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ÝKÝNCÝ BASKIYA ÖNSÖZ

AÞAÐIDAKÝ çalýþma, 1872de Leipzig Volksstaat[54] 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, 1873-74te
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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
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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 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. Belçika
da 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 Madrilena[251] 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
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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.
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-Sosyalistler[252] ve
her türden yardýmseverler tarafýndan. Öte yandan, belli bir küçükburjuva sosyalizmi, bizzat Sosyal-Demokrat Parti, ve hatta Reichstag
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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, SosyalistlereKarþý Yasaya[118], 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]
küçük-burjuva 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 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 Rhine* En yüksek. -ç.
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landda 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 bir
kaç yýl önce Eifel bölgesinde[253] 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 Savaþýnýn[70] 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 haraçlarla öylesine yüklüydü ki bu sanayi, köylü dokumacýlarý, geri kalan köylülerin çok düþük düzeyinin üzerine çýkaramýyordu. Gene de o sýralarda
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kýrsal sanayi iþçisi, belli bir yaþama güvencesinden yararlanmaktaydý.
Makinenin geliþiyle bütün bunlar deðiþti. Fiyatlar þimdi makina-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 ge-
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leneði kýsa süre sonra dünya pazarýnda yeterince ciddi þekilde cezalandýrýlmýþ, ve çoðunlukla terkedilmiþtir. Öte yandan, fazla-üretimin 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 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,
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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 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 olma-
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yacaðýz, 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.
Ve bununla, her iþçiye kendi küçük evinin mülkiyetini verecek ve böylece onu, özel kapitalistine yarý-feodal biçimde zincirleyecek olan bur-juva 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.
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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]
FRÝEDRÝCH ENGELS
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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BÝRÝNCÝ KISIM

PROUDHON KONUT SORUNUNU NASIL ÇÖZÜYOR?

VOLKSSTAATIN[54] 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
* 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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saðlýða aykýrý 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
artý-deðerin, 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
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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, yalnýzca 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-burjuva-
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zi 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 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,
* A. Mülberger. -Ed.
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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
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
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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
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dir:

[Tanrýnýn sonsuz iradesiyle] baðdaþamayacaðýný söylemelerinden aslýnda fazla bir þey bilmiþ olur muyuz?
(Marx, Capital, Vol. I, s. 45.)
Bizim prudoncumuz* efendisi ve ustasýndan daha iyi deðil-

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 var* A. Mülberger. -Ed.
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ken, 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
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
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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. Küçük-burjuva 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 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
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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.
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
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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 ser-
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mayenin 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 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 sosyal-demokrasinin 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

Friedrich Engels
Konut Sorunu

31

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] Ober-Angergasse 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 [sayfa 376] hiç bir þeyi olmamasý
için tam olarak hesaplanmýþ olan, 347/56.223ü ile donatmýþtýr. Ve
þimdi, bu dairelerdeki hisselerin bizim Petere 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 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
Bazaar[255] 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
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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 büyük-büyük-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
Emmancipaciônu[256] 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 satýnalma 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-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 sahip-
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leri 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 MarxAvalingin 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.]

34

Friedrich Engels
Konut Sorunu

*
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 nok-
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ta, 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 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 bek-
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lenmeyen 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 miktarý ayný
kalýr; yalnýzca daðýlýmý, o da çok deðil, deðiþirdi.
Gerçekte prudoncumuz daha þimdiden, burjuva toplumunda mal alýmýnda, ortalama olarak sermaye devri için gerekli-emek
ten (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
* Mietzins: (sözcük anlamý) kira faizi. -ç.
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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 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
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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, sosyaldemokrasinin 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
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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 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.
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ÝKÝNCÝ KISIM

BURJUVAZÝ KONUT SORUNUNU
NASIL ÇÖZÜYOR?

I
KONUT sorununun prudoncu çözümüyle ilgili kesimde,
küçük-burjuvazinin 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, cezasýný çekmeyeceði, iþçi sýnýfý arasýnda salgýn hastalýk yaratma zevkini ta-
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damaz; 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 1869[249] 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
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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 Meer[258] 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 Gartenlaube,[259] Kladderadatsch[175] ve Fusilier Kutschke[260]
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
top-lumsal düzen içinde, bütün ücretli iþçilerin, ücretli iþçi olmaktan çýkmadan, kapitalistlere dönüþebileceði yol ve araçlar bulmaktýr. Herr Sax, bu sorunu çözdüðünü sanmaktadýr. Belki, bize, herbiri
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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 olacaðý 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 mes-

44

Friedrich Engels
Konut Sorunu

kenlerden 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 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
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Saxtan 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
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[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 kiralayacaktýr  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, ko-
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nut 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
iþletmenin (!) 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
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
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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 giydiðin 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 iþgü-
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cünün 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 söylemektedir:
Ancak, yalnýzca iþçi sýnýfýnýn deðil, tüm olarak toplumun, mümkün olan en fazla sayýda üyesini topraða bað-
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lanmýþ (!) 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
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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 dünyasýnda 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
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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 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 Hall[262] 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
* Ve bu bile, sonunda sadece bir iþçi sýnýfý sömürü mahalli olmuþtur. (Bkz: Socialiste,
Paris 1886.[261]) [1887 baskýsýna Engelsin notu.]
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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 Birlik[263] 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 sistemi
ne 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 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 bakýmdan da Ýngiliz kapitalistleri çok önceden Herr Saxýn en üstün amaçlarýnýn
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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 aile
için 2 odadan fazlasýný kapsamamaktadýr.
Açýktýr ki, kendi sanayiinin koþullarý su gücü, kömür matümünü yalnýzca gerçekleþtirmemiþ, ama çok aþmýþlardýr da. 14 Ekim 1872 Pazartesi
günü Morpethde 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.]
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denleri, 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
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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. 22830daki 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. 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 gayrýmeþru 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 1848
den sonra gerçekten öðrenen ülkelerde, Fransada ve özellikle
Almanyada durum oldukça farklýdýr. Burada ancak dev dökümhane ve fabrikalar pek çok duraksamalardan sonra belirli bir sayýda
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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 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
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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, Mülhausen
deki 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 on-beþ 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 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 kural-
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larý 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
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bankasý, diðer kýsmý [sayfa 406] içinse bir kredi 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 ömek olarak verdikleri Ýngiliz yapým þirketleri hakkýnda
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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 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 tahville-
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rindeki 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 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 ar-
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tan 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.
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
* 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 büyükölçekli 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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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 idareler-yasasý) 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 veril-
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miþti.* Bu yerel idarelerin mevkilerini 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 Salford
taki 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
* 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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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 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 sonuç* 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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larýný 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 gerçek 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. Prus-
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yada 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 beri ekonomik alandaki yasalar gerçek durumda
olduðundan daha da fazla burjuvazinin çýkarýna uydurulmadýysa
bu kimin hatasýdýr? Esas olarak bizzat burjuvazi sorumludur, çünkü,
* 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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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 eþekliklerine[264] ve Stieberin Avusturya
ile görüþmelerine[265] 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 is-
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temi, 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 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 saðlýk-inzibatý 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 Ýrlandanýn 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:
* Bkz: K. Marx and F. Engels, On Britain, s. 94. -Ed.
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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, 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
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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 çevre, ciddiyetini artýk tartýþmayacaðýmýz bir salgýn hastalýk tehlikesine maruz býra-
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kýlacaktýr.
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]
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ÜÇÜNCÜ KISIM

PROUDHON VE KONUT SORUNU
ÜZERÝNE EK

I
VOLKSTAATÝN 86. sayýsýnda A. Mülberger, benim tarafýmdan
gazetenin 51. sayýsýnda ve daha sonraki sayýlarýnda eleþtirilen makalelerin yazarý olduðunu açýklamaktadýr.* Yanýtýnda[250] beni öylesine
bir seri suçlamaya boðmakta ve ayný zamanda bütün sorunlarý
öylesine birbirine karýþtýrmaktadýr ki, ister-istemez 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
* Bkz: Bu cildin 364-386. sayfalarý. -Ed.
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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 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
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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,
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
* Ekonomik güçler. -ç.
** Toplumsal tasfiye. -ç.
*** Ekonomik güçlerin örgütlenmesi. -ç.
**** 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.

Friedrich Engels
Konut Sorunu

77

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 þeye[266] 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 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
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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, küçük-burjuvaziyi, 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
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sayýldýðýndan ötürü yakýnmaya 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,
küçük-burjuvazinin 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. Sayfasýnda[248] Mülbergerin bizzat kendi niteliði uyarýnca bünyesinde üç etmeni: emek-edinmemülk [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 küçük-burjuva ve küçük köylülere dönüþtürmeyi amaçladýðýný
daha fazla tartýþma anlamsýz olacaktýr. Küçük-burjuvazi ve iþçilerin
çýkarlarý arasýndaki iddia edilen özdeþlikle uðraþmak da ayný þekilde
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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.
II
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 ekonomik 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 Mülberger, basit, ciddi olgunun, bir ekonomik olgunun dile getirilmesidir; ve eðer biz, onun nasýl olup
da varolduðunu öðrenmek istersek, araþtýrmamýzý ekonomik alan-
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da yapmalýyýz. Dolayýsýyla, bu olguya biraz daha yakýndan bakalým
ki, artýk bir çocuk dahi onu yanlýþ [sayfa 427] anlamasýn. Bilindiði gibi,
meta satýþý, sahibinin kullaným-deðerinden vazgeçmesi ve deðiþimdeðerini 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. 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) yüzdeyedisinden 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 binlerce biçiminden biri olarak yüzyüze gelir-
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ken, 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 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 dev-
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rimin 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 küçük-burjuva 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 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
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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 1848den 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
* 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.

Friedrich Engels
Konut Sorunu

85

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 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

Ed.
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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 beklemezdim. 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,
* P. J. Proudhon, La guerre et la paix, t. 1-2, Paris 1869. -Ed.

Friedrich Engels
Konut Sorunu

87

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 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,
** Bräsig Amca, Alman burjuva mizahcýsý ve romancýsý Fritz Reuterin yapýtlarýnda
yer alan bir komik karakter. -Ed.
*** Yoksulluk. -ç.
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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.

Friedrich Engels
Konut Sorunu

89

III
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.
* 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 negatif 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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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. Sayfalarý[248]) 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 deðiþtirilmesinden (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

Friedrich Engels
Konut Sorunu

91

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
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,
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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 karmaþýk deyimle kapitalist üretim tarzýný kastettiðini itiraf etmektedir, faizi ortadan kaldýran bir yasa ile gerçekten boynuz-
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larýndan 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 söz* Goethe, Faust, Kýsým I,. sahne 6 (Hexenküche) (kýsaltýlmýþ). -Ed.
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konusu 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,
sorunun, 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 Proud-
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hona 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 olmayacaðý; 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
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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 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
oku-nabileceði 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
* Friedrich Engels, The Condition of the Working Class in England. -Ed.
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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.
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, sermaye-
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nin 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]
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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]
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
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AÇIKLAYICI NOTLAR

[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.
[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. -356.
[175]
Kladderadatsch  Berlinde 1848den sonra yayýmlanan, haftalýk
resimli güldürü dergisi. -388.
[199]
The Daily News  1846-1930 arasýnda Londrada yayýmlanan sanayici
burjuvazinin organý, Ýngiliz liberal gazetesi. -400.
[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 planla-
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rý 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 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.
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[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 (18851902); 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.
[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.
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