elde toplanmasýna son verin, o zaman
devlet kendiliðinden yokolacaktýr. Aradaki fark özdedir: Önce bir toplumsal devrim olmadan devletin kaldýrýlmasý [sayfa 507] saçmadýr; sermayenin kaldýrýlmasý iþte bu toplumsal devrimdir ve tüm üretim tarzýnda
bir deðiþikliði gerektirir. Mademki Bakunin için ana kötülük devlettir, o

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

391

zaman devleti bu devlet ister bir cumhuriyet, ister bir monarþi ya da
herhangi bir baþka þey olsun canlý tutacak hiç bir þey yapýlmamalýdýr.
Dolayýsýyla her türlü politikadan tamamen uzak durulmalýdýr. Siyasal
bir eylemde bulunmak, özellikle seçimlere katýlmak, bu ilkenin çiðnenmesi olur. Yapýlacak þey propaganda yapmak, devlete hakaretler yaðdýrmak, örgütlenmek, ve bütün iþçiler, dolayýsýyla çoðunluk kazanýlýnca
da, bütün otoriteleri defetmek, devleti kaldýrmak ve onun yerine Enternasyonalin örgütünü koymaktýr. Kýyametten önceki bin yýllýk dönemi
baþlatacak olan bu büyük eylemin adý da toplumsal tasfiyedir.
Bütün bunlar kulaða son derece radikal geliyor ve o kadar basit
ki, beþ dakikada ezberlenebilir; Bakuninin teorisinin Ýtalya ve Ýspanyada
da genç avukatlar, doktorlar ve öteki doktrinerler arasýnda bu kadar çabuk yandaþ bulmasýnýn nedeni budur. Ama iþçi yýðýnlarý kendi ülkelerinde halký ilgilendiren þeylerin kendilerini de ilgilendirmediðine hiç bir
zaman inandýrýlamayacaklardýr; onlar doðal olarak siyasidirler ve her
kim ki onlarý siyaseti bir yana býrakmalarý gerektiðine inandýrmaya çalýþýr,
sonunda kendisi bir yana atýlýr. Ýþçilere her türlü koþul altýnda siyasetten
uzak durmalarý gerektiðini vaazetmek, onlarý papazlarýn ya da burjuva
cumhuriyetçilerin kucaðýna atmak demektir.
Bakunine göre, Enternasyonal, siyasal mücadele için deðil de,
toplumsal tasfiye gerçekleþir gerçekleþmez eski devlet örgütünün yerini
almak için kurulduðundan, bundan çýkan sonuç, Enternasyonalin bakuninci müstakbel toplum idealine olabildiðince yaklaþmasý gerekmektedir. Bu toplumda, her þeyden önce, hiç bir otorite olmayacaktýr, çünkü
otorite devlet mutlak kötülüktür. (Bu insanlar, son kertede karar veren
bir irade olmaksýzýn, en ufak bir yönetim olmaksýzýn, bir fabrikanýn, bir
demiryolunun nasýl iþletileceði, bir geminin nasýl yüzdürüleceði konusunda ne düþünüyorlar, bunu elbet söylemiyorlar.) Çoðunluðun azýnlýk
üzerindeki otoritesi de kalkmaktadýr. Her birey ve her topluluk özerk
olmaktadýr; herkes kendi özerkliðinden bir [sayfa 508] miktar özveride bulunmadýkça, yalnýzca iki kiþiden oluþan bir toplum bile nasýl olanaklý olacaktýr, Bakunin bu konuda da susuyor.
Ve dolayýsýyla Enternasyonal de bu biçimde düzenlenmelidir.
Her kesim, ve her kesimdeki her birey özerk olacaktýr. Genel Konseye
tehlikeli ve kendisi için bile yýldýrýcý bir otorite veren Basle kararlarýnýn301
cehenneme kadar yolu var! Bu otorite özgür iradeyle verilmiþ olsa bile,
mademki otoritedir, öyleyse kalkmalýdýr!
Bu dolandýrýcýlýðýn kýsaca bellibaþlý noktalarý bunlardýr iþte. Peki
ama Basle kararlarýnýn yaratýcýlarý kimlerdir? Bay Bakuninin kendisi ve
ortaklarý!
Bu baylar Basle Kongresinde Genel Konseyi Cenevreye taþýma,
yani kendi ellerine geçirme planlarýný uygulayamayacaklarýný anlayýnca,
deðiþik bir yol izlediler. Bakuninci Ýtalyan basýnýnda, örneðin bugün de
Proletarioda237 ve Gazzettino Rosada302 bulacaðýnýz bir bahaneyle,
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büyük Enternasyonalin içinde bir enternasyonal dernek olan Alliance
de la Democratieyi kurdular: sýcakkanlý Latin ýrklarýna soðuk, aðýr hareket eden Kuzeyliler için olandan daha ateþli bir programýn gerekli olduðu
iddia ediliyordu. Bu tasarý, Enternasyonal içinde ayrý bir uluslararasý
örgüte elbette gözyumacak durumda olmayan Genel Konseyin direnmesi yüzünden boþa çýktý. Bu tasarý, o günden beri, Bakuninin ve avanesinin Enternasyonalin programýnýn yerine elaltýndan Bakuninin
programýný geçirme çabalarýyla baðlantýlý olarak, çeþitli biçimler altýnda
tekrar tekrar ortaya çýkmýþtýr. Öte yandan, Jules Favre ve Bismarcktan
Mazziniye kadar bütün gericiler, Enternasyonale saldýrmak sözkonusu
olunca, hep bakunincilerin saçma-sapan palavralarýna sarýlmýþlardýr.
Mazzini ve Bakunine karþý yaptýðým ve Gazzettino Rosada da yayýnlanan
5 Aralýk tarihli açýklamamý zorunlu kýlan da budur.
Bakunin güruhunun çekirdeði, Jura içinde peþlerinden sürükledikleri iþçi sayýsý ancak 200ü bulan birkaç düzine insandan oluþmaktadýr.
Öncüleri, Ýtalyan iþçilerinin sözcüleri pozlarýnda þu anda her yerde
dolaþan Ýtalyadaki genç avukatlardan, doktorlardan ve gazetecilerden
meydana gelmektedir; bunlarýn soyundan birkaç kiþi de Barselona ve
[sayfa 509] Madridde var, ve Lyons ya da Brükselde de zaman zaman hiç
bir zaman iþçi olmayan bir-ikisi görülüyor; burada* bunlardan yalnýzca
bir tane var, Robin.
Olanaksýz hale gelen kongrenin yerine, koþullarýn zorlamasýyla
toplanan konferans,** bunlar için bir bahane yarattý; ve Ýsviçredeki
Fransýz mültecilerin çoðu, (prudoncular olarak) orada yakýn akrabalar
bulduklarý için ve kiþisel nedenlerle onlarýn safýna geçtiklerinden,
kampanyalarýna hýz verdiler. Hoþnutsuz azýnlýklar ve farkedilmemiþ
dehalar, doðal olarak, Enternasyonal içinde her yerde bulunabilirler, ve
onlar da bunlara güveniyorlardý ve haksýz da deðillerdi.
Þu anda bunlarýn savaþ gücü þöyledir: 1) Bakuninin kendisi bu
kampanyanýn Napoleonu.
2) 200 juracý ve Fransýz kesiminin 40-50 üyesi (Cenevredeki
mülteciler).
3) Brükselde Libertenin303 editörü ama açýkça onlardan yana
çýkmayan Hins.
4) Hiç bir zaman tanýmadýðýmýz ve zaten birbirine düþman üç
parçaya bölünmüþ olan Section Française de 1871in304 kalýntýlarý. Sonra,
(kitle halinde Enternasyonalden çekilme önerileri yüzünden) hepsi de
Alman kesiminden atýlmýþ olan ve aþýrý merkeziyetçilik ve katý örgütçülük
savunucularý olarak anarþistler ve özerkçiler Birliðine pek güzel yaraþan
20 kadar Herr von Schweitzer türü lasalcý var.
5) Ýspanyada, Bakuninin, iþçileri özellikle Barselonada, hiç de* Londrada. -Ed.
** Engels, Enternasyonalin 187ide Londrada yapýlan Konferansýna deðiniyor. -Ed.
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ðilse teorik olarak, güçlü bir biçimde etkilemiþ olan birkaç kiþisel dostu
ve yandaþý. Ama Ýspanyollar örgütlenme konusunda çok titizdirler ve
bunun baþkalarýnda eksik oluþunu derhal farkederler. Bakuninin buradaki baþarý þansýnýn ne olduðu nisan ayýndaki Ýspanyol Kongresine kadar
anlaþýlamaz, ve orada da iþçiler aðýrlýkta olacaklarýndan endiþelenmem
için bir neden yok.
6) Son olarak, Ýtalyada, Jurin, Bologna ve Girgenti kesimleri,
bildiðim kadarýyla, kongrenin zamanýndan önce toplanmasýndan yana
olduklarýný açýklamýþlardýr. Bakuninci [sayfa 510] basýn buna 20 Ýtalyan
kesiminin katýldýðýný iddia ediyor; bunlarý tanýmýyorum. Her ne hal ise,
hemen her yerde önderlik Bakuninin dostlarýnýn ve yandaþlarýnýn ellerindedir ve bunlar korkunç bir patýrtý kopartýyorlar. Ama daha yakýndan
yapýlacak bir inceleme, büyük bir olasýlýkla, bunlarýn peþinden gidenlerin
kalabalýk olmadýðýný açýða çýkartacaktýr, çünkü uzun vadede Ýtalyan
iþçilerinin çoðunluðu hâlâ mazzinicidirler ve Enternasyonal orada siyasetten uzak durmakla özdeþ tutulduðu sürece de öyle kalacaklardýr.
Her ne ise, þu an için Ýtalyada Enternasyonal içinde söz sahibi
olanlar bakuninci güruhtur. Genel Konseyin bundan yakýnmaya niyeti
yoktur; Ýtalyanlarýn istedikleri her türlü saçmalýðý yapma haklarý vardýr,
ve Genel Konsey onlarý salt barýþçýl tartýþmalarla etkisiz býrakacaktýr.
Daha henüz katýlmýþ olan ve hiç bir þey bilebilecek durumda olmayan
kesimlerin, özellikle anlaþmazlýk konusunda, her iki tarafý da dinlemezden önce, böyle bir konuda derhal yan tutmalarý her ne kadar son derece garipse de, bunlar juracý anlamda bir kongreden yana olduklarýný
açýklama hakkýna da sahiptirler! Turinlilere bu konudaki çýplak gerçeði
söyledim ve buna benzer açýklamalarda bulunmuþ olan öteki kesimler
için de ayný þeyi yapacaðým. Çünkü bu gibi her baðlýlýk açýklamasý, Tamimde305 Genel Konseye karþý yapýlmýþ olan asýlsýz suçlamalarý ve yalanlarý dolaylý olarak onaylamak demektir. Kaldý ki, kýsa bir süre içerisinde bu konuya iliþkin olarak Genel Konsey de kendi tamimini yayýnlayacaktýr. Bu tamim çýkana kadar Milanlýlarýn buna benzer bir açýklama
yapmalarýný önleyebilirsen, istediðimiz her þeyi yapmýþ olursun.
En komiði de, juracýlardan yana olduklarýný ilan eden ve dolayýsýyla burada bizi otoritercilikle suçlayan bu ayný Turinlilerin, þimdi birdenbire
Genel Konseyin Turindeki rakip Federazione Operaiaya karþý þimdiye
dek almadýðý kadar otoriter önlemler almasýný, Enternasyonalin üyesi
bile olmayan Ficcanasodan306 Beghelliyi aforoz etmesini, vb. istemeleridir. Ve hem de Federazione Operaianýn bu konuda ne dediðini dinlemeden. [sayfa 511]
Geçen pazartesi sana Jura tamimi ile birlikte Revolution Socialeyi,
Cenevrede çýkan Egalitenin110 bir sayýsýný (juracýlarýn temsil ettikleri
iþçi sayýsýnýn yirmi katýný temsil eden Cenevre Comite Federalin yanýtýný307 içeren sayýdan ne yazýk ki elimde kalmadý) ve bu konuya iliþkin
olarak Almanyadakilerin ne düþündüklerini gösterecek olan bir
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Volksstaat gönderdim. Sakson Bölgesel Toplantýsý 20 yöreden 120
delege oybirliði ile Genel Konseyden yana olduklarýný açýkladýlar.308
Belçika Kongresi (25-26 Aralýk) Tüzük deðiþikliði istiyor, ama
olaðan kongrede (Eylülde).309 Fransadan her gün bu konuda onay ifade
eden açýklamalar alýyoruz. Burada, Ýngilterede, bu entrikalardan hiç
biri elbette hiç bir destek bulmuyor. Ve Genel Konsey bir-iki kendini
beðenmiþ entrikacýyý hoþnut etmek için elbette olaðanüstü bir kongre
toplamayacaktýr. Bu baylar yasal sýnýrlar içerisinde kaldýklarý sürece,
Genel Konsey onlarý seve seve kendi hallerine býrakacaktýr. Çok farklý
unsurlardan oluþan bu koalisyon çok geçmeden daðýlacaktýr; ama bunlar
tüzüðe ya da kongre kararlarýna karþý herhangi bir þey baþlatacak
olurlarsa, Genel Konsey de üzerine düþeni yapar.
Bu kimselerin tertiplerine, tam da Enternasyonale karþý genel bir
kýyametin koparýldýðý sýra giriþmiþ olduklarýný hesaba katacak olursan,
uluslararasý polis köpeklerinin bu oyunda parmaklarý bulunduðunu
düþünmemezlik edemezsin. Ve öyledir de. Cenevreli bakuninciler Bezeierste merkez polis görevlisini kendi muhabirleri olarak seçtiler! Önde
gelen iki bakuninci, Lyonsdan Albert Richard ve Leblanc, buradaydýlar
ve bunlar, gene Lyonsdan olan ve iþlemeye baþladýklarý Scholl adýndaki
bir iþçiye Thiersyi devirmenin tek yolunun Bonaparteý tahta geçirmek
olduðunu söylemiþler; ve bunlar mülteciler arasýnda Bonaparteýn tekrar
tahta geçmesi için propaganda yapmak üzere Bonaparteýn parasýyla
dolaþýyorlardý! Bu baylarýn siyasetten uzak durmak dedikleri þey budur
iþte! Berlinde, Bismarckýn paraca desteklediði Neuer Social-Demokrat
da ayný havadan çalýyor. Bütün bunlarýn içine Rus polisi nereye [sayfa 512]
kadar karýþmýþtýr, þu anda burýu su götürür bir soru olarak býrakacaðým,
ama Bakunin, Neçayev sorununa boðazýna kadar bulaþmýþtýr (bunu
elbette yadsýyor, ama elimizde özgün Rusça raporlar var ve Marx ve
ben Rusçayý anladýðýmýzdan, bize kül yutturamaz). Neçayev ya bir Rus
ajan-provokatörüdür ya da öyleymiþçesine davranmýþtýr. Dahasý, Bakuninin Rus dostlarý arasýnda her türden þüpheli kimseler vardýr.
Yerini yitirmiþ olmana çok üzüldüm. Senin Milanda bulunmanýn
Enternasyonal için kamuoyuna yapýlan açýklamalarýn yaratacaðý küçük
etkilerden çok daha önemli olduðunu ve gizliden gizliye pek çok þeyin
de baþarýlabileceðini belirterek, buna yolaçabilecek bir þey yapmana
engel olmak için sana özellikle yazmýþtým. Sana çeviriler bularak vb.
yardýmcý olabilirsem, bunu seve seve yaparým. Sadece bana hangi dillerden hangi dillere çeviri yapabileceðini ve senin için nasýl yararlý olabileceðimi bildir, yeter.
Demek o polis domuzlar benim fotoðrafýma da elkoydular. Senin
için bir tane daha gönderiyorum ve senin de iki fotoðrafýný göndermeni
istiyorum, bunlardan biri Miss Marxý babasýnýn bir fotoðrafýný sana
göndermeye razý etmeye yarayacak (birkaç iyi fotoðrafa hâlâ sahip olan
tek kiþi o).
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Bakuninle baðlantýsý olan bütün insanlar konusunda oldukça
tedbirli olmaný da isteyeceðim. Birbirine destek olup entrika çevirmek
bütün tekkelerde vardýr. Onlara vereceðin her bilginin o anda Bakunine
iletileceðinden emin olabilirsin. Sözünü tutmanýn ve benzeri þeylerin
burjuva önyargýlardan ibaret olmasý onun temel ilkelerinden birisidir,
oysa gerçek bir devrimci, davaya hizmet edecek diye böyle bir þeye tenezzül etmez. Bunu Rusyada açýkça söylüyor, Batý Avrupada ise bu
gizli bir bilim.
Bana gerçekten hemen yaz. Milan kesiminin öteki Ýtalyan kesimleri arasýnda yer almasýný engellemeyi baþarýrsak çok iyi olur. ... [sayfa 513]
Ýlk kez kýsaltýlmýþ olarak
F. Engels, Politisches Vermlichtnis.
Aus unceröffentlichten Briefen,
Berlin 1920de, ve tam metin
olarak da 1925 yýlýnda Berlinde
Die Geselschaft, n° 11de
yayýmlanmýþtýr

ENGELSTEN HUBERTUSBURGDAKÝ A. BEBELE
Londra, 20 Haziran 1873

Ýlkin senin mektubunu yanýtlýyorum, çünkü Liebknechtinki hâlâ
Marxta ve o da mektubu þu anda bulamýyor.
Bizim burada, senin cezaevinde bulunmanýn, ne yazýk ki,
tamamýyla lasalcý olan parti yetkilileri tarafýndan Volksstaatý içten bir
Neuer Social-Demakrat haline getirmek için kullanýlacaðýndan korkmamýza yolaçan Hepnerin mektubu deðil, komitenin imzasýný taþýyan
Yorkun mektubu oldu. York, böyle bir niyetin bulunduðunu açýkça
itiraf ediyordu ve Komite de yazýkurulunu atama ya da görevden alma
hakkýna sahip olduðunu iddia ettiðinden, tehlike gerçekten büyüktü.
Hepnerin beklenen sýnýrdýþý edilmesi bu tasarýlarý daha da güçlendiriyordu. Bu koþullar altýnda durumun ne olduðunu öðrenmemiz kesinlikle
gerekliydi; bu mektubun nedeni de bu.
Partinin lasalcýlýk karþýsýndaki tavrýna iliþkin olarak, hangi taktiklerin uygulanmasý gerektiðini sen elbette bizden daha iyi takdir edersin, özellikle özel durumlarda. Ama dikkate alýnmasý gereken bir de þu
var. Senin durumunda olduðu gibi insan Alman Ýþçileri Genel Birliðinin
sahibi durumunda oldu mu, hasmýný çok fazla gözetmeye baþlamasý
kolaylaþýr ve onu her þeyden önce düþünme alýþkanlýðý edinir. Ama
Alman Ýþçileri Genel Birliði ile Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisi, ikisi birlikte,
Alman iþçi sýnýfýnýn hâlâ çok küçük bir azýnlýðýný oluþturuyorlar. Uzun
deneyimlerle doðrulandýðýný gördüðümüz bizim düþüncemize göre,
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propaganda sýrasýndaki doðru taktik, kiþinin þurada burada hasmýndan
birkaç adam ve üye koparmasý deðil, henüz harekete katýlmamýþ olan
geniþ yýðýn üzerinde çalýþmasýdýr. Kiþinin hamlýktan çekip çýkardýðý tek
bir bireyin ham gücü, partinin içine o hatalý eðilimlerinin mikrobunu
hep kendileriyle birlikte getiren on lasalcý dönekten daha deðerlidir. Ve
eðer yýðýnlar ancak yerel önderleri olmaksýzýn kazanýlabiliyorsa, o da
olur. Ama kiþi, her zaman, daha önceki görüþleriyle olmasa bile, daha
önceki açýklamalarý ile kendilerini baðlamýþ olan bu önderlerin tümünü
birden pazarlýða çekmeli ve [sayfa 514] her þeyden önce de bunlarýn
ilkelerini bir yana býrakmadýklarýný, tersine Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin
gerçek lasalcýlýk vaazettiðini göstermelidir. Eisenachta310 olan ve o sýra
belki de kaçýnýlmaz olan talihsizlik de buydu, ama bu unsurlarýn partiye
zarar verdiklerinden hiç kuþku yoktur ve ben o katýlma olmasaydý partinin bugün en azýndan gene o kadar güçlü olmayacaðýndan emin deðilim. Her ne ise, eðer bu unsurlar takviye alsaydýlar, bunu bir talihsizlik
olarak görürdüm.
Birlik çýðlýklarý insaný yanýltmamalý. Bu sözcüðü dillerinden
düþürmeyenler, týpký bugün Ýsviçrede bütün bölünmeleri yaratmýþ olan
Jura bakunincilerin birlik için olduðu kadar baþka hiç bir þey için bu
kadar gürültü koparmamalarý gibi, çoðu kez ayrýlýk tohumlarýný en çok
ekenlerdir. Bu birlik fanatikleri, ya her þeyi belirsiz bir bulamaç haline
getirmeye çalýþan kaz kafalýlardýr  ki bunun gerçekleþmesine bir kez
izin verildi mi, ayrýlýklarý çok daha katý zýtlýklar halinde tekrar ortaya
atarlar, çünkü o zaman hepsi ayný kefeye gireceklerdir (Almanyada
iþçilerle küçük-burjuvazinin uzlaþmasýný vaazedenler bunun güzel bir
örneðidirler) ya da bunlar bilmeden (örneðin Mülberger gibi) ya da
bilerek hareketi çarpýtmak isteyenlerdir. Ýþte bundan ötürü en büyük
sekterler ve en büyük kavgacýlar ve sahtekarlar, belirli anlarda, birlik
için en fazla baðýrýp çaðýranlardýr. Yaþamýmýz boyunca kimse bize birlik
çýðýrtkanlarý kadar yük olmamýþ ve oyun oynamamýþtýr.
Her parti önderliði doðal olarak baþarýlý olmak ister, ve bu çok iyi
bir þeydir. Ama öyle durumlar vardýr ki, kiþi o anlýk baþarýyý daha önemli
þeyler için feda edebilme yürekliliðine sahip olmalýdýr. Özellikle nihai
baþarýsý kadar kesin olan ve bizim yaþamýmýz sýrasýnda ve gözlerimizin
önünde bunca büyük bir geliþme göstermiþ olan bizimki gibi bir parti
için, anlýk baþarý hiç de her zaman ve mutlaka gerekli deðildir. Örneðin
Enternasyonali al. Komünden sonra muazzam bir baþarý elde etti. Hep
bir aðýzdan kýyameti koparan burjuvazi ona mutlak kudret atfetti. Üyelerin büyük bir yýðýný, durumun sonsuza dek böyle gideceðini sandý. Biz
bu balonun patlamak zorunda olduðunu biliyorduk. Her türden
ayaktakýmý ona elattý. Ýçindeki sekterler küstahlaþtýlar ve en [sayfa 515] aþaðýlýk ve en aptalca þeyleri yapmalarýna izin verileceði umuduyla Enternasyonali istismar ettiler. Buna izin vermedik. Balonun bir gün patlayacaðýný
bildiðimizden, bizim için sorun, yýkýmý geciktirmek deðil, Enternasyo-
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nalin bundan bozulmadan ve çarpýtýlmadan çýkmasýný saðlamaktý. Balon
Laheyde patladý ve Kongre üyelerinin çoðunluðunun ülkelerine hayal
kýrýklýðý ile döndüklerini biliyorsun. Bununla birlikte, evrensel kardeþlik
ve uzlaþma idealini Enternasyonal içinde bulacaklarýný sanmýþ olan bütün
bu hayal kýrýklýðý içindeki insanlar, kendi ülkelerinde Laheyde çýkmýþ
olanlardan çok daha sert kavgalara girdiler. Sekter kavgacýlar þimdi
uzlaþma vaazediyorlar ve bizi geçimsiz ve diktatör olmakla suçluyorlar.
Ama eðer Laheyde uzlaþmacý bir tavýr takýnmýþ olsaydýk, bölünmenin
ortaya çýkmasýný engellemiþ olsaydýk  bu nasýl bir sonuç verirdi? Sekterler, özellikle bakuninciler, Enternasyonal adýna daha da büyük aptallýklar
ve rezillikler yapmak için bir yýl daha elde etmiþ olacaklar; en geliþkin
ülkelerin iþçileri tiksinti içinde yüzçevirecekler; balon patlamayacak ama
ufak iðne delikleri yüzünden yavaþ yavaþ sönecek ve bunalýmý nasýl
olsa ortaya çýkaracak olan bir sonraki Kongre, ilkeler Laheyde zaten
feda edilmiþ olduklarýndan, en bayaðýsýndan kiþisel çeliþmelere indirgenecekti. O zaman gerçekten paramparça olacaktý birlik yüzünden
paramparça olacaktý! Bunun yerine artýk çürümüþ unsurlardan kurtulmuþ olma onurunu taþýyoruz. Son ve belirleyici oturumda hazýr bulunan
Komün üyeleri, hiç bir Komün toplantýsýnýn, kendileri üzerinde Avrupa
proletaryasýna ihanet edenleri yargýlayan bu mahkeme oturumu kadar
korkunç bir etki býrakmadýðýný söylüyorlar. On ay boyunca bütün enerjilerini yalan, iftira ve entrikaya harcamalarýna izin verdik  ve þimdi neredeler? Bunlar, sözümona Enternasyonalin büyük çoðunluðunun temsilcileri,
gelecek Kongreye gelemeyeceklerini kendileri açýklýyorlar. (Ayrýntýlar
bu mektupla birlikte Volksstaata gönderilen makalede.)* Ve eðer bunu
tekrar yapmak zorunda kalsaydýk, bir bütün olarak alýndýðýnda, bundan
farklý davranmazdýk  taktik hatalar elbet her zaman yapýlýr. [sayfa 516]
Her ne ise, lasalcýlar arasýndaki etkin unsurlarýn zaman içersinde
kendiliklerinden size geleceklerini sanýrým ve bu yüzden, birlik güruhunun yapmak istediði gibi, meyveyi olgunlaþmadan koparmak akýllýca
olmayacaktýr.
Dahasý, Hegel, bundan çok önceleri þöyle demiþti: Bir parti bölünmekle ve bu bölünmeyi göðüsleyebilmekle muzaffer olduðunu tanýtlar.311
Proletaryanýn hareketi zorunlu olarak deðiþik geliþme aþamalarýndan
geçer; her aþamada bazý insanlar tükenirler ve daha sonraki ilerlemede
yer almazlar; tek baþýna bu bile, Roma Ýmparatorluðundaki hýristiyan
tarikatlarýnýn en kötü baskýlar altýnda yaptýklarý gibi, birbirleriyle ölümkalým kavgalarý sürdüren çeþitli parti gruplarýnda, proleter dayanýþma
nýn her yerde niçin fiilen gerçekleþtirildiðini açýklar.
Þunu da unutmamalýsýn ki, eðer örneðin Neuer Social-Demokratýn aboneleri Volksstaatýnkinden daha çoksa, bu her tekkenin zorunlu
* F. Engels, Aus der Internationalen (bkz: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 18, s.
472-75, Dietz Verlag, Berlin, 1962). -Ed.
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olarak fanatik olmasýndan ve bu fanatiklik sayesinde, özellikle yeni olduðu yörelerde (örneðin Schleswig-Hoisteindaki Alman Ýþçileri Genel
Birliði gibi), hiç bir sekter sapýklýk olmaksýzýn gerçek hareketi temsil
eden partiden çok daha büyük, anlýk baþarýlar elde edebilmesindendir.
Bu yüzden de bu fanatiklik fazla sürmez.
Posta kapanacaðýndan, ben de mektubuma son vermeliyim. Yalnýz hemen þunu ekleyeyim: Fransýzca. çeviri tamamlanana kadar (yaklaþýk temmuz sonu) ki kendisini çok yorduðundan bundan sonra kesinlikle dinlenmesi gerekir Marx, Lassallela uðraþamaz. ...312 [sayfa 517]
Ýlk kez kýsaltýlmýþ olarak
F. Engels, Politisches Vermächtnis.
Aus unveröffentlichten Briefen,
Berlin 1920de, ve Rusça
tam metin olarak da
Bolþevik, n° 10, 1932de
yayýmlanmýþtýr

ENGELSTEN HOBOKENDEKÝ F. A. SORGEYE
Londra, 12-[17] Eylül 1874

Senin gidiþin ile313 eski Enternasyonal varolmaktan büsbütün çýktý.
Ve bu da iyi bir þey. O, tüm Avrupada egemen olan baskýnýn, daha yeni yeni uyanan iþçi hareketine birlik ve her türlü iç polemikten çekinme
buyurduðu Ýkinci Ýmparatorluk dönemine iliþkindi. Proletaryanýn ortak
kozmopolit çýkarlarýnýn birinci plana gelebildikleri zamandý bu; Almanya,
Ýspanya, Ýtalya, Danimarka, harekete ya daha yeni girmiþ, ya da o sýrada
girmekte bulunuyorlardý. 1864te, hareketin teorik niteliði, gerçeklikte
tüm Avrupada, yani yýðýnlar içinde demek istiyorum, henüz çok belirsiz
idi. Alman komünizmi henüz iþçi partisi biçimi altýnda yoktu, prudonculuk kendi özel saplantýlarýna gösteriþ yaptýrabilmek için çok güçsüzdü.
Bakuninin yeni aþýrýlýðý henüz kendi kafasýnda var olmamýþtý; hatta
Ýngiliz trade-unionlar baþkanlarý bile, harekete tüzük gerekçelerinde
formüle edilmiþ bulunan program temeli üzerinde girebileceklerini sanýyorlardý.
Ýlk büyük baþarý, tüm bölüntülerin bu doðal birliðini bozacaktý.
Baþarý, her ne kadar Enternasyonal onu oluþturmak için parmaðýný bile
kýmýldatmadýysa da, söz götürmez bir biçimde onun çocuðu olan, ve
Enternasyonalin de, bu ölçüde itiraza yer kalmayacak bir biçimde, ondan
sorumlu tutulduðu, Komün oldu. Enternasyonal, Komünden ötürü,
Avrupada manevi bir güç durumuna gelince, uyuþmazlýk hemen baþladý.
Her eðilim, baþarýyý kendi çýkarýna sömürmek istiyordu. Sonunda, kaçýnýlmaz olan daðýlma, geldi çattý. Yalnýzca eski kapsamlý program doð-
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rultusunda çalýþmayý sürdürmeye gerçekten hazýr olanlarýn Alman
komünistlerinin artan güçlerine karþý duyulan kýskançlýk, Belçikalý prudoncularý serüvenci bakunincilerin kucaðýna attý. Lahey Kongresi her
iki taraf için de fiilen bir son oldu. Enternasyonal adýna hâlâ bir þeylerin
yapýlabileceði tek ülke Amerika idi, ve mutlu bir içgüdü ile yürütme
oraya aktarýlmýþtý. Ama saygýnlýðý þimdi orada da tükenmiþtir ve onu
tekrar hayata getirmek için giriþilecek her çaba delilik ve enerji kaybý
olacaktýr. Enternasyonal, on yýl boyunca [sayfa 518] Avrupa tarihinin bir
yönüne eðilmiþtir geleceði temsil eden yönü üzerinde ve bu çalýþmasýndan dolayý gurur duyabilir. Ama bu, eski biçimiyle yararlýlýðýný tüketmiþtir. Eskisine benzer bir yeni Enternasyonal yaratýlmasý için, bütün
ülkelerin proleterlerinin ittifaký, 1849-64 arasýnda olduðu gibi iþçi hareketi üzerinde genel bir baský gerekecektir. Proleter dünyasý böyle bir
þey için artýk çok büyük, çok geniþtir. Bundan sonraki Enternasyonalin
Marxýn yazýlarýnýn etkilerini birkaç yýl göstermelerinden sonra doðrudan doðruya komünist olacaðýna ve bizim ilkelerimizi ilan edeceðine
inanýyorum. [sayfa 519]
Ýlk kez kýsaltýlmýþ olarak
Briefe und Auszüge aus Briefen
von Joh. Phil. Becker, Jos. Pietzgen,
Friedriclý Engels, Karl Marx u. A.
an F. A. Sorge und Andere,
Stuttgart 1906da. ve Rusça
tam metin olarak da
K. Marx ve F. Engels, Yapýtlar,
birinci baský. c. XXVI, 1935te
yayýmlanmýþtýr
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AÇIKLAYICI NOTLAR

1
28 Eylül 1864de Londrada, St. Martins Hallda büyük bir uluslararasý iþçi
toplantýsý yapýldý. Bu toplantý, (sonradan Birinci Enternasyonal olarak bilinen)
Uluslararasý Ýþçi Birliðini kurdu ve bu birliðin Geçici Komitesini seçti. Karl Marks bu
komitenin üyeleri arasýnda yer aldý ve bu komitenin 5 Ekimdeki toplantýda Birliðin
program belgelerini hazýrlamak üzere atadýðý komisyona üye seçildi. Bu komisyon,
29 Ekimde Marksýn hastalýðý sýrasýnda hazýrlanan bir belgeyi, gözden geçirmek üzere,
kendisine verdi. Mazzininin ve Owenin görüþleri doðrultusunda yazýlmýþ olan bu
gelgeye Marks karþý çýktý ve onun yerine iki yeni belge yazdý: Uluslararasý Ýþçi Birliðinin
Kuruluþ Çaðrýsý ve Birliðin Geçici Tüzüðü, 27 Ekim tarihli toplantýsýnda onaylandý. 1
Kasým 1864te bu Çaðrý ve Tüzük, kendisini Uluslararasý Birliðin yönetici organý haline
getiren Geçici Komite tarafýndan oybirliði ile kabul edildi. Geçici Komiteye, 1866nýn
sonunda Enternasyonal Genel Konseyi adýný alana dek, genel olarak, Merkez Konsey
deniliyordu. Marks bu organýn fiili örgütleyicisi ve önderiydi. Bu organýn sayýsýz
çaðrýlarýný, bildirilerini, kararlarýný ve öteki belgelerini kaleme almýþtýr.
Ýlk program belgesi olan Kuruluþ Çaðrýsýnda Marks, iþçi sýnýfý yýðýnlarýnýn
siyasal iktidarý ele geçirmeleri, baðýmsýz bir poreleter partisi kurmalarý ve öteki
ülkelerin iþçileriyle kardeþçe bir ittifak oluþturmalarý düþüncesini vermeye
çalýþmaktadýr. Bu çaðrý, ilk kez 1864de yayýnlandý ve varlýðý 1876da son bulan Birinci
Enternasyonal dönemi boyunca birkaç kez yeniden baskýsý yapýldý. -11.
2
Garrot Paniði.  1860larda kurbanlarýný boðarak öldürenlere garrot deniliyordu. O tarihlerde Ýngilterede ve özellikle Londrada, bu tür cinayetler bir panik
yaratmýþ ve parlamentoda üzerinde uzun süre tartýþýlan bir konu olmuþtur. -12.
3
Report of the Commissioners Appointed to Inquire into the Operation of
The Acts Relating to Transportation and Penal Servitude, vol. I, London 1863. -12.
4
Amerikan Ýç Savaþý (1861-1865), Kuzeyin sanayileþmiþ devletleri ile Güneyin
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asi köleci devletleri arasýnda patlak vermiþti. Ýngilterenin iþçi sýnýfý, kölecileri destekleyen kendi burjuvazisinin politikasýna karþý çýkmýþ ve Ýngilterenin iç savaþa müdahale
etmesini önlemiþtir. -12.
5
Mücadelesi birkaç yýl süren On-Saat Tasarýsý, 1864 yýlýnda Tahýl Yasalarýnýn
kaldýrýlmasý sýrasýnda toprak aristokrasisi ile sanayi burjuvazisi arasýnda yaratýlmýþ
olan gergin bir ortam içersinde, 1847 yýlýnda yasalaþtý. Tahýl Yasalarýnýn kaldýrýlmasýnýn
öcünü almak için Torylerden bazýlarý On-Saat Tasarýsýný desteklemiþlerdi. -17.
6
Genel Tüzük, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Eylül 1871deki Londra Konferansýnda kabul edildi. Tüzük, Birinci Enternasyonal kurulduðunda, Marksýn 1864te
hazýrladýðý Geçici Tüzüke dayandýrýlmýþtý. Eylül 1872de, Lahey Kongresi, iþçi sýnýfýnýn
siyasal eylemi konusunda Londra Konferansýnýn IX numaralý kararýný özetleyen ve
tüzüðe 7. maddeyi izleyen 7a maddesinin eklenmesi konusunda Marks ve Engels
tarafýndan kaleme alýnan kararý kabul etti. Tüzüðe 7a maddesinin eklenmesi yolundaki
Lahey Kongerisi için Bkz. bu cildin 347-348. sayfalarý. -21.
7
Baþkan olarak seçilmesi dolayýsýyla Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný
Abraham Lincolna Uluslararasý Ýþçi Birliðinin gönderdiði bu yazý, Genel Konsey kararý
ile, Marks tarafýndan yazýlmýþtýr. -25.
8
Burada sözü edilen bildirge, Kuzey Amerikadaki onüç Ýngiliz sömürgesinden gelen delegelerin 4 Temmuz 1776 tarihinde Philadelphiada yaptýklarý kongre
tarafýndan kabul edilen Baðýmsýzlýk Bildirgesidir. Bildirge, bu sömürgelerin Büyük
Britanyadan ayrýldýklarýný ve Amerika Birleþik Devletleri adýyla baðýmsýz bir cumhuriyet kurduklarýný ilan ediyordu. Bildirge, ayrýca, kiþisel özgürlüðü, yasa karþýsýnda
yurttaþlarýn eþitliðini ve öteki burjuva-demokratik ilkeleri benimsiyordu. Ama Amerikan burjuvazisi ve büyük toprak sahipleri, Bildirgede ilan olunan demokratik haklarý
daha baþtan çiðnediler ve cumhuriyetin nüfusunun oldukça büyük bir kýsmýný
oluþturan zencileri temel insan haklarýndan yoksun býrakarak köleciliði sürdürdüler.26.
9
Pamuk binalýmý, Ýç Savaþ sýrasýnda Küzeyli donanmalarýn Güneyli köleci
devletleri abluka altýna almalarý yüzünden Amerikadan saðlanan pamuk ikmalýnýn
kesintiye uðramasý yüzünden ortaya çýkmýþtý. Avrupanýn pamuklu fabrikalarýnýn çoðu
böylece felce uðramýþ ve bu da iþçilerin durumunu büyük çapta sarsmýþtý. Ama
bunun getirdiði bütün güçlüklere karþýn, Avrupalý iþçiler kuzeyli devletleri etkin bir
biçimde desteklediler. -26.
10
Amerikan Baðýmsýzlýk Savaþý (1775-1783).  Doðmakta olan Amerikan
burjuva ulusunun baðýmsýzlýk elde etmek ve kapitalist geliþmenin önünde duran
engelleri kaldýrmak istemesi üzerine, Kuzey Amerika sömürgeleri ile Ýngiliz yönetimi
arasýnda çýkan savaþ. Kuzey Amerika sömürgelerinin zafere ulaþmasý ile baðýmsýz
bir burjuva devleti kurulmuþtur - Amerika Birleþik Devletleri. -26.
11
Proudhon Üzerine adlý makale, Proudhonun ölümüne iliþkin olarak Social-Demokrat gazetesi editörü Schweitzerin isteði üzerine Marks tarafýndan
yazýlmýþtýr. Felsefenin Sefaletinde ortaya koyduðu Proudhonun felsefi, ekonomik ve
siyasal görüþlerinin eleþtirisini özetleyerek, Marks, prudonculuðun temelsizliðini
sergilemektedir. -28.
12
Social-Demokrat.  Lasalcý Alman Ýþçileri Genel Derneginin 15 Aralýk
1864den 1871e kadar Berlinde yayýnlanan organý; 1864-67 tarihlerinde Schweitzer
tarafýndan yönetilmiþtir. -28, 494.
13
Burada Proudhonun Bergier, Les elements primitifs des langues, Besançon 1837de yayýnlanan Essai de grammaire générale adlý yapýtýna deðiniliyor. -28.
14
Jean-Pierre Brissot de Warville, Recherches philosophiques  Sur le droit
de propriété et sur le vol, considérés dans la nature et dahs la société. -30.
15
Ch. Dunoyer, De la liberté du travail, ou Simple exposé des conditions
dans lesquelles les forces humaines sexercehts avec le plus de puissancý, t. I-III,
Paris 1845. -34.
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Fransada Þubat 1848 Devrimi kastediliyor. -34.
Burada Proudhonun Fransýz Ulusal Meclisinin 31 Temmuz 1848deki oturumunda yaptýðý konuþmaya deðiniliyor. Bu konuþmasýnda Proudhon küçük-burjuva
ütopyacý öðretiler doðrultusunda bazý öneriler getirmiþ (faizin kaldýrýlmasý vb.) ve 2326 Haziran 1848de Paris proleter ayaklanmasýna katýlanlara karþý alýnan sert önlemleri
vahþet ve zorbalýk belirtileri olarak nitelemiþtir. -34.
18
Haziran ayaklanmasý.  Paris iþçilerinin 23-26 Haziran 1848de giriþtikleri
ve Fransýz burjuvazisi tarafýndan acýmasýzca bastýrýlan yiðit ayaklanmasý. Bu, proletarya ile burjuvazi arasýndaki tarihteki ilk büyük iç savaþtý. -34, 216, 238, 247.
19
Thiersnin Proudhonun Fransýz ULusal Meclisi mali komisyonuna sunduðu
önerilere karþý yaptýðý 26 Temmuz 1848 tarihli konuþmasý. -34.
20
Gratuité du credit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon, Paris
1850. -35.
21
P. J. Proudhon, Si les traités de 1815 ont cessé dexister? Actes du futur
congrès, Paris 1863. Bu yapýtýnda yazar Viyana Kongresinin (1815) Polonya konusundaki kararlarýnýn deðiþtirilmesine ve Avrupa demokrasisinin Polonya ulusal kurtuluþ
hareketine destek olmasýna karþý çýkmýþ ve böylelikle Rus çarlýðýnýn baský politikasýný
onaylamýþtýr. -36.
22
Bu yapýt, Marxýn Birinci Enternasyonalin Haziran 1865 tarihindeki Genel
Konsey toplantýsýna sunduðu rapordur. Marx, bu rapor ile, kendi artý-deðer 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 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 yasakla16
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mayý 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.
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.
41
Bu talimatlar, Geçici Merkez Konsey (sonradan Genel Konsey adýný almýþtýr)
delegeleri için Marx tarafýndan hazýrlanmýþ ve Uluslararasý Ýþçi Birliðinin 3-8 Eylül
1866da Cenevrede toplanan Birinci Kongresine gönderilmiþtir. Talimatlar Kongrede
tartýþýlacak sorunlara yanýtlar getiriyordu. Bu talimatlarda, iþçi sýnýfý yýðýnlarýný
birleþtirmeye, onlarýn bilinçlerini yükseltmeye ve iþçi sýnýfý tarafýndan yürütülen genel
mücadelenin içine çekmeye yönelik bazý önerilerde bulunuluyordu. Marxýn formüle
ettiði dokuz noktadan altýsý kongre kararý olarak kabul edildi: uluslararasý eylem
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birliði, iþgününün kýsaltýlmasý, gençlerin ve çocuklarýn çalýþtýrýlmasý (kadýn ve erkek),
kooperatif çalýþma, sendikalar ve sürekli ordular. -92, 298.
42
Sözkonusu edilen konferans, 25-29 Eylül 1865te toplanan ve Genel Konsey
üyelerinin ve Enternasyonalin ayrý ayrý kesimlerinin önderlerinin katýldýðý Londra
Konferansýdýr. Bu konferansta Genel Konseyin raporu dinlenmiþ, sunulan mali rapor
onaylanmýþ ve bir sonraki kongrenin gündemi saptanmýþtýr. Enternasyonalin kuruluþu
ve örgütleniþi sýrasýnda önemli bir rol oynamýþ bulunan Londra Konferansýnýn
hazýrlýklarýný ve çalýþmalarýný Marx yönetmiþtir. -93.
43
Sekiz saatlik iþgününün yasa ile saðlanmasý sorunu 20-25 Aðustos 1866da
Baltimoreda toplanan Amerikan emek kongresinde ele alýnmýþtý. Bunun yanýnda,
Baltimore Kongresi, þu sorunlarý da görüþmüþtü: iþçilerin siyasal eylemi, kooperatif
dernekler, bütün iþçilerin sendikalar içinde örgütlendirilmesi, grevler, vb.. -95, 499.
44
Burada Ýngiliz sendikalarýnýn 1865-67deki genel demokratik reform hareketine geniþ bir biçimde katýlmalarýna deðiniliyor.
Enternasyonalin Genel Konseyinin giriþimi ve etkin katýlýmýyla, 23 Þubat 1865
günü yapýlan seçim reformlarý toplantýsý, bir Reform Birliði kurulmasýný kararlaþtýrdý.
Bu Reform Birliði, Ýngiliz iþçilerinin yýðýnsal reform hareketinin yönetileceði siyasal
merkez olacaktý. Marxýn ýsrarý üzerine, Reform Birliði, bütün ülke çapýnda genel oy
hakký istemini öne sürdü. Ama, önderleri arasýnda bulunan burjuva radikallerinin
yýðýn hareketinden korkarak yalpalamalarý ve oportünist sendika yöneticilerinin
izledikleri uzlaþýcý politika yüzünden, Birlik, Genel Konseyin ortaya koyduðu doðrultuyu
izleyemedi. Ýngiliz burjuvazisi hareketi bölmeyi baþardý ve 1867de, eskiden olduðu
gibi nüfusun büyük bir çoðunluðunu oy hakkýndan yoksun býrakan ve yalnýzca küçükburjuvaziye ve iþçi sýnýfýnýn üst kesimlerine oy hakký tanýyan sýnýrlý bir reform yapýldý.
-99, 497, 499.
45
Amerikan Ýç Savaþý sýrasýnda, Amerikan sendikalarý köle sahiplerine karþý
giriþilen mücadelede kuzeyli devletleri etkin bir biçimde desteklemiþlerdi. -99.
46
Sheffield Konferansý, 17-21 Temmuz 1866da toplanmýþ ve lokavtlara karþý
nasýl mücadele edileceðini tartýþmýþtý. -99.
47
Kutsal Ýttifak.  Ayrý ayrý ülkelerdeki devrimci hareketleri bastýrmak ve
oralardaki feodal monarþileri korumak amacýyla 1815te çarlýk Rusyasýnýn,
Avusturyanýn ve Prusyanýn kurmuþ olduklarý gerici bir Avrupalý Monarklar birliði. 101.
54
Der Volksstaat. Alman Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin (ayzenahçýlar) merkez organý; 2 Ekim 1869dan 27 Eylül 1876ya kadar Leipzigde yayýnlanmýþtýr. Wilhelm
Liebknecht gazeteye genel doðrultusunu veriyor, August Bebel de, gazeteyi
yönetiyordu. Marx ve Engels bu gazeteye yazý yazmýþlar ve çýkartýlmasýna yardýmcý
olmuþlardýr. 1869a kadar bu gazete Demokratisches Wochenblatt adý altýnda çýkmýþtýr.
70
Otuz Yýl Savaþlarý.  Protestanlar ile katolikler arasýndaki mücadelenin
yolaçtýðý genel bir Avrupa savaþý. Savaþ esas olarak Almanya topraklarý üzerinde
yeralmýþ ve savaþa katýlmýþ olan ülkelerin askeri yaðmalarýnýn ve geniþleme isteklerinin
hedefi olmuþtur. -358.
88
Bu makale Engelsin Demokratisches Wochenblatt için Kapitalin birinci
cildindeki temel ilkeleri herkesin anlayabileceði bir biçimde ortaya koyma amacýyla
yazdýðý ve iþçi ve demokrat basýnýn sütunlarýnda yayýnlanan tanýtma yazýlarýndan
biridir. Engels, burada, iþçi sýnýfý hareketinin tarihsel rolünü göstermekte ve Leninin
Marksýn iktisat teorisinin köþe taþý diye adlandýrdýðý artý-deðer öðretisini ortaya
koymaktadýr. Ýþçiler için yazýlmýþ olanlar dýþýnda, Engels, resmi iktisatçýlarýn ve burjuva
basýnýn Marksýn bu yapýtý konusunda içine gömüldükleri suskunluk kumkumasýný
kýrmak için burjuva basýnýna da birkaç imzasýz tanýtmayazýsý yazmýþtýr. Engels bu
makalelerinde, kitabý burjuva bakýþ açýsýndan ele almakta ve bu silahý, Marksýn
dediði gibi, burjuva iktisatçýlarýn bu yapýtý ele almalarýný saðlamak için kullanmaktadýr.
Demokratisches Wochenblatt.  Wilhelm Liebknechtin yönetimi altýnda, Ocak
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1868den Eylül 1869a kadar Leipzigde yayýnlanmýþ olan bir Alman iþçi gazetesi. Bu
gazetenin Alman Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin kurulmasýna katkýsý büyük olmuþtur.
1869daki Eisench Kongresinde, bu gazetenin, Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin Merkez
Organý olmasý kararlaþtýrýlmýþ ve Volksstaat adýný almýþtýr. Marks ve Engels bu gazeteye
yazý yazmýþlardýr. -174.
89
Bu Çaðrý, Marks tarafýndan kaleme alýnmýþ ve Genel Konseyin 11 Mayýs
tarihli toplantýsýnda, Ýngiltere ile ABD arasýnda 1869 ilkyazýnda çýkma olasýlýðý bulunan savaþa iliþkin olarak, gene kendisi tarafýndan okunmuþtur. Marks, ABD Cumhuriyetçi Partisinin önderleri tarafýndan Ýngiltereye karþý baþlatýlan savaþ hazýrlýklarýný
açýklamakta ve iþçileri barýþý korumak için mücadeleye çaðýrmaktadýr. Ýþçi sýnýfýnýn
ulusal ve uluslararasý planda baðýmsýz bir siyasal güç olarak hareket etmesini istemektedir. Genel Konseyde oybirliði ile kabul edilen Çaðrý, bildiri biçiminde ve birkaç
gazete ve dergide yayýnlanmýþtýr.
Ulusal Ýþçi Birliði, Aðustos 1866da, Baltimoreda yapýlan kongrede, Amerikan
iþçi hareketinin önde gelen kiþilerinden William Sylvisin etkin yardýmlarýyla kuruldu.
Kurulduðu ilk günden itibaren Uluslararasý Ýþçi Brliðini destekledi ve 1870te de ona
katýlma kararý aldý. Ama bu karar yaþama geçirilemedi. Ulusal Ýþçi Birliðinin önderleri,
çok geçmeden, banka sistemini kaldýrmayý ve devletin ucuz kredi saðlamasýný
amaçlayan ütopik para reformu projelerine kapýldýlar. 1870-71de, iþçi sendikalarý
Ýþçi Birliðinden ayrýldýlar ve 1872de de Birliðin varlýðý fiilen son buldu. Eksikliklerine
karþýn, bu Birlik, iþçi örgütlerininbaðýmsýz bir politika gütmeleri konusunda, zenci
iþçilerle beyaz iþçiler arasýnda dayanýþmanýn saðlanmasý konusunda ve sekiz saatlik
iþgünü ve çalýþan kadýnlarýn haklarý konusunda önemli bir rol oynamýþtýr. -187.
90
Shoddy-aristokratlar.  Ýç savaþ sayesinde kýsa zamanda zenginleþen kimseler için kullanýlan bir Amerikan deyimi. -188.
91
Engels, Almanyada Köylü Savaþýnýn ikinci baskýsýna Þubat 1870de yazdýðý önsözde, 1848den beri ülkenin iktisadi ve siyasal yaþamýnda meydana gelmiþ
olan deðiþiklikleri ve Almanya tarihinin bu dönemi içerisinde farklý sýnýflarýn ve
partilerin oynadýklarý rolü tahlil etmektedir. Kendisinin ve Marksýn 1848-49 Devrimlerinin deneyimlerine dayanarak bazý yapýtlarýnda fýrmüle etmiþ olduklarý poreletarya ile köylülük arasýndaki ittifaklarýn zorunluluðu konusuna iliþkin önemli teorik ve
siyasal sonuçlara ulaþmaktadýr. Engels köylülüðü bir bütün olarak ele almamak
gerektiðini ortaya koymakta ve köylülüðün hangi kesimlerinin ve hangi nedenlerden
ötürü devrimci mücadelede proletaryanýn müttefiki durumuna gelebileceðini tahlil
ediyor. Almanyada Köylü Savaþýnýn 1874teki üçüncü baskýsýný hazýrlarken, En-gels,
1870 baskýsýnýn önsözüne sosyalist ve iþçi sýnýfý hareketinde teorinin önemine iliþkin
önemli notlar eklemiþtir. Lenin bu notlar konusunda hem pratik yönden hem de
siyasal yönden güçlü hale gelmiþ bulunan Alman iþçi sýnýfý hareketine öðütler diye
sözetmektedir. (V. Ý. Lenin, Ne Yapmalý?, Sol Yayýnlarý, Ankara 1977, s.35.) Bu ek
notlarda, Engels, proleter partinin tarihsel görevini ancak kendisini devrimci bir teori
ile donatma halinde yerine getirebileceði düþüncesini ortaya koymaktadýr. Teoriyi
durmadan incelemeyi parti önderlerinin görevi olarak görüyor. Ayrýca, yýðýnlara
proleter enternasyonalizm ruhunun aþýlanmasý gereðini vurguluyor.
Önsöze yapýlan ek, iþçi sýnýfýnýn ve partisinin mücadelesinin niteliði, görevleri
ve biçimleri konusunda belli baþlý teorik talimatlar içeriyor. Engels bu mücadelenin
verilmesi gereken birbirleriyle iliþkili üç cephe belirliyor: teorik, siyasal ve pratik
iktisadi alanlar. Marks ve Engels, çalýþan yýðýnlarýn kendilerinden yana kazanýlmasýný
Alman Ýþçi Partisinin baþlýca görevi saymýþlardýr. -190, 199.
92
Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Ökonomische Revue  Marks ve Engels
tarafýndan Aralýk 1849da kurulmuþ ve yayýnýna Kasým 1850ye kadar devam etmiþ
olan bir dergi. Komünist Birliðin teorik ve siyasal organýydý, Hamburgda basýlýyordu.
Altý sayý çýkmýþtýr. Yayýnýna polis baskýsý ve mali sýkýntý yüzünden son verilmiþtir. -190.
93
W. Zimmermann, Allgemeine Geschichte des grossen Bauern-krieges,
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Stuttgart (1841-1843).
99
Sadova çarpýþmasý (Königgrätz çarpýþmasý olarak da bilinir), 3 Temmuz
1866da olmuþtur. 1866 Avusturya-Prusya savaþýnda bir dönüm noktasý olmuþ ve
savaþý sona erdirmiþtir. - 229.
101
Sedan çarpýþmasýnda, Napoléon III yönetimindeki Fransýz ordusu, Prusya
birlikleri karþýsýnda yenik düþmüþ ve 2 Eylül 1870de teslim olmuþtu. Ýmparator ve
komutanlar 5 Eylül 1870ten 19 Mart 1871e kadar Cassel yakýnlarýndaki Wilhelmsköhede esir olarak alýkonulmuþtur. Sedan yenilgisi Ýkinci Cumhuriyetin çöküþünü
hýzlandýrmýþ ve 4 Eylül 1870te Fransada cumhuriyetin ilân edilmesine yolaçmýþtýr.
Ulusal savunma hükümeti diye anýlan yeni bir hükümet kurulmuþtur. -199, 217, 232,
243.
103
Prusyanýn baþýný çektiði Kuzey Alman Birliði ya da Konfederasyonu, 19
devletten ve Kuzey ve Merkezi Almanyanýn üç kentinden oluþuyordu; Bismarckýn
tavsiyesi üzerine 1867de kurulmuþtur. Bu Konfederasyonun kuruluþu Almanyanýn,
Prusyanýn egemenliði altýnda birleþtirilmesinde en belirleyici adým olmuþtur. Alman
Ýmparatorluðunun kurulmasý sonucu, bu Konfederasyonun varlýðý 1871de son buldu.
-200, 236.
105
1873-74 iktisadi bunalýmý. -202.
108
Birinci Enternasyonalin Rus Kesimi, bir grup Rus mültecisi tarafýndan büyük devrimci demokratlardan Çerniþevski ve Dobrolyubovun düþünceleriyle
geliþmiþ genç demokratlar, üniversite öðrencileri tarafýndan- 1870 ilkyazýnda Ýsviçrede
kuruldu. Enternasyonalin üyesi olan A. A. Serno-Solovyoviç bu kesimin
örgütlenmesinde önemli bir rol oynamýþtýr. 12 Mart 1870te, Rus Kesiminin Komitesi,
programýný ve tüzüðünü Genel Konseye gönderdi ve Marxa da bir mektup yazarak
kendisinden Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Genel Konseyinde onlarý temsil etmesini istedi.
Rus Kesimi, programýnda görevlerini þöyle saptýyordu: 1° Rusyada, bütün akýlcý
yollarla ... Uluslararasý Birliðin düþüncelerini ve ilkelerini yaymak. 2° Rus iþçi sýnýfý
yýðýnlarý arasýnda uluslararasý kesimlerin oluþmasýný teþvik etmek. 3° Rusyanýn çalýþan
sýnýflarýyla Batý Avrupanýnkiler arasýnda saðlam dayanýþma baðlarýnýn kurulmasýna
yardýmcý olmak ve karþýlýklý yardýmlaþmayla, ortak kurtuluþ hedeflerine daha baþarýlý
bir biçimde ulaþýlmasýný kolaylaþtýrmak. (Narodnoye Dyelo, n° 1, 15 Nisan 1870.)
22 Mart 1870te yapýlan Genel Konsey toplantýsýnda, Rus kesimi Enternasyonale kabul edildi ve Marx bu kesimin Genel Konseydeki temsilcisi olmayý kabul etti.
Rus kesiminin üyeleri N. Utin, A. Trusov, Y. Barteneva, G. Bartenev, Y. Dmitri-yeva, A.
Korvin-Krukovskaya, Ýsviçre ve uluslararasý iþçi sýnýfý hareketine etkin bir biçimde
katýldýlar. Rus kesimi Rusyadaki devrimci hareketle baðlar kurmaya çalýþtý. 1872de
varlýðý son buldu. -207.
109
Gizli Yazýþma, bakunincilerin Enternasyonal içerisinde Genel Konseye,
Marxa ve yandaþlarýna karþý mücadelelerini yoðunlaþtýrdýklarý sýralarda, 28 Mart 1870
dolaylarýnda, Marx tarafýndan yazýlmýþtýr. Daha 1 Ocak 1870te, Genel Konsey,
olaðanüstü toplantýsýnda, bu konuya iliþkin olarak bakunincilerin çok etkin olduklarý
Ýsviçrenin Fransýzca konuþan kesiminin Federal Konseyine hitaben (gene Marx
tarafýndan kaleme alýnmýþ) özel bir tamim yayýnlamýþtý. Bu tamimin metni Belçikaya
ve Fransaya da iletilmiþti. Bunun tam metni, Marxýn, Almanya sekreteri olarak,
Alman Sosyal-Demokrat Partisi Komitesine gönderdiði Gizli Yazýþmanýn içerisinde
yeralýyordu.
Bu ciltte Gizli Yazýþmanýn 4. ve 5. maddeleri yeralýyor. Bu maddeler, Genel
Konseyin, Ýngiliz iþçi sýnýfýna ve Ýrlanda ulusal kurtuluþ hareketine karþý tavrýný
göstermektedir. Bakunincilerin özellikle saldýrdýklarý maddeler bunlardý.
Ýngiliz iþçi sýnýfý hareketinin uluslararasý proletaryanýn genel mücadelesinde
o sýra oynadýðý rolü, ve Genel Konseyin Ýngiliz iþçi sýnýfý hareketine önderlik etme
gereðini gözönünde bulunduran Marx, 4. maddede, öteki ülkelerde olduðu gibi
Ýngilterede de, Enternasyonalin bir Federal Konseyini kurmanýn neden uygun olma-
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dýðýný açýklamaktadýr.
5. maddede, Ýrlanda ve Ýngiltere örneklerini kullanarak, köle halklarýn kurtuluþ
mücadelesiyle proleter devrimi arasýndaki baðý, ezilen uluslarýn proletaryanýn doðal
müttefikleri olarak oynadýklarý rolü göstermektedir. -209.
110
LEgalite.  Enternasyonalin Latin Federasyonunun Ýsviçrede çýkan haftalýk organý; Aralýk 1868den Aralýk 1872ye kadar Fransýzca olarak Cenevrede
yayýnlanmýþtýr. Bir süre Bakuninin etkisi altýnda kaldý. Ocak 1870te, Latin Federal
Konseyi, bakunincileri yazýkurulundan uzaklaþtýrmayý baþardý ve, bundan sonra da,
gazete, Enternasyonalin Genel Konseyinin izlediði politikayý desteklemeye baþladý. 209, 305, 512.
111
The Pall Mall Gazette.  1865ten 1920ye kadar çýkan günlük bir Londra
gazetesi; 1860larda ve 1870lerde eðilimi tutucuydu; Marx ve Engels Temmuz 1870ten
Haziran 1871e kadar bu gazeteye yazýlar yazmýþlardýr.
The Saturday Review of Politics, Literature, Science, and Art.  1855ten 1938e
kadar Londrada yayýnlanmýþ olan tutucu bir haftalýk Ýngiliz gazetesi.
The Spectator.  Liberal eðilimli bir haftalýk Ýngiliz gazetesi, 1821den itibaren
Londrada çýkmaya baþlamýþtýr.
The Fortnightly Review.  Tarih, felsefe ve yazýn konularýnda yayýn yapan bir
burjuva-liberal Ýngiliz dergisi; 1865ten 1934e kadar bu ad altýnda yayýnlanmýþtýr. 210, 293.
112
Toprak ve Emek Birliði.  Genel Konseyin de katýlmasýyla Ekim 1869da
Londrada kuruldu. Programýnda þu istemler yer alýyordu: topraðýn ulusallaþtýrýlmasý,
iþgününün kýsaltýlmasý, genel oy hakký ve tarým kolonilerinin kurulmasý. Ama 1870
güzünde, burjuva unsurlar Birlik içinde egemen duruma geldiler ve 1872de Birliðin
Enternasyonal ile olan bütün baðlarý koptu. -210.
113
Burada 1 Ocak 1870te yürürlüðe girmiþ olan Britanya-Ýrlanda Birliðine
deðiniliyor. Bu Birlik, Ýrlandanýn egemenliðinin son kýrýntýlarýný da yoketmiþ, Ýrlanda
parlamentosunu daðýtmýþ ve Ýrlandanýn Britanya tarafýndan kesinlikle
köleleþtirilmesine yolaçmýþtýr. -211.
114
Fransada Ýç Savaþ.  Bilimsel komünizmin en önemli yapýtlarýndan biridir. Bu yapýtta marksist öðretinin sýnýf mücadelesi, devlet, devrim ve proletarya
diktatörlüðüne iliþkin savlarý, Paris Komünü deneyimi temel alýnarak daha da
geliþtirilmiþtir. Bütün ülkelerin iþçilerini komüncülerin yiðit mücadelelerinin niteliði
ve dünya çapýndaki önemi konusunda aydýnlatmak ve komüncülerin bu tarihsel
deneyimlerinin tüm proletaryaya yayýlmasý amacýyla Enternasyonalin Genel Konseyi
tarafýndan Birliðin Avrupadaki ve Birleþik Devletlerdeki tüm üyelerine bir çaðrý olarak
kaleme alýnmýþtý.
Marx, bu yapýtýnda, Louis Bonaparteýn 18 Brumaireinde ortaya koymuþ
olduðu proletaryanýn burjuva devlet makinesini, mekanizmasýný parçalamasý gerektiði yolundaki düþüncesi (bkz: Marx, Engels, Seçme Yapýtlar, 1, Sol Yayýnlarý, Ankara
1976, s. 472-588) daha da geliþtirmiþtir. Marx þu sonuca varmaktadýr: Ýþçi sýnýfý
mevcut devlet makinesini olduðu gibi almak ve onu kendi amaçlarý için kullanmakla
yetinemez (bkz: bu cildin 260. sayfasý). Proletarya, onu parçalamak ve onun yerine
Paris Komünü türünde bir devlet koymak zorundadýr. Marxýn proletarya
diktatörlüðünün devlet biçimi olarak Paris Komünü türünden bir devlet görüþü,
kendisinin devrimci teoriye yaptýðý yeni katkýnýn özünü oluþturur.
Marxýn Fransada Ýç Savaþý çok büyük sayýlarda basýlmýþ ve okunmuþtur.
1871de ve 1872de birkaç dile çevrilmiþ ve çeþitli Avrupa ülkelerinde ve ABDnde
yayýnlanmýþtýr. - 213, 241.
115
Bu giriþ, Marxýn yapýtýnýn, 1891de, Almanya Sosyal-Demokrat Partisi
tarafýndan, Paris Komününün 20. yýldönümü nedeniyle yayýmlanmýþ bulunan Almanca üçüncü baskýsý için Engels tarafýndan yazýlmýþtýr. Engels, Paris Komünü deneyi
ile onun Fransada Ýç Savaþta Marx tarafýndan yazýlan teorik genelleþtirilmesinin
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tarihsel anlam ve önemini belirttikten sonra, özellikle Komün üyesi blankiciler ve
prudoncularýn etkinliði üzerinde durarak, Paris Komünü tarihi ile ilgili bazý eklemelerde
bulunmaktadýr. Engels bu baskýya Marxýn yazdýðý Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel
Konseyinin Fransýz-Prusya Savaþýna iliþkin birinci ve ikinci çaðrýlarý da dahil etmiþtir.
Bu iki çaðrý deðiþik dillerde yapýlan daha sonraki basýmlarda da yer almýþlardýr. - 213.
116
Sözkonusu olan, Alman halkýnýn, Napoléon egemenliðine karþý ulusal
kurtuluþ savaþýdýr (1813-1814). - 214.
117
Alman gerici çevreleri, napolyoncu Fransaya karþý savaþlarý izleyen
dönemde, Alman devletlerindeki gerici rejime karþý çýkan ve Almanyanýn
birleþtirilmesini isteyerek siyasal gösteriler düzenleyen muhalefet hareketi üyelerine
demagog adýný veriyorlardý. Bu hareket esas olarak aydýnlardan ve öðrencilerden
oluþuyordu ve bunlar devlet yetkilileri tarafýndan amansýzca cezalara çarptýrýlýyorlardý.
- 214, 356.
118
Sosyalistlere karþý olaðanüstü yasa, Almanyada 21 Ekim 1878de kabul
edildi. Tüm sosyal-demokrat örgütler, iþçi yýðýn örgütleri, iþçi basýný yasaklandý, sosyalist
yayýnlara elkondu, sosyal-demokratlar baský altýna alýndý. Ýþçi hareketinin baskýsý
altýnda, 1 Ekim 1890 günü bu yasa kaldýrýldý. - 214.
119
Belleville.  Ayný adý taþýyan bir tepe üzerinde kurulmuþ bulunan ve Komünün son savunma yeri olan Paris iþçi mahallesi. - 215.
120
Sözkonusu edilen Fransadaki Temmuz 1830 burjuva devrimidir. - 216.
121
Sözkonusu edilenler lejitimistler (meþruiyetçiler), orleancýlar ve bonapartçýlardýr.
Lejitimistler, 1792de devrilen Bourbonlarýn yandaþlarý, büyük toprak soyluluðu ile yüksek din adamlarý katmanýnýn çýkarlarýný temsil ediyorlardý; parti, 1830da,
bu hanedanýn ikinci diriliþinden sonra oluþtu. Ýkinci Ýmparatorluk boyunca (18521870), halk desteðinden yararlanmayan lejitimistler, siyasal yergiler yayýmlamakla
yetindiler; yeniden etkinliðe 1871de, karþý-devrimci güçlerin Paris Komününe karþý
genel seferberliði sýrasýnda geçtiler.
Orleancýlar, Temmuz 1830 devriminden sonra iktidara gelen ve 1848de
devrilen, Bourbonlar hanedanýnýn küçük kolu olan Orléans ailesi yandaþlarý; bunlar
mali aristokrasi ile büyük burjuvazinin çýkarlarýný temsil ediyorlardý.
Bonapartçýlar, Birinci (1804-1814) ve Ýkinci Ýmparatorluðun yýkýlmasýndan
sonra, Fransada Bonapartelar hanedanýnýn yeniden kurulmasý yandaþlarý. - 216,
238.
122
Burada sözkonusu olan, bonapartçý Ýkinci Ýmparatorluðun baþlangýcýný
belirleyen ve Louis Bonaparteýn gerçekleþtirdiði 2 Aralýk 1851 hükümet darbesidir. 216.
123
Birinci Cumhuriyet, Büyük Fransýz Burjuva Devrimi sýrasýnda, 1792de ilân
edilmiþ, ve sonradan bunun yerini Napoléon Bonaparteýn Birinci Ýmparatorluðu (180414) almýþtýr. - 217.
124
1866 Avusturya-Prusya Savaþý, Prusyanýn zaferi ile, bu iki ülke arasýndaki
uzun bir yarýþmaya son verdi ve Prusyanýn desteði altýnda Almanyanýn birleþmesini
önceden belirledi. Prusya, Ýtalya ile ittifak kurduðundan, birçok Alman devleti
Avusturyanýn yanýndaydý. Prag Barýþ Antlaþmasý uyarýnca, Avusturya SchleswigHolstein dükalýðý üzerindeki haklarýný Prusyaya devrediyor, ona önemsiz bir ödenti
ödüyor ve Venediki de Ýtalyaya býrakýyordu. Viyana kongresi tarafýndan 1815te
kurulan ve otuzdan çok Alman devletini biraraya getiren Cermen Konfederasyonu
daðýlýyor, ve onun yerine, Avusturya olmaksýzýn, ve Prusyanýn desteði altýnda, KuzeyAlmanya Konfederasyonu kurulmuþ bulunuyordu. Prusya, Hanover krallýðýný, HessenKassel seçici prensliðini, Nassau Büyük-Dükalýðýný ve Frankfurt-an-Main özgür kentini
kendine katýyordu. - 217.
125
Burada sözkonusu olan þey, Versaillesda 26 Þubat 1871 günü bir yanda
Thiers ve Jules Favre, ve öte yanda da Bismarck olmak üzere imzalanmýþ bulunan

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

409

Fransa ve Almanya arasýndaki barýþýn hazýrlýklarýdýr. Fransa, Almanyaya Alsas ile
Lorenin doðusunu býrakýyordu ve 5 milyar franklýk bir savaþ ödentisi ödeyecekti;
para ödenene deðin, ülkenin bir bölümü Alman iþgali altýnda kalacaktý. Kesin barýþ
antlaþmasý 10 Mayýs 1871 günü Frankfurt-an-Mainde imzalandý. - 218, 250, 352.
126
Mareþal Bazaine birlikleri, Ekim 1870te, kenti kuþatan Alman birlikleri
karþýsýnda, Metzde teslim oldular. Daha sonra, Metzde (ve Sedanda) tutsak olan
Fransýz askerleri, Paris Komününün kanlar içinde bastýrýlmasý için kullanýldýlar. - 221.
127
Olanakçýlar.  Fransýz sosyalist hareketi içinde, 1882de Fransa Sosyalist
Partisinin bölünmesine yolaçan Brousse ve Malon tarafýndan yönetilen oportünist
akým. Bu akýmýn liderleri, sadece elde edilmesi olanaklý olan þeyi elde etme yolundaki reformist ilkeyi benimsemiþlerdi; takma adlarý da burdan gelir. - 223.
128
Engelsin Giriþinin, Alman sosyal-demokrasisinin teorik dergisi olan Neue
Zeitdaki ilk yayýmlanýþý sýrasýnda, yazýkurulu, metinde bir deðiþiklik yapmakta sakýnca
görmedi: elyazmasýnýn son paragrafýnda kullanýlan sosyal-demokrat hamkafa deyimi
yerine Alman hamkafa deyimi kondu. Engels bu keyfi deðiþikliði onaylamadýðýný
bildirdi, ama büyük bir olasýlýkla bu yapýtýn ayni zamandaki yayýmlarýnda ayrýlýk
görmek istemediðinden, ayrý basýmda deðiþtirilen sözcüklere dokunmadý. Bu baskýda
asýl metne uyulmuþtur. - 226.
129
Fransýz-Alman savaþýnýn patlak vermesinden hemen sonra Genel Konseyin
talimatý üzerine Marx tarafýndan yazýlan ve Enternasyonalin bu savaþ karþýsýndaki
tavrýný ortaya koyan Birinci Çaðrý ve gene Marxýn Eylül 1870te kaleme aldýðý Ýkinci
Çaðrý, iþçi sýnýfýnýn militarizm karþýsýndaki tavrýný ve Marx ve Engelsin haksýz savaþlara
karþý ve proleter enternasyonalizmi ilkelerinin uygulanmasý için yürüttükleri
mücadeleyi yansýtýr. Marx, bu çaðrýlarda, egemen sýnýflarýn kendi çýkarlarý için
giriþtikleri istilâ savaþlarýnýn toplumsal nedenlerine iliþkin kendi öðretisinin en önemli
önermelerine inandýrýcý kanýtlar getirmiþ ve bu savaþlarýn ayný zamanda devrimci
iþçi sýnýfý hareketini de bastýrmayý amaçladýðýna iþaret etmiþtir. Özellikle Alman ve
Fransýz iþçilerinin çýkarlarýnýn birliðini vurgulamýþ ve onlarý her iki ülkenin egemen
sýnýflarýnýn saldýrgan politikasýna karþý birleþmeye çaðýrmýþtýr.
Birinci çaðrýda Marx, iþçi egemenliðinin kurulmasýnýn bütün savaþlara son
vereceðine ve uluslar arasýnda barýþýn saðlanmasýnýn, geleceðin komünist toplumunun
büyük enternasyonalist ilkesi olacaðýna iþaret etmiþtir. - 227, 232.
130
Plebisit, yýðýnlarýn imparatorluk karþýsýndaki tutumlarýný sözümona belirlemek amacýyla, Mayýs 1870te Napoléon III tarafýndan yaptýrýldý. Sorular öyle
düzenlenmiþti ki, kiþinin bütün demokratik reformlara karþý çýkmaksýzýn Ýkinci Ýmparatorluðun politikasýna karþý olduðunu ifade etmesi olanaksýzdý. Enternasyonalin
Fransadaki kesimleri bu demagojik manevrayý teþhir ettiler ve üyelerine oylamaya
katýlmama talimatý verdiler. Plebisitin arifesinde, Paris Federasyonunun üyeleri Napoléon IIIe karþý komplo hazýrladýklarý gerekçesiyle tutuklandýlar. Bu gerekçe, hükümet tarafýndan Fransanýn çeþitli kentlerindeki Enternasyonal üyeleri hakkýnda
soruþturmalar açmak ve onlarý tedirgin etmek için kullanýldý. Paris Federasyonu
üyelerinin 22 Haziran 1870ten 1 Temmuza kadar süren yargýlanmalarý sýrasýnda,
komplo hazýrlama iddiasýnýn temelsizliði bütünüyle açýða çýktý; buna karþýn, Enternasyonal üyelerinden bazýlarý salt Uluslararasý Ýþçi Birliðinin üyeleri olduklarý için hapis
cezalarýna çarptýrýldýlar. Fransa iþçi sýnýfý, verilen bu cezalarý yýðýnsal bir biçimde
protesto etti. - 227.
131
Fransýz-Alman savaþý 19 Temmuz 1870te baþladý. - 228.
132
Le Réveil.  Sol cumhuriyetçilerin organý (ilkin haftalýk, sonra 1869 Mayýsýndan baþlayarak günlük). Pariste 1868 Temmuzundan 1870 Ocaðýna kadar yayýmlandý. Ekim 1870te, ulusal savunma hükümetine karþý konum aldý. - 228.
133
Le Marseillaise.  Sol cumhuriyetçilerin organý; Ekim 1869dan Eylül 1870e
deðin Pariste günlük olarak çýktý. Enternasyonalin çalýþmalarý ve iþçi hareketi üzerine
bilgiler yayýmladý. - 229.
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134
On Aralýk Derneði (koruyucusu Louis Bonaparteýn, 10 Aralýk 1848 günü
cumhurbaþkanlýðýna seçilmesini anýmsatmak için böyle adlandýrýlmýþtýr), 1849 yýlýnda kurulan ve her þeyden önce toplumdaki yerini yitirmiþ siyasal serüvenci militarist
çevrelerin temsilcileri, vb. gibi öðelerden bileþik gizli bonapartçý dernek sözkonusu
ediliyor. Kasým 1850de biçimsel olarak daðýtýldýktan sonra da, dernek, etkinliðini
sürdürdü: üyelerinden bazýlarý bonapartçý bir propaganda yürüttü ve 2 Aralýk 1851
hükümet darbesine katýldý. Marx, Louis Bonaparteýn 18 Brumairei adlý yapýtýnda On
Aralýk Derneði üzerine ayrýntýlý bir betimleme yapar.
Louis Napoléon Bonaparteýn serüvenci planlarýný desteklemek üzere, polisin
elbirliði ile, 15 Temmuz 1870 günü þovence bir gösteri düzenlemiþti. - 229.
135
Almanya, 1806 Aðustosuna deðin, 10. yüzyýlda kurulmuþ ve imparatorun
yüce iktidarýný tanýyan feodal prenslikler ile özgür kentlerden oluþan Kutsal RomaCermen Ýmparatorluðunun bir parçasý idi. - 233.
136
Brandebourg Seçici Prensliði, 1618 yýlýnda, 16. yüzyýlda tötonik ve Polonya
krallýðýna baðýmlý topraklar ile kurulmuþ bulunan Prusya dükalýðý (Doðu Prusya) ile
birleþti. Prusya dükasý olan Brandebourg Seçici Prensi, 1657ye deðin Polonya baðýmlýsý
kaldý; o tarihte, Prusya yurtluklarý üzerindeki egemenlik haklarýnýn tanýnmasýný
saðlamak için, Polonyanýn Ýsveçe karþý savaþtaki güçlüklerinden yararlandý. - 234.
137
Burada, Avrupa devletlerinin Fransaya karþý kurduklarý ilk koalisyonun bir
üyesi olan Prusyanýn 5 Nisan 1795 günü Fransýz Cumhuriyeti ile ayrý olarak imzaladýðý
Basle Antlaþmasýna deðiniliyor. - 234.
138
Tilsit Antlaþmasý, napolyoncu Fransa ile, savaþý yitiren Fransýz düþmaný
dördüncü koalisyon üyeleri olan Rusya ve Prusya arasýnda, 7-9 Temmuz 1807de
imzalandý. Barýþ koþullarý, topraklarýnýn büyük bir bölümünün budandýðýný gören
Prusya için son derece aðýrdý. Rusya hiç bir toprak yitimine uðramýyor, ama Fransanýn
Avrupadaki konumlarýnýn güçlenmesini kabul etme ve Ýngilterenin kýta ablukasýna
katýlma zorunda kalýyordu. Napoléon I tarafýndan dayatýlan yaðma barýþý Alman halký
arasýnda büyük bir hoþnutsuzluða yolaçtý ve napolyoncu egemenliðe karþý 1813te
baþlayan kurtuluþ hareketi için ortamý hazýrladý. - 235.
139
Tötonlar, cermanik kökenli eski halklar; adlarý bazan genel olarak Almanlarý adlandýrmak için kullanýlýr. Marx burada bu sözcüðün Alman milliyetçileri tarafýndan kullanýlmasýna alaylý bir anýþtýrmada bulunuyor. - 236.
140
Ekim 1865te, Biarritzdeki bir görüþme sýrasýnda, Bismarck, Napoléon
IIIten, Prusya ile Ýtalya arasýnda bir ittifak ve Prusya ile Avusturya arasýnda da bir
savaþ için Fransanýn onayýný saðladý. Napoléon III, Prusyanýn bir bozguna uðramasý
durumunda, çatýþmaya kendi yararýna katýlabilmeyi hesaplýyordu.
Fransa ile Prusya arasýndaki 1870-1871 savaþýnýn baþýnda, Rusya Dýþiþleri
Bakaný Gorçakov, Berlinde Bismarck ile kendisi arasýnda yapýlan görüþmeler sýrasýnda, ülkesinin, savaþ durumunda, Prusya karþýsýnda iyi dilekli bir yansýzlýk izleyeceðini, ve Avusturya üzerinde diplomatik bir baský uygulayacaðýný açýkladý; Prusya
hükümeti de, kendi payýna, Rusyanýn Doðu siyasetini engellemeyeceðine söz verdi.
- 236.
141
Marx, Napoléon egemenliðinin yýkýlmasýndan sonra, Almanyada gericiliðin
kazandýðý zafere anýþtýrmada bulunuyor. Napoléon Ie karþý, birçok Avrupa ülkesi
halklarý ile birlikte Alman halkýnýn geniþ katmanlarýnýn katýldýklarý kurtuluþ savaþý
sonuçlarýndan yararlananlar, Avrupanýn, gerici soylulukça desteklenen mutlaki-yetçi
devlet baþkanlarý oldular. Avrupa ülkelerinin yazgýlarý, baþýnda Avusturya, Prusya ve
Rusya bulunan Kutsal-Ýttifak üyesi hükümdarlarýn ellerine verildi. Almanyada feodal
parçalanma varlýðýný sürdürdü, feodal mutlakiyetçi rejim güç kazandý, soyluluðun
tüm ayrýcalýklarý korundu, köylülerin sömürü ve baðýmlýlýðý daha da pekiþti. - 238.
142
Marx, Ýngiliz iþçilerinin, Fransýz Cumhuriyetinin tanýnmasý için 4 Eylül 1870te
ilân edilen hareketini gözönünde tutuyor. 5 Eylülden baþlayarak, Londra, Birmingham,
Newcastle ve baþka bazý kentlerde, katýlanlarýn Fransýz halkýna karþý sempatilerini
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dýþavurduklarý, önergeler ve dilekçeler aracýyla Ýngiliz hükümetinin Fransýz
Cumhuriyetini hemen tanýmasýný istedikleri miting ve gösteriler düzenlendi.
Enternasyonal Genel Konseyi, Fransada cumhuriyetin tanýnmasý hareketinin
örgütlenmesine doðrudan doðruya katýldý. - 239.
143
Marx, burada, devrimci Fransaya karþý 1792de savaþ açmýþ olan feodal
monarþiler koalisyonunun kurulmasýnda Ýngilterenin oynadýðý etkin role ve Louis
Bonaparteýn 2 Aralýk hükümet darbesi ile kurulmuþ olan Fransadaki bonapartçý
rejimi ilk tanýyanýn Ýngiliz oligarþisi olmasý durumuna deðiniyor. - 239.
144
Sanayici Kuzey ile köleci Güney arasýndaki Amerikan Ýç Savaþý sýrasýnda
(1861-65) Ýngiliz burjuva basýný Güneyden yana olmuþ, yani köle sahipliði sistemini
savunmuþtur. - 240.
145
Journal Officiel de la Republique Française.  Paris Komününün 20 Mart21 Mayýs 1871 tarihleri arasýnda çýkan resmi organý; bu gazete Fransýz Cumhuriyetinin Pariste 5 Eylül 1870ten itibaren yayýnlanmaya baþlayan resmi organýnýn adýný
deðiþtirmemiþtir (Paris Komünü sýrasýnda Versaillesdaki Thiers hükümeti de ayný
baþlýk altýnda bir gazete çýkarmýþtýr). 30 Mart tarihli sayýsý Journal Officiel de la
Commune de Paris adý ile çýkmýþtýr. Simon Guiodun mektubu gazetenin 25 Nisan
1871 tarihli sayýsýnda yayýnlanmýþtýr. - 243.
146
28 Ocak 1871de, Favre, ulusal savunma hükümeti adýna, Parisin
ateþkesmesi ve teslimi konusunda Bismarckla bir antlaþma imzaladý. Bu, Fransanýn
ulusal çýkarlarýna ihanet demekti. Bu antlaþmayla Favre, Prusyalýlarýn dayattýklarý
aþaðýlayýcý koþullarý kabul ediyordu: 200 milyon franklýk savaþ tazminatýnýn iki hafta
içinde ödenmesi, Paris istihkâmlarýnýn büyük bir kýsmýnýn teslimi ve Paris ordusunun
sahra toplarýnýn ve cephanesinin Prusyalýlara býrakýlmasý. - 243.
147
Capitulards.  1870-71 kuþatmasý sýrasýnda Parisin teslim edilmesinden
yana olanlara verilen horgörücü bir takma ad. Sonralarý teslimiyetçiliði savunan
herkese bu ad verilmiþtir. - 243.
148
LEtentard.  Bonapartçý eðilimli gazete; 1866-1868 arasýnda Pariste yayýmlandý. Gazetenin finansmanýna kaynak hizmeti gören hileli iþlemlerin açýða çýkmasý
üzerine, kapandý. - 244.
149
Fransada 1852 yýlýnda anonim þirket olarak kurulmuþ bulunan büyük
banka, Société générale du Crédit Mobilier. Bu bankanýn gelirlerinin baþlýca kaynaðýný
senetler üzerine spekülasyon oluþturuyordu. Crédit Mobilier, Ýkinci Ýmparatorluk
yönetici çevreleri ile sýký bir baðlýlýk içinde idi. Þirket, 1867de iflâs etti ve 1871de
kesin olarak tasfiye edildi. Marx New York Daily Tribune gazetesinde yayýmlanan
birçok makalede Crédit Mobiliernin içyüzünü ortaya koydu. - 244.
150
LElecteur Libre.  Pariste 1868-1871 arasýnda yayýmlanan sað cumhuriyetçilerin organý haftalýk (sonra, Fransýz-Alman savaþýnýn baþlamasý üzerine günlük)
gazete; 1870-1871de, ulusal savunma hükümeti maliye bakanlýðýna baðlandý. - 244.
151
14 ve 15 Þubat 1831 günleri, Pariste, dük de Berrynin anýsýna yapýlan
dinsel bir törenin yolaçtýðý lejitimist gösteriye karþý protesto olarak, kalabalýk bir yýðýn
Saint-Germain-lAuxerrois kilisesi ile baþpiskopos , Monsenyör Quélenin sarayýný
yaðma etti. Kilise ve Baþpiskoposluðun yaðma edilmesinde hazýr bulunan Thiers,
Ulusal Muhafýzýn yýðýna engel olmamasýný öðütledi.
1832de, o zaman içiþleri bakaný olan Thiersnin buyruðu üzerine, Fransa
tahtýnda hak ileri süren lejitimist dük de Chambordun annesi düþes de Berry
tutuklandý ve gizli evliliðini kulaktan kulaða yaymak ve siyasal bakýmdan onu böylece
lekelemek ereði ile, alçaltýcý bir týbbi muayeneden geçirildi. - 245.
152
Marx, (o zaman içiþleri bakaný olan) Thiersnin, Paris halkýnýn, 13-14 Nisan
1834 günleri, Temmuz monarþisine karþý, (gizli insan Haklarý Derneði tarafýndan
yönetilen) ayaklanmasýnýn bastýrýlmasýndaki aþaðýlýk rolüne anýþtýrmada bulunuyor.
Bu bastýrmaya, Transnonain sokaðýndaki bir evde oturanlarý öldüren ordu tarafýndan
gösterilen kandökücülük de eþlik etti.
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Eylül yasalarý.  Fransýz hükümeti tarafýndan Eylül 1835te yayýmlanan gerici
yasalar. Bu yasalar sendika ve baþka topluluklarýn kurulma haklarýný kýsýtlýyor ve
basýna karþý sert önlemler getiriyorlardý. Bu arada basýn için mali teminat akçalarýnýn
artýrýlmasýný, ve özel mülkiyet ile yürürlükteki rejime karþý her türlü karþýçýkýþ için de
hapis ve aðýr para cezalarýný öngörüyorlardý. - 245.
153
1841 Ocaðýnda, Thiers, milletvekilleri meclisine, Paris yöresinde bir
pekiþtirme kuþaðýnýn kurulmasý yolunda bir tasarý sundu. Devrimci demokratik
çevreler, bu tasarýyý halk hareketlerini ezmeye yönelik bir hazýrlýk önlemi olarak
gördüler. Thiers tasarýsýnýn, iþçi mahalleleri yakýnýnda son derece güçlü istihkâmlar
kurulmasýný öngördüðü belirtiliyordu. - 245.
154
1848 Ocaðýnda, Napoli kralý Ferdinand IInin (sonradan ayný yýlýn güzünde
Messinanýn bombalanmasý nedeniyle kral Bomba adý takýlan Ferdinand IInin)
birlikleri, Ýtalyan devletlerinde 1848-1849 burjuva devriminin baþlama iþareti hizmetini görecek olan halk ayaklanmasýný bastýrmak için Palermoya karþý topçu ateþi
açmýþlardý. - 246.
155
Nisan 1849da, Avusturya ve Napolinin müttefiði olan Fransa, Roma
Cumhuriyetini ezmek ve orada papanýn cismani iktidarýný yeniden kurmak için, Roma
Cumhuriyetine karþý bir müdahale örgütledi. Roma kuþatýldý ve Fransýz topçusunun
zorlu bir bombalanmasýna uðradý; kahramanca bir dirence karþýn, Roma Cumhuriyeti
yýkýldý ve ölümsüz kent Fransýz birlikleri tarafýndan iþgal edildi. - 246.
156
Düzen Partisi.  Tutucu büyük burjuvazinin 1818de kurulmuþ bir partisi.
Bu parti Fransýz monarþistlerinin iki hizbinin koalisyonu halindeydi  meþruiyetçilerin
ve orleancýlarýn; 1849dan 2 Aralýk 1851 hükümet darbesine kadar, bu parti, Ýkinci
Cumhuriyetin yasama meclisinde önde gelen bir konuma sahip olmuþtur. - 247, 287.
157
15 Temmuz 1840 günü, Ýngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Osmanlý
imparatorluðu, Londrada, Fransanýn katýlmasý olmaksýzýn, Fransa tarafýndan desteklenen Mýsýr hidivi Mehmet Aliye karþý Osmanlý sultanýna yardým yapýlmasý konusunda
bir anlaþma imzaladýlar. Fransa ile Avrupa devletleri arasýnda nerede ise bir savaþ
patlayacaktý, ama kral Louis-Philippe bir çatýþmaya girmemeyi yeð tuttu ve Mehmet
Aliyi desteklemekten vazgeçti. - 248.
158
Thiers, Paris Komününü ezmek için, Bismarcka baþvurarak, Sedan ve
Metzde teslim olan Fransýz savaþ tutsaklarýnýn, Versailles ordularýný güçlendirmek
için kullanýlmasýna izin vermesini istedi. - 248.
159
La Chambre introuvable  1815-1816da, Fransanýn, aþýrý-gericilerden
bileþmiþ milletvekilleri meclisi. - 250.
160
Tarýmcýlar Meclisi.  Kýrsal seçim bölgelerinden seçilmiþ taþralý toprak
sahipleri, memurlar, rantiye ve tüccarlar gibi, çoðunlukla gerici kralcýlardan oluþmuþ
1871 Ulusal Meclisine verilen aþaðýlayýcý takma ad. - 250, 298.
161
10 Mart 1871 günü, Ulusal Meclis, 13 Aðustos ile 12 Kasým 1870 arasýnda
imzalanmýþ alacaklarýn ödenmesinin ertelenmesi üzerine bir yasa kabul etti (yedi
aylýk bir süre), 12 Kasýmdan sonra imzalanan alacaklar için erteleme yoktu. Buna
göre yasa, iþçileri ve nüfusun varlýklý olmayan katmanlarýný sert bir biçimde cezalandýrýyordu ve büyük bir sayýdaki küçük sanayici ve tüccarýn iflâs etmesine de yolaçtý. 251.
162
Décembriseurs.  2 Aralýk 1851 hükümet darbesi ile bu darbe yönünde
giden eylemlerin yandaþlarý. Vinoy, hükümet darbesine doðrudan doðruya katýldý ve
illerden birinden cumhuriyetçi ayaklanma giriþimlerini bastýrmak için asker gönderdi. - 251.
163
Gazetelere göre, Thiers ve öbür bakanlar, çýkarmaya karar verdikleri iç
borçlanma (istikraz) üzerinden komisyon olarak 300 milyon franktan çok para
alacaklardý. Thiers sonradan kendileri ile görüþmelere giriþilen mali çevrelerin
Paristeki devrimin hýzla bastýrýlmasýný istediklerini kabul edecektir. Borçlanma yasasý, 20 Haziran 1871 günü, Paris Komününün yýkýlmasýndan sonra kabul edildi. -

Karl Marks-Friedrich Engels
Seçme Yapýtlar II

413

251.

Cayenne.  Siyasal ve kamu hukuku sürgünlerinin gönderildikleri Fransýz
Guyanasýnda (Güney Amerika) bir kent. - 253.
165
Le National.  Pariste 1830-1851 arasýnda yayýmlanan, ýlýmlý burjuva
cumhuriyetçilerinin organý günlük gazete. - 255.
166
Pariste Louis-Philippei deviren ve Ýkinci Cumhuriyeti baþlatan 22-24 Þubat
1848 günlerindeki ayaklanma. - 255.
167
31 Ekim 1870 günü, Metz teslim þartlaþmasý, Bourges bozgunu ve Prusyalýlar ile Thiers tarafýndan giriþilmiþ bulunan görüþmeler haber alýnýnca, ulusal savunma hükümetinin isteði üzerine, Paris iþçileri ile Ulusal Muhafýzýn devrimci öðeleri
ayaklandýlar, Belediye Dairesini ele geçirdiler ve Blanqui tarafýndan yönetilen devrimci bir iktidar organý Halk Kurtuluþ Komitesi kurdular. Ýþçilerin baskýsý altýnda,
ulusal savunma hükümeti iþbaþýndan çekilme ve Komün seçimlerini 1 Kasýmda
yapma yolunda söz verme zorunda kaldý. Bununla birlikte, Paris güçlerinin örgütlenme eksikliðinden ve ayaklanmayý yöneten blankiciler ve küçük-burjuva jakoben demokratlar arasýndaki ayrýlýklardan yararlanan hükümet, Ulusal Muhafýzýn kendisine
baðlý kalmýþ taburlarýný eyleme soktu, Belediye Dairesini ele geçirdi ve iktidarýný
yeniden kurdu. - 255.
168
Bretonlar.  Bretagnedan toplanan ve Trochunün Paristeki devrimci
hareketi bastýrmak için jandarma gücü olarak kullandýðý gezici muhafýz.
Korsikalýlar.  Ýkinci Ýmparatorluk döneminde, jandarmalarýn çoðu
Korsikadan toplanmýþtý. - 255.
169
22 Ocak 1871 günü, Blanquinin giriþimi üzerine, Paris proletaryasý ile
Ulusal Muhafýzýn, ulusal savunma hükümetinin çekilmesini ve Komünün kurulmasýný
isteyen devrimci bir gösterisi oldu; bu gösteri, Belediye Dairesi önünde nöbet tutan
Bretonlarýn ateþi altýnda daðýtýldý. Hükümet, birçok göstericiyi tutuklattý, Paristeki
tüm kulüplerin kapatýlmasýný buyurdu, halk topluluklarýný yasakladý ve birçok gazetenin yayýnlanmasýný durdurdu. Devrimci hareketi terör aracýyla bastýran hükümet,
Parisin teslimi hazýrlýklarýna giriþti. - 256.
170
Fransadaki 1831 tarihli gösteri ve toplanma yasasý, göstericilerin daðýlmalarýný saðlamak üzere üç kez uyarýda bulunulmasýný, bunun bir sonuç vermemesi
halinde yetkililerin zor kullanmalarýný öngörüyordu. - 257.
171
31 Ekim olaylarý (not 159a bakýnýz) sýrasýnda ulusal savunma hükümeti
üyeleri, Belediye Dairesinde tutuklu kaldýlar. Flourens, onlarýn, ayaklananlardan birinin önermiþ bulunduðu gibi, kurþuna dizilmelerini engelledi. - 258.
172
Rehineler üzerine buyrultu, Komün tarafýndan 5 Nisan 1871 günü kabul
edildi. (Marx, buyrultu tarihi olarak, buyrultunun Ýngiliz basýnýnda yayýmlandýðý günü
veriyor.) Bu buyrultu uyarýnca, Versailles ile gizli anlaþma durumunda olmakla
suçlanan herkes, suçlarý tanýtlandýðý takdirde, rehine sayýlacaktý. Bu önlem aracýyla,
Komün, Komüncülerin Versaylýlar tarafýndan idam edilmesini önlemek istiyordu. 259.
173
The Times.  Londrada 1785ten beri yayýmlanan tutucu günlük gazete. 259.
174
Jirondenler.  1789 Devrimi sýrasýnda oluþan büyük sanayi, ticaret ve toprak
burjuvazisinin partisi; adýný, bu partinin birçok yöneticisinin Yasama Meclisi ve
Konvansiyonda temsil ettikleri Gironde ilinden almýþtýr, Jirondenler, illerin özerklik
ve federasyon haklarýnýn savunulmasý örtüsü altýnda, jakobenlere ve onlarý
destekleyen devrimci yýðýnlara karþý çýkýyorlardý. - 266.
175
Kladderadatsch.  Berlinde 1848den sonra yayýmlanan, haftalýk resimli
güldürü dergisi. - 267.
176
Punch.  1841den sonra Londrada yayýmlanan liberal burjuva eðilimli
Ýngiliz haftalýk güldürü dergisi. - 267.
177
Burda, Paris Komününün, bütün alacaklarýn ödenmesinin üç yýl ertelen-
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mesi ve bu alacaklardan doðan faizlerin kaldýrýlmasý konusundaki 16 Nisan 1871
günlü buyrultusu sözkonusu ediliyor. - 269.
178
Marx, devrim yüzünden iþlerdeki durgunluk sonucu iflâs etmiþ bulunduðunu tanýtlayan borçlular için ödemelerin ertelenmesini öngören dostça konkordatolar üzerindeki bir yasa tasarýsýnýn 22 Aðustos 1848 günü, Kurucu Meclis tarafýndan
geri çevrilmesini anýþtýrýyor. - 269.
179
Frères ignorantins.  Kendini yoksullarýn eðitimine adamak üzere 1680de
Reimsde kurulmuþ bulunan dinsel bir tarikatýn keþiþleri tarafýndan alýnan ad. Tarikat
okullarýnda öðrenciler her þeyden önce dinsel bir eðitim ve çok belirsiz genel bilgiler
alýyorlardý. Marx burda burjuva Fransada saklanan ilköðretimin düþük düzeyi ve
papazca niteliðine anýþtýrmada bulunuyor. - 270.
180
Union républicaine des départements.  Fransanýn çeþitli bölgelerinden
çýkan, ama Pariste oturan küçük-burjuva katmanlar temsilcilerinden bileþik siyasal
örgüt; bu örgüt Komüne yandaþtý, Versailles hükümetine ve kralcý ulusal meclise
karþý mücadeleye, Paris Komününü bütün illerde desteklemeye çaðýrýyordu. - 270.
181
Marx, Charles X hükümeti tarafýndan topraklarý devrim sýrasýnda zoralýmýna
uðramýþ bulunan eski göçmenlerin zararlarýnýn ödenmesi üzerine, 27 Nisan 1825
günü kabul edilmiþ olan gerici bir yasayý anýþtýrýyor. - 270.
182
Napoléon Iin zaferlerini anmak için Paristeki Vendôme alaný üzerine
1806-1810 yýllarý arasýnda dikilen sütun. 16 Mayýs 1871 günü, Vendôme sütunu, Paris
Komününün buyrultusu üzerine yerlebir edildi. - 272.
183
Picpus manastýrýnda yapýlan aramalar sonucu, uzun yýllar boyunca hücrelerinde hapsedilmiþ kadýnlar bulundu. Ayný zamanda iþkence aletleri de bulundu.
Saint-Laurent kilisesi yanýnda bulunan gizli bir mezarlýk, cinayetler iþlendiðinin kanýtý
oldu. Bu olgular, 5 Mayýs 1871 günlü Mot dordre gazetesinde ve Dinsel Topluluklarýn
Cinayetleri broþüründe açýklandýlar. - 274.
184
Wilhelmshöhedeki savaþ tutsaklarýnýn baþlýca uðraþlarý, içmek üzere sigara
yapmaktý. - 274.
185
Absentees.  Toprak kahyalarýnýn yönetimine býrakýlmýþ, ya da, ezici
koþullarla küçük çiftlik kiracýlarýna parça parça yeniden kiralayan spekülatör aracýlara kiralanmýþ bulunan topraklarýndan uzakta yaþama alýþkanlýðýný edinmiþ büyük
toprak sahipleri. - 275.
186
20 Haziran 1789 günü, Louis XVI hükümetinin, kendini Ulusal Meclis ilân
etmiþ bulunan Etats générauxyu daðýtma yolundaki bir giriþimine yanýt olarak,
Versaillesdaki Jeu de Paume salonunda toplanmýþ olan Tiers état (burjuvazi) milletvekilleri, Fransaya bir anayasa vermeden daðýlmama andýný içtiler. Jeu de Paume
salonu andý, 1789 devrimine baþlangýç hizmeti gören olaylardan biri oldu. - 275.
187
Francs-fileurs.  Kuþatma sýrasinda kentten kaçmýþ bulunan Paris burjuvalarýna takýlan alaylý ad. Francs-tireurs (baþýbozuk savaþý) ile sözcük oyunu. - 276.
188
Coblenz.  1789 devrimi sýrasýnda, kralcý soyluluðun bir göç merkezi olan,
ve devrimci Fransaya karþý müdahalenin hazýrlandýðý Almanya kenti; kent, feodal
mutlakiyetçi devletler tarafýndan desteklenen ve baþýnda Louis XVInýn eski bakaný,
aþýrý gerici dük de Calonneun bulunduðu bir göçmenler hükümetinin merkezi oldu.
- 276.
189
Chouan.  Komüncüler tarafýndan, Versailles ordusuna Bretagnedan katýlan bir birliðe, 1789 devrimi sýrasýnda bu bölgenin baþkaldýran karþý-devrimcileri ile
andýrýþma yolu ile verilmiþ bulunan takma ad. - 277.
190
Pariste, Paris Komününün kurulmasýna yolaçan 18 Mart proleter devriminin etkisi altýnda, Lyon, Marsilya ve Fransanýn bazý baþka kentlerinde, devrimci
eylemler oldu. 22 Mart günü Lyon ulusal muhafýzlarý ve emekçileri, Belediye Dairesini ele geçirdiler. 26 Mart günü, Paristen bir delegasyonun gelmesinden sonra, Lyonda
Komün ilân edildi ve Komün seçimlerini hazýrlamak için geçici bir komisyon kuruldu;
elinde halk yýðýnlarýndan ve Ulusal Muhafýzdan kopmuþ, küçük askeri güçlerden
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baþka bir þey bulunmayan Komün, yetkilerinden vazgeçti. Lyonda 30 Nisan günü
emekçiler tarafýndan giriþilen yeni bir eylem, askerler ve polis tarafýndan bastýrýldý.
Marsilyada, ayaklanan halk Belediye Sarayýný ele geçirdi ve valiyi tutukladý.
Bir il komisyonu kuruldu ve 5 Nisan günü, Komün seçimlerinin yapýlmasý kararlaþtýrýldý,
ama 4 Nisan günü kenti bombalayan hükümet birlikleri tarafýndan ayaklanma bastýrýldý. - 278.
191
Dufaure tarafýndan Ulusal Meclise sunulan bir yasa, askeri mahkemelerin
yargýlama yöntemini, 1867 askeri yasaya göre daha da kýsaltýyordu. Yasa, ordu
komutanlýðý ve savaþ bakanýnýn, daha önce soruþturma yapýlmaksýzýn, zorunlu gördükleri alma hakkýný doðruluyordu; duruþma (yargýtay yargýlamasý dahil) kapalý olacak, karar kýrksekiz saat içinde verilip uygulanacaktý. - 279.
192
Ýngiltere ile Fransa arasýnda 23 Ocak 1860 günü imzalanmýþ bulunan
ticaret antlaþmasý. Fransa gümrük alanýnda koruyuculuktan vazgeçiyor ve gümrük
vergileri yerine emtia fiyatlarýnýn %30unu geçmeyecek olan vergiler koyuyordu. Bu
antlaþma, Ýngiliz mallarýnýn üþüþmesi sonucu, iç pazar üzerindeki rekabeti
yoðunlaþtýrdý, ve bu da Fransýz sanayicilerinin hoþuna gitmedi. - 281.
193
Eski Romanýn, MÖ 1. yüzyýlda Roma Cumhuriyeti bunalýmýnýn çeþitli
aþamalarýnda yaþadýðý kanlý terör ve baskýlar sözkonusu ediliyor.
Sylla diktatörlüðü (MÖ 82-79).
Sýrasý ile Pompée, Sezar ve Crassus, sonra da Octave, Antoine ve Lépide
tarafýndan kurulmuþ bulunan birinci ve ikinci Triumviralar (MÖ 60-53 ve 43-36). 283.
194
Journal de Paris.  1867den sonra yayýmlanan, orleancý eðilimde haftalýk
bir gazete. - 283.
195
1814 Aðustosunda, Ýngiltere ile Birleþik Devletler arasýndaki savaþ, sýrasýnda, Ýngiliz birlikleri, Washingtonu iþgal ettikten sonra, Capitolü (Kongre), Beyaz
Sarayý ve baþkentin öteki kamu yapýlarýný ateþe verdiler.
1860 Ekiminde, Ýngiltere ile Fransanýn Çine karþý sömürgeci fetih savaþý
sýrasýnda, Ýngiliz-Fransýz birlikleri, Çin sanatýnýn çok zengin baþyapýt koleksiyonu olan
Pekin yakýnlarýndaki Yazlýk Sarayý ateþe verdiler. - 285.
196
1812 güzünde, Moskova halký, düþman askerlerinin rahat kýþlýk mahalleleri
almasýný ve yiyecek stoklarýna el koymasýný engellemek için, Napoléon ordusu
tarafýndan iþgal edilmiþ bulunan kentin büyük bir bölümünü yakmýþtý. - 286.
197
Romada pretorienler (ya da muhafýz erleri), bir ordu baþkomutaný ya da
imparatorun kiþiliðini korumakla görevli kimseler idiler; Roma imparatorluðunda
pretorienler yasa-dýþý hükümet deðiþikliklerine sürekli olarak katýlmýþ ve çoðu kez
kendi adamlarýný tahta çýkarmýþlardýr. Bundan ötürü, pretorien sözcüðü, paralý asker
anlayýþýný, askercil kliklerin zulüm ve kural-dýþý yönetimini anlatmak için kullanýlýr. 287.
198
Marx, Prusya Meclisine, Fransýz Meclisi ile benzeterek, Chambre introuvable (bkz: not 159) adýný veriyor. Ocak-Þubat 1849da seçilmiþ bulunan meclis,
soylu, ayrýcalýklý bir senyörler meclisi ile, sadece baðýmsýz Prusyalýlar tarafýndan
seçilen ikinci bir meclisten bileþiyor, bu da ona bir sað çoðunluk saðlýyordu. Ýkinci
meclise seçilmiþ bulunan Bismarck oradaki aþýrý-sað topluluk liderlerinden biri idi. 287.
199
The Daily News.  1846-1930 arasýnda Londrada yayýmlanan sanayici
burjuvazinin organý, Ýngiliz liberal gazetesi. - 291.
200
Le temps.  1861-1943 arasýnda Pariste yayýmlanan büyük burjuvazinin
organý, tutucu günlük gazete. - 291.
201
The Evening Standard, Standard gazetesinin akþam baskýsý; 1857-1905
arasýnda Londrada yayýmlandý. - 291.
202
Enternasyonal Genel Konseyinin Jules Favrein 6 Haziran 1871 günlü
genelgesi konusunda Marx ve Engels tarafýndan hazýrlanan bildirgesi, Fransada Ýç
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Savaþýn ikinci ve üçüncü baskýlarý ile 1871, 1876 ve 1891 Almanca baskýlarda yer
aldý. Bildirge bazý gazetelerde ayrýca yayýmlandý. - 291.
203
Birinci Enternasyonalin Londra Konferansý 17-23 Eylül 1871 tarihleri
arasýnda toplandý. Konferans, Paris Komününün yenilgiye uðramasýndan sonra, Enternasyonal üyeleri üzerinde amansýz bir baský olduðu sýrada yapýldýðý için, üye sayýsý
epey azdý: konferansa 22 delege katýlmýþtý, bunlardan 10unun oy ve söz hakký,
10unun da yalnýzca söz hakký vardý. Delege gönderememiþ olan ülkeler, bu ülkelerin
Genel Konseydeki sekreterleri tarafýndan temsil olunuyordu. Marks Almanyayý, Engels
de Ýtalyayý temsil ediyorlardý.
Londra Konferansý, Marks ve Engelsin bir proleter partinin kurulmasý yolunda
giriþmiþ olduklarý mücadelede önemli bir aþama olmuþtur. Konferans Ýþçi Sýnýfýnýn
Siyasal Eylemine iliþkin bir karar kabul etti. Bu kararýn temel bölümü, Enternasyonalin Lahey Kongresinin kararý uyarýnca, Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Genel Tüzüðüne
alýndý. Konferans kararlarýnda proleter partinin birçok önemli taktik ve örgütsel ilkeleri
formüle edilmekteydi. Bu ilkeler, sekterliðe ve reformizme aðýr darbeler indirmiþtir.
Londra Konferansý, anarþizm ve oportünizm karþýsýnda proleter partizanlýðýn ilkelerinin
yüceltilmesinde çok önemli bir rol oynamýþtýr. -294, 309, 347, 350.
204
Enternasyonal Ýçindeki Sahte Bö!ünme!er.  Uluslararasý Ýþçi Birliði Genel
Konseyinin özel tamimi. Buradaki bellibaþlý önermeleri Marx 5 Mart 1872 tarihli Konsey
toplantýsýnda ortaya koymuþtu. Bu belgede Marx ve Engels bakuninciliði, iþçi sýnýfýnýn
yýðýnsal hareketine düþman ve teorik gerilik, yýðýnsal devrimci hareketten yalýtýlmýþlýk,
dogmacýlýk ve devrimci maceracýlýk özelliklerini taþýyan sekterliðin bir göstergesi
olarak teþhir etmektedirler. Marx ve Engels, sekterliðin toplumsal köklerinin küçükhurjuva zihniyetinin iþci sýnýfý üzerindeki etkisinde yattýðýný ortaya koymuþlar ve iþçi
sýnýfýnýn tekkeleri altetmek için kendi yýðýnsal devrimci örgütüne sahip olmasý
gerektiðini vurgulamýþlardýr. Bu örgüt, bütün ülkelerin proleterlerinin gerçek ve militan
birliði olan Enternasyonaldi. Bakununcilerin Genel Konseyin iþlevini salt bir
haberleþme ve istatistik bürosunun iþlevlerine indirgemek yolundaki istemlerinin
kabul edilmesi, proletaryanýn disiplinli ve ideolojik bütünlüðe sahip kendi örgütünü
kurmasýnýn reddi demek olurdu. Marksýn ve Engelsin Genel Konseyin iþlevlerine
iliþkin olarak yuruttükleri mücadele, özünde, proleter partinin örgütsel ilkeleri uðruna
verilen bir mücadeleydi. Bu tamim, Konseyin oybirliði ile aldýðý kararla Mayýs 1872
sonunda Fransýzca olarak yayýnlandý. -296.
205
1850lerin sonundan itibaren Ýngiliz iþçilerinin temel istemlerinden biri de
dokuz saatlik iþgünü olmuþtur. Mayýs 187lde, Newcastleda, inþaat iþçilerinin ve
makinistlerin büyük bir grevi baþladý. Bu grevin baþýný, sendikalara üye olmayan
iþçileri ilk kez olarak mücadeleye sokmuþ olan Dokuz-Saat Birliði çekiyordu. Bu
birliðin baþkaný Barnett, Enternasyonalin Genel Konseyine baþvurarak, grev kýrýcýlarýnýn Ýngiltereye getirilmelerinin önlenmesini istedi. Genel Konseyin etkin desteði
sayesinde bu saðlandý. Ekim 1871de, iþçilerin 54 saatlik iþ haftasý elde etmeleriyle,
grev baþarýya ulaþtý. -297.
206
Genel Konsey, 25 Temmuz 1871de, Engelsin Eylül 1871de Londrada
Enternasyonalin kapalý bir konferansýnýn toplanmasý yolundaki önerisini kabul etti. O
tarihten sonra, Marx ve Engels, konferans için yoðun bir örgütsel ve teorik hazýrlýk
içine girdiler; Genel Konsey toplantýlarýnda tartýþýlan ve sonra da Londra Konferansýna sunulan gündemi ve karar taslaklarýný hazýrladýlar. -298.
207
Jules Favreýn 26 Mayýs 1871 tarihli mektubu, Fransanýn yurtdýþýndaki
diplomatik temsilcilerine Avrupa hükümetlerinin, Komün mültecilerinin adi suçlular
olarak tutuklanmalarý ve geri iade edilmeleri yolunda ikna edilmelerini öneriyordu.
Dufaure, Fransýz Ulusal Meclisinin özel bir komisyonu tarafýndan hazýrlanmýþ
ve 14 Mart 1872 tarihinde yasalaþan bir yasa tasarýsý sunmuþtu. Bu yasaya göre,
Enternasyonal üyeliði hapis cezasýyla cezalandýrýlabiliyordu. -298.
208
1871 yazýnda Bismarck ve Avusturya-Macaristan þansolyesi Beust, iþçi
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sýnýfý hareketine karþý ortak bir mücadele baþlattýlar. 17 Haziran 1871de Bismarck,
Beusta Enternasyonalin faaliyetlerine karþý Almanyada ve Fransada alýnan önlemlere iliþkin bir muhtýra gönderdi.
Alman ve Avusturya imparatorlarý, Enternasyonale karþý alýnacak önlemleri
görüþmek üzere Aðustos 1871de Gasteinde ve Eylülde de Salzburgda özel toplantýlar yaptýlar.
Enternasyonale karþý baþlatýlmýþ olan genel kampanyaya Ýtalyan hükümeti
de katýldý. Aðustos 1871de Napoli kesimini kapattý ye baþta Th. Cuno olmak üzere
Enternasyonalin üyelerini cezalandýrmaya baþladý.
1871in ilkyazýnda ve yazýnda, Ýspanyol hükümeti de, iþçi örgütlerine ve Enternasyonalin kesimlerine karþý baský önlemlerine baþvurdu; bu durum, Ýspanyol
Federal Konseyi üyeleri Morayý, Morogoyu ve Lorenzoyu Lizbona gitmek zorunda
býraktý. -299.
209
Londra Konferansý, Marxýn önerisi üzerine, Genel Konseye, Ýngiltere için
bir Federal Konsey kurma talimatý verdi, çünkü 1871 güzüne kadar bu iþlevi yerine
getiren Genel Konseyin kendisiydi. Enternasyonalin Ýngiliz kesiminin temsilcilerinden oluþan Ýngiliz Federal Konseyi, Ekim 1871de kuruldu. Ama daha baþtan, Halesin
baþýný çektiði bir grup reformcu, Konseyin önderleri arasýna sýzmanýn yolunu buldu
ve Genel Konseye ve onun Ýrlanda sorunu konusundaki proleter enternasyonalizmi
politikasýna karþý bir kampanya baþlattý. Hales ve öteki reformcular, bu mücadelelerinde, Ýsviçreli anarþistlerle, Birleþik Devletlerin burjuva reformcularýyla, vb. iþbirliði
yaptýlar. Lahey Kongresinin ardýndan, Ýngiliz Federal Konseyinin reformcu kanadý,
Kongre kararlarýný tanýmayý reddetti ve bakunincilerle birlikte, Genel Konseye ve
Marxa karþý iftiracý bir kampanyaya giriþti. Reformcular, Marx ve Engelsi etkin bir
biçimde destekleyen öteki Federal Konsey üyelerinin muhalefetiyle karþýlaþtýlar. Aralýk
1872nin baþlarýnda, Federal Konseyde bir bölünme oldu; Lahey Kongresi kararlarýna
baðlý kalan bazý Konsey üyeleri kendilerinden oluþan bir Ýngiliz Federal Konseyi
oluþturdular ve New Yorka taþýnmýþ bulunan Genel Konseyle doðrudan iliþki kurdular.
Reformcularýn Ýngiliz Federasyonunun yönetimini ele geçirme giriþmnleri böylece
sonuçsuz kaldý.
Ýngiliz Federal Konseyi, Enternasyonalin faaliyetlerinin bir bütün olarak sona
erdiði ve oportünizmin Ýngiliz iþçi sýnýfý hareketi içerisindeki geçici bir zafer kazandýðý
1874 yýlýna kadar fiilen varoldu. -299.
210
Burada, 1871 Londra Konferansýnýn çeþitli sekter gruplarýn Enternasyonale
girmelerini engelleyen II nolu Kararýna deðiniliyor: Ulusal Konseylerin Seçilmeleri,
vb.. -300.
211
Kolokol.  Aleksandýr Herzen ve Nikolay Ogaryosun 1857-67de Rusça
olarak, ve 1868-69da da Rusça ekleriyle birlikte Fransýzca olarak çýkardýklarý devrimci-demokrat bir Rus gazetesi; 1865e kadar Londrada, sonra da Cenevrede basýlmýþtýr.
-300.
212
Burada Bakuninin 15 Þubat 1862 tarihli Kolokolun 122-23. sayýlarýnýn eki
olarak yayýnlanan Manifestosuna deðiniliyor: Rus, Polonyalý ve Tüm Slav Dostlara. 300.
213
Barýþ ve Özgürlük Ligasý.  Çeþitli küçük-burjuva ve burjuva cumhuriyetçileri ve liberalleri tarafýndan 1867de Ýsviçrede kurulan burjuva-pasifist bir örgüt. -300.
214
Enternasyonalin Brüksel Kongresi, 6-13 Eylül 1868 tarihlerinde yapýldý.
Marx, bu Kongrenin hazýrlýklarýna etkin bir biçimde katýldý ama toplantýlarýnda bulunmadý. Kongrede Ýngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Ýsviçre, Ýtalya ve Ýspanya
iþçilerini temsil eden yaklaþýk 100 delege vardý. Kongre, demiryollarýnýn, yeraltý
kaynaklarýnýn, madenlerin, ormanlarýn ve ekilebilir topraklarýn kamu mülkiyetine
aktarýlmasýnýn zorunluluðu konusunda önemli bir karar kabul etti. Bu karar, Fransýz
ve Belçikalý prudoncularýn çoðunluðunun kolektivist bakýþ açýsýný benimsemiþ olduklarýný ve Enternasyonal içerisinde proleter sosyalizmin küçük-burjuva reformcu-
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luðu üzerinde zafer kazanmýþ olduðunu gösteriyordu. Kongre, ayrýca, Marxýn sekiz
saatlik iþgünü, makinelerin kullanýmý, Barýþ ve Özgürlük Ligasýnýn Bern Kongresine
(1868) karþý takýnýlacak tavýr konularýnda önerdiði kararlarý ve, bir de, Alman delegasyonu adýna Lessnerin önerdiði ve bütün ülkelerin iþçilerine Marxýn Kapitalini
incelemelerini ve bu yapýtýn Almancadan öteki dillere çevrilmesini salýk veren bir
kararýný kabul etti -300, 345.
215
Burada, Barýþ ve Özgürlük Ligasýnýn Eylül 1868de Bernde toplanan Kongresinde, Bakuninin kendi hazýrladýðý karmakarýþýk sosyalist programý (sýnýflarýn
toplumsal ve iktisadi eþitliði, devletin ve miras hakkýnýn kaldýrýlmasý, vb.) kabul
ettirme çabasýna deðiniliyor. Bu projesi oyçokluðu ile reddedilince, Bakunin, bu
Ligadan ayrýlmýþ ve Uluslararasý Sosyalist Demokrasi Ýttifakýný kurmuþtur. -300, 507.
216
Enternasyonalin Cenevre Kongresi 3-8 Eylül 1868 tarihlerinde toplandý ve
Genel Konsey kesimlerinden ve Ýngilteredeki, Fransadaki, Almanyadaki ve
Ýsviçredeki iþçi derneklerinden altmýþ delege katýldý. Marx, Genel Konseyin resmi
rapor olarak, Geçici Genel Konsey Delegelerine Talimatlar. Çeþitli Sorunlarý okudu. Bu talimatlarda yer alan maddelerin çoðunluðu Kongreye katýlmýþ olan prudonculara karþýn, Kongre kararlarý olarak onaylandý. Cenevre Kongresi, ayný þekilde,
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Tüzüðünü ve Yönetmeliklerini de onayladý. -301, 4980.
217
Enternasyonalin 2-8 Eylül 1867de toplanan Lozan Kongresi, Genel Konseyin
ve Enternasyonalin örgütlerinin çeþitli ülkelerde güçlenmekte olduðunu gösteren
yerel raporlarý dinledi. Genel Konseye karþýn, prudoncular, kendi gündemlerini kabul
ettirdiler; Kongre, kooperatif çalýþma, kadýn emeði, eðitim gibi, Kongrenin dikkatini
Genel Konseyin önerdiði önemli sorunlar üzerinde yoðunlaþtýrmaktan alýkoyan
önemsiz sorunlarý bir kez daha tartýþmak zorunda kaldý. Her ne kadar prudoncular
kendi kararlarýndan bazýlarýnýn kabul edilmesini saðladýlarsa da, Enternasyonalin
yönetimini ele geçiremediler o Kongre, Genel Konseyi eski bileþimiyle tekrar seçti
ve Londrada kalmasýný kararlaþtýrdý. -301.
218
Gizli devrimci eylemlerde bulunmakla suçlanan öðrenciler aleyhine açýlmýþ
olan Neçayev duruþmasýna, Temmuz-Aðustos 1871 tarihlerinde St. Peters-burgda
bakýldý. Neçayev, Bakuninle daha 1869da iliþki kurmuþ ve bazý Rus kentlerinde
Narodnaya Rasprava adlý bir gizli dernek kurma yolunda eyleme geçmiþti. Bu dernek
mutlak yýkým biçimindeki anarþist düþünceleri yayýyordu. Devrimci düþünceye sahip
öðrenciler ve orta sýnýf aydýnlarý, çarlýk rejimini kýyasýya eleþtirdiði ve ona karþý kesin
bir mücadeleye giriþilmesini savunduðu için onlara çekici gelen Neçayevin bu
örgütüne katýldýlar. Neçayev, Bakuninden Avrupa Devrimci Birliði diye bir örgüte ait
bir temsilcilik belgesi almýþ ve kendisini Enternasyonalin temsilcisi olarak yutturmak
için bundan yararlanmýþ ve böylelikle kendi örgütünün üyelerini kandýrmýþtýr. 1871de
Neçayev örgütü parçalanmýþ ve bu örgütün kullandýðý maceracý yöntemler, üyelerinin
yargýlanmalarý sýrasýnda açýkça ortaya çýkmýþtýr.
Londra Konferansý, Utine, bu yargýlama konusunda kýsa bir rapor hazýrlama
görevini vermiþti. Utin, böyle bir rapor yerine, Enternasyonalin Lahey Kongresi için,
Aðustos 1872nin sonlarýnda, Bakuninin ve Neçayevin Enternasyonale karþý yürüttükleri faaliyetlere iliþkin Marxa özel mektup biçiminde bir rapor göndermiþtir. -305.
219
Le Progrè.  Aralýk 1868den Nisan 1870e kadar, Loclede, Guillaumeun
yönetimi altýnda Fransýzca olarak yayýnlanmýþ bakuninci bir gazete. -305.
220
Le Travail.  Enternasyonalin Paris kesiminin haftalýk organý; 3 Ekim-12
Aralýk 1869 tarihleri arasýnda Pariste yayýnlanmýþtýr. -306.
221
Feodal soyluluða ait olan bu örgüt 1464ün sonlarýnda Fransada kurulmuþ
ve Louis XIin Fransayý tek bir merkezi devlet altýnda birleþtirme politikasýna karþý
çýkmýþtýr. Bu Birliðin üyeleri Fransanýn ortak çýkarlarý için çalýþýyorlardý. -306.
222
La Solidarité.  Nisan-Eylül 1870te. Neuchâtelde, ve Mart- Mayýs 1871de
Cenevrede Fransýzca olarak çýkan bakuninci bir haftalýk gazete. -307.
223
Burada, Cenevrede ve civarýnda büyüklü-küçüklü atelyelerde saat ve
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mücevherat üretiminde çalýþan iþçilere, ve ayrýca bu maddelerin üretimini ev sanayii
biçiminde yürüten üreticilere deðiniliyor. -307.
224
Burada, James Guillaume ve Gaspard Blancýn Enternasyonalin kesimlerine
hitaben yazdýklarý ve Solidarité gazetesinin eki olarak Neuchâtelde yayýnlanan 5
Eylül 1870 tarihli manifestoya deðiniliyor. -308.
225
Lyons ayaklanmasý, Sedan yenilgisinin haber alýnmasýyla 4 Eylül 1870te
baþladý. Bakunin, 15 Eylülde Lyonsa gelerek hareketin önderliðini ele geçirmeye ve
kendi anarþist programýný uygulamaya kalkýþtý. 28 Eylül günü yandaþlarý bir hükümet
darbesi giriþiminde bulundular, ama iþçiler desteklemediðinden ve belirli bir eylem
planýna sahip olmadýklarýndan bu giriþimleri baþarýsýzlýkla sonuçlandý. -308.
226
Bakuninin yandaþlarýndan biri olan Paul Robin, Nisan 1870te, Paris Federal Konseyine, Latin Federal Komitesi olarak La Chaux-de-Fondsda yapýlan bir
kongrede anarþistler tarafýndan kurulmuþ olan Federal Komiteyi tanýmasýný önermiþti.
Genel Konseyin, Paris Federal Konseyi üyelerine, Ýsviçredeki bölünmenin ne anlama
geldiðini açýklamasýndan sonra, Paris Federal Konseyi, bu konu Genel Konseyin
yetki alanýna girdiði için, müdahale etme hakkýna sahip olmadýðýna karar verdi. -310.
227
B Malon, La troisieme dérfaite du proletasiat Français, Neuhâtel 1871. 310.
228
Bu kesim 6 Eylül 1871de, ayný yýlýn aðustos ayýnda daðýtýlmýþ olan ve
Sosyalist Demokrasi Ýttifaký adýný taþýyan Cenevre kesiminin yerine kurulmuþtu. Bu
kesimin eski üyeleri Jukovski, Perron ve ötekilerin yanýsýra, aralarýnda Jules Guesde
ve Benoit Malonun da bulunduklarý bazý Fransýz mülteciler de bu yeni Sosyalist
Devrimci Propaganda ve Eylem Kesiminin örgütlendirilmesi iþine katýldýlar -310.
229
La Revoýution Sociale.  Ekim 1871den Ocak 1872ye kadar Cenevrede
yayýnlanan haftalýk bir Fransýz gazetesi, Kasým 1871den itibaren anarþist Jura Federasyonunun resmi organý. -311, 512.
230
Le Figaro  1854ten itibaren Pariste yayýnlanmaya baþlayan Ýkinci Ýmparatorluk hükümetine baðlý gerici bir Fransýz gazetesi.
Le Gaulois  Tutucu-monarþist bir günlük gazete, büyük burjuvazinin ve
aristokrasinin organý; 1867den 1929a kadar Pariste yayýnlanmýþtýr.
Paris-Journal  Polisle baðlantýlarý olan günlük gerici bir gazete; 1868den
1871e kadar Pariste Henri de Pène tarafýndan çýkartýlmýþtýr. Enternasyonale ve Paris
Komününe iftiralarda bulunmuþtur. 311
231
Burada Konferansýn Özel Kararlarý baþlýklý XIII. Kesimin 2 nolu kararýna
deðiniliyor. Bu karar, Fransýz-Alman Savaþý sýrasýnda Alman iþçilerinin görevlerini
yaptýklarýný ilan ediyordu. 316.
232
Journal de Gneve national, politique et littéraire,  1826dan beri çýkmakta
olan tutucu bir gazete. -321.
233
Çartizm.  Ýngiliz iþçilerinin 1830lar ve 1840larda giriþtikleri devrimci bir
yýðýn hareketi. 1838de çartist1er, parlamentoya sunulmak üzere, 21 yaþýn üzerindeki
erkeklere oy hakký, gizli oy, parlamento adaylarýnda aranýlan belli bir mülke sahip
olma koþulunun kaldýrýlmasý, vb. istemlerinde bulunan bir dilekçe (Peoples Charter) hazýrladýlar. Hareket büyük toplantýlar ve gösterilerle baþladý; slogan, Peoples
Charterýn uygulamasý için mücadeleydi. 2 Mayýs 1842de çartistler, parlamentoya,
bu kez bir takým toplumsal istemler içeren (daha kýsa iþgünü, daha yüksek ücretler,
vb.) ikinci bir dilekçe gönderdiler. Bu dilekçe parlamento tarafýndan reddedildi. Buna
karþýlýk olarak çartistler, bir genel grev örgütlediler. 1848de, bir üçüncü dilekçeyle
birlikte parlamentoya yýðýnsal bir yürüyüþ planladýlar. Ama hükümet, askeri birlikler
getirerek bunu önledi. Bundan aylarca sonra, parlamento dilekçeyi inceledi ve
reddetti. 1848den sonra çartist hareket gücünü yitirmeye baþladý.
Çartist hareketin baþarýsýzlýða uðramasýnýn temel nedeni, açýk bir programdan
ve taktiklerden ve tutarlý bir devrimci proleter önderlikten yoksun oluþuydu. Ama
çartistler, gene de, Ýngilterenin siyasal tarihini ve uluslararasý iþçi sýnýfý hareketini
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büyük ölçüde etkilemiþlerdi. 323
234
Burada, dýþiþleri bakanýnýn Fransanýn diplomatik temsilcilerine gönderdiði
ve Enternasyonale karþý mücadelede bütün hükümetleri güçlerini birleþtirmeye çaðýrdýðý 6 Haziran 1871 tarihli tamime, ve Dufaure yasasýný incelemekle görevli komisyon adýna Sacaseýn sunduðu 5 Þubat 1872 tarihli rapora deðiniliyor. Favreýn tamimine
iliþkin Genel Konsey bildirisini Marx ve Engels kaleme almýþtý. -324.
235
Burada ve daha aþaðýda Marxýn Enternasyonalin Tüzüðünden yaptýðý alýntýlar, Cenevre Kongresinin onayladýðý ve broþür olarak Rules of the International
Working Mens Association, London 1867 baþlýðý altýnda yayýnlanan metindendir. 326.
236
Burada bir yanlýþlýk var: Genel Tüzüðün 6. maddesi Enternasyonalin
1866daki Cenevre Kongresinde onaylanmýþtý. Bkz: Congres Ouvrier de lAssociation
Internationale des Travailleurs, teni à Genève du 3 au 8 septembre 1866, Genève
1866, s. 13-14. -328.
237
Ýþçi Federasyonu, 1871 güzünde Turinde kurulmuþtu ve mazzinicilerden
etkilenmiþti. Ocak 1870te proleter öðeler bu Federasyondan ayrýldýlar ve sonradan
Enternasyonale bir kesim olarak kabul edilen LEmancipazione del Proletario adýný
taþýyan bir dernek kurdular. Bu derneði Þubat 1877ye kadar gizli bir polis ajaný olan
Carlo Terzaghi yönetmiþtir. -328, 509.
238
Ýl Proletario.  1872den 1874e kadar Turinde yayýnlanmýþ olan bir Ýtalyan
gazetasi; bakunincileri desteklemiþ ve Genel Konseye ve Londra Konferansý kararlarýna karþý gelmiþtir. -328.
239
Bir burjuva demokratý olan Stefanoni, Kasým 1871de, burjuva demokrat
görüþlerle küçük-burjuva ütopik sosyalizminin karýþýmý bir programa sahip (toplumsal sorunu çözmek üzere tarým kolonilerinin kurulmasý, vb.) Genel Usçular Derneðini kurdu. Derneðin amacý, iþçilerin dikkatlerini Enternasyonalden kaydýrma ve
onun Ýtalyadaki e.tkisini kýrmaktý. Ayný zamanda, Stefanoni, Sosyalist Demokrasi
Ýttifaký ile dayanýþma içinde olduðunu ilan etti. Marx ve Engelsin Stefanoninin gerçek
amaçlarýný ve anarþistlerin burjuva demokratlarla olan dolaysýz. baðlarýný ortaya koyan
açýklamalarý, ve gene Stefanoninin planlarýnýn Ýtalyan iþçi sýnýfý hareketinin kimi
önderleri tarafýndan açýða vurulmasý, Stefanoninýn Ýtalyan iþçi sýnýfý hareketini burjuva
etkisýne sokma planlarýný boþa çýkardý. -336.
240
Neuer Social-Demokrat.  1871den 1876ya kadar Berlinde çýkan bir Alman
gazetesi, lasalci Genel Alman Ýþçileri Birliðinin organý; bakuninci ve öteki anti-proleter
eðilimleri destekleyerek, Enternasyonalin marksist önderlerine ve Alman SosyalDemokrat Ýþçi Partisine karþý bir kampanyaya giriþti. -336, 512, 514.
241
Beyaz Gömlekliler.  Ýkinci Ýmparatorluðun polisi tarafýndan örgütlendirilmiþ
çeteler. Ýþçi olduklarýný iddia eden sýnýf-dýþý öðelerin oluþturduklarý bu çeteler, yetkililerin gerçek iþçi örgütlerini ezmelerine bahaneler saðlamak amacýyla provokatif
gösteriler örgütlemiþler, huzursuzluk yaratmýþlardýr. -336.
242
20 Þubat 1872 günü, Enternasyonal Genel Konseyi, Paris Komününün
birinci yýldönümünü Londrada büyük bir miting ile kutlamayý kararlaþtýrdý. Bir
komisyon kuruldu ve Karl Marks baþlýca konuþmacýlardan biri olarak seçildi.
Kararlaþtýrýlan salon sahibi salonunu kiralamayý kabul etmediðinden, açýk miting
olmadý. Gene de, 18 Mart günü, Enternasyonal üyeleri eski komüncüler, törensel bir
toplantýda, ilk proleter devrimin yýldönümünü kutladýlar. Komün üyeleri Theisz ve
Camelinat ile Genel Konsey üyesi Milnerin önerileri üzerine, bu toplantýda üç karar
kabul edildi; bu kararlar basýnda yayýnlanmýþ, ve bize deðiþ gelen elyazmasý metni,
Marksýn kýzý Jenny tarafýndan kopya edilmiþ ve yazar tarafýndan da görülmüþtür. 341.
243
Topraðýn Ulusallaþtýrýlmasý baþlýklý bu elyazmasý, tarým sorununa iliþkini
bellibaþlý marksist belgelerden birisidir. Enternasyonalin Manchester kesiminde, topraðýn ulusallaþtýrýlmasý konusundaki bir tartýþmaya iliþkin olarak yazýlmýþtýr. Dupont,
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Engelse yazdýðý 3 Mart tarihli mektubunda kesim üyelerinin tarým sorunu konusundaki
kafa karýþýklýklarýný anlatýyor ve Marks ve Engelsi hazýrlamakta olduðu raporundaki
beþ konuya iliþkin noktalarda görüþlerini bildirmeye davet ediyordu, ki böylelikle
kesim toplantýsýndan önce bunlarý da gözönünde bulunduracaktý. Marks, topraðýn
ulusallaþtýrýlmasý konusundaki görüþlerini ayrýntýlý olarak bildirdi. Marks, topraðýn
ulusallaþtýrýlmasý, bu büyük sorun, proleter devriminin görevlerine ve bir bütün olarak
toplumun sosyalist dönüþümüne sýký sýkýya baðlýdýr, diyordu. -343.
244
Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Lahey Kongresi 2-7 Eylül 1872 tarihleri arasýna
yapýldý. Aralarýnda kongrenin bütün çalýþmalarýný yönlendiren Marks ve Engelsin de
bulunduðu 15 ulusal örgütten 65 delege katýldý. Kongre, Marksýn, Engelsin ve
yandaþlarýnýn iþçi sýnýfý hareketi içersindeki her türden küçük-burjuva sekterliðine
karþý yýllardýr yürüttükleri mücadelenin doruðuna ulaþmasýna tanýk oldu. Anarþistlerin
sekter eylemleri suçlandý ve önderleri Enternasyonalden atýldýlar. Lahey Kongresinin
kararlarý çeþitli ülkelerde iþçi sýnýfýnýn baðýmsýz siyasal partilerinin kurulmasýna giden
yolu açmýþ oldu. -347, 516, 518.
245
Lahey Kongresinden sonra Marks ve öteki delegeler Enternasyonalin yerel
kesimini ziyaret etmek üzere Amsterdama gittiler. 8 Eylül günü Marks, toplantýda
Lahey Kongresinin sonuçlarý konusunda bir konuþma yaptý. Marks, proleter devrimini ve proletarya diktatörlüðünü yýlmadan savunarak, bu konuþmasýnda, kapitalizmden sosyalizme geçiþ biçimlerinin deðiþik ülkelerde somut tarihsel koþullara,
sýnýflararasý güçler dengesine ve iliþkilere baðlý olacaðýný göstererek bu soruna yaratýcý bir yaklaþýmda bulundu. Bir çok ülkede zorun, proletarya diktatörlüðünün kurulmasý ve korunmasý için kaçýnýlmaz olmasý yanýnda, bazý ülkelerde de (Ýngiltere, ABD
ve belki Hollanda), mevcut tarihsel koþullar yüzünden (iyi örgütlenmiþ bürokratik ve
militarist bir aygýtýn bulunmayýþý) proletaryanýn siyasal egemenliði devrimci zora
baþvurmadan da elde edebileceði tezini ortaya atmýþtýr. -349.
246
Sözkonusu olan toplantý, üç imparatorun -Wilhelm I, Franz-Josef ve Aleksandr IInin- Eylül 1972de Berlinde yaptýklarý toplantýdýr. -350.
247
Engelsin Konut Sorunu adlý yapýtý, burjuva toplumun kötülüklerini gizlemeye çalýþan küçük-burjuva ve burjuva toplumsal-reformculara karþý yöneltilmiþtir.
Engels, konut sorununu çözme iddiasýnda olan prodoncu planlarý eleþtirmekte ve
bu sorunun kapitalizm altýnda çözülemeyeceðini tanýtlamaktadýr. Engels, muzaffer
proletaryanýn, sosyalizmin kurulmasýna iliþkin dirimsel sorunlarý çözmekle konut
sorununu da çözecek tek güç olduðunu söylemektedir.
Bu yapýtta Engelsin özellikle önemli olan düþünceleri, kýrýn sosyalist
dönüþümüne ve kent ile kýr karþýtlýðýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin düþünceleridir. -352.
248
Mülbergerin Die Wohnungsfrage baþlýðýný taþýyan altý makalesi, 3, 7, 10,
14 ve 21 Þubat ve 6 Mart 1872 tarihli Der Volksstaatta imzasýz olarak yayýmlanmýþtýr.
Daha sonra bu makaleler Die Wohnungfrage. Eine socrale Skizze, Separot-Abdruck
aus dem Volksstaat, Leipzig 1872, baþlýðý ile ayrý bir broþür olarak yayýmlanmýþtýr. 353.
249
E. Sax, Die Wohnungszustände der arbeitenden Classen und ihre Reform,
Wien 1869. -353.
250
Mülbergerin Engelsin makalelerine verdiði yanýt, Zur Wohnung Frage
(Antwort an Friedrich Engels Von A. Mülberger) baþlýðý altýnda 26 Ekim 1872 tarihli
Der Volksstaatta yayýmlandý. -354.
251
Yeni Madrid Federasyonu, Enternasyonal üyeleri ve Sosyalist Demokrasi
Ýttifakýnýn Ýspanyadaki gizli faaliyetlerini açýða vurmak gerekçesiyle anarþist bir
çoðunluk tarafýndan Madrid Federasyonundan atýlmýþ olan La Emancipacion gazetesinin editörleri tarafýndan Temmuz 1872de kuruldu. Yeni Madrid Federasyonu,
Ýspanyadaki anarþist etkilere karþý güçlü bir kampanyaya giriþmiþ, bilimsel sosyalizmin düþüncelerini yaymýþ ve Ýspanyada baðýmsýz bir iþçi partisinin kurulmasý için
mücadele etmiþtir. Engels, bu Federasyonun yayýn organý La Emancipaciona yazýlar
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yazmýþtýr. Yeni Madrid Federasyonu üyelerinden bazýlarýnýn 1879da Ýspanya Sosyalist
Ýþçi Partisinin kurulmasýnda büyük emekleri vardýr. -355.
252
Katheder-Sosyalizm (Kürsü Sosyalizmi).  1870lerde ve 1890larda burjuva
ideolojisinde bir akým. Esas temsilcileri Alman üniversitesindeki profesörlerdi ve
bunlar üniversite kürsülerinden, sosyalizm kýlýfý altýnda, burjuva reformizmi
vaazediyorlardý. Bunlar (A. Wagner, G. Schomeller, L. Brentano, W. Sombart ve
ötekiler), devletin düþman sýnýflarý uzlaþtýrabilecek ve kapitalistlerin çýkarlarýna dokunmadan yavaþ yavaþ sosyalizmi getirebilecek sýnýflar-üstü bir kurum olduðunu
iddia ediyorlardý. Bunlarýn amacý, hastalýða ve kazalara karþý sigortalar kurarak ve
fabrika yasalarý çýkartarak iþçilerin koþullarýný iyileþtirmekti. Bunlar iyi örgütlenmiþ
sendikalarýn siyasal mücadeleyi ve iþçi sýnýfý partisini gereksiz kýlacaðýný savunuyorlardý. Bu akým, revizyonizmin ideolojik öncüllerinden biriydi. -356.
253
Burada, Eifel (Prusyanýn Ren Eyaleti) köylülerine aðýr darbe indiren 1882
açlýðýna deðiniliyor. -357.
254
Engels alaylý bir biçimde Ýncildeki bir efsaneye dayanan Mýsýrýn zenginliklerini özlemek deyimine atýfta bulunuyor; bu efsaneye göre, Ýsrailoðullarýnýn
Mýsýrdan göçetmeleri sýrasýnda, dayanýlmaz olanlar bu yolculuðun zorluklarý ve açlýk
yüzünden hiç deðilse karýnlarýnýn doyduðu eski tutsaklýk günlerini özlemeye
baþlamýþlardý. -372.
255
Engels burada ovenci kooperatif iþçi derneklerinin Ýngilterenin çeþitli kentlerinde kurduklarý pazarlara deðiniyor. Buralarda ürünler, deðer birimi bir saatlik
emek olan emek bonolarý aracýlýðýyla alýnýp satýlýyordu. Ama bu kuruluþlar çok
geçmeden iflas ettiler. -377.
256
La Emancipacion.  1871den 1873e kadar Madridde, haftalýk olarak
yayýnlanan Ýspanyolca iþçi gazetesi, Ýspanyol Federal Konseyinin organý; Ýspanyadaki
anarþist etkilere karþý bir kampanya açmýþtýr. 1872de ve 1873de Marks ve Engelsin
yapýtlarýný basmýþtýr. -378.
257
Illustrated London News  1842den beri çýkmakta olan bir Ýngilizce haftalýk
gazete. -387.
258
Ueber Land und Meer.  1858den 1923e kadar Stuttgartda yayýnlanan
resimli bir haftalýk Almanca gazete. -387.
259
Gartenlaube  Yazýnla ilgilenen haftalýk Almanca küçük-burjuva bir dergi;
1853ten 1903e kadar Leipzigde ve 1903-04te de Berlinde yayýnlanmýþtýr. -388.
260
Fusilier August Kutschke  1870-71 Fransýz-Prusya Savaþý döneminin
milliyetçi asker marþlarýnýn güftecisi Alman ozaný Gotthelf Hoffmannýn takma adý. 388.
261
Le Socialiste  Fransýzca haftalýk gazete, Ýþçi Partisi organý (1885-1902);
Fransa Sosyalist Parti organý (1902-1905); 1905ten sonra Fransýz Sosyalist Parti organý.
Engels bu gazeteye yazýlar yazmýþtýr. -398.
262
Harmony Hall  1839un sonlarýnda Robert Owenýn baþýný çektiði Ýngiliz
ütopyacý sosyalistlerin kurduklarý komünist koloni; 1845e kadar yaþamýþtýr. -399.
263
Bkz. V. A. Huber, Sociale Fragen. IV. Die Latente Association, Nordhausen
1866. -399.
264
Engels, Wagnerin bazý kitaplarýndaki ve konuþmalarýnda söylediði þeylere
deðiniyor. Wagner, Almanyada Fransýz-Prusya savaþý sýrasýndaki konjonktürün getirdiði canlýlýðýn ve özellikle 5.000 milyonluk savaþ tazminatýnýn iþçi sýnýfýnýn koþullarýný
oldukça iyileþtireceðini söylüyordu. -417.
265
Burada Alman ve Avusturya imparatorlarýnýn ve þansölyelerinin Aðustos
1871de Gasteinde ve ayný yýlýn Eylül ayýnda da Salzburgda yaptýklarý görüþmelere
deðiniliyor. Engels bu konferanslara, Prusya polis örgütünün baþý Stieberin adýna
izafeten Stieberci konferanslar adýný vermekte ve böylelikle bunlarýn gerici polis
niteliðini vurgulamaktadýr. -417.
266
Bkz. Hegel, Wissenschaft der Logik, Kýsým I, Kesim 2. -423.
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267
Burada, 1872de Prusyada yapýlan ve kýrsal kesimlerde toprak sahiplerinin babadan oðula geçen güçlerini kaldýran ve seçimle gelen topluluk önderleri,
Landtaglardaki bölge konseyleri vb. gibi yerel özyönetim unsurlarý getiren idari
reforma deðiniliyor. -435.
268
Otorite Üzerine adlý makalesinde, Engels, her türlü otoriteyi reddeden
bakunincilerin görüþlerini eleþtirmekte ve proleter devrimin devlet karþýsýndaki tutumu sorununa iliþkin marksist görüþlere bir temel getirmektedir. Engels, devleti
yaratmýþ olan toplumsal iliþkileri kaldýrmadan devleti kaldýrmaktan sözeden anarþist
düþüncenin bilim-dýþý ve karþý-devrimci özünü açýða vurmaktadýr. Ayrýca anarþist
dogmacýlýðý ve sekterliði de acýmasýzca eleþtirmektedir. - 448.
269
Bu, Engelsin yazdýðý Flüchtlingsliteratür adýný taþýyan ve Haziran 1874ten
Nisan 1875e kadar Der Volksstaatta yayýnlanmýþ olan dizinin II. makalesidir. Engels,
Fransýz sosyalist hareketindeki yeni geliþmeleri anlatarak, blankici Komün
mültecilerinin kendi yayýnladýklarý Aux commeneux adlý broþüre yansýyan bellibaþlý
eksikliklerini ortaya koymaktadýr. Londradaki blankici mültecilerin görüþlerindeki
önemli deðiþikliklere (bunlarýn tekrar bilimsel komünizme yöneliyor olmalarýna)
iþaret ederken, ayný zamanda bunlarýn komplocu taktiklerini, ivediciliklerini, proleter
devrimci mücadele içersinde her türlü uzlaþmayý kesenkes reddediþlerini de sert bir
biçimde eleþtirmektedir. -453.
270
Le Pére Duchesne  1790-94 arasýnda Jacques Hébertsin Pariste yayýnladýðý Fransýz gazetesi; kentli yarý-proleter yýðýnlarýn görüþlerini yansýtmaktaydý.
Le Pére Duchéne  6 Mart-21 Mayýs 1871 tarihleri arasýnda Eugen Vermerschin
Pariste yayýnladýðý günlük gazete; blankici basýnýn tutumuna benzer bir tutum
takýnmýþtýr. -456.
271
Heinrich Heine, Romanzero, Drittes Buch, Hebâische Melodien. Disputation, Mýsra 86. 456
272
Kulturkampf.  1870te Bismarck hükümetinin layýk kültür kampanyasý
adý altýnda uyguladýðý önlemler sistemine burjuva liberallerinin verdikleri ad. Bu
önlemler, büyük toprak sahiplerinin, burjuvazinin ve Prusyanýn ve Güney-Batý Alman
devletlerinin katoluk bölgelerindeki köylülüðün bazý kesimlerinin ayrýlýkçý ve antiPrusya eðilimlerini destekleyen katolik kilisesini ve Merkez Partisini hedefliyordu.
Bismarck hükümeti, anti-katolik mücadele bahanesi ile, Prusyanýn egemenliði altýna
girmiþ olan Polonya topraklarýndaki ulusal baskýyý da þiddetlendirdi. Bu politika da,
ayný þekilde, dinsel arzularý körükleyerek, iþçileri sýnýf mücadelesinden uzak tutmayý
amaçlýyordu. Bismarck, geliþmekte olan iþçi sýnýfý hareketini gözönüne alarak,
1880lerin baþlarýnda, gerici güçleri pekiþtirmek için, bu önlemlerin büyük bir kýsmýný
yürürlükten kaldýrdý. -458.
273
Rusyadaki Toplumsal Ýliþkiler adlý bu makalesinde Engels, Rusyada
gittikçe þiddetlenmekte olan devrimci durumun belirleyici etmenlerine iþaret ediyor.
Bu etmenler, Rus iþçi sýnýfýnýn siyaset sahnesinde yeralmasý ve serfliðin kaldýrýlmasýndan sonra köylülerin soyulmasýnýn sonucu olarak ortaya çýkan yýðýnsal köylü
hareketlerinin kaçýnýlmaz olarak büyümesidir. Bu makalede ve bu makaleye 1844te
yazýlan sonsözde, yazar, Pyotr Lavrov ve Pyotr Tkaçovun temsil ettikleri 1870lerin
baþlarýndaki Rus narodizminin ana eðilimlerini ve özellikle 1880lerin ve 1890larýn
liberal narodizmini eleþtirmektedir. Engels, narodniklerin tarih konusundaki
görüþlerinin idealist iradeci niteliklerini, toplumsal geliþmenin maddi temelini kavramadaki baþarýsýzlýklarýný ortaya koymaktadýr. Rusyada 1861den sonraki toplumsal
iliþkilerin genel bir tahlili, Engelsi, kapitalizmin Rusyada gittikçe geliþmekte olduðu
ve bu yüzden de kýrsal bölgelerdeki komünal mülkiyetin daðýlmakta olduðu sonucuna
götürdü. Narodniklerin köylü topluluðunu idealleþtirmelerini sert bir biçimde eleþtirmiþ
ve Rusyanýn hýzla sanayici kapitalist bir ülke haline geliþine, köylülerin
proleterleþmelerine ve eski komünist topluluðun yokolmasýna iþaret etmiþtir. Rus
devrimci hareketi içerisinde narodnik görüþlerden vazgeçmiþ ve bilimsel komünizm
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teorisini özümsemiþ kimselerin ortaya çýkýþlarýndan duyduðu sevinci belirtmiþtir. 462, 475.
274
Burada ve daha ileride Engels, Tkaçovun Offener Brief an Herin Friedrich
Engels adlý 1874te Zürihte basýlmýþ olan broþüründen alýntý yapmaktadýr. -462, 475.
275
Engels Haxthausenin 1847-52de üç kýsým halinde Hanover ve Berlinde
yayýnlanmýþ olan kitabýna deðiniyor: Stadien über die innern Züstande das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. -465.
276
Bkz: G. Plehanov, Selected Philosophical Works, Vol. l, Moscow, s. 147. 476.
277
Ibid., s. 153. -478.
278
Ibid., s. 152. -478.
279
Julis Jukovski, Karl Marx i yego kniga o kapitale (Karl Marx ve Sermaye
Konusundaki Kitabý), Vestnik Yevropi (bkz: 59. not), Kitap 9, 1877; ve buna Nikolay
Mihaylovskinin Oteçestvenniye Zapiskide verdiði yanýt: Karl Marx pered sudam J.
G. Jukovskkogo (J. G. Jukovskinin Bakýþ Açýsýndan Karl Marx).
Oteçestvenniye Zapiski.  1820de St. Petersburgda çýkmaya baþlayan yazýnsal ve siyasal bir dergi; 1839da zamanýn en iyi ilerici dergilerinden biri oldu. Dergi
sansürün ardý arkasý gelmez baskýlarý altýndaydý ve Nisan 1884te de çar hükümeti
tarafýndan kapatýldý. -483.
280
Vestnik Narodnoi Voli.  Narodnaya Volya örgütünün Rusyadan kaçmýþ
olan Yürütme Komitesi üyelerinin 1883-1886da Cenevrede yayýnladýklarý dergi. Beþ
sayýsý çýkmýþtýr. Marxýn mektubu legal Rus basýnýnda Ekim 1888de yayýnlanmýþtýr. 284.
281
Marx, bu pasajý, Kapitalin Ýkinci Almanca baskýsýndan ve daha sonraki
baskýlarýndan çýkartmýþtýr. -484.
282
Burada Narodnik örgütün yönetici organlarýna deðinildiði anlaþýlýyor. -485.
283
Bakuninin 1873te yayýnlanan Devlet ve Anarþi (Staatlischkeit und Anarchie) kitabý üzerine bu düþünceler, anarþist öðretilerin ve geliþmelerin, bilimsel komünizmin devlet, proletarya diktatörlüðünün tarihsel zorunluluðu, sosyalist devrimin
baþarýsýnýn vazgeçilmez koþulu olan iþçi sýnýfý ile köylülüðün ittifaký gibi bellibaþlý
önermeleri temeline dayanarak eleþtiren bir polemik yapýtýdýr. -490.
284
Nordstern,  1860-66da Hamburgda yayýnlanan haftalýk bir Alman gazetesi; 1863te lasalcý bir çizgi izlemiþtir. - 494.
285
Ulusal Birlik, 15-16 Eylül 1859da, Alman devletlerinin burjuva liberallerinin Frankfurt-on-Mainde topladýklarý bir kongrede kurulmuþtur. Bu birliðin kurucularý, Avusturya dýþýnda kalan bütün A1manyayý Prusyanýn egemenliði altýnda
birleþtirmeyi amaçlýyorlardý. 11 Kasým 1867de, Kuzey-Alman Konfederasyonunun
kurulmasýndan sonra Birlik kendisini daðýttýðýný ilan etti. -495.
286
1858de Prusya Prensi Regent, Manteuffe1 hükümetini daðýttý ve ýlýmlý
liberalleri iktidara getirdi. Burjuva basýnda buna yeni çað diye gösteriþli bir ad
takýldý; ama aslýnda Wilhelmin politikasý tamamýyla Prusya monarþisinin ve Junkerlerinin durumunu güçlendirmeye yönelikti. Yeni çað, gerçekte, 1862de iktidara
gelen Bismarckýn diktatörlüðüne giden yolu açmýþtýr. -495.
287
Marquis Posa ve Philip II, Schillerin Don Karlos adlý piyesinde yeralan
karakterlerdir. Uckermarklý Philip II ile Wilhelm I kastediliyor. -495.
288
Kreuz-Zeitung.  Günlük bir Alman gazetesi olan Neue Preu Bische Zeitunga
baþlýðýnda yeralan ve Landwehrin sembolü olan haç iþareti yüzünden verilen ad. Bu
gazete karþý-devrimci saray kliðinin ve Prusya Junkerlerinin organý olarak, Haziran
1848de, Berlinde çýkmaya baþlamýþtýr. -496.
289
Genel Alman Ýþçi Derneði.  Lassalleýn etkin bir biçimde katýlmasýyla
1863te kurulan Alman iþçilerinin siyasal örgütü. Bu dernek, lasalcýlarýn ve ayzenahçýlarýn (Liebknecht ile Bebelin baþýnda bulunduklarý partilerin) 1875te Almanya
Sosyalist Ýþçi Partisi olarak birleþmelerine kadar varolmuþtur. -496, 514.
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290
Ýlericiler.  Haziran 1861de kurulmuþ olan Prusya burjuva partisinin
üyelerine verilen ad. Bunlar Almanyanýn Prusya egemenliði altýnda birleþtirilmesini,
tüm-Alman Parlamentosunun toplanmasýný ve Millet Meclisine karþý sonunda liberal
bir hükümetin kurulmasýný istiyorlardý. -496.
291
Bu sorun, üretici yasalarýnýn örgütlenmeyi ve grev yapmayý yasaklayan
maddelerinin kaldýrýlmasýný isteyen iþçi gösterilerinin ardýndan, Ocak 1865te, Prusya
Landtagýnda ele alýnmýþtý. Ýlericiler, fabrika sahiplerinin iþçileri dize getirmek amacýyla
üretimi durdurmalarýný yasaklayan 181. maddenin kaldýrýlmasýný istiyorlardý. Ayný
zamanda, kamuoyunun desteðini saðlamak için, iþçilerin grev kýþkýrtýcýlýðý yapmalarýný
yasaklayan 182. maddenin de kaldýrýlmasýný istiyorlardý. 14 Þubat 1865te Landtag,
iþçilerin istemlerini dikkate almayarak yalnýzca 181. ve 182. maddeleri kaldýrmakla
yetindi. -496.
292
Bu, Marxýn o sýra yürürlükte olan üretici yasalarýna taktýðý alaycý addýr.
Hizmetçiler için geçerli olan bu yasalar, 18. yüzyýlda Prusya eyaletlerinde yürürlükte
olan ve serf köylüler üzerinde Junkerlere kesin egemenlik tanýyan feodal yasalardý. 496.
293
1861 ilkyazýnda, Marx, tekrar Prusya yurttaþlýðýna kabul edilmesi için bir
giriþimde bulunmuþ, ama Prusya yetkilileri kendisinin kendi rýzasýyla Prusya
yurttaþlýðýndan ayrýlmýþ olduðu gerekçesiyle bunu reddetmiþlerdi. -497.
294
Literarisches Centralblatt für Deutschland.  1850-1944 yýllarýnda Leipzigde
yayýnlanan haftalýk bir Alman dergisi. -503.
295
Haxthausen, Über den Ursprung und die Grundlagen der Verfassung in
den ehmals slavischen Landern Deutschlands imallgemeinen und des Herzogthums
Pomern im hesondern, Berlin 1842. -503.
296
13 Haziran 1849da bir küçük-burjuva partisi olan Montagne, Ýtalyadaki
devrimin bastýrýlmasý için Fransýz birliklerinin oraya gönderilmesini protesto amacýyla barýþçýl bir gösteri düzenledi. Bu gösteri askeri birlikler tarafýndan daðýtýldý, Montagne
önderlerinden birçoðu sürgüne gönderildi ya da Fransayý terketmek zorunda býrakýldý.
-503.
297
Karþýlýkçýlar.  1860larda prudoncular kendilerine bu adý veriyorlardý, çünkü
çalýþan halký, karþýlýklý yardým kooperatifleri, dernekleri vb. kurarak kurtarmayý
öngören reformist küçük-burjuva planlar yapýyorlardý. -505.
298
Alliance de la Democratie Socialiste.  Mihail Bakuninin Ekim 1868de
Cenevrede kurduðu uluslararasý bir örgüt. Örgütün geçici komitesinde Bakuninden
baþka Brasset, Duval, Guetat, Perron, Sagorski ve Johann Philipp Becker de yer
alýyorlardý. -505.
299
Burada 1871deki Londra Konferansýnýn þu kararlarýna atýf yapýlýyor: Ulusal Konseylerin Kurulmasý, vb. (Karar II, madde 1, 2, 3), Ýþçi Sýnýfýnýn Siyasal Eylemi
(Karar IX), Sosyal-Demokrasinin Ýttifaký (Karar XVI), ve Ýsviçrenin Fransýzca Konuþan
Kesimindeki Bölünme (Karar XVII). -506.
300
300 4 Eylül 1870te, Fransýz ordusunun Sedanda yenildiði haberi duyulunca, Paris halký Ýkinci Ýmparatorluðun düþmesine ve cumhuriyetin ilanýna yolaçan
devrimci gösterilere giriþmiþti. Ama yeni kurulan Geçici Hükümette ýlýmlý cumhuriyetçilerle birlikte monarþistler de yer alýyordu. Paris askeri valisi Trochunun ve onun
asýl yaratýcýsý Thiersnin baþýnda bulunduklarý bu hükümet, ulusa ihanet etmiþ ve dýþ
düþmanla uzlaþmýþ, ve böylelikle de Fransýz burjuvazisinin ve toprakbeylerinin
teslimiyetçiliðini ve yýðýnlar karþýsýndaki korkaklýklarýný ortaya koymuþtur. -506.
301
Basel Kongresinin (bkz: 100. not) Genel Konseyin yetkilerini geniþleten
örgütsel sorunlara iliþkin kararlarýndan sözediliyor. - 509.
302
Gazzettino Rosa.  Günlük Ýtalyanca gazete. Sol-kanat mazzinicilerin organý;
1867-1873 arasýnda Milanoda çýkmýþtýr; 1871de Paris Komününü desteklemiþ ve
Enternasyonalin belgelerini yayýnlamýþtýr; 1870ten itibaren bakunincilerin etkisinde
kalmýþtýr. -509.
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303
La Liberte.  1865ten 1873e kadar Brükselde yayýnlanan demokrat bir
Belçika gazetesi; 1867den itibaren Enternasyonalin Belçikadaki yayýn organlarýndan
biri. -510.
304
Section Française de 1871.  Fransýz mülteciler tarafýndan Eylül 1871de
Londrada kuruldu. Önderleri Ýsviçredeki bakunincilerle yakýn iliþkiler kurmuþlar ve
Enternasyonalin örgütsel ilkelerine saldýrmakta onlarla güçbirliði yapmýþlardýr.
Tüzüðündeki bazý maddeler Enternasyonalin genel tüzüðüne uymadýðý için bu kesim
Enternasyonale kabul edilmemiþtir. Bunun sonucu olarak da birkaç gruba
bölünmüþtür. -510.
305
Bakuninci Jura Federasyorýunun 12 Kasým 1871de Sonvillierde toplanan
kongresinde kabul edilen Uluslararasý Ýþçi Birliðinin Tüm Federasyonlarýna Tamim.
Bu tamim Londra Konferansýnýn kararlarýný ve Genel Konseyi tanýmýyor ve Enternasyonalin Genel Tüzüðünü deðiþtirmek ve Genel Konseyi suçlamak üzere bütün
federasyonlarýn derhal bir kongrenin toplanmasýn1 istemelerini öneriyordu. -511.
306
Ficcanaso.  Günlük bir Ýtalyan hiciv gazetesi, 1868den 1872ye kadar
Turinde yayýnlanmýþtýr, sol-kanat mazzinicilerin organý. - 511.
307
Sonvillier Kongresine Katýlan Onaltýlarýn Tamimine Latin Federasyonunun
Yanýtý. -512.
308
Sosyal-Demokratlarýn Sakson Kongresi. -6-7 Ocak 1872de Chemnitzde
toplandý. Kongre, öteki þeyler yanýnda (genel oy hakký, sendikalarýn kurulmasý),
Sonvillier Tamimini (bkz: 305 not) ve Enternasyonal içindeki anti-anarþist mücadeleyi de görüþtü. Kongre oybirliði ile Genel Konseyi destekledi ve Londra Konferansý
karar1arýný onayladý. -512.
309
Enternasyonalin Belçika Federasyonunun 24-25 Aralýk 1871de Brükselde
toplanan Kongresi, Sonvillier Tamimini tartýþýrken, Ýsviçre anarþistlerinin derhal bir
genel kongrenin toplanmasý yolundaki istemlerini desteklemeyip Belçika Federal
Konseyine Lahey Kongresinde görüþülmek üzere Enternasyonalin yeni Tüzük taslaðýný hazýrlama talimatýný verdi. -512.
310
7-9 Aðustos 1869da Eisenachta yapýlan Alman, Avusturya ve Ýsviçre sosyaldemokratlarýnýn tüm-Alman Kongresinde, programý genel anlamýnda Enternasyonalin ortaya koyduðu istemler doðrultusunda olan Alman Sosyal-Demokrat iþçi Partisi
kurulmuþtu. -515.
311
G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Die Wahrheit der
Aufhlarung. -517.
312
1872-73te Liebknecht ve Hepner, Marxtan Der Volksstaatta yayýmlanmak üzere Lassalleýn görüþlerini eleþtiren bir broþür ya da makale yazmasýný ýsrarla
istemiþlerdir. -517.
313
Aðustos 1874te, La Haye Kongresinin bir kararý üzerine, Sorge, 1872de
New Yorka taþýnmýþ bulunan Enternasyonal Genel Konseyinden ayrýldý. Ýstifasý, Eylül
1874te resmen açýklandý. -518.
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