
Modem Sosyalizm

Britanya’da Sınıf Mücadeleleri
Giriş
1789 Fransız Devrimi Britanya’da önce yaygın bir onayla karşılandı. Bir yandan Fransız 
devrimcilerinin İngiliz kurum ve yasalarını örnek alması milliyetçi duygulan okşuyor, öte 
yandan Britanya’mn en önemli iktisadi rakibi olan Fransa’nın içine düştüğü kargaşa 
buıjuvazinin işine geliyordu. Dolayısıyla, 1789’da Britanya’da bir yüzyıldır büküm sürmüş olan 
yaygın ve smıflarası bir görüş birliğine dayalı siyasal istikrarın kısa zamanda alt üst olacağına 
dair bir ipucu görünmüyordu.

1790’da milletvekili Edmund Burke Reflections on the Revolution in France’i (Fransa’daki Devrim 
Üzerine Düşünceler) yayınladı. Kitap Burke’ün öteden beri bilinen muhafazakâr görüşlerini 
içeriyordu. Ancak kullandığı üslubun sertliği yakın arkadaşlannı bile şaşırttı. Burke’ün 
kitabından ûç ay sonra Tom Paine Rights o f  Man’in (İnsan Haklan) birinci bölümünü 
yayınlayarak Burke’ü eleştirdi. Kitap büyük bir başan kazandı ama asıl etkisini 1792’de, 
“toplumsal sorun”un incelendiği ikinci bölümünün yayınlanmasıyla gösterdi. Alabildiğine yalın 
bir üslupla yazılmış kitapta, saf, kalıtımsal hiçbir unsurla bulandınimamış bir temsilî sistemin, 
yegâne adil ve aklî yönetim biçimi olduğu ve Fransız Devrimi’nin böyle bir sistemin 
kurulmasının mümkün olduğunu kanıtladığı savunuluyordu; “Sanki dünyanın başlangıcında 
yaşamışız gibi, bir anda adil bir yönetimin başlamasını görecek bir noktaya getirilmiş 
bulunuyoruz.”

Kitap geleneksel toplumda eşine rasdanmamış bir hızla yayıldı; birinci yılın sonuna kadar 
200 bin adet sanlmış olduğu tahmin ediliyor. (O dönemde Britanya’nın nüfusu yaklaşık 10 
milyondu.) Kitle iletişim araçlannın bulunmadığı koşullarda kitabın nasıl bu kadar etkili 
olabildiği yalnızca Fransız Devrimi’nin popülerleştirdiği fikirler ve coşkuyla açıklanamaz.
Britanya Jakobenizmini değerlendirebilmek için, İngiltere’nin tarihte ilk buıjuva devrimini 
gerçekleştirmiş ülke olduğunu hesaba katmamız ve bu devrimci geleneğini kendisini hangi 
kurum ve ilişkiler aracılığıyla sürdürdüğünü gözden geçirmemiz gerekir.

18. yüzyıl İngiliz toplumu birçok bakımdan olduğu 
gibi, aşağı sınıflann önüne açtığı ufuklar bakımından 

da emsalsiz bir toplumdu. Bunda kendi cemaatleri 
için yazının ulaşılabilir kılınmış olması oldukça 

önemli b ir rol oynamıştı. Popüler kültür ile 
‘yüksek' kültür arasındaki geçişlilik o kerteye varmıştı 

ki, John Gay'in yüzyılın ilk yarısında yazmış olduğu A 
beggar’s Opera (Dilenciler Operası) yalnızca yoksullar 

tıakkında b ir opera olmakla kalmamış, operayı 
resimleyen Hogarth’ı da kuşkusuz eserin bu yönü

cezbetmişti.

İngiltere’de Burjuva Devrimini Hazırlayan Koşullar
İngiltere’de burjuva devrimi iki aşamada gerçekleşti. 1642-48 arasında yaşanan iç savaş 
devrimin birinci aşamasıydı ve Kral I. Charles’m  idamıyla son buldu. Ancak bu birinci 
aşamada devrim süreci, tıpkı daha sonra Fransız Devrimi’nde olacağı gibi, kitlelerin 
buıjuvazinin de varlığını tehdit eden talepler dile getirmesine yol açtı. Buıjuvazi henüz, 
monarşi ve aristokrasinin desteği olmaksızın, kendi başına siyasal hegemonyasını sürdürecek 
araç ve kurumlan yaratamamıştı. 1660’da sürülen hanedan geri çağnidı. Çelişkiler henüz 
çözümlenmemişti ama buıjuvazi de halka güvenemeyeceğini öğrenmişti. 1688’de İngiliz resmî 
tarihçiliğinin Glorious Revolution (Muhteşem Devrim) diye andığı bir pazarlıkla İngiliz tahtı bir 
yabancı prense, Hollandah WiUiam of Orange’a sunuldu. William of Orange, yabancı parah 
askerlerden oluşan bir orduyla İngiltere’ye çıkti ve tahta geçti.

Kuşkusuz bu harekâtın başanya ulaşmasının berisinde, İngiliz buıjuvazisinin yüz yıl sürecek 
siyasal istikrann zeminini oluşturacak bir sınıfsal ittifaklar sistemi kurmuş bulunuyordu. Bu 
sistemi kavrayabilmek için ise ana tarihsel zemin oluşturan sınıfsal çehşkileri ve toplumsal 
mücadeleleri bilmek gerekiyor.

Ortaçağın Krizi ve Geleneksel Aristokrasinin Sonu

Rönesans’ı önceleyen yıllarda (1350-1450) İngiltere de içinde olmak üzere bütün Avrupa’da bir 
bunalım yaşandı. Bir yandan salgın hastahklar, özellikle de 1348’den sonra Avrupa’nın 
yakasını bırakmayacak olan veba, uzun süren savaşlar ve ayaklanmalar, nüfusun yüzde 30-35  
oranında azalmasına yolaçti. Uzun yol ticareti önemini korumakla birlikte, ticaret hacmi 
daraldı. Sınıfsal ilişkiler açısından belki de en önemli olanı, tanmsal ürünlerle mamul 
ürünlerin fiyadan arasında, tanm ürünleri fiyatlannın aleyhine gerçekleşen değişmeydi.
Nüfusun dramatik azalmasından ötürü işgücü maliyeti artarken, aynı zamanda tanm  
ürünleri fiyatlanmn düşmesi, aristokrasinin gelirlerinde haon sayılır bir düşme anlamına 
geliyordu. Dolayısıyla, alışmış olduktan geçim düzeyini tutturabilmek için aristokratlann yeni 
geçim kaynaklan bulmalan gerekiyordu. Tarihsel kimlikleri (kılıç kuşanma hakkı) açısından, 
bu geçim kaynağı ancak tek şey olabilirdi: Savaş, yağma ve talanlar.

15. yüzyıl ortasında (1450-1468), İngiltere’de çeşitli aristokrat aileler arasında, daha çok sonu 
gelmez çete savaşlannı andıran bir iç savaş yaşandı: Güller savaşı. Avrupa’daki geleneksel 
savaş tarzı, modem savaşın tersine, soylu süvarilerin daha çok telef olmasına yol açıyordu.
Bu yüzden neredeyse 20 yıl boyunca büyük bir vahşede sürdürülen bu iç savaş sonunda, 
geleneksel aristokrat nüfus yok olmanın eşiğine geldi. 16. yüzyılda kınm öylesine yıkıcı 
olmuştu ki aristokradann çok büyük bir bölümü. Güller Savaşı’nda sonra banşı sağlamak



sınıı 
mücadele

Ingiltere'yi lata Avrupası'ndan ayırdeden, belki de en 
önemli fark, hem sertliğin hem de bağımsız 
köylülüğün, kıtaya kıyasla çok daha önceki bir 
noktada ortadan kalkmış olmasıydı. Yandaki resim, 
yegâne üretim aracının mülkiyetini hâlâ elinde 
bulunduran bir tarım işçisini göstermektedir.

üzere, toplumun neredeyse bütün kesimlerinin desteğiyle mutlakiyetçi bir monarşinin temelini 
atan Tudor hanedanmm, kendisine yandaş yaratmak için asalet payesi verdiği ailelerden 
geliyordu.

İngiliz Kın

İngiliz kapitalizminin ayırt edici özelliklerinden biri, kapitalist üretim sürecine zemin hazırlayan 
'toplumsal ilişkilerin öncelikle geleneksel şehirlerde değil kırda gelişmiş olmasıdır. Bunu İngiliz 
kınnm iki özelliği mümkün kıldı: Kırda feodal ilişkilerin çok erken çözülmesi ve kırsal 
bölgelerde zanaat faaliyetlerinin yoğunluğu.

Feodal İlişkilerin Çözülmesi

İngiliz aristokrasisinin bu “modem” niteliği, İngiltere’de kapitalizmin gelişmesi açısından 
oldukça önemli bir unsurdu. Rönesans’a egemen olan bu kesim, hukukî statü açısından 
aristokrat olmakla birlikte, kıta Avrupa’sındaki geleneksel aristokratlann birçok alışkanlık ve 
törelerini paylaşmıyordu. Örneğin, Fransa ve Almanya’dakinin tersine İngiltere’de bir 
aristokratın gelirini çalışarak sağlaması, asalet payesini yitirmesine yol açmazdı. Bu, 
aristokrasinin büyük bir kesiminin, gelişmekte olan buıjuvazi ile aynı safta yeralmasını 
kolaylaştıran olgulardan biriydi.

Yeni İngiliz aristokrasinin esnekliği, kırdaki feodal üretim ilişkilerinin de köklü bir dönüşüm 
geçirmesini sağladı. Feodalizmin sosyo-ekonomik özü demesne (malikâne) topraklan ile özgür 
olamayan köylülük arasındaki ihşkide yatar. Bu ilişkiler ağı içinde “serfliğin temel işlevi



lord’un topraklannın işletilmesi için işgücü sağlamaktır”. Ancak kısmen yeni aristokratlann 
geleneksel alışkanlıklardan yoksun oluşuna, kısmen de köylü ayaklanmalanna bağlı olarak, 15. 
yüzyıldan başlayarak İngiliz kmnda bu ilişki çözüldü ve 16. yüzyıla vanidığmda İngiltere’de 
tanm “sadece yasal çerçevesi ve dışsal görünümleri itibariyle feodaV’di. Serilik yasal bir ilişki 
olarak varlığını sürdürse de, ekonomik bir ilişki olarak hemen hemen ortadan kalkmıştı. 
Angaryanın, emek hizmetlerinin yerini neredeyse bütünüyle parasal olarak ödenen kira almıştı. 
Bu ise, üretimdeki sorumluluğun “köylü dünyasının elitinin” eline geçmesi anlamına geliyordu. 
Zamanla kiracı çiftçi, sadece toprağın kirasını ödeyen ve sermayesini kendisi sağlayabilen bir 
konuma gelebilmişti. Bu noktada ise, artık kendi topraklannı satın almasının önünde, toprak 
kıtlığının dışında, hiçbir engel kalmaz. Bu şekilde bağımsızlaşmış, soylu olmayan köylü sınıfı, 
300 yıl içinde giderek İngiliz toplumunun belkemiğini oluşturacak toprak sahibi bir sınıf 
oluşturdu. 16. yüzyılda İngiliz Kilisesi nin Katolik Kilise’den kopmasına ve elindeki topraklann 
devledeştirilmesine yol açan reform hareketinin berisindeki en önemli dinamiklerden biri, 
gentry (eşraO diye anılan bu yeni sınıfın toprak ihtiyacı idi.

Kırsal Zanaatlar

Rönesans, bütün Avrupa’da kentsel bir canlanma, yeni bir şehirli kültürün yaratılma 
dönemiydi. Bu süreç içinde başı, klasik Roma İmparatorluğu döneminde de önemli bir 
merkez olmuş, bir ticaret kavşağı olma özelliğini yitirmemiş şehirler çekiyordu. Bu şehirlerde 
ticaretin yanısıra, kendilerine daha geniş bir pazar bulabilen zanaatlar de canlanıyordu.
Kuşkusuz bu zanaatlar içinde de “kitlesel” tüketime en yatkın olanı dokumaydı. Bütün bunlar, 
14. ve 15. yüzyıllardaki fiyat hareketlerinin tersine dönmesine, 15. yüzyılın ikinci yansından 
başlayarak yün fıyatlannda tahıl fiyatlanna göre bir artış olmasına yolaçtı.

11. yüzyıldaki Norman istilasıyla birlikte Flaman zanaatkârlar tarafından getirilen dokumacıhk, 
özellikle yünlü dokumacılık İngiltere’nin de geleneksel zanaatıydı. Ancak klasik Roma 
İmparatorluğu’nun uç bölgelerinden biri olan İngiltere’de şehir hayan her zaman son derece 
sönük olmuştu. Diğer zanaatlar gibi dokuma da, köylerde ancak kısmen uzmanlaşmış köylüler 
tarafından yapılıyordu. Engels bunlann hayatını şöyle betimler: “Dönemin İngiliz sınai işçileri, 
(...) dünyadan ellerini eteklerini çekmiş, bir inziva içinde yaşıyorlardı; hiçbir zihinsel faaliyetin 
tedirgin etmediği hayatlannda ani ve büyük değişikliklere yer yok. Okumayı Lilenleri az, 
yazmayı bilenleri daha da azdı; düzenli olarak kiliseye giderler, hiç politika konuşmazlar, hiç 
komplo yapmaz, hiç düşünmezlerdi. Fiziki faaliyetlerden zevk alırlar, İncil okunduğunda 
atalanndan devraldıklan bir saygıyla dinlerler ve herhangi bir şeyi soru sual etmelerine hiç 
izin vermeyen alçakgönüllükleri içersinde “üstün sınıflara” karşı çok iyi duygular beslerlerdi. 
Ama entelektüel bakımdan ölüydüler; sadece kendi özel, küçük çıkarlan için, tezgâhlan ve 
bahçeleri için yaşarlar ve ufuklannın ötesinde bütün insanlığı alt üst eden o güçlü hareket 
hakkında hiçbir şey bilmezlerdi. Yaşadıklan sessiz, bitkisel hayat içersinde rahattılar ve sanayi 
devrimi olmasaydı, bu varoluştan hiç çıkmazlardı. Evcimenligi içersinde ne kadar romantik 
olursa olsun, bu varoluş yine gerçek insanlara layık değildi.”

Ancak Rönesans’la birlikte gelen canlanma, İngiltere’deki bu “geri” koşullann bir avantaja 
dönüşmesine yolaçtı. Kıta Avrupa’sında şehirlerin gelişmişliği, aynı zamanda çalışanlann 
örgütlerinin, loncalann gelişmişliği anlamına geliyordu. Bunlann gücü, bir tekel avantajı elde 
etmelerine, kendi belirledikleri koşullar dışında herhangi bir mamulün piyasa için üretilmesini 
engellemeye ve ücretlerin belli bir düzeyin altına düşmesini önlemeye yetiyordu. Bu 
koşullarda, Rönesans şehirlerinin çoğulcu yapısının dayatüğı bu kısıtlamalara bağımlı olmayan 
İngiliz burjuvazisi, doğal olarak yünlü dokumayla ilgili faaliyetlere yöneldi. Bu yönehşin iki 
önemli sonucu oldu: Enclosure hareketi, yani köylerin ortak topraklannın otlak yapılmak üzere 
çidenmesi ve emek sürecinde önemli bir yenilik olan putting out (götürü) sisteminin 
gelişmesi.

Götürü Sistemi

Götürü sistemi, nihai ürünü pazarlayacak tüccar kapitalistin, üreticilerle daha üretim sürecinin 
başında bir anlaşma yapmasına dayanır. Bu anlaşmaya göre tüccar kapitalist hammaddeyi temin 
ederek, üretilecek ürünü henüz ortada yokken sann almış olur. Ancak üretim araçlan henüz 
üreticilerin mülkiyetindedir ve genellikle kendi evleri olan üretim ortamı üzerindeki 
denetimlerini yitirmemişlerdir. Fakat ticari kapitalizmin gelişip yaygınlaşmasına paralel olarak 
tüccar kapitalist sadece hammadde sağlamakla yetinmeyip, hammaddelerle birlikte işletme 
sermayesi ve giderek üretim araç ve gereçlerini de temin etmeye başlar. Böylelikle bağımsız 
üreticinin bağımsızlığını yitirmesi, proleterleşmesi sürecinde önemli bir adım atılmış olur.

Yüzyıl Çitlemesi 
■t

Dokuma imalatında götürü sisteminin başanh bir şekilde sürdürülebilmesi için toprak sahibi 
buıjuvazinin ehnde hann sayılır miktarda yün bulunması gerekiyordu. Aynca yün sadece 
götürü sisteminin bir girdisi olarak değil, bir ihraç mah olar.ak da değer kazanmıştı. Bu 
koşullarda köylerin ortak topraklan. Kilise arazileri ve direnemeyen küçük köylülerin tarlalan 
çidenerek otlaklara dönüştürüldü. Bu uygulamalar çoğunlukla yasal değildi ve yarattıklan 
tahribat, o dönemde yaygınlaşan “Sheep eat man” (Koyunlar insan yer) atasözünün de veciz

Priestley gibi bilim adamları, Wiliam Blake, Hogarth 
gibi ressamlar, İngiltere'nin eski düzeninin bir 

anlamda belkemiğini oluşturan zanaatkarların, bağımsız 
üreticilerin, 18. yüzyılın refah koşullarından yararlanma 

tarzının tipik örnekleri sayılabilir. Bunlar geleneksel 
bağlarından koparak, kendilerine tamamen modern 
ilişkilere göre örülmüş bir yer tutmuşlardır. Ancak 

eserlerinde, kendi püriten geçmişlerinin sembolizminin 
ağırlığını sezmek hâlâ mümkündür. Örneğin Hogarth’ın 

Rake’s ProgressVn/n (karşı sayfada) görünürdeki 
amacı bu dönem Ingiltere'nin bütününe egemen olan 

yolsuzluğu, yozluğu, sefahati belgelemektir, ama 
kullandığı yapısal tema, püriten edebiyata John 

Bünyan'ın Pilgrim’s Progress (Hacının İlerleyişi adlı 
eserinden beri egemen olan, kurtuluşa, selâmete 

doğru ilerleme temasıdır

18. yüzyıl tmyunca bütün Avrupa'nın hayranlığını 
uyandıracak parlamentonun temeli olan seçim sistemi 
Ingiltere’de daha yüzyılın başında kurulmuştu. Ancak 
temsin sistemin temelini oluşturan seçim bölgeleri, 
daha tespit edildikleri noktada bile, ülke gerçeğine 
dair hiçbir şeyi yansıtmıyordu. 18. yüzyılın ilk 
çeyreğinde yaşamış olan ve görsel taşlamanın en 
büyük ustalarından biri sayılan Hogarth, resimlerinde 
sık sık bu konuyu işlemiş, seçim sisteminin yol açtığı 
yolsuzluktan da şiddeti de belgelemişti.
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bir biçimde dile getirdiği gibi, olağanüstü bir derinlikteydi. Bir yanda kırda geniş bir 
mûlksüzler kidesi yaraulırken, öte yandan ortak topraklann kaybolması, özel mülkiyetin 
yaygınlaşması, köylerdeki geleneksel dayanışma biçimlerinin ortadan kalkmasına yol açıyordu. 
Bütün bunlann yarattığı alt üstlükler İngiltere’deki erken burjuva devrimini hazırlayan önemli 
unsurlardan biriydi.

İngiltere’de İç Savaş
16. yüzyıldan 17. yüzyılın ortasına kadar İngiltere’de bir mutlakiyetçilik çağı yaşandı. Bu çağın 
özellikleri arasında şunlar sayılabilir: Parlamentonun varlığı; kıta Avrupa’sındakilere göre 
bürokratik aygıtın oldukça cılız olması; gelişkin yerel yönetim organlannın varlığı; yine kıta 
Avrupa’sındaki ile karşılaştınldığında görece küçük bir kara ordusuna karşılık, güçlü bir 
donanmanın varlığı.

Mutlakiyetçiliğin Sonu

Mutlakiyetçi krallık, başlangıçta çok geniş bir toplumsal mutabakat temeli üzerine kurulmuştu. 
Ancak özelhkle kırdaki toplumsal çelişkiler derinleştikçe, kraliyet bütün toplumu temsil 
edebilme yeteneğini yitirdi; çitleme hareketlerine karşı çıkarak, bunlann hızını kesip, taraf 
ölmaya doğru itildi ve toprak sahibi sınıflan karşısına aldı. Ancak mudakiyetçi kraliyetin 
kaderini tayin eden, vergilerle kraliyeti sübvanse etmeyi kendi çıkarlan açısından artık 
gereksiz bulan ticaret burjuvazisinin bu toprak sahibi sınıflarla ittifakı oldu. Parlamento zaten 
bu smıflann temsilcilerinden oluşuyordu. 1640’ta parlamento halka bir çağn yayınlayarak, iç 
savaşı fiilen başlatmış oldu.

Bütün burjuva devrimlerinde olduğu gibi, İngiliz iç savaşında da burjuvazinin saflannda 
savaşan, savaşı buıjuvazi için kazanan küçük esnaf, zanaatkârlar, Londra’da sayısı 
giderek artmakta olan ayaktakımı ve bağımsız köylülüğün bir bölümü oldu. Devrim koşullan 
bu halk kesimleri ile aynı safta çarpıştıklan buıjuvazi arasındaki çelişkilerin de bütün burjuva 
devrimlerinde olduğu gibi su yüzüne çıkmasına yol açtı. Daha savaşın ilk yıllannda, çeşidi 
köy ve kasabalarda kralı da parlamentoyu da reddeden ayaklanmalar başgösterdi. Örgütlenme 
tarzlan ve kendiliğindenlikleri açısından geleneksel köylü ayaklanmalannı andıran bu 
ayaklanmalar kolaylıkla bastınidı.

Ancak hem savaşın gidişatı açısından hem de devrimin radikalleşmesi açısından asıl tayin 
edici unsur, Oliver Cromwell önderliğinde New Model Army (Yeni Model Ordu) adı altında 
bir ordunun kurulması oldu (1645). Gerek komuta düzeyindeki aristokratik ayncalıklann 
kaldmlması, gerekse ordunun büyük bir kısmının gönüllülerden oluşması bakımından Yeni 
Model Ordu, daha sonra Avrupa’yı alt üst edecek olan Fransız Devrim ordusunun bir 
habercisi sayılabilir.

Kraliyet ordusunu kolaylıkla yenen Yeni Model Ordu, aynı zamanda halkla birlikten doğan 
gücünü kanıtlayan; eşidiğin gerçekleşmesine ve dolayısıyla da askerlerin radikalleşmesine yol 
açan bütünüyle yeni bir örgütlenme türüydü. Bu örgütlenme içinde savaş boyunca derinleşen 
bir tartışma doğdu. Bu tamşmalar sayesinde Londra’daki zanaatkâr çıraklannm hareketi olarak 
başlaman Leveller’lar (Düzleyidler) hareketi, ordudaki erler arasında da yaygınlaştı. Savaşın 
sonunda bu erler. Agitator (“ajitatör” teriminin kaynağı) adı verilen kendi subaylannı seçmeye 
başladılar; kralın tutuklanmasına karar verdiler ve genel oy hakkına dayah bir temsilî 
demokrasi talep eden Agreement o f People’ı (Halk Sözleşmesi) tartışarak onayladılar. Oysa 
parlamenterler, oy hakkını mülk sahibi olma koşuluna bağlayan töreden vazgeçmemekte 
kararlıydılar. Bu konuda soylu olmasalar da toprak sahibi olan subaylann tam desteğine 
sahiptiler. 1649’da Kral I. Charles, bir bakıma radikal orduyu yatıştırmak için idam edildi 
ama aynı sırada orduda da geniş bir tasfiyeye gidildi. İrlanda’ya düzenlenen seferle, adanın 
zaptı gerçekleştirildi. 1653’te de buıjuvazi ordudaki muhafazakâr subaylann en başanlısı olan 
Oliver Cromwell’in asken diktatörlüğüne razı oldu.

İngiltere’de Muhalif (EMssenting) Kiliseler: Püritenizm

İç >avaş sırasında halk İadelerinin burjuvazinin safında çarpışmasında en önemli etken Kilise 
düşmanlığı olmuştu. Gerçi daha 16. yüzyılın ortasında İngiliz Kilisesi, Katolik Kilise’den 
kopmuş ve ulusal bir kilise halini almışn ama bu dönüşüm sırasında, Kilise’nin hiyerarşik 
yapısı nerdeyse olduğu gibi korunmuş ve Kilise’nin halktan aldığı vergilere dokunulmamıştı. 
Reform hareketini izleyen yıllarda, püritenizm adı altında bilinen bir görüş ve harekeder 
manzumesi, reform hareketinin derinleştirilmesini talep etmeyi sürdürdü. Aralanndaki ilahiyata 
ilişkin farklar bir yana, tümünü birleştiren ortak yön, Kilise’nin daha demokratik bir biçimde 
örgüdenmesini talep etmeleriydi. Kimi vaiz ve ruhbanlann cemaat tara&ndan seçilmesini, kimi 
ise cemaat ile vaiz ve ruhbanlar arasındaki farkın tamamen ortadan kaldınimasını, dinî 
işlevlerin sıradan cemaat üyeleri tarafından yerine getirilmesini öngörüyorlardı. Düzleyidler hareketi, 
bir anlamda, püritenizmin banndırdığı bu demokratik taleplerin, dinsel niteliklerinden 
sıynlarak ulaştiğı en ileri aşamayı temsil ediyordu. Hareketin yenilgisinden hemen sonra 
yayılma alanlan daralrhakla birlikte, bu görüşler çeşidendi ve daha da radikal bir nitelik

Ingiltere'deki püriten mezheplerin sonuncularından biri 
de, 18. yüzyılın sonunda John Wesley’in kurduğu 
MetodizmWr. Metodizm, b ir yandan muhalif püriten 
geleneğe yeni b ir dinamizm kazandırırken, b ir yandan 
da bu dinamizmin kendisini dinî kanallar içinde 
tüketmesine yol açmıştır. Resimde Metodizm'in 
kurucusu Wesley’in vermekte olduğu b ir vaiz 
görülüyor.



mücadelel

19. yüzyılın açık sınıfsal hareketlerinden önce, 18. 
yüzyılda kitlesel hareketler, çoğunlukla b ir kalabalığın 

(mob) kendi dışındaki unsurlar tarafından manipüle 
edilmesi şeklini alıyordu. Bu tür ayaklanmaların 

en ünlüsü, katoliklere karşı girişilmiş olan Gordon 
Ayaklanmalan idi. Londra’daki Katoliklerle Protestanlar 

arasındaki çatışma kesinlikle egemen sınıfın çeşitli 
kesimleri arasındaki b ir çatışmaydı. Ancak Katoliklere 
saldırmaya kışkırtılan bu kitle oldu. Yine de, kitlenin 

ayaklanmasının, onu kışkırtandan bağımsızlaştığı b ir an 
her zaman gelebiliyordu. Çoğunlukla bu an 

hapisanelerin basılarak mahkumların kurtarılmasına 
tekabül ediyordu. Resimde Gordon ayaklanmalarından 

böyle b ir sahne görülüyor.

kazandı. Kendilerini True Levellers (Gerçek Düzleyiciler) diye adlandıran Digger’lann (Kazıcılar) 
talepleri demokrasi ile sınırlı değildi. Doğrudan doğruya özel mülkiyeti eleştiriyorlar, komünist 
koloniler kuruyorlardı. Hıristiyanlık giderek, neredeyse Feuerbach’ın görüşlerini önceleyen bir 
maddeci panteizm (tûmtanncılık) yönünde evriliyordu.

Cromwell’in askerî diktatörlüğü seferlerin yanısıra, büyük ölçüde bu radikal püriten mezhepleri 
bastırmakla geçti. Ancak Cromwell’in 1658’de ölmesi, sağlanmış olan istikrann ne kadar 
yüzeysel olduğunu göstermeye yetti. Orduda erler, yine “ajitatörler” seçmeye başladı. Bastınidığı 
sanılan radikal mezhepler yine faaliyet göstermeye başladı. Bütün bunlar egemen sınıflan 
askerî diktatörlüğün, buıjuvazinin iktidannı sürekli kılacak kurumlan yaratamadığına ikna 
etmeye yetti. 1640’ta devrimi başlatmış olan parlamento yeniden toplandı ve 1660’ta, idam 
edilen 1. Charles’ın oğlu II. Charles’ı tahta geçmek üzere İngiltere’ye çağırdı.

Oligarşik Parlamento

Tann’ya ibadetlerini sarsılarak, titreyerek, ihtilaçlar 
geçirerek ettikleri için Shakers adını alan püriten 

mezhebi, Inğiliz Devrimi sonunda mistikleşerek içe 
dönen sayısız mezhepten biriydi. Ancak Shaker'/ann 

toplumsal mücadeleleri, göç ettikleri Amerika’da 
kurduktan ûtopyalaria devam etti. Bu cemaatlerin, 

özellikle b ir sûre için onlardan birinde yaşayan Robert 
Owen'm fikirleri ve hayatı üzerinde önemli b ir etkisi

olacaktı.

Restorasyonu izleyen yıllar, toprak sahipleri ile ticaret buıjuvazisi arasında zaman zaman çok 
sertleşen bir mücadeleye tanık oldu. Kalıcı bir uzlaşmaya ancak 18. yüzyıl başında, Britanya 
meşruti monarşisinin istikranmn temelini oluşturacak iki parti sisteminin kurulmasıyla ulaşıldı. 
Partilerden biri 1714-1770 arasında siyasal iktidan elinde tutacak olan ticaret buıjuvazisinin 
temsilcisi Whig’ler öbürüyse, toprak sahibi, tanm buıjuvazisinin temsilcisi Tory’lerdi.

Uzlaşmayı mümkün kılan, iki kesim arasında iki temel konu üzerinde çok köklü bir görüş 
birliği olmasıydı. Birincisi, mutlakiyetçi monarşi ve Eski Düzen’e muhalefetti. 11. Charles’m oğlu
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Zanaatlerin kırda yoğunlaşması, onları şehirlerin 
sağladığı konumdan yoksun bırakıyordu. Ama özellikle 
çeşitli madencilik türleri bu konuda çifte bir 
bahtsızlıkla maluldu. Şehir dışında olmanın yarattığı 
yalıtılmışlığa ek olarak, iş koşullarının farklılığı, günün 
büyük b ir bölümünü yeraltında geçirmek zorunluluğu 
da, onları diğer çalışanlardan ayırıyordu.

II. James’in 1680’lerde giriştiği mutlakiyetçiliğin toprak sahipleri arasında ancak çok zayıf bir 
destek bulabilmesinin ve 1688’de hanedan değişikliğinin sadece pazarhkla 
gerçekleştirilebilmesinin nedenlerinden biri buydu. Yine aynı nedenden ötürü, 18. yüzyıl 
boyunca hükümetlerin ve parlamentonun uygulamalan hep doğrudan doğruya bir sınıf olarak 
buıjuvazinin çıkarlarını yansıttı. Örneğin 18. yüzyılın başında yeniden büyük bir çideme 
dalgası başladı. Arada geçen süre içinde tanm ürünlerinin fiyadan arttığı için artık ortak 
topraklar tanma açılmak üzere çitleniyor ve burada, kapitahst girişimciliğin keşfettiği teknikler 
kullanılarak, daha üretken ve verimli bir tanm geliştiriliyordu. Ama 18. yüzyıl çitlemesini 16. 
yûzyılmkinden ayırt eden asıl fark, çidemenin artık yasal yollarla, devletin gücü kullanılarak 
yapılmasıydı. İlk Özel Çitleme Yasası 1710’da parlamentodan çıktı ve bu tarihten sonra da bu 
yasalann sayısı hızla arttı.

1700 ile 1760 yıllan arasında özel çitlemeye ilişkin olarak 208 yasa çıkanidı ve bunlarla 
312.363 akr (1 akr = 4046,7  m^) genişliğinde alan çitlendi. 1761 ile 1801 arasındaki kırk 
yılda, önceki 60 yıldakinin yaklaşık on katı, tam iki bin yasa yapıldı ve bunlar, önceki 60  
yılda çitlenen toprağın yine yaklaşık on kaanm, 3.180.871 akr’hk arazinin özel mülk olarak 
tescil edilmesini sağladı. 1802 ile 1844 arasında çıkanlan yasa sayısı 1883, çitlenen toprağın 
toplam yüzölçümü, 2.549.345 akr’dı. 1845 sonrasında hem çıkanlan yasalann sayısı hem de 
resmen özel mülk haline getirilen arazinin yüzölçümü azaldı (672  yasa, 522 .227 akr alan).

Egemen sınıflann köklü bir görüş birliği içinde olduklan ikinci önemli konu ise, kendi 
aralanndaki mücadeleler sırasında halkın gücüne başvurmamaktı. İç savaş, gerek toprak 
sahiplerini gerekse ticaret buıjuvazisini bir halk hareketinin, her iki kesimin de varlığını 
tehdit edebileceğine ikna etmişti. Zaten 18. yüzyıl ile birlikte yeni bir evreye girmiş olan 
sömürgecilik hem Britanya’nın genel refah düzeyini yükselterek, hem de kapitalistleşme süreci 
içerisinde mülksüzleşenlerin “ihraç edilmesi”ne imkân sağlayarak, burjuvazinin toplumsal 
hoşnutsuzluğu gidermesini mümkün kılıyordu.

Pasif Direniş

Bu koşullarda kitleler yüz yıldan uzun sürecek bir depolitizasyon sürecine girdiler. İç savaş 
yıllannda tanntanımazhgm eşiğine gelmiş olan radikal püriten mezhepler, yeniden 
mistikleştiler. Ancak bu, iç savaş sırasında dile getirilen radikal demokratik talepleri, 
geliştirilen ̂ komünist ütopyalann anısını banndıran bir mistisizmdi. Başka bir deyişle, 18. 
yüzyil boyunca radikal püritenizm, mülksüzlere, işsizlere, zanaatkar çıraklanna, toprağını yitiren 
köylülere bu dünyayla banşmayı değil, pratik bir ifadesini bulamasa da bu dünyayı 
eleştirmeyi öğreten, dünyadan ve özellikle de buıjuvazinin değerlerinden manevî bir kopuşu 
gerçekleştirmeyi öğütledi. Bu eğihmin en tipik örneğini, püritenizmi edebî düzeyde en parlak 
bir biçimde ifade etmiş olan John Bünyan’da buluyoruz. Bünyan, gençliğinde radikal gruplara 
katildıktan sonra daha ileri yaşlannda yazdığı alegorik roman The Pilgrim’s Progress’de  (Hacının

18. yüzyıl, toplumun çok değişik kesimleri için heyecanlı 
bir araştırıcılık çağı olmuştu. Yine de araştırıcılığın aldığı 
biçimleri, kısmen de olsa, toplumsal konumlarına 
bağlayarak ayrıştırmak mümkün. Gentry sınıfı genellikle, 
sağda görülen alet türünden gök haritalarından 
yararlanarak 17. yüzyılın Bilimsel Devrimi'ni b ir adım 
daha ileri götürmeyi denerken, zanaatkarlar daha ziyade 
pratik aletlere yöneliyorlardı. John Kay, yukardaki alet 
aracılığıyla iplik eğirmenin verimliliğini iki katma çıkarmayı 
amaçlamıştı.



a m i l

mücadele!

18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başının, burjuvazi 
açısından en ciddi sorunlarından biri dilencilikti.

Ingiltere, kapitalizmin tersinmez bir biçimde 
yerleşmesinin kritik yılları sayılabilecek yirm i yılı 

savaşla geçirmişti. Toplumsal dönüşümün çok hızlı bir 
biçimde seyrettiği bu yıllan savaşta geçirenlerin, 

döndüklerinde, dilencilik dışında yapabilecekleri b ir iş 
bulma şansian çok düşüktü. Resimdeki kadın, 

savaştan dönen askere "Johhny ne kadar 
değişmişsin! Seni nerdeyse tanıyamayacaktım." diye

bağırıyor.

İlerlemesi)! tipik bir Hıristiyan’ın, kurtuluşu bulmak üzere, mallar, bolluk ve tamahkârlık 
dünyasını terketmesini anlatü.

Radikal mezheplerin ideolojik işlevleri kadar önemli bir diğer yönü de kitlelerin eğitim ve 
örgütlenmesinde oynadıkları roldü. Püntenizm, İncil’e her türlü otoriden daha fazla önem 
verdiğinden, kitleler arasında okur yazarlığı ve dinî tartışmalan teşvik ediyordu. Bu yüzden
18. yüzyılda İngiltere’de okur yazarlık oranı, başka hiçbir Avrupa ülkesi ile kıyaslanmayacak 
kadar yüksekti. Dahası kilisenin hiyerarşik yapısının reddedilmiş olması, cemaat içersinde 
zengin bir demokratik örgütlenme deneyiminin birikmesini sağladı.

Bütün bunlar muhalif kiliselerin, Britanya’daki toplumsal mücadelelerde, gerek önderhk gerekse 
kide düzeyinde merkezî bir rol oynaması sonucunu verdi. İşçi sınıfının kendi kendisini 
■kurmasının tarihini anlattığı dev eseri The Making of the English Working Class’da (İngiliz İşçi 
Sınıfının Kendisini Kurması) tarihçi E.P. Thompson Bünyan’ın Hacının İlerlemesi'nin, Paine’in 
İnsan Haklan’yla birlikte İngiliz işçi sınıfı hareketinin iki temel metninden biri olduğunu 
söyler.

İngiliz Jakobenizmi
Paine’in İnsan Haklan’nm  ikinci bölümü Şubat 1792’de yayınlanmıştı. Kitap aralıkta 
yasaklandı ve yargılanacağını haber alıp Fransa’ya kaçmış olan Paine, gıyabında mahkûm 
edildi. Genellikle düşünce ve basın özgürlüğü konusunda duyarlı olan İngiliz burjuvazisini 
rahatsız eden şey yalnızca metnin kendisi değildi. 1792’de bütün çalışanlar başdöndürücü bir 
hızda," bir örgütlenme sürecine girmişti. Kurulan örgütler, çeşitli biçimler alabiliyordu ama en 
yaygın olanı Correspondence Societies (Yazışma Demekleri) idi. Bu demeklerin çeşitli 
faaliyetleri arasında Paine’in kitabının çok ucuz baskılannı yaparak satmak da vardı; kitabın 
tirajının yayınlandığı yıl 200 bine ulaşmasını sağlayan bu örgütlerdi. Britanya’da Jakobenizm 
dendiğinde akla gelen de hep bu örgütler oldu; bu nitelemeyi sadece pasif bir biçimde
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benimsemekle kalmayan örgütler, sık sık kendileri de Fransız Devrimi’nin terimlerine 
başvurdular: Örneğin 1792’de Londra’da Londra Yazışma Demeği, Devrimci Konvansiyon’un 
kurulmasını önerdi; aynı yıl Edinburgh’da bir Halkın Dostlan Konvansiyon’u toplandı. Ancak 
Fransız Jakobenizminden devralınmış bütün bu retoriğe karşın, sözkonusu örgütlerin sınıfsal ve 
ideolojik bileşimi, Britanya’nın Jakobenizmini Fransa’nınkinden ayıran mesafeyi açıkça ortaya 
koyar, Robespierre, Danton, Desmoullins, Saint-Just; hepsi avukat olmak üzere hukuk eğitimi 
görmüş kişilerdi. Taşrada da Jakoben kulüpler, doğrudan doğruya buıjuvalann önderliği altında 
olmadıklarından, onlann organik aydınlannın, hukukçulann, hekimlerin, noterlerin sözlerini 
dinliyorlardı. Fransa’daki Jakoben kulüpler burjuva niteliklerini hiçbir zaman gizlemediler. Oysa 
Londra Yazışma Demeği’nin kurucusu Thomas Hardy bir kunduracı ustasıydı, demeğin en 
önemli genel sekreteteri Francis Place ise bir terzi. Kısacası Fransa’da çalışan sınıfların 
Jakoben kulüplerle kurduğu ilişki temsilî bir ilişkiydi; oysa İngiltere’de Jakobenizm geleneksel 
çalışan sınıfların kendi adlarına başlattıklan bir hareket oldu.

Genel seferberlik, zorunlu askerlik gibi uygulamalar 
bütün Avrupa’da Fransız Devrimi’nden sonra ve 
Fransa örneğini izleyerek yaygınlaştı. Daha önceleri 
kralın gezgin çeteleri, birtakım adamlan zorla askere 
alırlardı. Resimde kadınların bütün itirazlarına karşın, 
böyle b ir çete tarafından askere alınan bir terzi 
görülüyor.

Kuşkusuz herhangi bir hareketin sınıfsal karakteri sadece üye ve kumculannm sınıfsal aidiyeti 
ile belirlenemez. Jakobenlerin faaliyetleri açısından da iki ülke arasında köklü farklar vardı. 
Fransa’da sıradan bir işsiz, çırak, kalfa ya da usta için Jakoben kulüplerinin toplantılarına 
katılmak, gündelik hayatından radikal bir biçimde kopmak anlamına geliyordu. Çünkü özel 
binalannda toplanan sözkonusu kulüplerin, çalışan sınıflarla ilgili olarak hedefledikleri 
yegane şey, onlan ayaklanmaya kışkırtmak ya da, yerine göre, ayaklanmadan vazgeçirmekti. 
Oysa İngiltere’de Jakoben diye adlandınlan Yazışma Demekleri kahvehane ya da birahaneler 
(pub) gibi kamuya açık yerlerde toplanıyorlardı. Buralarda tütün ve bira içmek dinsel 
sohbetlere eşlik ediyor, her ikisi, farkedilmez bir geçişle, politik tartışmalara dönüşüyordu. 
Başka bir deyişle, radikal düşünceler çalışan insanlann öteden beri paylaşüklan ortamlarda 
dile geliyordu.

Kendi ortamlannda biraraya gelen Britanya Jakobenlerinin yönelişleri de bir bakıma 
gelenekseldi: İradî ve siyasal hedeflerle, kendiliğinden ve ekonomik hedefler iç içe geçmişti. 
İngiliz Jakobenizmi bütün bu özellikleriyle geçmişin Düzleyiciler hareketini çağnşünrken, bir 
yandan da örgütlenme tarzıyla geleceğin işçi sınıh hareketlerine bir zemin hazırlıyordu. 
Geçmişte çahşanlann deneyimlerini birbirlerininkileriyle karşılaşürabilecekleri yegâne örgütler, 
radikal de olsa, din temeli üzerine örgütlenmiş muhalif kiliselerdi. Dünyevî taleplere yönelik 
örgütlerse, loncalar ömeğinde olduğu gibi, belirli iş kollan ya da bölgelerle sınırlı oluyordu.
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mücadelele

Oysa Londra Yazışma Demeği’nin  birinci kuralı, “üyelerimizin sayısının smırlandmlmaması”, 
örtük olarak da olsa hedeflerinin sınıfın birliğini kurmak olduğunu ifade ediyordu.

Burjuvazi ve İngiliz Jakobenizmi

18. yüzyılın son çeyreğinde parlamento reformu isteği dillerden düşmüyordu. Reform 
hareketinin önde gelen savunuculan William Pitt (1759-1806) ve Charles James Fox (1749- 
1806), buıjuvazinin Fransız Devrimi’ni başlangıçta olumlu karşılayan liberal kanadının 
temsilcileriydi. Ancak terörle birlikte yöneticiler içindeki bu kanat çözülmeye başladı; şair ve 
aydınlar devrimci fikirleri terkettiler. Özellikle “büyük korku” döneminde ve köylülerin 
aristokratlann topraklanna el koyup aralannda bölüşmeye başlamasıyla İngiltere’deki toprak 
sahibi sınıflar arasında korku ve panik başgösterdi. Liberal kanadın çözülmesinde ise asıl 
tayin edici unsur, devrim ihracı tehlikesinin ciddileşmeye başlaması oldu. 19 Kasım 1792’de 
Fransa’da Konvansiyon “özgürlüklerini yeniden elde etmek isteyen halklara yardım” etmeyi 
kararlaştırdı. Aralıkta bir bakan İngiliz radikallerine yardım vaadinde bulunuyordu; 
“Yardımlanna koşacağız, adaya çıkartma yapacağız. Oraya 50 bin özgürlük askeri 
yerleştireceğiz."

Bu koşullarda, geleneksel olarak uluslararası ticaretin selameti uğruna banşçı bir politika 
izlemiş olan liberal buıjuvazi, William Pitt’in sözcülüğünde savaş propagandası yapmaya 
başladı. Fransız Devrimi’ne ve radikal fikirlere yakınlık duyanlar artık Fox çevresinde 
kümelenmiş küçük bir azınlık olarak kaldılar. Bunlar da Anayasa Demeği, Halkın Dostlan 
Demeği gibi demekler kurdular. Bu demeklerle, doğmdan doğmya çalışanlann kendi 
demeklerinin üyelikleri arasında örtüşmeler vardı ama liberallerin etkisi, çoğunlukla, 
çalışanlann hareketini daha ılımlı kanallara yönlendirmek doğmltusunda oluyordu.

Şubat 1793’te Britanya ile Fransa arasındaki ihşkiler kesildi; martta Fransa savaş ilan etti. Bu 
olayla birlikte İngiliz Jakobenlerinin “vatana ihanet” suçundan yargılanması mümkün hale 
geldi. Suçun cezası “boynundan asılıp, henüz yaşıyorken bağırsaklanmn deşilmesi ve suçlunun 
gözlerinin önünde yakılması, daha sonra da başı kesilerek vücudun parçalanmasıydı.” 1794’te 
Londra Yazışma Demeği’nin kurucusu Thomas Hardy bu suçtan yargılandı; ancak jüri 
suçsuzluğuna karar verdikten sonra, büyük bir kalabalık tarafından Londra sokaklannda 
omuzlarda taşındı.

Jakobenler, kurduklan demekler, topladıklan aidatlarla, düzenledikleri mitinglerle, yayınladıklan 
gazete, dergi ve bildirilerle çalışanlann yeni mücadele araçlannı yaratırken, burjuvazinin 
temsilcilerinin de eli boş durmuyordu. Yazışma Demekleri hakkında bilinenlerin çoğu, 
toplantılanna katılan hükümet ajanlannın yazdıklan raporlardan geliyor, jakobenlerin toplandığı 
kahvehane ve bar sahipleri tehdit ediliyor, kimi zaman tutuklanıyordu. Herhangi bir sanığın 
derhal yargıç önüne çıkarılmasını ve ancak yargıç önünde ifade vermesini öngören Habeas 
Corpus yasası 1794’te yürülükten kaldınidı. Ordu birliklerinin Jakoben fikirlerden etkilenmesini 
önlemek için bütün ülkede, tarihte ilk kez olmak üzere, kışlalar kumidu. Buna rağmen

Royal Society'nm önemli kuruluş amaçlarından biri, o 
güne kadar zanaatkâriarın tekelinde olan bazı 

faaliyetlerin bilgisini, burjuvaziye mal etmekti. Bu 
amaçla üyeler çeşitli zanaatların nasıl yürütüldüğü 

hakında bilgiler toplar, resimdeki gibi salonlarda 
sözkonusu bilgileri dernek üyelerine sunarlardı. Bu 

salonda sunulan tebliğlerden birinde kızarmış ekmeğin 
daha tazeymiş gibi b ir izlenim yaratacağı, ‘ha lk ’tan

naklen anlatılmıştı.



Jakoben fikirler orduda yayılmaya devam edince, özellikle orta ve büyük köylüleri istihdam 
eden ve başlıca işlevi ülke içindeki toplumsal çalkantıları bastırmak olan Yeomanry adlı yeni 
bir süvari birliği kuruldu.

Ama hükümetin aldığı önlemler içinde, Jakobenlerin kendi zaaflanna da işaret etmesi 
açısından en önemlisi. Sanayi Devrimi’nin etkisiyle sayılan giderek kabaran yoksul ve mülksüz 
kitleleri Jakobenlere karşı kışkırtmaktı. Para ve kihsenin de önemli rol oynadığı bu tür 
gösterilerde, “Kral ve Kilise” adına ayaklanan kitleler, Tom Paine’in kuklasını yakıyor, 
Jakobenlerin toplandığı bilinen harlan tahrip ediyor ya da kimi zaman doğrudan doğruya 
Jakoben önderlerin evlerine saldınyorlardı. Thomas Hardy’nin hamile eşi hayatım bu tür bir 
saldında kaybetti. Halkın Jakobenlere karşı bu kadar kolaylıkla galeyana getirilebilmesi, 
hsmen, çoğunluğu zanaatkar usta ve kalfalarından oluşan Jakoben önderliğin, “aşağı sınıflar”la 
aralanndaki mesafeyi korumak istemesinden kaynaklanıyordu. Aralarında daha “sol” unsurlar 
bulunmakla birlikte çoğunluk, müttefiklerini plebler arasında değil, küçük burjuvazi arasında 
anyor ve hatta burjuvazinin bu mülksüzler kitlesine karşı tavnnı paylaşıyordu. Bütün 
demokratik iklimine karşın İngihz Jakobenizminin banndırdığı bu aynmcılık, hareketin en 
büyük zaaflanndan biri oldu.

Jakobenizmin Yenilgisi

1794-95 Jakobenizmin Britanya’da doruğuna ulaştığı yıllar oldu. Taşrada kurulan Yazışma 
Demekleri’nin sayısı arttı; ordu ve donanmanın yanısıra, İrlanda’daki devrimci United Irishmen 
(Birleşik İrlandalIlar) hareketi ile önemli ilişkiler kuruldu. 27 Ekim 1795’te Londra Yazışma 
Demeği, Kopenhag Meydam’nda yaklaşık 150 bin kişiyi toplamayı başardı. Savaş protesto 
edildi ve parlamentonun genel oyla her yıl seçilmesi talep edildi. İki gün sonra öfkeli 
kalabalıklar parlamentoyu açmaya giden kralı yuhaladılar; yol boyunca “ekmek ve banş” diye
bağnidı; Kraliyet arabasının camı atılan taşlarla kırıldı.

Hükümetin tepkisi sert oldu. Parlamentoda Fox çevresindeki küçük liberal azınlığın kararlı 
muhalefetine rağmen, her türlü gösteriyi, 50 kişiden fazla insanın toplanmasını yasaklayan 
yasalar çıkanidı. İnsanlan kral, anayasa ya da hükümete karşı söz veya yazıyla kışkırtmak 
“vatana ihanet” olarak belirlendi. Bu yasalann yarattığı koşullarda. Yazışma Demekleri’nin legal 
faaliyet gösterebilecekleri alanlar alabildiğine sınırlandı. Resmî baskıların yanısıra, 1797’den 
başlayarak yaygınlaşan Fransız istilası korkusu, Jakobenlerin kitleler gözündeki popülerliğini 
daha da azalttı. Kitleselliğin yitirilmesi ve önderliğin bir kısmının yeraltı faaliyetleri 
örgüdemeye çalışmasıyla birlikte, harekette aşılmaz ideolojik parçalanmalar belirmeye başladı.

jakobenlerin son önemli başansı, 1797 yılında ötedenberi İngiliz burjuvazisinin çıkarlannm
kollanmasındaki en önemli aracı olagelmiş donanmada çıkan isyanda oynadıklan örtük rol
oldu. Nore ve Spithead’deki bahriyeliler, daha yüksek ücrerier ve daha iyi çalışma koşullan 
talep etmekle kalmıyor, “Uzun zamandır insanlığımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Şimdi keşfettik 
ve insan gibi muamele istemekte kararlıyız.” diyorlardı. Ücret artışı taleplerini kısmen 
karşılayan hükümet, isyanın önderlerinden Parker’ı idam etti. Aynı yıl, küçük bir Fransız 
birliğinin de yardım ettiği Kuzay İrlanda’daki ayaklanma bastınidı. 1799’da çıkanlan bir 
Haberleşme Yasası’yla Londra Yazışma Demeği yasadışı ilan edildi. 1799 ve 1800’deki Demek 
Yasaları ise işçilerin herhangi bir amaçla dernek kurmalannı yasaklıyordu.

Ancak İngiliz Jakobenizmini başarısızlığa mahkûm eden, bu resmî baskılardan çok daha 
önemli bir neden vardı. Bu dönemde Sanayi Devrimi’nin etkileri toplumun dokusuna nüfuz 
etmeye başlamıştı. Jakobenlerin temsil ettiği zanaatkârlann bir kısmı (örneğin Thomas Hardy) 
atölyelerini genişleterek batın sayılır işverenlere dönüşürken, çoğunluğu kendilerini yeni 
oluşmakta olan proletaryanın içinde buluyordu.

Sanayi Devrimi
18. yüzyıl Britanya için, burjuvazinin hegemonyasında geçirilen bir refah ve istikrar yüzyıh 
olmuştu. Feodal baskı biçimlerinin çoğu artık geçmişte kalmış, kapitahzme özgü b ağ ım lılık  
biçimleri ise, fabrika sistemi yerleşmemiş olduğu için, henüz kurumsallaşmamıştı. Kırda olsun, 
kentte olsun, nüfüsun önemh bir bölümünü üretim araçlanna sahip bağımsız üreticiler 
oluşturuyordu. Ancak bu toplumsal banşı mümkün kılan en önemli faktör, belki de 
burjuvazinin en büyük gehr kalemini ülke dışından, sömürgelerle yapılan denizaşın ticaretle 
saglamasıydi. Ülke dışından sağlanan bu gelir, ülke içindeki sömürü oranının aşın 
yükselmesini önlüyor, toplumsal çelişkileri yumuşatıyordu.

Sanayi Devriminin İnsanî ve Teknolojik Temelleri

Ancak oligarşik parlamentonun kabul ettiği, Test and Corporation Act, (vicdanî kanaatlerin 
somşturulmasma dayanan yasa) çoğunluğu püriten olan bu bağımsız üreticilerin herhangi bir 
devlet memuriyetinde ya da yerel yönetimde görev alabilmesini olanaksız kılıyordu.
Dolayısıyla, İktisadî koşulları giderek düzelen bu bağımsız üreticiler, edindikleri boş zamanı, 
zihinsel enerjilerini politik faaliyetlere kanalize edemiyorlardı. Radikal püriten kiliselere mensup

la n

18. yüzyıl Britanya servetinin en önemli 
l(aynaklarından biri "altın üçgen'’diye bilinen ticaret 

döngüsüydü. Gemiler A frika’ya gider ve taşıdıktan 
mamul ürünleri hatın sayılır kârlarla kölelerle 
değiştirirlerdi. Bu köleler de 'Yeni Dünya'nın 

kolonilerinde önemli b ir kâr getirirlerdi. Bu kârla Yeni 
Dünya'dan alınan hammaddelerin Avrupa’da satılması 

ise kârın katlanmasını sağlardı.

İngiliz iç savaşının büyük kahramanı Oliver Cromwell 
erlerle generaller arasında çıkan çatışmada, 
generallerin en büyük kozuydu. Kurduğu askerî 
diktatörlüğün en büyük başarısı dini hoşgörünün 
yaygınlaşmasına zemin sağlamasıydı.



NapoSlon savaşları, savaşın yol açtığı güçlüğün bütün 
ulus tarafından ortak b ir şekilde paylaşıldığı 
yanılsamasını yaratarak, Sanayi Devrimi’nin ilk 
yıllarının yarattığı derin toplumsal kutuplaşmaların, 
kısmen de olsa, gizlenmesine yaradı.

Buhar makinesinin madencilikte yaygmlaşmaya başladığı bu yıllarda, dokumada da ilk
I yenihkler görülmeye başlanmıştı. Kendisi de bir dokumacı olan John Kay’in 1733’te imal 

ettiği uçan mekik, iki kişinin büktüğü kadar ipliği, aynı süre içinde bir kişinin bükmesine 
imkân tanıyordu. Kay’in makinesinin önemi emek sürecinde yol açtığı değişikliklerden çok, 
başka araştıncılan aynı sorunlara yöneltmesinden kaynaklanıyordu. 1770’te James Hargreaves 
adında bir marangoz, kansına adadığı ve Spinning Jenny  (Eğiren Jenny) adını verdiği bir iplik

i eğirme tezgâhı yaptı. 1769’da ise Arkwright su ile çalışan bir eğirme tezgâhı yaptı ve 1785’te 
patentini aldı. 1779’da Samuel Crompton, Arkwright’m su ile çalışan eğirme tezgâhı ile 
Hargreaves’in Jenny’sinin kanşımmd&n meydana gelen daha verimli bir tezgâh yaptı: Mule 
(Katır). Crompton’un “katır”ıyla birlikte iplik eğirmede verimlilik dokuz kat arttı.

!
Geleneksel olarak pamuklu üretimindeki en büyük darboğaz üretimin iki evresinin 
tamamlanma hızlan arasındaki asimetriden kaynaklanıyordu. Dokuma, eğirme işlemine göre 
daha hızlı yapılabiliyordu; dolayısıyla, eğiriciler hiçbir zaman dokumacılara yeterli miktarda 
iplik sağlayamıyorlardı. Bütün bu buluşlar sonucunda, eğirme ile dokuma arasında, bu kez, 
eğirme lehine bir asimetri doğdu; dokuma eğirmeye göre daha yavaş bir işlem halini aldı. 
Ancak bu asimetri de telafi edilmekte gecikmedi. Aslen püriten bir vaiz olan Edmund 
Cartwright mekanik bir dokuma tezgâhının patentini aldı.

Arkwright’m başansı, aynı araçla, iplik eğiren işçinin gücünden daha verimli bir biçimde 
yararlanma sorunuyla, nihaî olarak işgücünü ikame edebilecek bir güç kaynağı bulma 
sorununu çözmeye yönelmiş olmasıydı. Ancak, buna rağmen su tezgâhlannm ve su gücüyle 
çalışan “katır”lann ömrü uzun olmadı. Bu arada, 1776’da James Watt, top yapımı için 
geliştirilmiş bir delgi aletinin sağladığı hassasiyetten de yararlanarak, çok daha esnek buharlı 
bir motor imal etmişti. W att’in buhar motorunun yayılma hızı, Newcomen’mkiyle 
kıyaslanamayacak kadar hızlı oldu. 1790’larda Crompton’un katınna buhar gücü de uygulandı 
ve 1795’ten itibaren dokumada kullanılan buharlı motorlann sayısı madencilikte kullamlanlann 
sayısını aştı.

Sanayi Devrimi’nin Ekonomik Temelleri

17. yüzyılın sonuna kadar, İngiltere’deki ekonomik gelişmeleri de, toplumsal mücadeleleri de 
belirleyen en önemli işkollan, yünlü dokuma ve ona hammadde sağlayan koyun yetiştiriciliği 
olmuştu. Oysa, Sanayi Devrimi’nin teknolojik tabanını oluşturan bütün icatlar, pamuklu 
dokumaya yönelik oldu; Sanayi Devrimi’nin ilk evresinin taşıyıcılığını pamuklu dokuma 
sanayii yaptı. Geleneksel olarak İngiltere’de pamuklu dokuma üretimi, ya bağımsız zanaatkârlar 
tarafından, ya da götürü usulüyle, yani tüccarlann denetiminde yapılırdı. Ancak bu üretim 
Alman, Hollandah ve Hinth pamuklulann rekabetinin baskısı altındaydı. Bu rekabeti 
göğüslemek için İngilizler daha ucuz ürünlere kaydılar. Bu ucuz ürünlere kayma iki yoldan 
gerçekleştirildi. Birincisi, üretimin, o güne kadar bütünüyle, yünden yapılan boyanmamış.

PEEL, SIR ROBERT 
( 1 7 8 8 ~18S0 )

İngiltere’deki iitc poiis teşkliatının ve Muhafazakâr Par
ti’nin kurucusu olan Sir Robert Peel birçok bakımdan 
yeni gelişen sanayi burjuvazisinin tipik bir temsilcisidir. 
Kendisi 17. yüzyılın ortasından beri çiftçilik ve el tez
gâhlarında dokumacılık yapan bir aileden geliyordu. Ai
le ancak Peel’in büyükbabası zamanında köyden kasa
baya taşınmıştı. Büyükkbaba, kayınbiraderi ve bir hancı 
arkadaşının sağladığı sermayeyle bir basma atölyesi 
kurdu. Üç yıl içinde basma için ham kumaş talepleri 
o dereceye varmıştı ki kendileri kumaş üretimine girdi
ler. Ama çağdaş teknolojiye yatırım yapan yaşlı büyük
baba değil onun oğlu oldu. 1750'terde 3-4 bin poundluk 
sermayeyle kurulmuş olan şirket, 1780'lerde yılda 70 
bin pound kâr getiriyordu; dolayısıyla her türlü deneyi 
yüreklendirebilecek bir durumdaydı. 1788 yılında gele
ceğin başbakanı olacak olan oğlu doğdu. 1790 yılında 
baba Robert Peel asalet payesi ile ödüllendirildi.

Kendisi için de politik hırslar besleyen baba Peel, 
oğlu reşit olur olmaz ona parlamentoda bir temsilcilik 
“ satın aldı” . Robert Peel parlamentoda bulunduğu sü
rece hep tutucu kanat olan Torylerin yanını tuttu. Ancak 
Toryler büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını savunan



b i n i l

mücadelele

İngiliz Jakobenleri toplantı halinde. 1797'de Norev 
Spithead’dek Donanma Ayaklanması sırasında etkili 
olmuş Jakobenleri, haddini bilmez dilenciler olarak 

gösteren b ir karikatür.

parlatılmamış “eski kumaş” üretiminden, yünün, ipek, keten ya da pamuklu ile 
kanştınimasından yapılan “yeni kumaşlar”a kaydınimasıydı. İkincisiyse, üretimin ücretlerin daha 
düşük olduğu kırsal kesime kaydınimasıydı. BöyleUkle İngiliz pamuklulannın fıyan Avrupa 
seviyesinin altına düşürülmüş oluyordu. Ancak İngilizler aynı maliyet avantajını Hintli 
dokumacılar karşısında sağlayamadılar. O dönemde Hindistan’da dokumacılık bütün Avrupa 
ülkelerinden hem daha ucuza, hem de daha ileri teknoloji temelinde gerçekleştiriliyordu. Bu 
ürünlerin Avrupa’ya ithali ise İngiltere’nin Doğu Hint Kumpanyası’nm tekelinde bulunuyordu. 
Buna rağmen, yerli üreticilerin baskısı altında Hindistan’dan pamuklu dokuma ithal edilmesi 
yasaklandı. Bu ise zaman içinde İngiliz üreticilerin keten ve pamuktan yapılan fistan 
üretiminde, Hintli üreticilerin beceri seviyelerine ulaşmalarını mümkün kıldı.

Yine de İngiltere’de pamuklu üretimi, yünlü dokumaya göre nispeten daha az gelişmiş bir 
işkoluydu. Bu azgelişmişlik -yerleşik altyapının cılızlığı, geleneksel alışkanlıklann ve üreticilerin 
direncinin nispeten daha köksüz olması- pamuklu üretiminin teknoloji temelinde yeniden 
örgütlenebilmesini mümkün kıldı. Ancak bu işe sermaye yatıranlar geleneksel tüccarlar değil, 
öncelikle toprak sahibi gentry'mn orta kesimiydi 1830’lara kadar sınai bir işletmenin 
finansmanı çok büyük paralar gerektirmiyordu; 3-5 bin pound bir “fabrika” kurmak için 
yeterliydi. Oysa sanayileşmenin bu ilk evresinde sağlanan kârlar muazzamdı. Bu kârlar, yeni 
bir toplumsal kesimin ortaya çıkarak, egemen sınıflar arasındaki dengeleri alt üst etmesine yol 
açtı. 19, yüzyılın birinci yansı boyunca burjuvazi ile proletarya arasındaki mücadeleye, 
burjuvazinin çeşitli kesimleri arasında giderek sertleşen bir iktidar mücadelesi eşlik etti.

gruptu. Oysa Peel’ln muhafazakârlığı, İşçi hareketlerin
den rahatsız olan bir sanayicinin muhafazakârlığıydı. 
1822’deki İlk bakanlığı sırasında gerçekleştirdiği önemli 
işler arasında ceza yasasında yaptığı değişiklikler ve 
buna paralel olarak Londra havalisi için bir polis teşkila
tı kurması sayılabilir. 1830’iardaki parlamento reformu 
tartışmaları sırasındaki ılımlılığı ve orta yolculuğu İle 
burjuvazinin temsilcilerinin güvenini kazanan Peel baş
bakan oldu. Eski Tory grubundan koparak yeni IMuhafa- 
zakâr Parti'nin çekirdeğini oluşturdu. 1844'te banknot 
ile altın rezervleri arasındaki İlişkiyi sabitleştirerek, İn
giltere’nin dünya ticaretinde zaten ele geçirmiş olduğu 
hegemonik rolü sürekllleştirecek resmî çerçeveyi kur
muş oldu. Torylerle nihai kopuşu ise 1845'de tahıl itha
latını yasaklayarak tarım ürünlerinin fiyatının aşırı yük
sek kalmasına imkân veren tahıl yasasını yürürlükten 
kaidınnca gerçekleşti.

2 Temmuz 1850’de bir at kazasında ölen Sir Rol>ert 
Peel, idari reformlarından ötürü, Britanya tarihinde Vic
toria Dönemi olarak anılan uzun tutuculuk ve istikrar 
döneminin başlıca hazırlayıcılarından biri olarak bilinir.

Kral Ludd’dan Rebecca’nın Kızlarına Makine Kırıcılığı
Yeni teknoloji geleneksel araçlan birden bire devreden çıkarmadı. 1820’de makineli dokuma 
tezgâhlanmn sayısı 12 bine ulaşmıştı ama el tezgâhlannın sayısı da artıyordu. 1785’te el 
tezgâhlannda dokuma yapanlann sayısı 75 bin iken 1833’te 250 bine yükseldi. H  
tezgâhlannın makineli tezgâhlarla rekabet edebilmesi ancak ücretlerin düşürülmesi ve 
üreticilerin sefalet koşullanna itilmesi ile mümkün oluyordu. Teknolojik gelişmerün yol açtığı 
sefalete, Napoleon savaşlannın yol açtığı güçlükler ekleniyordu. Napoleon’un İngiliz malllanna 
karşı koyduğu ambargo özellikle ihracata yönelik tanm yapan yöreleri çok ağır bir biçimde 
etkilemişti.

Makine Kinciliği

Luddizm diye anılan toplumsal hareket bu koşullarda ortaya çıktı. Luddisderin en çarpıcı 
eylemleri makine kırmak olduğu için, Luddizm ile “makine kinciliği” birbirlerinin yerine geçen 
sözler halini almıştır. Oysa işçilerin makinelere karşı harekeden ne yalnızca İngiltere’ye ne de
19. yüzyıla özgüdür. Örneğin Fransa’da 1790’da Jacquard (17 5 2 -1 8 3 4 ) kendi adıyla anılan bir 
dokuma tezgâhı icat etmişti. Jacquard’in makinelerine karşı Lyonlu işçiler başkaldırmış, 
makineleri kırmış ve doğrulanmayan bir söylentiye göre Jacquard’m kendisini de Rhone 
ırmağına atmışlardı. Keza, feodalizm koşullannda basit makinelere bile karşı çıkıldığının bir 
örneğini bir İtalyan papazının 16. yüzyılda yazdığı bir yazıdan öğrenmek mümkün: Danzigli



İng iliz Edebiyafm da  
Smıt M ütadelesinin  
Yansım aları

Sanayi devrimi adıyla tanıdığımız büyük olayın ilk ve 
en kapsamlı etkilerinin görüldüğü Büyük Britanya'da, 
buhar enerjisinin kazandırdığı hızla kapitalizm oldukça 
kısa bir sürede, alışılmış hayatın birçok alanında önemli 
değişikliklere yol açtı. Bu değişiklikler bütün kültür ve 
düşünce hayatında olduğu gibi, sanat ve edebiyatta 
da birtakım etkiler yarattı. Geleceğin getirebileceklerin
den ürken ve böylece geçmiş bir dönemi idealize etme 
eğilimine giren ilk kuşak Romantik aydınlar kuşağıydı.

Romantikler, sanayi devriminin toplumdaki etkilerine 
karşı tepkilerini dile getirirken, sanayileşmenin yarattığı 
yeni insan tipine, yani “ sanayi lşçisi” ne çok fazla dikkat 
etmediler. Muhafazakâr bir siyaseti seçmiş olmaları, on- 
lan bir tür popülizmden alıkoymuyordu. Ama yoksuldan 
yana tavır alırken, gözleri kırsal kesimde yaşayan sade 
insanlardaydı. Oluşmaya başlayan proletarya, teknoloji 
felaketinin bir parçasıydı sanki onların gözünde; yani 
insanlığa musallat olan bu yeni yozlaşmanın kurbanla
rıydılar.

Başlıca temsilcileri Keats, Shelley ve Byron olan ikin
ci kuşak İngiliz Romantikleri, politik tavırları çerçevesin
de önceki kuşağı izlemediler, daha ilerici, radikal ve 
devrimci bir dünya görüşü benimsediler. Geleneksel 
İngiliz toplumunun değerleri dahil, hiyerarşiye ve otori
teye karşı çıktılar, siyasi solun o dönemdeki öncülerine 
yakınlık duydular, hayatlannda olduğu gibi edebiyatla
rında da eşitlik ve özgürlük ilkelerini savundular. Bu 
tavırianndan ötürü, uzun bir süre, aralarında Marx ve 
Engels de bulunmak üzere sosyalistler, ikinci Romantik 
kuşağın özellikle de toplumsal sorunlara el atan şiirleri
ni övdüler. Ama Romantizm ancak bazı yanlarıyla sos
yalist bilinçllliğin temel öğeleriyle eklemlenebilecek, ken
disi de birçok paradoksal öge barındıran bir anlayıştı.

İkinci Romantik kuşaktan sonra şiir, ya Hıristiyanca 
bir ahlaka ya da estetizme yönelirken toplumsal sorun
lar da o sıralar altın çağını yaşamakta olan romanın 
alanı içinde kaldı. Dolayısıyla gelişen kapitalizm, oluşan 
işçi sınıfı, sanayi devriminin etkileri gibi konular ya da 
temalar, 19. yüzyılın İkinci yarısının edebiyatında önce
likle romanlarda işlendi.

Victoria Çağı romancıları olarak da andığımız bu ro- 
mancıiann içinde en yüksek noktaya ulaşmış olanı Char
les Dickens’dır. Dickens entelektüel bir romancı değildi. 
Ama duyarlığı, çağının değişimlerine son derece açıktı 
ve yaşı ilerleyip görgüsü, deneyimi arttıkça, hayata da
ha entelektüel değilse de, daha karamsar ve trajik bir 
açıdan bakmaya başladı. Çağın değişimi ilginç bir şekil
de Dickens’ın romancılık kariyerinin değişiminde İzlene
bilir. Çoğu İngiliz romancı gibi Dickens da toplumsal 
yergiye kitaplarında geniş yer vermişti. Ama erken dö
neminin eserleri, yazarın istese de zaptedemeyeceği 
izlenimini veren bir zeka, mizah, nükte zenginliğiyle 
doludur ve bunların arkasında yüreği ferah bir romancı
nın varlığını hissederiz. Oliver Twist gibi, bu döneme 
ait olup da hayatın karanlık yanlarını da İşleyen romanla- 
nnda eleştirdiği kurumlar (hayır kurumlan vb.) daha 
Dickens bunlan yazmadan az önce reform görmüş, de
ğişmişlerdi.

Dombey and Son (Dombey ve Mahdumu) Dickens 
için bir dönüm noktası sayılabilir. Bu romanda bir yanda 
paranın bütün değerlere egemen oluşu anlatılır; bir yan
da Victoria Çağı’nm “ İffetli kadın” klişesine örtük bi
çimde meydan okunur. Ama en önemli simge demlryo- 
ludur. Erken Dickens, posta arabalannın “ şen İngilte-

re” sinin roman.,:öiyken, sanayi devriminin bu radikal 
teknolojik yeniliği, ürkütücü bir olay olarak, romanın 
simgesi haline gelir ve hem Dickens’ın romancılığında, 
hem de İngiltere tarihinde bir dönemeci işaret eder. 
Kitabın yayımlandığı vıi da 1848’dir.

İngiliz romancılan, Fransızlardan farklı olarak, tarihl- 
politik olayları romanlarında işlemeye pek yanaşmamış
lardır (en önemlisi Walter Scott olan bir iki yazar dışın
da). Ama Dickens, bu alanda çok başarılı sayılmayan 
iki eser verdi; Erken döneminde (1840-41) yayımlanan 
ve 18. yüzyıl sonunda Papacılığa karşı “ Gordon 
Ayaklanması” adıyla bildiğimiz olayları anlatan Barnaby 
Rudge ile oldukça geç döneminde (1859) yazdığı, Fran
sız ihtilalini konu alan 4  Tale of Cities (İki Şehrin Hikaye
si). İki dönemi arasında, yukarıda değinilen farklılaşma, 
bu iki romanın halk ayaklanması olayına bakışında gö
rülmez; tersine bir süreklilik vardır. Radikal politika ko
nusunda, ama özellikle bir halk ayaklanmasının kör ve 
zaptedilmez İradesi karşısında Dlckens’ın büyük bir ür
küntü duyduğu açıktır. Seçtiği konuya karşı duygusal 
tepkisi, bu romanların estetik düzeyini de zedelemiştir. 
İkincide, "giriş” gibi bölümlerde etkili bir düzyazı reto
rik üretebilir ama, vardığı başan, tarih-dışı kişisel ilişki
lerin ötesine geçmez; tarihin kendisini plastikleştiremez 
Dickens.

Geç döneminde Dickens, romanlanna tematik simge
ler yerleştirir ve kapitalist toplumun çürümüşlüğünü ola
ğanüstü bir güçle eleştirir. Daha entelektüel olmaya 
özense, bu duygulu eleştirinin keskin gücüne hiç vara
mayacağını tahmin edebiliriz. Bleak House'da (Kasvet
ler Evi, 1852) Londra lumpen-proletaryasının, yani bü
yüyen metropoldeki yedek işçi ordusunun sığınıp bann- 
dığı “ Tom-all-Aione’s” u (Gariban Tom’un Yeri) şöyle 
betimler:

“ Jo’nun yaşadığı -bu demektir ki, Jo henüz ölmedi- 
yer bir yıkıntıydı... Doğru düzgün insanların ayak bas
madığı kara, yıkık dökük bir sokak... İşte bu dökülen 
bannaklara geceleri bir sefalet bulutu çöker. Bitmiş in
sanın kalıntısı üstünde nasıl asalak yaratıklar ürerse, 
bu harabelerde de duvar ve döşeme yanklanndan süzü
lerek girip çıkan kokuşuk bir kalabalık vardır... bunlar 
gelir, gider, humma kapar ve taşır, ardında bıraktığı

her ayak izine o kadar habaset eker kİ, Lord Coodle 
ve Sir Thomas Doodle ve dahi Dük Foodle ve görev 
başındaki bütün o kibar beyler ve hatta Zoodle, beş 
yüz yılda düzeltemez bunu- özellikle böyle şeyleri dü
zeltmek için dünyaya geldikleri halde.”

Dickens burada “ Tom-all-Alone’s”dan bütün Lond
ra’ya -ve İngiltere’ye- yayılan hummayı anlatıyor. Tabiî 
fizikselden çok simgesel anlamda. Ve Coodle, Doodle 
v.b. aslında kendi sebep oldukları bu hummaya yakala
nıyorlar.

İki yıl sonra Dickens Hard Times (Zor Zamanlar, 1854) 
ile işçi sınıfı ve yeni oluşmuş sanayi kentleri konusuna 
da doğrudan girer:

“ Kırmızı tuğladan yapılma bir kasabaydı; daha doğru
su, duman ve kurum izin verse kırmızı olacak tuğla
dan... Bu haliyle, bir vahşinin boyalı yüzü gibi, garip 
bir kırmızı ve kara karışımı bir kasabaydı. Makinelerle 
dolu bir kasabaydı; bir de bacalarla -bu bacalardan bitip 
tükenmez duman yılanları ebediyen kıvnlarak yükselir 
ve hiçbir zaman düzleşmezlerdl. içinden kara bir kanal 
akıyordu, bir de pis-kokulu boyadan ötürü morarmış 
bir nehir ve yığıniarca bina vardı çok pencereli ve pen
cerelerin camlan gün boyu titreyip zangırdardı çünkü 
bir buhar makinesinin pistonu kederli bir deliliğe tutsak 
düşmüş bir filin kafası gibi bir aşağı bir yukan inip 
çıkardı. Kasabada birbirine çok benzeyen birkaç büyük 
sokak vardı, birbirine daha da fazla benzeyen birçok 
küçük sokak vardı, buradaki evlerde birbirinin kopyası 
olan insanlar oturur, hepsi aynı saatte eve girer ya 
da sokağa çıkar, kaldınmlarda aynı ayak seslerini çıka- 
nr, aynı işi yapmaya giderlerdi ve onlar için her gün 
dün ya da yarının aynısı ve her yıl önceki ya da sonraki
nin tıpkısıydı.”

Bu gibi güçlü betimlemelere rağmen Dickens gelişen 
sanayileşme ve sınıf çatışmasının sorunlarına yeterince



mücadelele

geniş bir perspeidiften balcamadı. Karai<terierinden bi
rinde cisimieştirdlği Bentiıam'cı faydacıiıi< gibi nefret 
ettiği ideoiojiieri eieştirmeicte daha başarıiı oisa da, Işçi- 
sendil<acı tipi çizmeicte Hıristiyan çiieciiiğinin ötesine 
geçemedi. İşçi sınıfını, kendisine empoze edilen edil
genliği aşması gereken, hatta sadece bu potansiyeli 
taşıyan bir kitle olarak görmekten de kaçındı; çünkü 
kitle eylemlerinden duyduğu korku derindi. Yarattığı 
bireylerin hayatlarında bir tür liahi adalet dağıtan olay 
örgüsünü, toplumiarın tarihi çerçevesinde tasavvur ede
miyordu.

Ama Dickens, İngiltere’nin Victoria Çağı romancıları 
arâsında bu bakımdan istisnai bir kişilik değildir. Onunla 
aynı kuşaktan olan önemli romancılardan üçü daha, 
bazı romanlarında işçi ve sanayi konularına yaklaştılar. 
Ama hepsinde de aynı bakış açısı egemendi. Bunda, 
İngiliz burjuva devrimini izleyen aristokrasi-burjuvazi uz
laşmasının damgasını vurduğu İdeolojinin herhalde

önemli bir payı vardı. O sınıfsal ittifakla bütün çelişkile
rine rağmen aydınlar ve sanatçılar aç ve eğitimsiz büyük 
kitlelere belki duygudaşlık ve hatta acıma duyuyor, on
lann kurtulmasını istiyor ama onların kendilerinden hiç
bir şey beklemiyor ya da bu türden bir çözümü zaten 
hoş karşılamıyorlardı. Bir yanda bu kitleler, bir yanda 
da çelik irade sahibi ama belki fazla hırslı ve insafsız 
İşadamları vardı. Dönemin etkili yazarı Mathew Arnold 
Culture and Anarchy'de (Kültür ve Anarşi) bir de üçüncü 
kesim düşlemişti; Tarafsız kalabilecek ve toplumu ge
rekli kültürü çıkar düşünmeden yayacak kültür adamla
rı. Romancılar da, gerçekçi olduğu pek söylenemeyecek 
bu şemayı benimsemiş gibiydiler.

Özellikle de Mrs. Gaskeli; Dickens’dan iki yıl önce 
doğan bu kadın romancı. Hard Times'öan yedi yıl sonra 
yazdığı North and South'öa (Kuzey ve Güney, 1855) 
sanki Arnoid'un şemasını sanat yoluyla dramatize etme
ye çalışır. Romanda “ kuzey” bütün sorunları, çatışma
larıyla kapitalist sanayileşmedir; “ güney” ise sanayi- 
öncesl geleneksel, kültürel değerler. Güneyden bir din 
adamının kızı olan Margaret Hale, kuzeye göçer ve inat
çı, sert iş adamı Thornton’ia tanışır. İkisi birbirlerini 
iter ve çekerler. Sonunda Margaret, Thornton’un 
“adamlarına” karşı daha yumuşak olmayı öğrenmesini 
sağlar ve böylece küitürlenen iş adamıyla evlenir. İş 
adamlan aydınlanınca, iş koşullarının değişmeyeceği 
açıktır; ama Victoria Çağı romancılarına bu kadarı yeterli 
görünmüştü.

Mrs. Gaskeli işçi-işveren çatışması konusunda daha 
önce (1848) yazdığı Mary Barton ’da daha trajik bir derin

19. yüzyılın birinci yarısında yalnızca yazarlar değil 
ressam ve grafikerler de, yoksullara ve çalışanlara 
yakınlık duysalar bile, kendilerine tamamen yabancı 
olan proletaryayı ancak b ir ölçüde karikatürleştirerek 
resmedebiliyorlardı.

liğe girmiş, ayrıca işçilere prim verdiği için çok eleştiril
mişti. Aslında olay örgüsü oldukça klasiktir: Sever gibi 
olduğu iş adamından sevdiği işçiye dönen genç kız, 
radikalleşen ve bu adamı öldüren (öbür işverenlere uya
rı olsun diye) babasıyla, onu kıskançlığından öldürdü 
diye hapse düşen sevgilisi arasında kalır. Dolayısıyla 
klasik bireysel trajik bölünme, bir sınıfsal çatışmaya 
eklenir. Ama sonuçta onaylanan, gene geleneksel, Hı
ristiyan değerlerdir (daha doğrusu, olay örgüsü onları 
onaylamak için öyle kurulmuştur). Ölen iş adamının inti
kamcı babasının, ölüm döşeğinde hata yaptığını itiraf 
eden yaşlı işçiyi bağışlamasıyla toplumsal uzlaşma ye
niden sağlanır.

Öncelikle Jane Eyre’iyle ölümsüzleşen Charlotte Bron
te de (1818-55) kısa ömrüne sığdırabildiği üç romandan 
birini (Shirley, 1849) proletaryayla ilgili bir konuya ayır
mıştı. Olay Napoieön savaşları sırasında, Yorkshire böl
gesinde (başlıca sanayi bölgeleri arasında) geçer ve 
İngiltere'de “ Luddite”  adıyla bilinen makine kırıcılığına 
yer verir. Buradaki iş adamı temsilcisi de Gaskeii’in 
Thornton’unu andırır. O da yaptığı işin ülke yararına 
ve -kendisine kafa tutan cahil adamların uzun vadeli 
yararına- olduğuna İnanmıştır, inatçı ve serttir. North 
and South’öaiâ Margaret Hale’in çelişik duyguları bu 
romanda İki kadın arasında paylaştırılmıştır. Biri işveren 
Moore’u eleştirisiz bir aşkla seven -ve sonunda ona 
kavuşan- Caroiine’dır; öbürü de, Moore’un sevmeden, 
parası için evlenme önerip aşağılanarak reddedildiği 
Shirley. Charlotte Bronte’nın modelini kızkardeşi Emily’- 
den aldığı düşünülen Shirley, işveren Moore’un öğret- ' 
men kardeşiyle evlenir. Yani o, kültürlüdür ve kültüre 
gider. Gene de Moore, yeterli dersi almış sayılır.

Bu kadın romancıların yeni gelişen kapitalist tipinde 
değişik bir enerji, irade gücü, direnç gördüklerini söyle
memiz herhalde yanlış olmaz. Ayrıca bu dönemin tarihi 
yorumuyla pek fazla çelişmeyen, onu bir başka düzeyde 
doğrulayan bir gözlemdir. Bu kapitalist tiplerin bazı olum
suz -ve son derece geneigeçer- özellikleri de çizilmiş 
eleştirilmiş, aslında bütün sözkonusu tipler bir tür eği
tim ve değişimden geçirilerek “ mutlu son” a varmışlar
dır. Ama sonuçta onlar “ ders alırlar” ve işlerine devam 
ederler. Ayrıca, bu dersi aldıkları için artık işçilerinin 
de onları sevmesi beklenir. Bu arada işçilerin bütün 
aldığı “ gerekli insani anlayıştır” . Durumun böyle çizil
mesi normaldir ve sözkonusu romanları yazarların ege
men ideolojiyle kurdukları ilişkiye uygundur. Yeni bir 
insan tipine çelişik bir ilgiyle bakan bu yazarlar, sonun
da ondaki çelişkiyi giderdikleri inancıyla onunla uzlaş

maktadırlar. işçilere duygudaş olmadıkları söylenemez; 
ama bu daha soyut, oldukça anonim bir kimliğe duyulan 
“ ahlaki” bir yakınlıktır.

Bütün Victoria Çağı romancıları arasında teorik- 
enteiektüel donanımını en gelişkin düzeye yükselten 
George Eliot (asıl adı Mary Ann Evans) Felix Holt (1866) 
adlı romanıyla işçi sınıfı konularına ve işçi sınıfı politika
sına girdi. Felix işçilere sınıf bilinci vermeye çalışır. 
Hayatı, idealleriyle uyumludur; Yoksul, alçak gönüllü 
ve dirençli. Eliot bu tipi geleneksel, üst sınıftan gelme 
İngiliz radikal politikacısıyla karşılaştırır. Kendisi de te
melde Hıristiyanlığın cemaat değerlerine bağlı olan Eli
ot, bu Transome tipinde, bireysel bir örneğin ahlaki 
kusurlarıyla savunduğu genel ilkelerin teorik düzeydeki 
geçerliliği arasında gerekli mesafeyi koymaz. Felix’in 
büyük ölçüde geçmişe dönük idealizmini de bir hayli 
yüceltir. Sonunda Felix, kadın kahramanın seçtiği kişi 
olur ama olay örgüsü kimseyi memnun etmez ve bir 
bakıma radikal politikanın çözümsüzlüğü sonucuna va
rılır. Eliot’ın romanda kucakladığı ya da kucaklama iddi
asıyla yola çıktığı bütün sorunlar fazla olağanüstü bir 
olay örgüsü içinde yol kenarında “ abondone” olurken, 
işçi sınıfı politik idealizmi sorunu iki insanın yoksul 
kalma kararına ve mutluluğuna indirgenir.

İngiliz romanının önemli bir doruğu olduğu şüphe 
götürmeyen George Eiiot’un en başarısız romanının işçi 
sınıfına ilişkin olması herhalde bir rastlantı değildi. As
lında burada sözü geçen romancıların hepsi için de 
aynı durum geçerli oldu. Bu yazarlar formasyonları ve 
ideolojileri nedeniyle bu konuda doyurucu bir çözüme 
ulaşmaktan oldukça uzaktılar. Örneğin idealize ettikleri 
proleter kahramanlar hele yarattıkları öbür karakterlerle 
de kıyaslandığında, son derece düz ve sıkıcı kişilerdir 
ve bu özellikleriyle klişeleşmiş “sosyalist gerçekçi” ede
biyatın olumlu tiplerine de taş çıkarabilirler. Bu karakte- 
rizasyon başarısızlığının ötesinde, romancılar, burjuva- 
proleter çatışmasının yayıldığı alana nüfuz etmekte de 
oldukça yetersiz kaldılar. İngiliz roman geleneğinin bu 
dönemi süresince üretilmiş eserler, sorunun bir kısmını 
şüphesiz ki deştiler. Bu romanları yazan romancılar in
sanlığı çok çeşitli somut koşullarda derinlemesine kav
ramış, son derece duyarlı kişilerdi ve bu özellikleri yeni 
sanayi koşullarının sorunlarını ciddiye almalarına, bura
daki temel yaşantısai dertlere ışık tutmalarına yol açmış
tı. Ama genel ideolojilerinde, bu önemli sorunu yeterin
ce sindirmeye hazırlıklı değillerdi. Bu konuda yazdıkla
rıyla başka konularda yazdıklarının basit bir karşılaştır
ması, burada bir estetik başarısızlık olduğunu göster
meye yetiyor. Dolayısıyla öncelikli sorun, bu romanlar
da ele alınan konulara politik düzeyde de geçerli olabile
cek çözümler getirilmesi değildir (bu zaten romancıdan 
beklenecek bir işlev olmasa gerektir). Bundan önce, 
tarihin ansızın getirip insanlığın önüne koyuverdiği koca 
bir yeni yapılanma ve sorunlar dizisini çeşitli boyutlarıy
la kavramaya yeterli bir düşünsel ve duygusal birikimin 
olmaması sözkonusudur.

MURAT BELGE



Anton Müller Almanya’da icat edilen bir makinesinin benzerini Venedik’te uygulamaya koymak 
istediğinde, çalışanlann karşı çıkması üzerine Belediye Meclisi makinenin kullanılmasını 
yasaklamış ve mucidini gizlice öldürtmüştü. Makine kinciliği, 18. yüzyıl boyunca da Sanayi 
Devrimi’ne eşlik etti. 1768 yılında öfkeli bir kalabalık James Hargreaves’e saldırdı ve imal 
ettiği Eğiren Jenny’yi ve öteki aletlerini parçaladı. 1792’de Manchester’da Cartwright’in tezgâhını 
ilk kullanan işletme de el dokumacılan tarafından yakıldı. Uzun bir süre yörede kimse bu 
tür bir makine kullanmaya cesaret edemedi.

Makine kinciliği tarihte sık sık bir toplu pazarlık aracı olarak da kullanılagelmişti. Bu tür 
eylemlerde tahripkarlık makinelerle sınırlı kalmıyor, işverene zarar verebilecek diğer mallara, 
hammaddelere, bitmiş ürünlere ve hatta özel mülke de yönelebiliyordu. Örneğin, 1718 ve 
1724’te götürü sistemiyle adam çahştıran tüccar kapitalisder, dokumacılan, ücret konusunda 
anlaşmadıklan takdirde evlerini yıkmak ve ürettikleri şeyleri yakmakla tehdit ettikleri için 
parlamentoya şikayet etmişlerdi. 1726-1727’de ise, İngiltere’nin çeşitli yörelerinde meydana 
gelen uyuşmazlıklarda dokumacılann silahı, usta ve grev kıncılann evlerini yıkmak, yünlerini 
yağmalamak, dokuma tezgâhlanndaki ipleri kesmek ve iş alederini parçalamak olmuştu. Benzer 
hareketler kömür madenciliğinde de görüldü. 1802’ye gelindiğinde ise Wiltshireh kırkıcılar 
işverenin fabrikasına saldırmakla kalmadılar, bitmiş elbiseleri, ambarlan, saman yığmlanm 
yaknklan gibi, işverene ait ağaçlan da kestiler. Bu dunimlarda makinelerin kendisine karşı bir 
düşmanlık sözkonusu değildi. Sanayi Devrimi öncesi dönemlerde ve Sanayi Devrimi’nin ilk 
evrelerinde makine kinciliği bir tür sendikacılık tekniği olarak kullanılıyordu. Bu tekniğin 
işlevi hem işverenler üzerinde baskı kurmak hem de işçiler arasında dayanışma yaratmaktı.

Luddizm

Makine kinciliği Luddizme özgü olmadığı gibi, Luddizmin de bütünüyle bundan ibaret olduğu 
söylenemez. Luddizm, İngiliz kınnm geleneksel sembolik dilini kullanan, ahlakî bir iktisat 
anlayışından esinlenen ve çok başanh bir örgütlenme tarzı üzerine kurulmuş yaygın bir 
toplumsal hareketti. Hareket önce çorap örücüleri arasında başladı. 1810’da bu dalda bir 
bunahm başgöstermişti. Bunun üzerine, üretim araçlanna sahip olan ve götürü usûlüyle adam 
çalıştıran kapitalistler ikili bir önlem aldılar. Bir yandan ücretleri düşürürken bir yandan da 
daha geniş örgü tezgâhlanndan yararlanmaya başladılar. Ancak, zanaatkârlar eski tezgâhlarda 
bir çorabı baştan sona örerek mesleklerini icra edebiliyorlardı. Oysa geniş tezgâhlarda çorap 
baştan sona şekillendirilemiyordu. Parçalar halinde örülüyor, daha sonra kesiliyor, daha sonra 
da parçalar birbirlerine dikilerek çorap haline getiriliyordu. “Kesmece” diye anılan bu sürecin 
sonunda ortaya çıkan ürünün kalitesi de daha düşük oluyordu. Aynca geniş tezgâhlar 
zanaatkârlann, küçük de olsa fabrika denebilecek yerlerde çalıştınimasını mümkün kılıyordu.

Kasım 1811’de Nottingham yöresindeki fabrika sahipleri, yeni tezgâhlan kullanmaktan 
vazgeçmezlerse mülklerini yakıp yıkmakla tehdit eden mektuplar almaya başladılar. Mektuplar 
Ned Ludd, General Ludd ya da Kral Ludd imzalıydı ve adres olarak Sherwood Ormanı 
gösteriliyordu. Bu Kral Ludd’un kim ya da kimler olduğu hiçbir zaman tesbit edilememiştir.
Bir söylentiye göre isim, 18. yüzyılın sonunda kendisini azarladığı için çekiçle efendisinin 
tezgâhlannı parçalayan geri zekâh bir çocuktan, başka bir söylentiye göre ise Romalılardan 
önce Londra şehrini kuran efsanevi kraldan alınmıştı. Sherwood Ormanı ise Robin Hood’un 
yaşadığı ormandı.

Kuşkusuz Robin Hood’un yaşamış olduğu orman, İngiltere köylüleri için tarihsel çağnşımlarla 
yüklü bir ortamdı. Ormanlar, tıpkı dağlar gibi, düzenin inkâr edilmesinin ideal koşullannı 
sağlayan mekânlardı. Bu mekânlar, yalnızca siyasal eşitsizliklerin ve statü farklannın değil, 
verili düzen içinde geçerh olan, cinsiyet farklan dahil, bütün farklann aşıldığı, mudak eşitlik 
ve adaletin gerçekleştiği yerler olarak tasavvur edilirlerdi.

Luddist hareket, bu geleneksel zihniyet üzerinde yükseldi. Ayaklananlar için işlevsel 
davranışlarla, bu davranışlann sembolik anlamlan içiçeydi. Örneğin, ormanlarda yapılan gizli 
toplantılann, edilen yeminlerin, çalışanlar arasında her türlü örgütlenmenin yasaklandığı 
koşullarda, kuşkusuz, belli bir işlevi vardı. Keza, Stockport’da bir fabrikaya saldıran işçilerin 
önderlerinin kendilerini gizlemesinin bir işlevi vardı; ancak bu gizlenmenin kadın kılığına 
girerek yapılması, kitlenin onlan “General Ludd’un kanlan” diye selamlaması, dünyevî bütün 
farklann aşılmasını, her şeyin eşitlenmesini, alışkanlık kazanmasını sağlayan mutlak bir adalet 
anlayışına gönderme yapıyordu.

Geleneksel ve hatta Sanayi Devrimi koşullannda artık çağın gerisinde kalan bir adalet anlayışı 
Luddisderin taleplerine, yıkıcılık tarzlanna da yansıyordu. Orta ve kuzeybatı İngiltere’de 
hareketin sürekli bir tehdit hahne geldiği 5 yıl boyunca Luddisder, kazalar dışında hiçbir 
çırak ya da kalfaya zarar vermedi. Dahası çorap örücülerine 17. yüzyıldan beri, üretilen 
ürünleri denetleme ve belU bir standardın altında olanlan imha etme hakkı tanınmıştı. Ned 
ya da Kral Ludd adına gönderilen mektuplann birçoğu da, yeni makinelerin imal ettiği 
ürünlerin “cılız, enti püften, sahte” olduklanndan sözediyordu.

Ancak Luddisder, makinelere ve onlann sahiplerine karşı çıkmakla, geleneksel koşullann 
kendilerini hazırlamadığı bir iktidar biçimine karşı çıkmış oluyorlardı. Hükümet bölgeye 2 bin

PAİN£, THOMAS ( 1 7 37 - 1809 )
Halka dayalı bir yönetimi savunan ve ünlü ABD’ii ro

mancı Howard Fast'ın “yurttaş” diye nitelediği Thomas 
Paine, 29 Ocak 1737'de İngiltere'de Norfolk’ta Thetford 
kasabasında doğdu. Babası Quaker mezhebine mensup 
bir çiftçiydi. Eğitimine doğduğu yerde başlayan Paine, 
1750'de okulu terkederek, çalışmaya başladı. Bundan 
sonra bir daha öğrenim görmedi. Bu arada yıllarca ge
micilik, tahsildarlık, korsecilik, ayakkabıcılık gibi birçok 
işte çalıştı. Londra’da bulunduğu sırada Liberal Parti’- 
nin kulüplerinde tartışmalara katılan ve bilimsel konfe
ransları izleyen Paine, 1774'te tanıştığı Benjamin Frank- 
lin'den, damadı Richard Bache'e verilmek üzere bir tav
siye mektubu alarak Amerika'ya gitti. Amerika’da kaldı
ğı yıllarda köleliğin kaldırılması ve Amerikan kolonileri
nin İngiltere'den ayrılmasını isteyen yazılar yazdı. Bu 
arada kadın haklarını da savunuyordu. Kısa sürede ken
dini Amerika'nın bağımsızlığı için verilen mücadelenin 
içinde bulan Thomas Paine, 1776’da yazdığı Common 
Sense (Sağduyu) adlı kitapla bağımsız bir cumhuriyet 
kurulmasını istedi. 1770-83 yılları arasında yazdığı de
nemelerden oluşan The American Crisis (Amerikan Bu
nalımı) adlı eseri, bağımsızlık mücadelesini oldukça 
etkiledi. Paine, bu eserlerinde İngiltere’ye karşı hemen 
harekete geçilmesini ve bir halk hükümetinin kurulması
nı istiyordu. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında ve 
sonrasında önemli görevler üstlendi, bağımsızlıktan son
ra 1787’de kendisine verilmiş olan çiftlikte yapmayı dü
şündüğü tek kemerli ve payandasız köprünün tasarımı 
için Fransa’ya gitti. Burada Edmund Burke ve Thomas 
Jefferson ile tanıştı. Bu arada Fransız Devrimi gerçekle
şince, köprü taşanlarını bir yana bırakıp devrimin içinde 
yeraldı. Devrimi eleştiren Burke’e cevap yazdı. Bu arada 
İngiltere’ye gitmiş ve siyasal çatışmalara karışmıştı. 1791- 
92 arasında yazmış olduğu Rights of Man (İnsan Haklan) 
adlı kitabı satış rekorları kırdı. 1789’da Fransa’da İnsan



s i l i l i
mücadelel

Gerici basında yayınlanan bu karii^atijrde Torn Paine 
püriten bir geienei^ten geien radil<al bilim adamı 

Joseph Priestiey’le, 1792’den sonra da iiberai 
i<almai<ta direnen poHtlItacı Charles James Fox 

arasında uyukiari<en gösterilmiş.

ve Yurttaş Haklan B ild lr is l’n\n de hazırlanmasına yar
dımcı olan Paine’nin İnsan Haklan kitabı İngiltere’de 
yasaklanarak, kendisinin de İngiltere’ye girmesi yasak
landı. 1793'te Fransa’da Ulusal Meclis’e giren Paine, 
yeni anayasayı hazırlamak için Condercet, Brissot ve 
Sieyds ile birlikte çalıştı. Bu arada Kral XVI. Louis'nin 
idamı için yapılan oylamada aleyhte oy kullandığı için 
Jakobenierle arası açıldı ve ardından bir yıl kadar tutuk
lu kaldı. Bu süre içinde daha önce hazırlıklarını yaptığı 
Age ofReason'u (Akıl Çağı) yazdı. 27 Temmuz 1794’teki 
Thernıldor Darbesi'nden sonra Amerikan elçisi James 
Monroe'un araya girmesi sonucunda serbest bırakıldı. 
Bu arada Akıl Çağı İngiltere’de de yasaklanacak ve Pai
ne dinsizlikle suçlanacaktı.

1794’te tekrar Ulusal Meclis’e alınan Paine daha son
ra Direktuvar yönetimjnin hazırlamış olduğu anayasaya 
karşı çıktı. 1796’da ise ABD Devlet Başkanı George 
Washington’s yazdığı ünlü mektupta, onu suçlayacak 
ve tutukluyken kendisini aramadığı için şiddetle eleşti
recekti. 1801’de ise yakın dostu Thomas Jefferson’ın 
başkan olmasıyla tekrar Amerika’ya döndü. Jefferson’- 
ın rakipleri olan Federaiistlere karşı açık mektuplar ya
zarak saldırdı. Son yıllarında, özellikle din konusundaki 
düşünceleri ve Washington’a yazmış olduğu mektup 
nedeniyle kamuoyundaki itibarını yitiren Thomas Paine,
8 Haziran 1809’da New York’ta öldü. Kemikleri ise daha 
sonra Liberaller tarafından İngiltere’ye götürüldü.

Ingiltere, Fransa ve Amerika’da demokrasi için müca
dele veren Paine, monarşiye karşı görüşleriyle tanınmış 
ve halka dayalı temsilî yönetimi savunmuştur. Paine’in 
diğer eserleri şunlardır: Public Good (1780, Kamu Yara
rı), Agrarian Justice (1797, Tarımsal Adalet)

asker gönderdi. Yine de, hükümetin askerleri her zaman güvenilir olmayabiliyordu. Bir olayda 
150 işçi, özel olarak tahkim edilmiş bir fabrikaya saldırdı. Yirmi dakika süren bir silahlı 
çatışmadan sonra, Luddistler püskürtüldü. Fabrikanın sahibi geride kalan yaralılardan ikisine, 
önderlerinin kim olduklanm söyledikleri takdirde, su ve doktor getireceğini vaad etti. Yaralılar 
konuşmaktansa ölmeyi tercih ettiler. Bu arada, askerlerden bazıları da Luddistlere ateş açmayı 
reddettiler ve 300 kırbaç cezasına çarptırıldılar.

Hükümet taviz vermemekte kararlıydı. Parlamentoya önerilen yeni bir yasa tasarısı, makine 
kinciliğim idamla cezalandınlabilecek bir suç olarak tanımlıyordu. Avam Kamarası’nda 
neredeyse yasaya karşı çıkan kimse olmadı. Lordlar Kamarası tasannm yasalaşmasını önlemeyi 
denedi: “Kitleye karşı yükümlülüğümüzün farkında mıyız? Tarlalanmızda çalışan, evlerimizde 
hizmet eden, donanmanızda istihdam ettiğiniz, ordunuzda kullandığınız onlardır. Bütün 
dünyaya kafa tutmanızı onlar sağladı, ihmal ve felaket onlan umutsuzluğa ittiğinde size de 
kafa tutabilirler.” Parlamentonun korktuğu da bu olasılıktı. Tasan yasalaştı. Bir sürü insan 
idam edildikten, sürgüne gönderildikten sonra, Luddizm söndü. Hareketin merkezi olan 
Nottingham’da çorap örücüleri bir sendika kurmayı denediler; işverenler de buna karşı bir 
demek kurdu. 1799 ve 1800’de çıkanlan Demekler Yasası’na göre her iki örgüt de yasadışı 
idi. Yerel yargıç ve güvenlik görevlileri sendikayı dağıttılar.

Kaptan Swing

19. yüzyılda İngiliz kınndaki ikinci büyük ayaklanma janaatkârlardan değil tanm işçilerinden 
geldi. 1830 yazının son günlerinde işsiz kalmış bir aileyi toprağından atan zengin bir 
çiftçinin amban, bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Buna benzer bir dizi olay birbirini izledi. 
Çok geçmeden çifdik sahipleri Swing ya da Kaptan Swing imzalı mektuplar almaya başladılar, 
Mektuplann içerik ve üslubu, Kral Ludd imzalı mektuplara benziyordu; çiftçiler, makinelerini 
kırmadıklan ve çalışanlara adil ücret ödemedikleri takdirde, ambarlanmn yakılması ve 
makinelerinin kınimasıyla tehdit ediliyordu.

Ancak aradan geçen süre içinde İngiltere çok değişmişti. Sözkonusu olan makineler sanayide
değil, hasatta kullanılan makinelerdi. Şehirlerde, amk geleneksel ahşkanhklanndan neredeyse 
tamamen kurtulmuş yeni bir proletarya, son kez liberal burjuvazi ile ittifaka girerek, 
parlamento reformu için geniş bir kitle hareketi • yaratıyordu. Ancak bütün bunlara karşın, 
efsanevî Kaptan Swing’in taraftarlan geleneksel biçimlere alabildiğine sadıktı. Yaklaşık 200  
kişilik adı gmplar çifdikleri kuşatıyor, çifdik sahipleri ile geleneksel terbiye smırlannın ötesine 
geçmemeye özen göstererek, asgarî ücretler ve azamî fiyatlar üzerine pazarlık ediyorlardı.

Asıl hedef toprak rantlan ve toprak üzerindeki Kilise vergileri idi. Bu yüzden hareket, tanm 
işçileri kadar zarar gören kiracı çiftçiler ve orta ölçekteki toprak sahipleri tarafından da 
sempatiyle karşılanıyordu. Bu yıllar, toprak sahipleri ile sanayi burjuvazisi arasındaki 
mücadelenin de sertleşmeye başladığı yıllardı. Kuşkusuz bu mücadele içinde gerilemekte olan 
taraf toprak sahipleriydi. Bu koşullarda, toprak sahiplerinin egemenliklerinin esasını tehdit 
etmeyen Kaptan Swing yandaşlannm talepleri karşısında tamamen duyarsız kalmalan 
olanaksızdı. Kiracı çiftçilerin, toprak sahiplerinin bir kısmı isyancılan kışkırttı, bir kısmı kendi 
makinelerinin kınimasında bilfiil rol aldı. O kadar ki, 1830’un sonuna vanidığmda güneybatı
İngiltere’deki toprak sahiplerinin çoğu, Kaptan Swing tarafından bir asgarî ücret politikasına
razı edilmişlerdi. Bu noktada devreye hükümet girdi. Liberal bir Whig olan dönemin İçişleri 
Bakanı Lord Melbourne bölgeye resmî bir yazı gönderdi: “Akıl ve deneyim, kendi içinde bu 
kadar akıldışı olan ve üstelik bu tarzda dayatılmış olan taleplere boyun eğmenin, kısa vadede

Hılakina tahripkâriiğı zanaatkârlar arasında geleneği olan b ir eylem biçimiydi. John Kay pamuk dokumacılığındaki 
teknolojik devrimin ilk adımı sayılabilecek “ Uçan M ekik"i yaptığında, b ir grup zanaatkâr evini basmış ve kendisi 
ancak b ir çarşafa sarılarak, gizlice evden çıkarılabilmişti.



Napoleon savaşları sırasında kırı kasıp kavuran 
Luddist hareketlere, şehirlerde ekmek ayaklanmalan 
eşlik etti. Ancak bunlar Jakobenierden arta kalan 
örgütlü hareketlerden tamamen bağımsız, tamamen 
kendiliğinden ve kendi içinde parlayıp sönen anlık 
patlamalardan ibaret kaldı.

en vahim sonuçlan doğuracağını teyid etmekte birleşiyor.”

Bu yazıyı izleyen aylarda yaklaşık 2 bin kişi mahkemeye çıkanidı. 9 ’u idama, 644 ’û hapise,
481’i de 7 yılla müebbet arasında değişen sürelerde Avustralya’daki kolonilerde sürgüne
gönderildi. İngiltere tarihinde ilk kez bu sayıda insan “adi” sayılan bir suçtan ötürü sürgüne 
gönderiliyordu.

Rebecca’nın Kızlan

Kaptan Swing’in adıyla efsaneleşen ayaklanma, tarihçiler tarafından, İngiltere’de geleneksel 
törelerine bağlı “çahşanlann son ayaklanması” olarak nitelendirilir. Britanya’da böylesi bir 
geleneksel sembolizmden yararlanan bir başka ayaklanma, İngiltere ile olan etnik farkını hâlâ 
koruyan Galler bölgesinde başgösterdi. Yörede, Anglikan Kilisesi’ne muhalefet, dolayısıyla da 
püritenizm çok güçlüydü ve bu yüzden Rebecca'mn Kızlan isyanında dinî unsur, Luddizm ve
Kaptan Swing isyanlanna kıyasla çok daha merkezî bir rol oynadı. Galler bölgesinde
ötedenberi yollardan geçmek için, belli gişelerde toplanan bir para ödenirdi; ancak bu 
uygulama alabildiğine gevşekti. Kapitalist bir girişimcinin bu gişelerin gelirlerini eUnde 
bulunduran tröstün hisselerinin çoğunu satın alması, uygulamanın rasyonelleşmesine ve geçiş 
ücretlerinin artmasına yol açtı. Ayaklanmanın görünüşteki nedeni bu oldu. 1839 başında tröst, 
iki yeni gişe daha inşa etti. Gişelerin yapımı biter bitmez, bir geceyansı, kimisi kadın kılığına 
girmiş erkekler tarafından imha edildi. Hükümet, hızlı davrandı. 18. yüzyılın sonunda 
Jakobenlere karşı bir önlem olarak kurulmuş olan atlı Yeomanry birliği bölgeye gönderildi; bir 
sürü insan tutuklandı, ancak tanık yokluğundan ötürü kimse mahkum edilemedi. Bu arada 
gişelerin, önderleri Rebecca’mn adıyla çağnian çeteler tarafından yıkılması sürüyordu. Tröst 
yeni gişeler kurmaktan vazgeçti. Ayaklanmanın ilk evresi başanya ulaşmıştı. Ayaklanmanın 
ikinci evresi 1842’de, bu kez tanm işçileri değil kiracı çiftçiler tarafından başlatıldı ve şaşırtıcı 
bir hızla yayıldı. İlk hedef yine gişelerdi ama Rebecca imzalı mektuplann deva olmaya 
çalıştığı dertlerin sayı ve türleri artmıştı. Artık işçilerin talepleri de Rebecca aracılığıyla dile 
getiriliyor, Anglikan Kilise’nin papazlan Rebecca tarafından tehdit ediliyordu. Ancak tıpkı 
Luddist’ler ve Kaptan Swing asileri gibi, Rebecca’mn yandaşlan da geleneksel bir adalet 
anlayışına yaslanıyorlardı. Örneğin, Rebecca kimi zaman belli bir gişeyi korumakla 
görevlendirilmiş memurlara, “Şimdi bu gişenin burada bir işi yok, değil mi?” diye yazacak ve 
onlardan gişeyi kendilerinin yıkmalannı isteyebilecek kadar, ortak bir popüler mizah kültürünü 
dile getiriyordu. Bu yüzden de, şiddetin simgeleri, şiddet anlamına gelmiyordu. Örneğin, 
ayaklanmanın şehirlere taştığı bir noktada başlannda Rebecca’yı temsilen kadın kılığına girmiş 
biri olmak üzere, 2 bin yaya ve üçyüz süvari Carmarthen şehrine girdi; ancak silahlannı 
şehre girmeden bırakmışlardı. Şehir hapisanesini silahlara başvurmadan bastılar ve boşalttılar. 
Yerel yargıçlann da elinden, tutuklanan altmış kişiden bir kaçma sekiz ay ila bir yıl arasında 
değişen ağır iş cezalan vermekten başka bir şey gelmedi.

Ancak Galler’de bile olsa popüler kültürün kendi bütünlüğünü koruması, 1840’larda, artık 
olanaksızdı. Farklı kesimler -madenciler, dokumacılar vb.- onun adına ayaklanmalar 
düzenlemeye başlayınca, Rebecca’mn temsil ettiği geniş toplumsal mutabakat çözüldü. Bunun 
en belirgin göstergesi, ayaklanmayı başlatan kiracı çiftçilerin 1843 yazında gönüllü olarak bazı 
gişelerin inşasına katkıda bulunmalanydı.

Sorun sadece kiracı çiftçilerle tanm işçileri arasındaki çıkar uyuşmazlığı değildi. 1840’larda 
amk tanm işçileri de kendileri ile şehir poletaryası arasındaki çıkar birliğini keşfetmeye 
başlamışlardı. Rebecca’mn kimliği hiçbir zaman tam olarak tesbit edilemedi. Ama olası 
Rebecca adaylan arasında İngiliz işçi sınıfının en büyük hareketi olan Chartizm’in 
önderlerinden Hugh Williams da vardı. Başka bir deyişle, Rebecca’mn Kızlan kadar geleneksel 
kültürün imgelerine sadık bir ayaklanma bile, ister istemez, popüler kültürün bütünleştirici 
dokusunun ötesine yönelmek, önderlik için, smıf mücadelesinin dilinin bilinçli olarak 
kullanıldığı işçi smifi hareketine başvurmak zorunda kaldı.



sınıl 
mücadele

Geleneksel pleb ayaklanmalannda kadınlann sık sık 
başı çektiği görülür. Verili düzenin toplumsal işbölümü 
içindeki yerleri nispeten daha marjinal olduğundan, 
daha “ doğal", daha geneigeçer bir ahlak adına 
konuşabiliyor, toplumsal vicdanı daha kolay temsil 
edebiliyorlardı. 1840’larda Britanya’nın en "geri 
kalmış", en geleneksel yöresi olan Galler’de 
ayaklanan asiler, efsanevî önderlerini Rebecca diye 
adlandırmakla ve kadın kılığına girmekle bu 
sembolizme gönderme yapıyorlardı. Kral Ludd ve 
Kaptan Swing’in mektuplarına kıyasla,
Rebecca'nınkilere yüklü bir popüler mizah duygusu 
hâkimdi.

Peterloo Katliamı

Her savaş gibi Napoleon savaşları da Britanya halkları için kıdık ve sefalet dönemi olmuştu. 
Ancak kır, doğal afetlerden kaynaklanan kıtlıkta olduğu gibi, savaşın yolaçûğı sefaleti 
karşılayacak yüzyıllarca denenmiş alışkanlıklara sahipti. 1812’nin Luddizm’i ile 1842’nin 
Rebecca’mn Kızlan Ayaklanması arasındaki sürekliliği açıklayan da, kısmen bu alışkanlıktır. 
Tanm işçileri olsun, kırdaki zanaatkârlar olsun, hatta kiracı çiftçiler olsun kıdıkla nasıl başa 
çıkabileceklerini biliyorlar ya da hiç değilse bildiklerini düşünüyorlardı.

Oysa mutlak bir çaresizliğe itilmiş olan şehir proletaryası, bütün bu alışkanlık ve direnç 
mekanizmalannı da yitirmişti. Hayatiyeti uluslararası ticarete daha dolaysız bağlı olan şehirler 
için, savaşın sona ermesinin bir bolluk döneminin başlangıcı olacağına inanmak çok daha 
kolaydı. Oysa böyle olmadı; 1815’te savaşın sona ermesi, Britanya’nın içinde bulunduğu 
bunalımı sona erdirmedi; ama savaşla gerekçelendirilmiş olan baskı tedbirlerinin 
sürdürülmesini güçleştirdi. Basın üzerindeki sansür hafifledi, toplantı ve gösterileri yasaklayan 
yasanın kaldıniması zorunlu oldu.

Bütün bunlar, savaş boyunca kendisini çok sınırlı çevrelerde koruyabilmiş ya da yeniden 
üretebilmiş radikal muhalefetin, birdenbire, çok daha geniş bir etki alanı bulması sonucunu 
doğurdu. 1790’lardan kalma Jakobenler, William Cobbet gibi kınn organik aydım olmaya 
çalışan karizmatik şahsiyeder, radikal basın aracılığıyla, kitleleri edtilemeye başladılar. Ancak 
1790’lardaki Jakobenci propagandanın etkilediği kitlelerin aksine, yeni proletarya ile 
propagandayı sürdürenler arasında sınıfsal bir kopuş vardı. 1815-1819 yıllan arasında 
İngiltere’deki bütün şehirler giderek artan bir hareketliliğe sahne oldu. Ama bu sefer 
hareketliliğin merkezi Londra değil, yeni sanayilerin merkezi Manchester’dı.

Burjuvazinin temsilcilerinden oluşan hükümet, bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmadı.
1817’de zanhiann mahkeme önüne çıkanimaksızın gözaltında bulundurulmasını önleyen Habeas 
Corpus bir kez daha yürürlükten kaldınidı. Buna rağmen gösteriler durulmadı. 1819’da 
Manchester’da bütün radikal gruplan temsilen, zengin bir çiftçi olan Henry Hunt’un 
konuşacağı bir miting düzenlendi ve mitinge 60 bin kişi katıldı. Kalabalığa ve ortamın 
gerginliğine rağmen gösteri büyük bir sükunet içinde devam ederken, zengin toprak 
sahiplerinin gönüllülerinden oluşan Yeomanry birliği, kıhçiannı çekerek halka saldırdı. Britanya 
tarihine Peterloo Katliamı olarak geçecek bu olayda onbir kişi öldü, 400 ’ün üzerinde kişi 
yaralandı.

Peterloo, Britanya tarihinde bırakmış olduğu çok yönlü izlerden ötürü, sürekli olarak yeniden 
geri dönülen ve yorumlanan bir olay oldu. Ama orta vadede doğurduğu en büyük sonuç, işçi 
sınıfı hareketinin zanaatkârlann geleneksel önderliğinden kopması oldu.

Sanayi Devnmi’nin Birinci Evresinin Sonu

1760-1830 dönemi genellikle Sanayi Devrimi’nin birinci evresi olarak değerlendirilir. Bu 
dönem büyük icatlarla, üretimin örgütlenmesinde köklü değişikliklerle, karayollan ve kanal 
taşımacılığındaki gelişmelerle, kenderin büyümesi ve yeni “sınai” kenderinin ortaya çıkışlan ve 
ulusal hasıladaki hızlı artışlarla nitelenir. Bu evrenin sermaye birikim tarzı büyük ölçüde 
pamuklu dokuma üretimine bağlıydı.

Kapitalizmin Birinci Bunalımı

Britanya’nın toplumsal yapısında önemli dönüşümler meydana geldi. 1811’de toplam aktif
nüfusun yüzde 35 ’i tarımda, yüzde 45’i sanayide, yüzde 20’si hizmetlerde çalışırken, 1841’de
aynı oranlar, sırasıyla yüzde 20, yüzde 43 ve yüzde 37 oldu. İşgücünün sektörlere
dağılımındaki bu dönüşüme, büyük bir nüfus patlaması eşlik etti. Ancak 1830’lara doğru,
pamuklu dokumaya dayalı bu sermaye birikim tarzında yapısal bir bunalım başgösterdi. Kötü 
hasatlardan kaynaklanan geleneksel bunahmlann aksine, bu bunalım, artık hiçbir kuşkuya yer 
bırakmayacak şekilde, gelişmekte olan kapitalizmin bir bunalımıydı. Oluşumunda, genel olarak 
kapitalizmin belirli evrelerde bunalıma girmesine yol açan her iki unsur da etkili olmuştu 
(Bkz. 8; Kapital) İşgücünün sömürülme imkânı had safhasına vardığından ve eldeki teknolojiyle 
verimini de arttırmak mümkün olmadığından, kâr oranlan düşüyordu. Diğer yandan, ücretlerin 
düşüklüğü iç piyasanın genişlemesini sınırlıyor ve â Tiı zamanda dış piyasalar da (kısmen 
diğer ülkelerin rekabetinden ötürü) belli bir doygunluğa kavuşuyor, 1830’lardan başlayarak 
pamuklu dokuma piyasasında bir talep darlığı yaşanmaya başlıyordu.

Sanayi Devrimi’nin bu birinci evresi yeni bir insan türünün ortaya çıkmasına yol açmıştı; 
Sanayi kapitalistleri. Eski düzen (kapitalizme geçiş dönemi), toprak sahipleri ile tüccar 
kapitalistlerin egemenliği paylaşmalannı ve “banş içinde birarada yaşamalannı” sağlayacak 
koşullan yaratmıştı. Feodal düzenin tasfiyesinin ve sömürge ticaretinin açtığı ufuklar da, tâbi 
sınıflan bu dengeye razı etmeye yetti. Oysa, köken bakımından eski düzenin ayncalıklannm 
nispeten “marjinal” kesimlerinden gelen sanayi burjuvazisi, bu denklem içerisinde yeni bir



unsurdu; ama Fransız Devrimi ve İngiliz Jakobenizminin yaygınlığı, yeni sanayi burjuvazisini 
ürkütmeye yetti. Çoğunluk, kendileri içinde kârsız olmayan bir pazarlık karşılığında, eski 
düzenin Pitt’in baskıcı hükümeti aracılığıyla sürdürülmesine razı oldu.

Kuşkusuz, sözkonusu olan, masa başında gerçekleştirilmiş bir pazarlık olmaktan çok, adım 
adım ve parçalı bir şekilde keşfedilmiş bir ortak hayat ve egemenlik tarzı idi. Örneğin 
1799’da Speenhamland Yasalan ile, geleneksel olarak hayır için yapılan ödemelerin zorunlu 
kıhnması ve görülmemiş bir derecede artırılması sanayi burjuvazisine önemli avantajlar sağladı. 
Yoksullara “hayır” olarak verilen ve çoğunlukla da toprak sahiplerinin cebinden çıkan bu 
paralar, yeni fabrikatörlerin ücretleri çok düşük tutmasına, böylelikle de kâr oranlarını 
yükseltmelerine imkân veriyordu. Diğer yandan, tahıl ithalatını yasaklayan Tahıl Yasası ise 
toprak sahiplerinin, tanm ürünlerinin fiyatlannı yapay olarak yüksek tutmalanna imkân 
veriyordu. Hedefleri bakımından bu iki yasa aslında birbirleriyle çelişiyordu; Speenhamland, 
hayır olarak verilen paralan artırarak ücrederin düşürülmesine imkân tanıyor, Tahıl Yasalan 
ise temel gıda maddelerinin fiyaüarını yükselterek, sırf hayatlarını sürdürebilmeleri için işçilere 
ödenmesi gereken asgari ücreti artırıcı yönde bir etki yaratıyordu.

Ancak ekonomi büyümeye devam ettiği sürece bu çelişkiye tahammül edilebilirdi. Üstelik 
gerek kırdaki Luddist hareketler, gerekse şehirierde 1815’ten sonra artarak Peterloo sırasında 
doruğuna varan eylemler, çalışanlann kendi adına davranmaları tehlikesinin henüz geçmediğini 
gösteriyordu. Bu koşullar altında, sanayi burjuvazisinin eski düzenin temsilcileri ile yapmış 
olduğu ittifak sürdü.

Robert Owen ve Britanya’da Utopyacı Sosyalizm

1820 ve 30’larda sanayideki sermaye birikimi henüz tekellerin kurulmasına elverecek ölçüde 
yoğunlaşmamıştı. Dolayısıyla örneğin ilerde Chartizm’in önde gelen önderlerinden biri olacak 
Wilham Lovett, sıhrdan başladığı halde, sırf marangozluktaki ustalığı sayesinde hatırı sayılır 
bir servet biriktirebiliyordu. Küçük kapitalistliğe doğru evrilenlerin sayısındaki artış, eski düzen 
ile sanayi buıjuvazisi arasındaki uzlaşmanın çerçevesini zorluyordu. Gerek anılan hâlâ taze 
olan jakobenizm, gerekse püritenizmden devralınmış olan muhalefet geleneği, ara konumdaki 
bu insanlan radikal fikir ve tavırlara yatkın kılıyordu.

Ancak bu ara konuma ulaşan zanaatkârlar küçük bir azınlıktı. 1820 ve 30 ’larda çırak ve 
kalfalann büyük bir çoğunluğu, artık kendi geleceklerinde, mülkiyetine sahip olduklan üretim 
araçlan ve bağımsız bir işlik hayal edemiyorlardı. Hukuki statüleri ne -olursa olsun, çoğunun 
gerçek konumu proletaryanınkinden farksızdı; zaten çoğu işkolunda lonca kısıtlamalan 
kaldmlmış, iş “özgürleştirilerek” işçilik konumu herkesin rekabetine açılmıştı. İster çırak, ister 
kalfa, ister işçi olarak anılsınlar, çalışanlann çoğu günlerinin 16 ila 18 saatini fabrikalarda, 
ustayla hiçbir İnsanî ilişki kurmaksızın sıradan ve sıkıcı işleri tekrarlayarak geçiriyorlardı. 
Radikal insan hakları söylemi, kendi bireysel çabalan ile kendi gerçek konumlarını aşmayı 
umma imkânından yoksun olan bu insanlann yaşantılannı anlamlandırabilmekten, taleplerini 
dile getirebilmekten uzaktı. İngiltere’de ilk kez Robert Owen tarafından telaffuz edilmiş olan 
sosyalizm sözü, işçi sınıfı içinde giderek yaygınlaşıyordu.

Kıtadaki ütopyacılann aksine Owen’in görüşleri işçi sınıfının mücadelesi ile yakın bir etkileşim 
içinde gelişti. Gerçi Owen da, 1800-1824 arasındaki ilk döneminde. Saint-Simon ve Fourier 
gibi öncelikle yönetici sınıflara sesleniyor, sosyalizmi onların inisiyatifi aracılığıyla 
gerçekleştirmeyi umuyordu, ama onu kıtadaki ütopyacılardan ayırt eden önemli bir fark vardı: 
Kendisi de, sıfırdan başlayarak bir pamuk fabrikası satın alacak kadar bir servet biriktirmiş 
başanh bir işadamıydı. New Lanark’taki fabrikasında bir toplum modeli olarak önerdiği 
“kooperatif köyleri” hayata geçirmişti. Dahası, Owen’in bu dönemdeki kaygılan, bütün 
sermayedar ve yöneticilerin paylaştığı kaygılardı: İşsizler ordusunun toplum üzerinde bir yük 
olmaktan nasıl çıkanlabileceği, işgücünün nasıl disipline edileceği, “dikkat, atiklik ve düzen 
alışkanlıklannm nasıl yerleştirileceği” vb. İngiltere’de sınaî kapitalizmin ilk önemli teorisyeni 
olan Bentham, Owen’m New Lanark’taki ortaklanndan biri oldu. Bütün bunlardan ötürü, bu 
ilk dönemi boyunca Owen’la çalışan smıflann ilişkisi mesafeli hatta düşmanca oldu.
Yoksullaşan köylülerin sözcüsü radikal William Cobbet, onun geometrik kooperatif köylerini, 
“sefiller için paralelkenar” diye andı. 1817’de Londra Taveması’nda düzenlediği toplantılara 
davet ettiği bir grup radikal önderden çok sert eleştiriler aldı.

Ancak Owen’in ekonomik konulara vakıf olması, onun sosyalizm anlayışının, diğer 
ütopyacılannkine kıyasla daha gerçekçi ve pratik bir boyut taşıması sonucunu doğuruyordu. 
Londra Taveması’ndaki toplantılara, radikal önderlerin yanısıra, iktisatçı David Ricardo, banker 
Sir Isaac Goldsmith gibi şahsiyeder de katılıyordu. Ricardo aynı yıl yayınladığı Principles of 
Political Economy’de (Ekonomi Politiğin İlkeleri) emek-değer teorisinin o güne kadarki en 
gelişkin biçimini formüle etti. Ancak Ricardo için emek-değer teorisi tutucu, kapitalizmi 
meşrulaştıncı bir işlev taşıyordu. Owen’in görüşleri işçi hareketini, başlangıçta, emek-değer 
teorisinin sol yorumunu mümkün kılmasıyla etkiledi.

1817 Owen için bir dönüm noktası oldu; dini eleştirmesi, dinsel kurumlan akılcı bir 
toplumun önündeki engeller olarak nitelendirmesi, egemen sınıflar arasında gördüğü ilgi ve

O'CONNOR, FEARGUS EDWARD 
( 1 7 9 6 - 1 8 55 )

Chartist harei<etin önde gelen liderlerinden olan Fear- 
gus Edward O’Connor, 18 Temmuz 1796’da İrlanda’da 
County Cork’ta Connorville kasabasmda doğdu. Babası 
bir İrlanda milliyetçisiydi. O’Connor, Dublin’de hukuk 
öğrenimi gördükten sonra İrlanda’da siyasal hayata atıl
dı. İrlanda özgürlük hareketi içinde yeralan O’Connor 
1832’de County Cork’tan İngiltere Parlamentosu’na gir
di. Parlamentoda İrlanda’nın özgürlük mücadelesini sa
vundu. Bu nedenle 1835’te parlamentodan uzaklaştırıl
dı. Ardından Chartist hareket içinde yeralan O’Connor, 
radikal çıkışları ve atılganlığı ile dikkat çekti ve bu özel
likleriyle kısa sürede hareketin en tanınan önderi oldu.

1837’de önemli bir Chartist yayın olan Northern Star’ı 
(Kuzey Yıldızı) çıkardı. Bu arada işçiler önünde yapmış 
olduğu konuşmalar büyük ilgi topluyordu. O’Connor, 
aynı zamanda çok iyi bir örgütçüydü. Şubat 1839’da 
toplanan Chartist Konvansiyon’da banşçı yöntemden yana 
olan William Lovett ile silahlı mücadeleyi savunduğu 
için anlaşmazlığa düştü. Chartistler içinde Lovett’in ba
şını çektiği “ Manevi Güç” e karşı “ Maddi Güç” hareketi
ni örgütledi.

1839’da ise parlamentoya sunulan dilekçede genel 
oy hakkı isteyen Chartistler, bunun reddedilmesi üzeri
ne Newport’ta bir ayaklanma başlattılar. O’Connor bu 
ayaklanmanın içinde yeraldı. Ayaklanmadan sonra tu
tuktandı ve 1841 ’de serbest bırakıldıktan sonra hareketi 
yeniden örgütlemeye başladı.

1842’ye gelindiğinde Chartist hareket bir yükselme 
dönemine girmişti. Büyük mitingler düzenleniyor, bin
lerce işçi geceleri meşalelerle toplantılara katılıyor ve



D
sınıf 
mücadelel

Peterloo katliamırtm sorumlusu Yeomanry diye anıları ve 
özellikle ülke içindeki toplumsal mücadeleleri bastırmak 
üzere oluşturulmuş gönüllü süvari birliğiydi. Birlik, adını 

Britanya’nın yeomen adı verilen ve toprak sahipleri 
(gentry) ile tarım işçileri arasında kalan kiracı ve ortakçı 

çiftçilerden alıyordu. Bu kesim geleneksel olarak devlette 
mevki sahibi olabiliyordu, ancak silah taşıma hakkına 

sahip değildi. Bu bakımdan, onları silahlandırmak devlet 
gelenekleri açısından önemli b ir yenilikti. Bu önleme, 

tutucu ve milliyetçi eğilimleri, onlan Napoleon Savaştan 
boyunca P itt’in baskıcı rejiminin en doğal müttefiki 

kıldığından başvurulmuştu. Ancak, kırda makinalaşma 
yaygınlaştıkça bu kesimin tavırlarında belli bir değişkenlik 
gözlenmeye başlandı. Örneğin Kaptan Swing’in asilerine 

destek verenler de bu kesimden geliyordu.

desteği birdenbire yitirmesine yol açtı. Ertesi yıl çıktığı Avrupa yolculuğunda da umduğunu 
bulamayan Owen çok geçmeden iflas etti ve 1824’te Amerika’daki New Harmony adlı 
ütopyacı topluluğun topraklannı satın alarak, görüşlerini bu kez orada gerçekleştirmeyi 
denemek üzere İngiltere’den ayrıldı. Ancak onun İngiltere’den uzak kaldığı beş yıl 
içerisinde Owencilik sınıfın en ileri kesimleri tarafından benimsenerek proletarya içerisinde 
hızla yaygınlaştı. Owencilik’m sınıf içinde aldığı biçimin değerlendirilmesi, o dönemde 
proletaryanın örgütlülük derecesinin gözden geçirilmesini gerektirir.

yeni bir dilei(çentn liazıriiğını yapıyordu. Hazırlanan di- 
lel(çede, genel oy haiclcının yanısıra iş gününün icısaitıi- 
ması ve tarım işçilerinin ücretlerinin artırılması gibi ta
lepler de vardı. Ancak Mayıs 1842’de 3 milyon kişinin 
imzaladığı ve parlamentoya 20 kişinin büyük bir sandık 
içinde taşıdığı dilekçe gene reddedildi. Bundan sonra 
başarısız bir genel grev düzenleyen Chartistlerin bir 
bölümü tutuklandı. O’Connor eski enerjisini kaybetmiş
ti. 1847’de ise yeni bir kongre toplayan Chartistler tek
rar imza toplamaya başladı. Bu arada aynı yıl Notting- 
ham'dan parlamentoya giren O'Connor bu liareketin 
de öncülüğünü yaptı ve 10 Nisan 1848'de düzenlenmek 
istenen bir gösteri için önlem alan ordu, gösteri günü 
büyük bir terör estirdi. Gösterinin düzenleyicisi O’Con
nor, işçilerin geri çekilmesini istedi ve olay başarısızlık
la sonuçlandı. Ardından 2 milyon kişinin imzaladığı bu 
dilekçe de reddedildi. Chartist hareketin yükselmesi dur
muş, hareket eski gücünü kaybetmeye başlamıştı. Bun
dan sonra sürekli baskı ve tutuklamalar altında geçen 
yıllar O'Connor ve diğer Chartistleri hareketten uzaklaş
tırdı. Bu yıllarda ruh sağlığı da bozulan O'Connor, 
1852'de geçirdiği bunalımdan sonra tüm siyasal çalış
malarını bıraktı ve üç yıl sonra 18S5’te öldü.

Sosyalist olmayan, kimi görüşlerinde ütopyacıiardan 
esinlenen, İ845'de kurmuş olduğu Tarım Derneği yo
luyla işçileri yoksulluktan kurtarmak için toprak sahibi 
etmeyi amaçlayan O'Connor, bütün bunlara rağmen ra
dikal ve örgütçü bir işçi lideri olarak öne çıktı. Feargus 
O'Connor’un A Practical Work on the Management of 
Small Farms (Küçük Çiftliklerin Yönetimi Üzerine Pratik 
Bir Çalışma) ve The Employer and the Employed, 1844 
(İşçi ve İşveren) gibi eserleri vardır.

Parlamento Reformu
Sendikacılığın Gelişmesi

Savaş yıllannda Jakobenlere uygulanan baskı ve 1799’da Londra Yazışma D em eğini yasaklayan 
yasa, herhangi bir yaygın ve bağımsız Jakoben örgütlenmenin imkânını ortadan kaldırdı.
Devrimin kitlesel örgütler değil, suikast gibi eylemleri göze alacak çekirdek bir kadro
tarahndan gerçekleştirileceğine inananlann sonu ise, çoğunlukla aynı oldu: Ya Edward Marcus 
Despard gibi 1803’te, ya Jeremiah Brandreth gibi 1817’de kesilmiş başları cellat tarafından 
“İşte hainin kellesi” sözleriyle halka gösterildi. Ancak, idam edilen Jakobenler, geleneksel 
infazlarda olduğu gibi, bir panayır havası içinde, işportacılar, sokak bandoları eşliğinde bir at 
arabası üzerinde Tybum meydanına götürülmüyor, daha ücra bir köşede öldürülüyorlardı. 
Hükümet böyle bir gösterinin isyana yol açacağından korkuyordu. Bağımsız bir hareket olarak 
sonu gelen, Jakobenizm popüler duyarlığın bir unsuru halinde sürdü.

Öte yandan, işçilerin herhangi bir amaçla demek vç sendika kurması, 1800’de çıkarılmış olan
Combinations Act (Dernek Yasası) ile yasaklanmıştı. Ancak bu yasa, örgütlenme çalışmalarının
yeraltına inmelerine yolaçti. Bu iki yasak Jakobenizmin ve daha da genel olarak radikalizmin, 
gizli sendikalar içinde yaygınlaşmasına yol açtı. Kendi radikal cumhuriyetçi örgüderini 
kurmaktan umudu kesen Jakobenler, işçi örgütlerinde çalışıyor, işçi örgütleri ise gizli yeminler, 
gece toplantıları gibi Jakobenizmin Babeufçü yorumuna özgü biçim ve törenleri 
benimsiyorlardı. Komplocu yönelimlerine karşın, kitleselliklerini hiçbir zaman tam olarak 
yitirmediler. Örneğin, daha savaş sırasında, 1810’da, dönemin en gelişmiş sanayi merkezi 
olan Manchester yöresinde yün eğiricilerinin düzenledikleri greve 30 bin kişi katılmış ve 
yenilgiyle sonuçlanan grev dört ay sürmüş; 1812’de İskoçya’daki bütün dokumacılar birden 
greve gitmişti.

Savaşın sonunda beklenen ekonomik refah, 1820’lerin başında gelir gibi oldu ve bu ortam. 
Combinations Act’in yeniden gözden geçirilmesi için uygun koşulları oluşturdu. Bu koşullardan 
ustaca yararlanan Londra Yazışma Demeği’nin ılımlı önderi Francis Place ile radikal 
parlamenter Joseph Hume, usta bir entrika ile 1824’te Combinations Act’in (Dernek Yasası) 
yürürlükten kalkmasını sağladılar. Kendi önerilerinin kabul edilebilmesi için, yalnızca 
parlamenterleri “atlatmaları” yetmemiş; sendikacılar tarafından hazırlanmış, ve Combinations 
Acf’in kaldınimasınm yanısıra, emeği korumaya yönelik bir dizi önlemi de içeren bir tasanyı 
safdışı etmeleri gerekmişti. Place samimi olarak yasanın yürürlükten kaldınimasmın 
sendikacılığın da sonunu getireceğine, serbest ticaret koşullannda sorunlannı sendikalara gerek 
kalmadan çözüleceğine inanıyordu. Ancak olavlar inancını doerulamadr v asan ın  vflriirlnUtpn



kalkmasını izleyen bir yıl içinde İngiltere ve Iskoçya’yı bir yeni örgütlenme ve grev dalgası 
kapladı. Bunun üzerine 1825’te yeniden toplanan parlamento, sendikal örgütlenme hakkına 
önemli kısıtlamalar getirdi.

Owencilik, Sendikal Konfederasyonlar ve Kooperatifler

Francis Place, serbest ticareti, siyasal bir tercih değil, bilimsel bir hakikat olarak gören klasik 
ekonomi politiğin ateşli bir taraftanydı. İşçi önderleri Owen’in yazılarına bu görüşe karşı 
çıkmak için yöneldiler. İşgücü ile sermayenin üretim sürecini mümkün kılmak üzere, “özgür” 
pazarlık koşullannda karşı karşıya gelen iki eşit taraf olmadığını biliyorlardı. Owencilik onlara, 
bu pratik sezgiyi, temellendirme, kapitalizmin yarattığı toplumsal koşullan bilimsel yasalann 
ürünüymüşçesine meşrulaştıran klasik ekonomi politiği eleştirme imkânı verdi. İşçilerin 
kurtuluşunu sendikal mücadeleye bağlayan Hodgskin. 1825’de yayınladığı Labour Defended 
against the Claims of Capital (Sermayenin İddialanna karşı Emeğin Savunusu) sendika 
sempatizanlan ve önderleri arasında önemli bir tartışma başlattı. Tartışmaya 1827’de Labour 
Rewarded'la (Emeğin Ödülü) ile katılan William Thompson, sendikalann, kapitalizmi aşmak ve 
ekonomiyi servetin yegâne yaratıcısı olan emeğe göre yeniden örgütlemek üzere, Owen’in 
betimlediği türden kooperatifler kurması gerektiğini önerdi. Bu görüşler, pratik düzeyde yankı 
bulmakta gecikmedi. 1827’de, sendika fonlarından satın alınmış malzemelerle işsizlerin ürettiği 
ürünlerin satıldığı pazarlar kuruldu. Kısa zamanda Equitable Labour Exchange (Eşitlikçi Emek 
Mübadelesi) adını alan bu pazarlarda, mübadele aracı her ürünün içerdiği işgücü miktannı 
belirten notlardı. Bunu kooperatiflerin kurulması izledi.

Bu harekete öncülük edenler, aynı zamanda sınıfsal temelli işçi örgütleri kurmanın yollannı 
arayan kişilerdi. Bu yoldaki ilk önemli adım, 1829’da Manchester’m da içinde bulunduğu 
Lancashire yöresindeki bütün pamuk eğiricilerinin Grand General Union of Spinners 
(Dokumacılar Genel Birliği) adı altında örgütlenmesi oldu. Kısa ömürlü olan bu deneyi, çeşitli 
bölge ve işkollanndaki başka deneyler izledi. Özellikle Londra’da kurulan Metropolitan Trades 
Union’da (Metropol Sendikası) daha sonra Chartist harekete de önderlik edecek olan William 
Lovett, Henry Hetherington gibi sosyalistler Owencihk’m kooperatifçilik hareketi ile 
sendikaların içiçe geçmesini sağlıyorlardı. 1830’da nihayet ilk kez bütün işkolu ve bölgelerdeki 
işçileri aynı çatı altında örgütleyen National Association for the Protection of Labour (Emeğin 
Korunması Ulusal Demeği) kuruldu. Ancak bu arada derinleşmekte olan siyasal bunalım, 
işçilerin taleplerinin sendikal sınırlan zorlamasına yol açıyordu. Bundan sonra 1831’de William 
Lovett çevresindeki Owencilar tarafından kurulan işçi örgütü National Union of Working Classes 
(Çalışan Smıflann Ulusal Birliği) sendikal değil, siyasal bir örgüttü.

Siyasal Bunalım ve Reformun Sonuçları
1820-25 yıllan arasında süren ekonomik refah 1826’da yerini giderek derinleşen bir ekonomik 
bunalıma bıraktı. Fabrikalar kapandı, ücretlerle birlikte bu sefer kâr oranlan da düşmeye, 
İşsizlik artmaya başladı. Bunalımın siyasal düzeyde iki sonucu oldu. Bir yandan, özellikle 
Fransa’daki Temmuz 1830 Devrimi’nin etkisiyle, artık tamamen içiçe geçmiş olan Owencilikla 
sendikal hareket giderek siyasallaştı. Doğrudan doğruya politik bir amaca, parlamento 
reformuna yönelik olarak kurulmuş olan Çalışan Sınıfların Ulusal Birliği bu bilincin ürünüydü. 
Öte yandan, bunalım, toprak sahipleri, ticaret burjuvazisi ve yeni sanayi burjuvazisi arasındaki 
ittifaka nihai darbeyi vurdu. Kaptan Swing ayaklanmalannda bü)’ük toprak sahiplerine 
öfkelerinden ötürü asileri destekleyen kiracı çiftçiler, Speenhamland Yasası’nın işsizlik ve 
yoksulluk somnunu çözemediğini düşünen hayırseverler ve işverenler. Tahıl Yasası’nın temel 
gıda maddelerinin fiyatlannı yükseltmesinden şikayetçi olan herkes bir parlamento reformu 
talep etmeye başladı. O dönemde Britanya’da, bütün ülkede uygulanan tek bir seçim yasası 
yoktu. Seçim bölgeleri illerle (county) ve kökeni feodal dönemlere uzanan Kraliyet fermanlan 
ile ayncalık tanınmış kasabalara (borough) aynimıştı. İllerde 40 shiüing’lik mük sahibi herkesin 
oy kullanma hakkı vardı. Küçük ve orta mülklerin çoğunlukta olduğu illerde orta smıflann 
görüşlerini oyla ifade etme olanağı varken, birçok il ya tek bir büyük toprak sahibinin ya da 
az sayıda güçlü ailenin denetimi altındaydı. Kasabalarda ise dumm daha karmaşık ve « 
adaletsizdi. Hemen hepsinde seçme ve seçilme haklan ya büyük toprak sahiplerine ya da 
resmî görevlilere aitti. Bu ise buralardaki milletvekilliklerinin sık sık açıkça satışa çıkarılması 
sonucunu doğumyordu. Örneğin Camelford milletvekilliği Bedford Dükü tarafından 1812’de 32  
bin pound'a satılmıştı. Seçmelerin sayıca az olduğu kasabalarda ise oylar açık artırmaya 
çıkanlıyordu. Ömeğin, Peterloo katliamı sorumlusu Lord Castlereagh, seçilebilmesini mümkün 
falacak oylann tamamı için 60 bin pound ödemek zomnda kalmıştı. Bütün bu yolsuzluklann 
yanısıra, milletvekilliklerinin bölgelere göre dağılımı da, toplumsal yapı ve nüfusta. Sanayi 
Devrimi’ne bağlı olarak meydana gelmiş olan değişiklikleri yansıtmıyordu. Ömeğin Birmingham, 
Leeds, Manchester ve Sheffield gibi yeni sanayi kenderi Parlamento’ya üye seçemiyorlardı.

1830’a vanidığmda, çalışan sınıflarla, burjuvazinin talepleri çakışmış ve bu parlamento 
sistemine karşı geniş bir ittifak cephesi kumimuş gibi görünüyordu. Ancak daha reform için 
ajitasyon başlar başlamaz, işçilerin tasansı ile burjuvazinin tasansı karşı karşıya geldi. Tıpkı 
1824’te Combinations Act’m yürürlükten kaldınimasmda olduğu gibi burjuvazinin parlamento 
dışındaki siyasal önderliğini bir zamanlann radikal terzisi William Place üstlendi ve Çalışan 
Smıflann Ulusal Birliği’ne  karşı National Political Association'ı (Ulusal Siyasal Demek) kurdu. İki

Kömür madenine indirilen çocuklar. Kadın ve çocuklar, 
Sanayi Devrimi'nin başından beri tercih edilen ucuz bir 
işgücü kaynağı oldu. Ancak bunların yeni fabrikalarda 

çalıştırılma koşullan, büyük bir tepki uyandırmakta 
gecikmedi. Fabrikalarda çocukların çalıştırılma 

koşullarını düzenleyen ilk yasa daha 1802 yılında 
çıkarıldı. Özellikle Tory toprak sahipleri bu konudaki 

reform mücadelelerinin ön saflannda yaralıyorlardı. 
Böylelikle hem kendi vicdanlarını rahatlatmış oluyorlar, 

hem de yeni rakipleri olan kapitalistlerin başlarına 
dert açmış oluyorlardı. 1819'da 9-16 yaşlarındaki 

çocukların çalışma sürelerini 13.5 saatle sınırlayan bir 
yasanın kabul edilmesini zorladılar. Ancak gerek 1802, 

gerek 1819 yasatan yaptınmsız olduğundan, pratikte 
bir sonuç vermedi. 1833'de ipekliler hariç bütün 

dokuma sanayilerinde 9 yaşından küçük çocukların 
çalıştırılmasını yasaklayan bir yasa çıkarıldı ve bunu 
denetlemek üzere fabrika müfettişleri kurumu ihdas 

edildi. Ancak çocuk emeği kullanımı, dokumada 
yasaklanınca madencilikte artmaya başladı.

LOVETT, WILL/AM  
( 1800- 1877)

Chartist hareltetin içinde barışçıl mücadele yöntemle
rini savunan, “ Manevi Güç" diye adlandırılan hareketin 
önde gelenlerinden biri olan William Lovett, 8 Mayıs 
1800’de İngiltere’de Cornwall’de Newlyn kasabasında 
doğdu. Küçük yaşta çalışmaya başladı. Bir süre halat 
imal eden bir işyerinde çalıştıktan sonra Londra’ya gitti. 
Burada marangozluk yaptığı sırada siyasete ilgi duya
rak, kendi çabasıyla ekonomi öğrendi. Bu yıllarda ol
dukça yaygın olan Robert Owen’in ütopyacı sosyalist 
görüşlerinden etkilendi. Aynı dönemde kooperatif hare
keti içinde yeraldı. 1829’da İngiliz işçi sınıfının gelişme
sinde önemli bir kuruluş olan British Association for 
the Promotion of Co-operative Knowledge'm  (Koopera
tifçiliğin Yaygınlaştırılması İçin İngiliz Demeği) fahri sek
reteri oldu.

1836’da Londra’nın radikal bir işçi kuruluşu oian Lon
don Workingmen’s Association'in (Londra Çalışanlar 
Demeği) kuruluşunda yeralan i^ e t t ,  burada reform çalış
malarını sürdürdü. Bu kuruluş. Chartist hareketin ilk 
örgütleyicllerlndendi. Bir yıl sonra ise parlamentoya su
nulan altı maddelik bildiri, genel oy hakkını savunuyor, 
parlamento seçimlerindeki reform taleplerini dile getiri
yordu. Ancak bildirinin hazırlanması sırasında Chartist
ler arasında görüş ayrılıkları başgösterdi. Başını Lo-



mücadelel

örgüt arasında görünüşte bir işbirliği olmasına karşın, Place ve genel olarak mülk sahipleri 
için reform mücadelesi hep iki cephede birden sürdürülen bir savaş oldu. Bir yandan, çalışan 
sınıflann kitlesel gösterilerinin desteğiyle eski düzenin temsilcilerini siyasal iktidan kendileriyle 
paylaşmaya zorlamaya çalışırken, diğer yandan da çalışan sınıflann radikal demokratik 
taleplerini sindirmenin yollannı anyorlardı. Gerek basın, gerekse liberal Whig parlamenterler 
devrim korkusundan ustaca yararlandılar. Ama bir yandan da parlamentodaki muhafazakâr 
Tory’lere, düzene ve özel mülkiyete olan sadakatleri konusunda teminat vermekten geri 
kalmıyorlardı. 1832’de kabul edilen reform tasansı, ülkedeki seçmen sayısını 220 binden 670  
bine çıkanrken, kentlerde oy verme hakkını, değeri 10 pound’un  üzerinde olan evlerde 
oturanlarla sınırlayarak, sadece mülksüzleri değil, eskiden oy verme hakkı olan ve 
proleterleşme sürecine girmiş olan küçük zanaatkârlan da politik toplumun dışına itmiş 
oluyordu.

Burjuvazinin bu başansmm gerisinde Sanayi Devrimi’nin birinci evresinde sermaye birikiminin 
yoğun olmaktan ziyade yaygın olması yatıyordu. Birçok bölge ve işkolunda işverenler, çırak 
ve kalfalan ile sürdürdükleri geleneksel ilişkilerin hâlâ hatırlandığı eski ustalardı. Buıjuvazinin 
önerdiği reform tasansımn başarıya ulaşmasını sağlayan şey de, eski ustalarla kalfa ve çıraklar 
arasındaki, bu güven ilişkisi olmuştu. Henüz proleter olmanın ne anlama geldiğinin bilincine 
varamamış çırak ve kalfalar, ustalann yürüttüğü bir kampanyanın aynı zamanda kendi 
çıkarlannı da savunması gerektiğine inandılar. Gerçekten de reform tasansımn yasalaşmasını 
sağlamış olan liberal Whig hükümetinin ilk uygulamalan bu yamisamalan destekleyecek 
nitelikteydi. 1833’te İskoçya, 1835’te İngiltere için kabul edilen belediye yasalan, hiç değilse 
yerel seçimler için, oy kullanma hakkım Reform BiU’in (Reform Tasansı) öngördüğünden çok 
daha geniş kesimlere tanıdılar. 1833’de kabul edilen bir yasayla Britanya sınırlan içersinde 
kölecilik ve köle ticareti yasaklandı.

Yoksullar Yasası

vett’in çektiği “ Manevi Güç” yanlıian bu biidirinin barış
çı yöntemie kabul edilebileceğini öne sürüyor, Lovett, 
“Biz devrimci savaşa benzeyebilecek her şeye karşıyız. 
Halkın bütün sınıflarının desteğini kazanmamız gere
kir.” diyordu. Buna karşılık Feargus O’Connor ve yan
daşlan şiddetten ve silahlı eylemden yanaydılar.

1838’de seçim reformu isteyen dilekçeyi hazırlayan 
Lovett, bir yıl sonra yapılan Chartist Kongre'de sekre
terlik yapmasına rağmen, O’Connor ve taraftarları karşı
sında geri adım attı. Bunun ardından meydana gelen 
ayaklanmadan sonra Birmingham’da tutuklanan Lovett, 
hapiste kaldığı süre içinde birlikte tutuklandığı John- 
Collins ile, yayımından sonra O ’Connor tarafından şid
detle eleştirilecek ve ihanet belgesi diye nitelendirilecek 
Chartism: A New Organization o l the People (Chartizm; 
Halkın Yeni Bir Örgütü) adlı kitabı yazdı. Bir süre sonra 
da Chartist hareketten iyice uzaklaştı. 1841 ’de The Nati
onal Association for Promoting the Political and 
Social Improvement o f the People (Halkın Siyasal ve 
Toplumsal Gelişmesini Tanıtma Ulusal Derneği) adlı der
neği kurdu ve işçiler için broşürler yazdı. 1876’da otobi
yografisi yayınlanan William Lovett, 8 Ağustos 1877’de 
Londra’da öldü.

Ancak bütün bunlar yeni düzenin sınıfsal niteliğini gizlemeye yetmiyordu. Hükümetin kabul 
ettiği ve Britanya’daki çalışan sınıflann hayatını en doğrudan biçimden etkileyen tasan, 
Speenhamland yasalannm hükümlerini yürürlükten kaldıran Poor Law (Yoksullar Yasası) oldu. 
Kuşkusuz, Speenhamland Yasalan, yürürlükte kaldığı sürece çahşanlann yaranna işlememişti. Bir 
yandan hayır şeklinde verilen paralar, açlığı ve sefaleti önlemeye yetmemiş, diğer yandan da 
bu yardımdan yararlanan işçilerin, bağımsız birer zanaatkâr olarak kendilerine duyduklan 
saygıyı aşındırmıştı. Bütün bunlardan ötürü yalnızca sınai buıjuvazisi tarafından değil, işçi 
önderleri tarahndan da eleştiriliyorlardı. Ancak 1834’te kabul edilan Yoksullar Yasası işçi 
önderlerinin kaygılannı karşılamaktan çok uzaktı. Geçmişte Speenhamland Yasalan, bütün 
olumsuzluklanna karşın, bağımsız üreticilerin, açlıktan sürünmek pahasına da olsa, ücretli 
köleliğe direnmesini sağlamıştı. Yoksullar Yasası tam da bu direnci imkânsız kılmak üzere 
tasarlanmıştı. Bu yasa işsizlik yardımının, ancak İşevleri’nde (Workhouse) alınabileceğini 
öngörüyordu. Bunların işlevinin ne olması gerektiği konusunda ise yasa çok açıktı: Buralardaki 
sağlığı yerinde kişiler, “tembel ve kötü olanlan uzakta tutacak bir disipline ve emek sürecine 
tâbi tutulmalıdırlar”. İşsizliğin had safhaya varmış olduğu koşullarda bunun anlamı açıktı: 
İşevleri’nde açlıktan ölmenin kendisine tercih edileceği bir düzenin yaratılması gerekiyordu.

Çalışanlar Bastil adını verdikleri bu işevlerinin kurulmasına inatla direndiler; bir işevinin 
kurulmaya çalışıldığı her yerde, askerî birliklerle çatışma pahasına, inşaata saldırdılar; kimi 
yerlerde ilk'işevinin kurulabilmesi, yasanın yürürlüğe girmesinden ancak otuz yıl sonra 
mümkün oldu.

Yoksullar Yasası bir anlamda, sanayi buıjuvazisinin kendi kendine duyduğu güvenin bir 
ifadesiydi. Bu yasayla özel sermaye, işgücünü, toprak sahiplerinin ve onlann geleneksel 
hayırseverlik anlayışlannm desteği olmaksızın denetleyebileceği inancını ifade etmiş oluyordu. 
Ancak parlamento reformunun çahşanlan oy hakkından mahrum bırakması, neredeyse simetrik 
bir biçimde, işçiler arasında da sınıfsal bir özgüvenin kök salmasına yol açtı; 1832’yle birhkte 
eski ustalarla çırak ve kalfalar arasındaki her türlü köprü atılmış oldu. Yoksullar Yasası’nm 
çıkmasıyla aynı yılda kurulan Grand National Consolidated Trades Union (Birleşik Ulusal İşkollan
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İng iltere 'de  
Sanayi İnkdâbı

özetlenerek bir bölümü sunulan bu yazı, Tür
kiye’de sosyalist hareketin önde gelen isimle
rinden biri olan Reşat Fuat Baraner’in (1900- 
1968) 1944’te hapisanede iken eşi Suat Der- 
viş'le birlikte, ders notu olarak hazırladığı 458 
sayfalık kitabın taslağından alınmıştır. Bara- 
ner, 1950’de tahliye olduktan sonra metni ba
sılmak üzere Kemal Sülker’e vermiş, ancak 
bir yıl sonra tekrar tutuklanınca, kitabın yayını 
gerçekleşmemiş ve elyazısı taslak, Sülker'de 
kalmıştır. Bu yazının yayınlanmasındaki amaç, 
Sülker’in izniyle, orijinal değeri olan bir belge
yi olduğu gibi vermenin yanısıra, çok uzun 
olmayan bir zaman dilimi içinde dilin nasıl 
bir değişime uğradığını da göstermektir. Bara- 
ner, kitabına metni destekleyen belgeler ekle
miş, bunu da metinde göstermiştir.

Bugünkü Avrupa burjuva hükümetleri, kapitalizmden 
evvelki istihsal sisteminin ve eski nizamın içtimai müna
sebetlerinin kati olarak yıkılmasının neticesi olarak te
şekkül etmişlerdir. 18. asrın sonlarındaki iki değişiklik; 
İngiltere’deki sanayi inkılâbı ve Büyük Fransız İnkılâbı 
burjuva içtimai münasebetlerinin galibiyetini ve teşek
külünü icap ettirdi. Bunlardan birinde ekonomi, diğerin
de de siyaset ağır basar. Fakat teknik inkılâbın siyasi 
ehemmiyeti, siyasi inkılâbın (1789 Fransız İnkılâbı’nın) 
teknik ehemmiyetinden az değildir. (...)

İNGİLTERE: KAPİTALİST İNKİŞAFIN İLK IMEMLEKETİDİR

Niçin İngiltere’de ekonomik inkişaf diğer memleketle
re nazaran daha seri olmuştur? Fakat herşeyden evvel 
şunu da kaydetmek lâzımdır ki, İngiltere her ekonomik 
inkişafta her zaman ileri safta bulunmamıştır. Daha 15. 
asırda İngiltere ekonomik sahada çok geri bir memleket
ti. İtalya diğer memleketlerden daha evvel kapitalist 
inkişaf yoluna girmişti. İspanya, Portekiz, Hollanda ve 
Fransa bir asır boyunca İngiltere ile rekabet halinde 
idi. Ancak 16. asırda İngiltere büyük bir ekonomik dev
let olarak sahneye çıkıyor ve 18. asrın ikinci yarısında 
bütün dünyada, kendi kapitalist hâkimiyetini kurmuş 
oluyor. Diğer Avrupa memleketleriyle mukayesesinde 
ekonomi cihetinden geri olan İngiltere’yi bilâhare hangi 
sebep o devlet üzerinde bu cihetten galip bir vaziyete 
getirmiştir? İngiltere ne suretle kapitalist inkişafın klasik 
memleketi haline geldi? Umumiyetle onun coğrafi vazi
yeti ileri sürülmektedir. İngiltere’nin ada halinde olması, 
iklimlerinin mutedil olması, deniz limanlarının müsait 
oluşu. Vapur işleyecek şehirlere sahip olması onun ka
pitalist inkişafındaki sür’atinin sebepleri olarak gösteri
lir. Bazen buna “ ırkî ve millî hususiyetler de” , İngilizle- 
rin sebatkâr ve kuvvetli oluşları da ilave ediliyordu. 
Fakat bütün bu sayılan sebepler 16. asra kadar kati 
bir rol oynamış değillerdir ve İngiltere’nin bugünkü ma
nasıyla kapitalist bir memleket oluşu ancak 18. asrın 
sonundan itibaren başlar.

Demek ki, mesele İngiltere’nin ne yalnız coğrafi vazi
yeti, ne de iklimlerinin müsait oluşu meselesi değildir. 
Bu zikredilen şartlar ancak Yenidünya keşfedildikten 
ve İngiltere dünya ticaretine girip müstemleke siyaseti 
takip etmeye başladıktan sonra müessir olmuşlardır. 
İngiliz kapitalizmi, ticaretten çıkardığı büyük kârların 
Avrupa ve bilhassa Asya memleketlerinin iş kuvvetini 
istismar ve servetini emmek suretiyle kuvvetlenmiştir. 
Dünya ticaretinin inkişafıyla beraber, diğer Avrupa mem
leketlerine nazaran İngiltere’nin 18. asırda istifade ettiğî 
bazı hususiyetler de: İUesela memlekette lonca ve güm
rük müesseselerinin ilgası, nlsbetî burjuva serbestisi

de onun inkişafında büyük rol oynamışlardır.

Aynı zamanda İngiltere’nin içtimai kuruluşu da onun 
ekonomik inkişafına müessir olmuştur. İşte İngiltere’de
ki muazzam sermaye ve iş kuvveti terakümünün esas 
sebeplerini harici amillerde değil, bunlarda aramalıyız.

İNGİLTERE TİCARETİNİN VE MÜSTEMLEKELERİNİN 
GENİŞLEMESİ

Sanayi kapitalizmi cemiyeti kuruluncaya kadar tüccar, 
istihsalin teşkilatçısı vaziyetinde idi. Onun için evvela
16. asırdan 18. asra kadar Ingiltere’nin ticaret ve müs
temlekelerdeki yayılış ve inkişafını tetkik etmeliyiz. Biz 
ticaretten bahsederken yalnız dahili ticareti değil, aynı 
zamanda denizaşırı memleketlerle yapılan ticareti de 
göz önünde bulunduruyoruz. (...)

İngiltere’nin tarihi, onun müstemlekelerinin genişle
mesi tarihidir. 18. asrın ortalannda İngiltere’nin başlıca 
pazarlan onun müstemlekeleri idi. Onun ihracatının 1/3’ü 
oralara yapılıyordu. 1770’te Amerika Manchester ma
mulatının 3/4’ünü satın aldı. 1767’de yalnız Jamaika adası 
1704’te bütün müstemlekelerinin aldığı mallann yekunu 
kadar mal almıştı. İngiltere’nin bu müstemleke kudreti 
de derece derece büyümüştü. (...) Ingiltere’nin genişle
mesinin onun ekonomik inkişafı üzerinde ne gibi tesirle
ri olur? “ Onlar (müstemlekeler) hammadde tedarik et
mek ve manifaktür emtiasını satmak için en iyi pazarlar
da inhisannı temin ettiler.” İşte onun için Fransız sana-* 
yicileri ve bunlarla beraber diğerleri de 18. asrın sonun
da 19. asrın başlangıcında yaşama imkânı buiamadıkla- 
nndan şikâyet ediyorlardı. İngiliz tüccarları hammadde
lerin inhisarcısı haline gelmişlerdi ve onun için onların 
istihsali yüzde 40 ucuz oluyordu. Hatta yüksek gümrük 
vergisi (mesela yüzde 25, 30) koysalar dahi bu, Fransız- 
iardan ziyade İngilizlerin menfaatine oluyordu. Bu rüc- 
haniyet kapital terakümü için çok ehemmiyetli idi. Ve 
bu hususlar kapitalin inkişafını bilhassa teşvik etmişler
dir.

İNGİLTERE’DE ŞEHİRLERİN VE TEKNİKLE İŞTİGAL 
EDEN NÜFUSUN BÜYÜMESİ VE ARTMASI

(...) 1700’den 1750’ye kadar İngiltere nüfusu yüzde 
18 artmıştı. Asnn ikinci yarısından sonra 1760’tan 1801’e 
kadar bu nispet yüzde 59’a çıktı. Bundan başka nüfus 
yükselişi memleketin sanayi cihetinden inkişaf eden mın
tıkalarında meydana geliyordu. Mesela Lancashire’da 
1700’den 1750’ye kadar nüfus yüzde 78, Yorkshire’da 
yüzde 52 arttı. Bu şehirler pamuk ve yün dokuma sana
yiinin temerküz ettiği şehirledi. Halbuki daha ziyade 
ziraatle iştigal eden mıntıkalarda mesela Kent’te bu artış 
ancak yüzde 20 oldu. Nüfus ticaret şehirlerinde de art
mıştı. Mühim bir ticaret limanı olan Liverpool’da 1685’te 
4 bin kişi vardı, 1760'ta 32 bin kişi oldu, Manchester’da
6 binden 40 bine yükseldi. Halkın meslek itibariyle grup
laşması da meydana geliyordu. 17. asnn sonunda çiftçi
likle iştigal edenler 4 milyon 275 bin kişi, ticaretle iştigal 
edenler 246 bin kişi, manifaktürle iştigal edenler 240 
bin kişiydi. 1769’da çiftçiler 3 milyon, ticaretle iştigal 
edenler 700 bin, manifaktürle iştigal edenler 3 milyon 
oldu. Dördüncü bir grup, fakirler yoksullar grubu da 
meydana geldi, bunlar da 600 bin kişiydi. (...)

EL SANAYİİNDEN FABRİKAYA

İlk teraküm neticesinde sermaye ve iş kuvveti meyda
na çıktı. Bunlar sanayiin inkişafını hazırlayan ilk sebep
lerdir. İngiltere sanayiinin esası ve başlıca şubesi olan 
yün sanayii daha 13. asırda bir nüve halinde mevcuttu. 
14. asırda Flandre’den çuha yapmak sanatı gelmişti. 
Memleketin yün sanayiini ihtiva eden mıntıkalarına bu 
sanayiin ilk tohumlannı, 14. asırda Flandre’lerin muha- 
receti ekmiştir. Ziraattaki bir sürü tekamül, Hollanda’nın 
bu hususta İngiltere’ye yaptığı tesirler neticesi olmuş
tur. İngiltere’nin sanayi merkezlerinin inkişafı da ticaret

şehirlerinin inkişafını destekledi. Mesela sanayi şehri 
olan Lancashire kendi inkişafını ticaret limanı oian Liver
pool şehrinin inkişafı neticesi elde etmiştir. Para iktisa
diyatı eski sistem istihsal usulünü parçaladı. Sanatkâr
lar ziraat işlerinden aynldıiar. 14. ve 15. asırlarda müba
dele inkişafının tesiri altında sanatkârlann lonca siste
mindeki teşkilatları dağıldı. Vaktiyle kendi yapan kendi 
satan sanatkâr şimdi yalnız müstahsil vaziyetinde kaldı. 
Bu küçük sanatkârlar arasından ayrılan bazı kimseler 
pazarlann genişlemesi dolayısıyla müstahsilin malını 
müstehlike satmakla meşgul olmaya başladılar, bu su
retle meydana gelen tüccar zümresi yavaş yavaş sanat- 
kânn üzerinde hâkim olmaya başladı. Müstahsile emtia
sını satmayı ve tüccara da istihsal ile meşgul olmayı 
meneden kanunlar neşredildi, fakat bu iki iş veyahut 
faaliyet bir noktada birleşti, tüccar istihsalin organizatö-
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Reşat Fuat Baraner’in eski harflerle kaleme aldığı kitabın 
"Ingiltere’de Sanayi İnkılâbı”  adıyla başlayan bölümünün 
ilk sayfası.

rü olmaya başladı. (...) Köylülerin topraksıziaştıniması, 
bunlann vaziyetinin temin edilmemesi ve loncaların taz
yiki sanayii şehirden köye götürmüştü. Yalnız makine 
istihsalinin inkişafı neticesinde şehir tekrar endüstri mer
kezi haline gelmiştir. Vaktiyle köylü ailesi kendi ham
maddelerinden, kendi istihsal vasıtalarıyla ve kendi kuv
vetiyle, kendi evinde kendi istihlak eşyasını istihsal edi
yordu. Bunu takiben sanayici-çiftçi kendi hammaddesi- 
nrkendi istihsal ediyor ve kendisi ailesiyle beraber çalı
şarak iplik veya dokuma yapıyor ve onu bulunduğu 
yerin pazarında ya oradaki dükkâncıya yahut bunlan 
toplayan tüccara satıyor. Nihayet hammadde ve ekseri
ya da istihsal aletleri tüccara ait bulunuyor (vesika 10) 
köylü ev sanayii 18. asrın ikinci yarısında Ingiltere’de 
çok yayılmış bulunuyordu. (...)

Sanayiin inkişafı ticaretin inkişafıyla sıkı sıkıya bağlı
dır. Bilhassa bu inkişaf yün istihsalinde gözükmektedir.
17. asrın sonunda İngiltere’de istihsal edilen yapağı 
12 milyon koyun, 2 milyon paund sterlin kıymetinde
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yün veriyordu ve buniardan istihsal ediien doicuma da
7 milyon paund sterlindir. 1741'de 17 milyon koyun,
3 milyon sterlin kıymetinde yün veriyor ve onlardan 
hazırlanan dokumalar da 80 milyon sterlin tutuyordu. 
1780’de 5 milyon paund yün, 13 milyon sterlin dokuma 
veriyordu. Bu inkişaf sanayiin diğer şubelerinde de gözü
küyordu. Tüccar da alışverişi genişletince hem ham
maddeler hem de istihsal vetiresi üzerindeki kontrolünü 
çoğalttı. (...)

İNKILÂBA KADAR İŞ VE SERMAYE

Makinenin zuhuruna kadar. (..) Köy sanatkârı Kendi 
toprağını ekseriya kendi işliyordu. “ Fabrikatör” bugün
kü manasında değildi. Sanayiyle iştigal eden herkese 
bu ismi veriyorlardı. İşçiler aleyhindeki ezici kanunlar 
(14. ve 15. asırlarda) bilhassa köy işçilerine matuftu. 
Yüzlerce sene boyunca neşredilen kanunlar işsiz köylü
leri ölümle veyahut esaretle tehdit ediyorlardı. (...) Hü
kümetin çıkardığı kanunlar, köylüyü büyük toprak sa
hipleri menfaatine çalışmaya mecbur ediyordu. Bu ka
nun, 18. asrın sonunda da fabrikatörlere İş kuvveti temi
nine yaradı. Hükümet gelirleri hesabına ve “gelirlerin 
seyri” olarak yaşayan fakirler İngiltere’de 19. asra ka
dar mevcuttu ve bunlar fabrikatörlerin talepleri üzerine 
derhal kendilerine verilirdi. Aynı zamanda sanatkâr ve 
ev sanayii arasında sermaye ile iş münasebetinde uzun 
zaman pederşahi münasebetleri kaldı, içtimai ihtilaflar 
henüz daha pek seyrekti. Makine hem bu münasebetleri 
hem de kışla halindeki fabrikaları değiştirdi.

MAKİNENİN MEYDANA ÇIKMASI

(...) Sanayiin kâfi bir derecede ilerlemiş bulunması 
manifaktür sistemin kurulması, vaktiyle bilhassa pamuk 
ve dokuma sanayiinde yapılan teknik tekamül ve burju
vazinin ekonomik menfaatleri İngiltere’de makinenin keş
fini kolaylaştırmıştır. (...) Bu keşifler “ parmaksız bükme 
makinesini” meydana getirdi. İşte işçi vetiresinin başlı
ca kısmı olan el işçiliğinin teknik tekamülü bu şekilde 
oldu. Nihayet bu keşifler teknik muharrik kuvvet üzerine 
de tesir etti. 1769’da J.Watt buhar makinesinin beratını 
aldı. Bu da ancak on altı sene sonra pamuk ve dokuma 
istihsaline tatbik edildi. Makine istihsali 19. asrın yarı
sında parladı. Fakat 19. asrın sonlarına doğru istihsalde 
teknik değişiklik başlamış oldukça da tekamül etmişti. 
Makine meydana çıkınca fabrikalar kurulmaya başladı. 
Mürekkep makinelerle buharlı, muharrik kuvvetlerin bir
leşen tesirleri altında ev sanayii işini fabrika sanayii 
işine tahavvül etti. Fabrika ve makine, istihsalin genişle
mesine hudutsuz imkânlar hazırladı. Ve küçük el sanayi
ine istinat eden ev ve manifaktür ekonomisinin yapama
yacağı içtimai değişiklik, ilk tohumlarını ekti.

İngiltere’de makinenin inkılâpçı ehemmiyeti 18. asrın 
sonlarında anlaşılmış oldu. Makine işçi istismarını artır
dı. Ve kendisiyle beraber istihsale kadın ve çocuk sâyını 
da soktu. Makine emtianın istihsal için lâzım gelen iş 
zamanını kısalttı ve onları ucuzlattırdı, fakat o gününü 
uzattı, iş ücretini azalttı ve daimi işsiz ordusunu kurdu. 
Kapitalist cemiyetin buhranlarıyla beraber bütün bunlar 
iş kuvvetinin satıcısı olan işçinin vaziyetini kötüleştirdi.

Makinenin sayesinde istismarı artıran kapitalistler is
tihsal masraflarını azalttılar. Makine satın almak ve iş
letmesini teçhiz etmek için yaptığı masrafları kısa bir 
zamanda kapan kapitalist bu suretle kârını çoğaltmış 
oluyordu. Makine işçiyi kendi parçası yaparak geçmişin 
sanayi hevesini söndürmüştü. Onun için işçi ilk zaman
larda makineye düşman olmuştu. İşçiler kendilerini ma
kinenin esiri yapan kapitalist sistemle değil de makine 
ile mücadeleye başladılar, fakat makine ve fabrika niha
yet işçilerin bir araya gelmelerine şuur dereceleri yükse
lerek burjuvaziye karşı muvaffakiyetle mücadele etme
lerine de imkân vermiş oldu, (vesika 11)

REŞAT FUAT BARANER

Sağda 1842 genel grevinin ilk eylemlerinden biri olan Stoci<port Fabrikasına saldın. Solda Peel’in Tahıl 
Yasası’m yürürlükten kaldırmasının ekmek fiyatlarının düşmesini sağlayacağını ifade eden bir Anti Tahıl 
Yasası Birliği karikatürü. Anti Tahıl Yasası B irliği Chartizm’le aynı yıl, 1838’de kurulmuştu. Engeis iki 
hareket arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor: "Çaiışaniar, Tahıl Yasası’nm iptalinin kendilerinin çok az işine 
yararken burjuvaziye büyük avantajlar sağlayacağını farkettiier ve bu yüzden davaya kazanılamadıiar. Sonra 
1842 krizi geldi. Ajitasyon 1839’da olduğu kadar enerjikti. Ama bu kez bu krizden aşın zarar gören zengin 
sınai burjuvazi de ajitasyona katıldı. Anti Tahıl Yasası Birliği (...) açıkça devrimci b ir üslup benimsedi. (...)
Daha önce Chartist önderlerin yapmış olduğu gibi şimdi bu burjuva önderler haikı ayaklanmaya çağırdı. (...) 
Kısacası, daha önce birbirine b ir ölçüde yabancılaşmış olan ik i radikal parti b ir kere daha ittifak kurdu." 14 
Şubat 1842’de Manchester’da yapılan bir toplantıda Tahıl Yasası’nın iptalini ve Ferman’m benimsenmesini 
talep eden bir dilekçe kabul ediidi. Tahıl Yasası İrlanda’daki büyük kıtlıktan sonra 1846’da kaldınidı. Halk 
Fermanı’n/n içerdiği talepler 19. yüzyıi boyunca gerçekieştiriiemeden kaldı.

Sendikası) o güne kadar kurulmuş olan en geniş işçi örgütü idi ve açıkça düzen değişikliğini 
hedefliyordu. Burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki bu kopuş siyasal kerte ile de sınırlı değildi. 
Daha 1825’te Owenci teorisyen William Thompson, Owen’in yakın çalışma arkadaşı Anna 
Wheeler’la birlikte yazdığı The Appeal of One Half the Human Race (İnsan Irkının Yansının 
Çağnsı) adh kitapta kadın haklannı savunmuştu. Owen’in kendisi 1835’te geleneksel aile 
kurumunu eleştiren bir kitap yazdı ve kitap 1840’a kadar dört kez yeniden basıldı. Bu teorik 
eleştirilere maddi düzeyde de, sanayileşmenin ve özellikle ev sanayilerinin cinsel roller 
arasındaki farkları ortadan kaldıncı etkisi eşlik ediyordu.

Ancak bu dönemde giderek bağımsızlığını kazanmakta olan işçi hareketi çifte bir baskı 
altındaydı. Bir yandan, eski düzene karşı mücadelesini kazanmış olan sanayi burjuvazisi bütün 
gücünü işçi hareketini bastırmak için yoğunlaştırmıştı. İkinci sorunun etkisi ise daha 
karmaşıktı. ı8 3 0 ’lardan başlayarak sanayi kapitalizmi ve buna bağlı olarak çahşanlann 
örgütlenmesi kabuk değiştirmeye başlamıştı. Bu dönüşüm beraberinde işçi sınıfı için yeni 
uyarlanma sorunları getirmekle birlikte, bir yandan da ifadesini Chartizm’de bulacak yeni 
ufuklar açıyordu.

Sanayi Devıimi’nin İkinci Evresi

1820’lerde başgösteren bunalıma sanayi burjuvasinin verdiği yegâne tepki siyasal olmadı. Sanayi 
Devrimi’nin birinci evresi Britanya’da hatın sayılır bir sermaye birikimi yaratmıştı. Kâr oranlan 
düşmekte olan kapitalistler, yatınm yapacak yeni alanlar aramaya başladılar. Madencilik ve 
özellikle demir-çelik sanayii doğal bir adaydı. Yeni buharlı teknoloji daha 18. yüzyılın 
sonunda bu alanda kullanılmaya başlanmıştı. Daha da önemhsi, demir-çelik sanayiinin ulaşım 
alanına yapabileceği katkılar, buharh gemilerle kanıtlanmıştı. Ulaşım şebekesinin yaygınlaşması 
ise, piyasa darlığı sorununun aşılması anlamına geliyordu.

Demiryollan ve lokomotiften ilk kez maliyetleri düşürmek için Stockton’daki kömür madeni 
ile Darlington’daki demir üretme tesisleri arasında yararlanıldı (1825). 1830’da bunu, 
Manchester’a gıda taşımak için inşa edilen Liverpool-Manchester hattı izledi. Bu hattın kâr 
getirdiği görülünce bütün ülkeyi demiryollan ile ören projeler geliştirilmeye başladı. Bu yeni



yatınm alamna öylesine bir sennaye akını oldu ki, 1836-37 yıllan “küçük demiryolu cinneti” 
olarak nitelendi. (Asıl “büyük” demiryolu cinneti ise 1846’da yaşanacaktı.)

Sanayi Devrimi’nin iki evresi arasındaki farklar dokumacılıkla demir-çelik sanayiinin ürünleri 
arasındaki farklarla ilişkilendirilebilir. Dokumacılığın aksine demir-çelik sanayii bir üretim 
mallan sanayiidir; bu yönüyle, bu alandaki gelişmeler demir-çelik ürünlerinden (ya da 
bunlann ikame edebileceği ürünlerden) yararlanan diğer bütün işkollarındaki üretim sürecini 
de dönüştürür. Britanya’nın toplam ihracatında sermaye mallannın payı 1827-29’da yüzde 8.7 
iken, 1840-42’de yüzde. 11.3’e, 1857-59’da ise yüzde 22’ye çıkmıştır. Yani, 1860’lara doğru 
toplam ürün ihracatının beşte birini makine, teçhizat ve işlenmiş demir sağlıyordu. Demir- 
çelik sanayiini dokumacılıktan ayıran önemli bir diğer fark, gerektirdiği ilk finansmanın 
büyüklüğüdür. Sanayi Devrimi’nin birinci evresini mümkün kılan sermaye, genellikle, 
arkadaşlık ve akrabalık gibi gayn resmî ilişkiler aracılığıyla sağlanıyordu. Demir-çelik sanayiinin 
gerektirdiği sermayenin büyüklüğü, hem bankacılığın hem de sermaye piyasasının (borsalann, 
anonim şirkederin vb.) gelişmesine yol açtı. İlk kez 1804’te kurulan tasarruf bankalannın 
sayısı, 1817’de yetmişe, mudi sayısı ise 1830’da 378 bin kişiye ulaştı. Kısacası Sanayi 
Devrimi’nin ikinci evresi, yalnızca yeni teknoloji ve üretim süreçlerinden doğrudan doğruya 
etkilenenlerin hayatını dönüştürmekle kalmadı. Bir yandan demiryollan mesafeleri kısaltır, 
dünyanın ölçeğini, hayatın temposunu değiştirirken, diğer yandan bankalann yarattığı küçük 
tasarruflan değerlendirme imkânı, birbirleriyle hiçbir zaman görüşmemiş, hiçbir somut ilişki 
kurmamış insanlann kaderlerini sıkı sıkıya birbirine bağladı, belki ilk kez tek bir dünyadan 
sözedilebilmesini mümkün kıldı.

Chartizm
17 Eylül 1838’de Londra’da İrlandah bir hatip 30 bin kişilik bir kalabalığa şöyle sesleniyordu; 
“Halk demiryollannın dehasına yaraşır, buhar enerjisiyle hareket eden, havagazı lambalannın 
ışıtılan ile aydınlatılmış bir anayasa istiyor.” Konuşan hatip Feargus O’Connor’dı ve sözlerini 
çalışan sınıflann yüzyıl başından beri katettikleri mesafenin bir simgesi olarak değerlendirmek 
mümkün. Londra’da People’s Charter’ı (Halk Fermanı) onaylamak için toplanmış olan 30 bin 
kişi, geleneksel bir hayat tarzının ayncalıklanm savunmak için değil, sırf çalışan insanlar 
olduklan için biraraya gelerek, kendi emeklerinin ürünü olduğunu bildikleri modem bir 
dünyaya sahip çıkmak üzere toplanmış insanlardan oluşuyordu. Halk Fermanı parlamentoya 
yöneltilmiş altı talepten ibaretti: Eşit seçim bölgeleri, milletvekili seçilme hakkı için mülkiyet 
koşulunun kaldıniması, bütün yetişkin erkekler için oy hakkı, parlamento seçimlerinin her yıl 
yapılması, gizli oy ve milletvekillerine ücret ödenmesi. Oldukça masum görünen bu taleplerin 
kabul edilmesi, buıjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki kutuplaşmanın had safhaya varmış olduğu 
dönem koşullannda, bir toplumsal devrim anlamına gelirdi.

Chartizm’in Birinci Evresi

Halk Fermam Londra’daki Workingmen’s Association’ın (İşçiler Demeği) önderlerinden William 
Lovett tarahndan kaleme alınmıştı. Robert Owen’in da fahrî üyesi olduğu demeğe yalnızca 
işçiler gerçek üye olabiliyordu. Bir eğitim ve araştırma gmbu gibi faaliyet gösteren demeğin 
1836 yılında hazırladığı ve daha sonra Ferman’da yeralacak talepleri içeren rapor geniş yankı 
uyandırdı. Bunun üzerine 1837 yıh boyunca, Londra’daki radikal parlamenterler ve diğer işçi 
önderleri, demek üyeleriyle birlikte toplantılar düzenleyerek rapom tamştılar. Halk Fermam bu 
tartışmalann sonucu olarak kaleme ahndı ve 8 Mayıs 1838’de yayınlandı. Amaç Ferman’ı çok 
imzah bir dilekçe halinde parlamentoya sunmakn.

Ancak, nerdeyse yayınlanır yayınlanmaz Ferman bütün Britanya’yı devrimci bir dummun 
eşiğine getirdi. Glasgow’da 28 Mayıs’ta düzenlenen gösteriye, 40  bando ve 200 bayrak ve afiş 
eşliğinde 200 bin kişi kanidı. İngiltere ve İskoçya’nın bütün bölgelerinde benzer ölçeklerde 
mitingler yapıldı, toplanması kararlaşünlan Konvansiyon için delegeler seçildi. Bu mitingler 
sırasında işçi sınıh hareketi içerisinde kadınlann bağımsız örgütlenmesinin ilk tohumlan da 
beUrmeye başladı. Ferman yalnızca erkekler için oy hakkı talep ettiği halde, çeşitli şehirlerde 
kadınlar radikal politik birlikler kurdular. İşçiler Demeği önderlerinden Henry Vincent, Batı 
Ingiltere’de yalnız kadınlardan oluşan 4  bin kişilik topluluğa bir konuşma yaptı.

İlk Bölünmeler

Bu kadar kitlesel bir hareketten beklenebileceği gibi Chartizm çok kanatlı ve heterojen bir 
hareketti. 12 Temmuz 1839’da Ulusal Dilekçe’nin parlamentoya verilmesi ile sonuçlanan birinci 
evrede hareket içinde farklı önder ve örgütler tarafından temsil edilen dört eğilim vardı. Bu 
eğihmler çoğunlukla hedeflenen şeyin aynı olduğunu varsayıyor, kendilerini kullanılacak araçlar 
temelinde aynştmyorlardı. Tayin edici aynm çizgisi, hedefe varmak için fiziki gücün (physical 
force Chartism) kullanılmasının meşm mu sayılması yoksft manevi güçle (moral force Chartism) 
mi yetinilmesi gerektiğiymiş gibi görünüyordu. Ancak hareket içerisinde bu aynmın birbirinden 
çok farklı olabilen toplum tasanlannı banndırdığı ortaya çıktı.

İşçiler Demeği: Ferman’m  yazılmasına önayak olan bu örgüt, bir anlamda, örgütlü işçi 
hareketinin birikim ve tecrübesini temsil ediyordu. Bu yönüyle gücünü daha ziyade Owenci

HARNEY, GEORGE JULIAN 
( 1817- 1897)

Chartist hareketin sol kanadını temsil eden önderler
den biri olan George Julian Harney, 17 Şubat 1817’de 
İngiltere’de Deptford’da doğdu. Chartist hareket içinde 
ilk kez sosyalist görüşleri savundu. Mücadeleye başla
dığı yıllarda London Democratic Association (Londra 
Demokratik Demeği) adlı kuruluşun önde gelen isimlerin
den biri oldu. Bu örgüt, işçi hareketi içinde sol kanat 
temsilcilerinin yeraldığı bir kuruluştu. Harney, 1841 ve 
1847’de iki kez parlamentoya aday olduysa da seçileme- 
di.

1848’de, 2 milyondan fazla imzalı dilekçenin parla
mentoda reddedilmesinden sonra hareketin, daha sağ
lam bir temele oturması için mutlaka sosyalist düşün
ceyle ilişki kurmasını ve mücadeleye katılan işçilerin 
yalnız İngiltere’deki eylemle sınırlı kalmamalannı, diğer 
ülkelerdeki işçilerle de dayanışmaya girmelerini savun
maya başlayan Harney, bu görüşlerini Marx ve Engels’- 
ten etkilenerek biçimlendirdi. Harney, Chartist hareke
tin yalnızca bir demokrasi mücadelesi olmadığını aynı 
zamanda sosyalist bir öz kazanmasını istiyordu. 1845- 
50 arasında O ’Connor’un yayımladığı Northern Star'ı 
(Kuzey Yıldızı) yönetti. Bu yıllarda Marx ve Engels’le 
tanıştı. Özellikle Entemasyonal'in ilk yıllarında Marx’a 
yardımcı olan Hamey, daha sonra bu ilişkisini keserek 
ortak çalışmalardan uzaklaştı. Bundan sonra etkinliği 
azalan George Hamey, işçi sınıfı hareketinden koparak
9 Aralık 1897’de Richmond’da öldü.



sınıı 
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İngiltere'nin sanayileşme haritası incelendiğinde 
merkezden Londra'dan, uzaklıkla sanayileşme tarzı 

arasında ilginç b ir ilişki gözlenir. İngiltere’nin güney
batısındaki Carnwall, adanın en eski tarım 

merkezlerinden biridir ve 19. yüzyılın birinci yarısında 
burada sanayileşme neredeyse yok denecek kadar 

azdır. Böylesi b ir toplumsal yapıdan bekleneceği gibi, 
bu dönemde toplumsal mücadelelerin aldığı biçim, 

geleneksel yiyecek ayaklanmalarıdır. Sanayileşmenin 
ise kuzeye doğru çıktıkça, yoğunlaştığı görülür. 

Çorapçılık ve dantelcilik gibi geleneksel imalâtların 
yoğun olduğu Notinghamshire, Luddist hareketlerin ilk 
kez ortaya çıktığı yerd ir Yörenin çehresi, demir-çelik 

sanayiinin gelişmesi ile köklü b ir biçimde değişti. Sanayi 
Devrimi öncesi Ingiltere’nin en önemli işkolu olan 

pamuklu dokumacılığın merkezi Lancashire ise 
kelimenin tam anlamıyla Sanayi Devrimi’nin doğum 

yeridir. Haritada Chartist ayaklanmalarla 
sanayileşmenin yoğunluğu arasında yakın b ir ilişki 

olduğu görülüyor. Belki b ir istisna, dokuma sanayiinin 
hiç bulunmadığı Galler bölgesidir (haritada Swansea 

ve kuzeyi). Bu bölgede oldukça geleneksel bir 
ayaklanma biçimi olan Rebecca’nm Kızlan 

ayaklanması ile Chartizm arasında, hiç değilse, 
önderlik düzeyinde yakın ilişkiler kuruldu. İkinci bir 

istisna ise kömür madenlerinin yoğun olduğu 
Northumberland yöresinde Chartist hareketliliğin 

nispeten sönük olmasıdır. Bu, kömür madenlerinde 
çalışanların, örgütlü işçi sınıfı içindeki, kökeni feodal 

döneme dayanan marjinal konumuna işaret eder. 
Madencilerin militan b ir işkolu halini alması daha ileri 

bir döneme ait b ir olgudur.

BÜYÜK BRİTANYA’DA 
SANAYİNİN GELİŞİMİ

(19. yüzyılın ortası)

Çeşitli üretim dallarına ve ihracat 
oranına ait grafiklerdeki renk ve 
rakamlar, haritada aynen yer al
mıştır.
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Ayaklanmalar 3. imza Kampanyası, 1848

o  Limanlar

olan önderliğin örgûtleyici ve arabulucu yeteneklerinden alıyordu. Taraftarları genellikle vasıflı 
işçiler ve Londralı zanaatkârlar arasındaydı. Ancak Londra Mitingi’ne katılanlarm azlığının da 
gösterdiği gibi, sınıfsal hareketin öncülüğü Londra’nın zanaatkarlarından kuzeyin yeni 
proletaryasına doğru kaymaya başlamıştı.

Londra Demokratik Demeği: Bronterre O’Brien ve Julian Hamey tarafından, açıkça İşçiler 
Demeği’nin ılımlılığını ve seçkinliğini eleştirmek üzere kurulmuş olan ve fiziki güç 
kullanılmasını en net bir şekilde savunan bu demek Chartizm’in en entelektüel ve 
entemasyonalist kanadını temsil ediyordu. O’Brien Fransız Jakobenizmi’nden etkilenmiş, 
Buonarotti’nin Babeufun Eşitler Komplosu kitabını İngilizce’ye çevirmiş, Robespierre’in hayatı 
üzerine bir kitapçık yazmıştı. Hamey ise, Marat’ya benzetiliyor, düşmanları tarafından Marat 
rolü oynamaya çalışmakla suçlanıyordu. Demek, bu dönemde hareketin en etkili yayın organı 
olan The Northem Starım (Kuzey Yıldızı) yayın yönetmeni ve Chartizm’in uzun tarihinin en 
karizmatik önderi olan Feargus O’Connor’la ittifak yaptı.

Yaptıklan fiziki güç çağrısı en çok yeni sanayi bölgelerinde artık tamamen tasfiye edilmenin



eşiğine gelmiş olan el dokumacılan arasmda yankı buluyordu. Ancak harekette özellikle 
O’Connor’m varlığı, diğer önderleri de kasdettiklerinden daha ateşli ve ajitatif sözler telaffuz 
etmeye kışkırtıyordu.

Birmingham Political Union (Birmingham Siyasal Birliği) 1830’lann başında parlamento reformu 
mücadelesi sırasında Mattihas Attwood tarafından kurulmuştu. Attwood, Owen'in orta sınıf 
izleyicilerinden biriydi. Bank of England'ın (İngiltere merkez bankası) altın standardını 
benimsemesini eleştiriyordu. Owenci emek-değer teorisinin bir mali reformun temeli olarak 
benimsenmesini öneriyordu. Buna göre piyasadaki para hacmi eldeki altın miktan tarafından 
değil, tüketilebilecek toplam servet tarafından belirlenmeliydi. Bu pratikte enflasyonist bir para 
politikası anlamına geliyordu. Dolayısıyla, Birliğin Ovvencıhğı, bölgede zaten çoğunlukta olan 
esnafın, küçük kapitalistlerin, devletin, sermaye birikimi sağlamada kendilerine yardımcı olacak 
para politikalanm izlemesi taleplerini dile getiriyordu. Zaten Birlik, reform mücadelen sırasında 
işçi örgütleri arasmda yer almamış, Francis Place’ın Ulusal Politik Demeği ile yakın bir 
işbirliğine girmişti.

Akı yıl sonra Birliğin bu kez Mattihas’ın oğlu milletvekili Thomas Atwood önderliğinde,
Chartist hareket içinde yer alması, temsil ettiği esnaf ve küçük kapitalistleri parlamento 
reformunun tatmin etmemiş olduğunun bir göstergesiydi. Sanayi Devrimi’nin ikinci evresi, 
ömeğin 1836-1877 yıllannın “küçük demiryolu cinneti”nin yarattığı malî sorunlar, bu 
kesimlerde derin bir endişe yaratmış, onlann yeni arayışlara yönelmesine sebep olmuştu.

Radikal Burjuvalar: Chartist hareketin içinde yeralan dördüncü eğilimin ise sınıfsal temelleri 
çok daha muğlaktı; John Fielden gibi hayırsever bir fabrikatörün, Richard Oastler ve J.R 
Stephens gibi muhalif kilise vaizlerinin propagandaları sonucu ortaya çıkmıştı. Propaganda ve 
ajitasyon çalışmaları Halk Fermanı’m n  yayınlanmasından önceye uzanan bu insanlar, 
muhafazakâr Tory partisine mensuptu ve politik düzeyde kendilerini “demokrat” diye 
tanımlıyorlardı. Eleştirilerin asıl hedefi fabrika düzeniydi. Kısa vadede hedefleri 
fabrikalardaki kadın ve çocukların çalışma koşullarının düzeltilmesiydi ancak geleneksel bir dil 
ve dinsel bir sembolizm kullanarak da olsa, fabrika düzenin kendisini sorguluyorlardı. Diğer 
Chartistlerin aksine dikkatlerini temsili politika ve parlamento reformu sorunlan üzerinde 
yoğunlaştırmamış olmalan, onlara toplumsal sorunlan ve dönemin sınıfsal kutuplaşmasını çok 
daha çarpıcı bir şekilde dile getirebilme imkânı veriyordu. Zaman zaman fiziki güç yanlısı

1842'de kendiliğinden gelişen grevlerle devrimci 
Chartizm'in buluşması, Britanya’da sınıf mücadelesinin 
en sıcak anını temsil eder. Bu dönemden donra 
devrimci Chartizm'in yenilgisi, Britanya işçi sınıfının 
yeni bir sendikal model çerçevesinde örgütlenmesinin 
zeminini hazırladı.

. .'ü J ı 'İL .•

19. Yüzyılda Londra

Bildiğimiz idtle iletişim araçlarından hiçbirinin (emek
leme çağındaiti basın hariç) mevcut olmadığı 19. yüzyıl
da, en etidn medya mimarlıktı. Görkemli resmî geçitleri 
ve kulaktan kulağa yayılan söylentileri saymazsak, me
sela bir ulusun diğerinden farklılığını, hangi değerleri 
temsil ettiğini anlatmanın, ya da bir devletin ne kadar 
güçlü olduğunu ve dolayısıyla dünya pazarı paylaşımın
dan nasıl bir pay talep ettiğini ima etmenin en dolaysız 
araçianndan biri anıt-binalar yapmak, ya da Paris örne
ğinde olduğu gibi bütün şehri bir anıt haline getirmeye 
çalışmaktı. Bu medyayı “ geç kalan’Marm daha yoğun 
olarak kullandıkları düşünülebilir; 19. yüzyılda Paris, 
Berlin, Viyana hatta Roma yıkılıp yeniden yapılırken, 
Londra'da herhangi bir radikal değişikliğe gerek duyul
madı. Hatta yeni yapılan binaların asıl cepheleri cadde
ye doğru değil, avluya dönük inşa edildi. Anıtsaliığa 
yönelik bir-ikl bina da kıta Avrupa’sındaki örneklerin 
yanında çok soluk kaldı.

19. yüzyıl Avrupa başşehirleri içinde okunaklı bir me
sajı olmayan belki de tek şehirdi Londra. Herhangi bir 
Londralı Manş Denizi’ni geçer geçmez kendisini çok 
değişik bir ortamın beklediğinin farkındaydı. Eğer Lond
ra yaygın, domestik, ahlakçı, bireyci, pragmatik, Protes
tan ve Baconcu ise, mesela Paris yoğun, anıtsal, Katolik 
ve Kartezyendi. Londra’dan bakıldığında rasyonalist bir 
despotizmin ürünü gibi gözüküyordu.

19. yüzyıl Londra’sı, yekpare bir mesaj iletmekten 
çok, tercihlerini dışa vuracak konumda olan Londralıla- 
nn çoğu zaman birbirleriyle bağdaşmayan imgelerinin, 
arzulannın bir bileşkesini yansıtıyordu. İngiliz aristokra
sisi için asıl konut kır malikanesiydi. Ailenin statüsünün 
ve gücünün yansıtıldığı, dolayısıyla en büyük harcama
ların yapıldığı yer. herkesin gözünün uzağındaki konut

lar, Grasvenor Square gibi şehrin en muteber köşesinde 
yer alsa bile, gösteriş ve görkem açısından kır malikane
lerinin yanında sönük kalıyordu. Zenginliğin dışa vurdu
ğu yerin kır konutları ve evlerin içi olması Londra’yı 
gösterişin ustaca gizlendiği bir şehir haline getiriyordu. 
İngiliz aristokrasisi ve burjuvazisi servetlerini gözlerinin 
önünde akıtıp herkese birden mesaj vermek yerine, gör
mesi gerekenlere ima etmeyi tercih etti.

Londra'nın anıtsal izlenimi vermemesinin bir diğer 
nedeni de şehrin yaygın düzenidir. Çok sayıda ailenin 
bir apartmanda yaşadığı yoğun bir şehir olan Paris'e 
karşılık, tek aile konutlannın çoğunlukta olduğ" Londra 
çok merkezli ve yaygındı. Londra’nın ve diğer İngiliz 
şehirlerinin kıta Avrupa’sından farklı olarak yaygın ge
lişmelerin en önemli nedenlerinden biri, 1066 yılından 
bu yana İngiltere’nin hiç işgal görmemiş olması ve Lond
ra’nın hiç kuşatılmamış oluşuydu. Romalılar devrinde 
yapılan Londra surları kısa zamanda gereksiz hale geldi 
ve Londra büyüdükçe çevredeki her kasaba yeni bir 
şehrin çekirdeği haline geldi. 19. yüzyılın başlangıcında 
Londra’nın en yakın çevresindeki şehirler arasındaki 
surlar ortadan kalkmış, tek bir şehir meydana gelmişti. 
O yüzden Londra, mesela Paris gibi bir tek şehirden 
farklıdır, bir şehirler toplamıdır. Londra’da birçok yerde 
bu küçük şehirler birbirlerinden sadece bir caddeyle 
aynlır, ama özellikle 19. yüzyılın ilk yansında bu şehir
lerden her birinin, diğerinden tamamen bağımsız bir 
yerel yönetimi vardı. Yaklaşık 60 şehrin oluşturduğu 
bu bütünlüğün içinde iki şehir sivrildi, asıl Londra tica
ret merkezi, Westminster da hükümet merkezi haline 
geldi. Bu iki şehir arasındaki ilişkiler o kadar formeldi 
ki asıl Londra'da oturan kral ya da hükümet üyeleri 
Londra'ya geldikleri zaman, eskiden şehrin kapısının 
bulunduğu yerde belediye başkanı tarafından törenle 
karşılanır, yabancı liderler gibi saygı görürler ve artık 
mevcut olmayan kapının anahtannı kabul ederlerdi. Mer
kezî hükümetin hiçbir surette müdahale edemediği, kendi 
yerel yönetimlerinden başka kimseye söz geçirtmeyen 
60 kadar küçük şehirden oluşan Londra 185S'e kadar

merkezî planlamadan çok uzaktı. Yeni kurulan metropo
liten yönetimin de yetkileri sınırlı kaldı ve şehir yönetimi 
şumlan pek hesaba katmadan düzenlenen 60 bağımsız 
birimin yanyana gelmesinden oluştu. Londra’nın çok 
merkezlillğinin en önemli nedenlerinden biri de toprak 
mülkiyetinin yapısıdır. 1855'te Metropolitan Board of 
Works kurulduktan sonra da önemli ölçüde Londra'ya 
asıl biçim veren büyük toprak sahiplerinin aldıklan ka
rarlar olmuştur. Avrupa’daki diğer şehirlerden farklı ola
rak Londra küçük parsellere değil, büyük arazi parçala- 
nna bölünmüştür. Londra geliştikçe ve tanm alanları 
imara açıldıkça, tıpkı tanmda olduğu gibi, toprak bölün
memiş, asıl Londra ve çevresindeki arsaların kontrolü 
az sayıda ailenin elinde toplanmıştı. Arsaiann satıima- 
yıp çok uzun dönemler için (99 yıl gibi) kiraya verilmesi 
bir yandan şehrin gelişiminin kaderini toprak sahibi aile
lerin eline bırakırken, bir yandan da 19. yüzyılda birçok 
şehirde rastlanan vahşi arsa spekülasyonlarını frenle- 
miştir. Önce atlı omnibüslerle, sonra banliyö trenleri 
ve atlı tramvaylarla suburb (altkent)'ulaşım kolaylaştıtk- 
ça, şehir yaygınlaşmış ve Londra’nın çevresinde cadde
ler t>oyu önü bahçeli iki katlı evler oluşmuştur.

Londra’da Paris’tekine benzer anıtsal caddelere pek 
rastlanmadı. 1880’lerde kralın emriyle açılan ve kısmen 
krallık topraklanndan geçen Regent Street belki bunun 
tek istisnasıdır. Denetimini başka Icurtıluş olmadığından 
Ormanlar ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yaptığı Regent 
Street ve çevresindeki binalar, o sıralar Paris'teki her 
şeyden daha muhteşemdi, fakat Regent Street bir daha 
tekrarlanamadı. Şehrin yaygınlığı ve güçlü bir merkezî 
düzenlemenin olmaması yüzünden Londra’da Paris’e 
göre daha karmaşık bir yollar şebekesi oluştu. Londra 
caddelerinin ayırt edici özelliği belki de bu kadar çeşitli 
oluşlanydı. Bu çeşitliliğin bir göstergesi, mesela Paris’
te yolları anlatmak için 3-4 kelime varken (rue, avenue, 
boulevard ve çok daha seyrek rastlanan cours), Lond
ra’da 19. yüzyılda yolu anlatmak için en az 60 kelimenin 
oluşudur {Street, road, way, place, terrace, row, ave
nue, broadway, lane, grove, drive gibi). Yolları anlatmak
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için böyie linguistilc farlclılaşma olmasına rağmen, Paris
lilerin caddeye verdikleri ağırlığı Londralılar evlerine 
verdikleri için, caddelerin cazibesi yoktu. Sadece en 
yoksul semtlerde bir cadde kültürü varoldu; polis so
kakta dolaşanları hep şüpheli şahıs olarak değerlendir
di, sokak kültürünü kriminal bir alt kültür olarak gördü. 
Sokaklarda avare dolaşmak anlamına gelen Fransızca 
flaneur kelimesi İngilizce’ye iki türlü çevrilebilir; biri 
stroll ki parkta ya da ormanda gezmek, diğeri loiter 
kİ şehirde dolaşmaktır ama çok daha gayrı meşru an
lamlar taşır.

Anıtsal mimari bir gücün ebedîliğini simgeleyen bir 
mesaj, şehrin dokusundan bir kopuştur. Kapitalizme 
erken geçmiş olmanın avantajlarından yararlanan İngiliz 
burjuvazisi nasıl gelişkin bir devlet aygıtına gerek duy- 
madıysa, bu tür ideolojik göstergelerden de yararlanma
dı. Kendi iktidarını süreklileştirmek için geleneksel söy
lemlerden, kısmi mekanizmalardan yararlandı; kendi fark
lılığını, yeniliğini gizledi. Ancak 19. yüzyılın birinci yarısı 
boyunca Britanya neredeyse sürekli olarak bir devrimci 
durumun eşlğindeydi. 1830’lara kadar kırlarda neredey
se sürekli bir savaş yaşandı. 1830'lardan başlayarak 
şehirlerde proletarya yalnızca politik düzeni değil bütün 
hiyerarşik toplumsal ilişkileri, aile kurumunu tehdit eden 
bir eylemlilik içine girdi. Kısmen buna tepki olarak yüz
yıl ortasından başlayarak burjuvazinin başvurduğu kent
sel mekanizmaların niteliğinde bir değişme gözlenir. 
O güne dek başlıca hedeflerinden biri kraliyetin gücünü 
sınırlamak olan burjuvazi, birden kraliyet çevresinde 
şaşaalı bir sembolizm ve teoriler dizisi geliştirmeye ko
yulur. Bütün kitle iletişim araçları “ Victorian” ahlakı 
diye anılan, alabildiğine baskıcı bir davranışlar kalıbının 
yaygınlaştırılması için seferber edilir. Mimariye gelin
ce... Onca zamandır uzak durulmuş olan anıtsal üslup
tan serbestçe yararlanılmaya başlanır; yeni tren istas- 
yonlan ve bankalar kapitalizmin ebediliğini ilan eden 
tapınaklar olarak inşa edilir.

BURAK BOYSAN

Chartistlerin dilini kullanmaktan, halkı silahlanmaya çağırmaktan çekinmiyorlardı.

1839 Chartist Konvansiyonu

1838 Sonbahan’nda, Chartist gösteriler farklı bir karakter kazanmaya başladı. “Meşale 
toplantıları” adı verilen mitinglerde binlerce işçi ellerinde meşaleler ve pankartlarla biraraya 
geliyordu. Bu mitinglerin sloganlan ise giderek tehdit edici olmaya başlamışn; “Karınız ve 
çocuklarınız için bıçaklan bileyin”, “Kılıcı olmayan elbisesini satıp bir kılıç alsın”, “Ya herkese 
oy, ya herkesten intikam”. Bu toplantılann önde gelen konuşmacısı Stephens’ın ajitasyona 
yönelik konuşmalan, bir isyan durumunda askerlerin halka karşı silah kullanmayacağı 
yolundaki inancı, toplantılan birer ayaklanma provasına dönüştürmeye başladı. Mitinglerde 
giderek artan ölçüde silahlı insanlara rastlanmaya başlandı. 14 Kasım’da Hyde’da yapılan 
mitingde konuşan Stephens, konuşmasını “Hazır mısınız, silahlannız yanınızda mı?” diye 
bitiriyordu. Kalabalıktan birkaç kişi cevap olarak havaya ateş etti. Stephens “Hepsi bu kadar 
mı?” diye sorunca da uzun bir süre silah sesleri duyuldu.

Kısa bir süre sonra kraliçenin “Meşale toplantılan”nı yasaklayan bir duyurusu ülkenin çeşitli 
yerlerinde duvarlara asıldı. Şiddet yanlısı olarak tanınan O’Connor bile, Northern Star'da bu 
toplantılardan vazgeçilmesi çağnsını yapıyordu. Stephens tutuklandığında ise O’Connor 
Stephens’! ancak “cesedini çiğneyerek” sürgüne gönderebileceklerini söylüyordu. 1838’in 
kahramanlan O’Connor ve Stephens idi. İkisi de bir ayaklanma havasını uyanık tutmayı 
başarmış, işçi toplantılanm radikalleştirmişler, hükümeti ise kendilerini ciddi bir tehdit olarak 
algılamaya zorlamışlardı. Ancak Chartist hareketin diğer kesimleri bu heyecanlı gidişten pek 
de memnun değillerdi. Lovett, Stephens ve O’Connor’ı acelecilikle, henüz olgunlaşmamış olan 
Chartist hareketi parçalanmaya sürüklemekle suçluyordu. Northern Star’da dile getirilen uzlaşma 
sloganı ise geçici bir süre için iki tarafı da memnun etti: “Mümkünse banşçı yoldan, mecbur 
kalırsak zorla.”

4 Şubat 1839’da Londra’da elli dört delegeli Chartist konvansiyonu toplandı. Delegeler 
kendilerine Member of the Parliament (parlamento üyesi) anlamına gelen “MP” ifadesine nazire 
olarak “MC”, yani Member o f the Convention (konvansiyon üyesi) diyorlardı. Tüm Chartistler 
haftada birer penny’lik aidatlarla delegelerin konvansiyon sûresi boyunca geçimini sağladılar. 
Aynı tarihlerde iki ayn açılış daha yapılıyordu: 4 Şubat’ta Anti Tahıl Yasası Birliği’nin, 5 
Şubat’ta ise Parlamento’nun açılışı yapıldı. Konvansiyonun esas amacı, “Altı Madde” 
dilekçesinin parlamentodan geçmesini sağlamak, geçmemesi durumunda ise, alınacak “nihai 
tedbirleri” kararlaştırmaktı. Dilekçe için toplanan imza sayısı 1 milyon 280 bine ulaşmıştı; 
öyle ki, dilekçedeki imzalar uç uca eklendiğinde uzunluğu iki mili buluyordu. Dilekçenin 
parlamentoda reddedilmesi hemen hemen kesin bir sonuçtu; bu nedenle alınacak “nihai 
tedbirlerin” kararlaştıniması daha acil bir ihtiyaçtı. Bu arada, sürmekte olan silahlı toplantılar 
ve şiddet yanlısı Chartistler’in ajitasyonu sonucunda hükümet kendi tedbirlerini almaya 
başlamıştı. Nisanda kuzey İngiltere’deki garnizonlar takviye edilerek başına General Sir Charles 
Napier getirildi. Bir “Tory radikal” olan Napier Chartistler’in birçok talebini de sempatiyle 
karşılıyor, Chartist toplantılanna katılıp önderlerle siyasal tartışmalara girişiyordu. Ancak 
herşeyden önce bir “devlet adamı” olduğu için, ayaklanmayı önleyecek her türlü tedbiri 
alacağını da açıkça belirtiyordu. Hükümetin tedbirleri “Chartist sempatizanı” bir generalin 
tayiniyle sınırlı değildi: Bir yandan da küçük burjuvaziye silah dağıtılıyor, halka “hayatını, 
özgürlüğünü ve mülkiyetini” Chartistlere karşı koruması için gönüllü birlikler kurma çağrısı 
yapılıyordu. Chartist Konvansiyon, “olaylara daha yakın olmak” amacıyla, 11 Mayıs’ta 
Birmingham’a taşındı. Bu arada parlamento dilekçeyi reddederse uygulanacak “nihai tedbirler” 
de ortaya çıkmıştı. Bu tedbirlerin bir kısmı “olağan”dı, ama bir kısmı büyük ölçüde radikaldi. 
En etkilileri, bir aylık “Milli Tatil” ya da “Kutsal Ay”, yani genel grev ile vergi ve kiralar 
dahil hiçbir ödemenin yapılmamasıydı. Bunlar, Chartistler içinde tartışmalara yolaçti. Şiddet 
yanlıian büyük bir bölümünü etkisiz buluyor, ılımlılar ise “silaha sanima” gibi tedbirleri 
kabul etmiyorlardı. Ortada yalnızca bir genel grev önerisi kalmıştı ki, bu genel grev boyunca 
işçilerin geçiminin nasıl sağlanacağı konusunda en küçük tedbir bile alınmamıştı.

Dilekçenin parlamentoda görüşülmesi geciktikçe. Chartist saflardaki gerginlik arttı. Konvansiyon, 
oturumlanna 1 Temmuz’a kadar ara vererek ülke çapında ajitasyon faaliyetlerini artırmaya 
başladı. 1 Temmuz’da, Birmingham Valisi toplantıyı yasaklama karan aldı. Bu karar üzerine 
çıkan çatışmalarda, aralarında Konvansiyon delegelerinin de bulunduğu 80 kişi tutuklandı. 
Ülkenin çeşitli yerlerinde bu tasarrufu kınayan gösteriler yapıldı ve bir kınama bildirgesi 
yayınlayan gözaltına alındı; Birmingham’da sıkıyönetim ilan edildi. 12 Temmuz’da Atwood, 
parlamentoda dilekçeyi savundu. Dilekçe kısa bir tartışmadan sonra 235’e karşı 45 oyla 
reddedildi. Konvansiyon’un kararlaştırdığı “nihai tedbirlerin” hiçbiri uygulanamadı. Genel grev 
çağnsı oldukça gönülsüz ve örgütsüz olarak yapıldı ve hiçbir geçerliliği olmadı. Kendi iç 
çekişmeleri yüzünden inisiyatifini yitiren Chartist hareket, burjuva parlamentosunun bir tek 
oylaması sonucunda ilk büyük tarihsel yenilgisini almıştı. Bu yenilgiyi bir ayaklanma 
denemesi izledi. Newport ayaklanmasının ne ölçüde örgütlü bir ulusal çaplı ayaklanma 
girişimi olduğu kesin değil. O’Connor’ın (tüm şiddet yanlısı lafeına karşın) ayaklanmayı 
engellemeye çalıştığı biliniyor. Büyük olasılıkla yerel bir eylem olarak başlayan ayaklanmanın 
önderleri, giderek ulusal çaplı bir isyanın başlayacağını umuyorlardı. Ancak örgütsüzlük ve 
iletişimsizlik ayaklanmanın daha ilk evresinde başansızlığa uğramasına yolaçti. Galli Chartist



önderlerden Henry Vincent, Newport’un Monmouthshire kentinde hapiste bulunuyordu ve 
hapiste işkence gördüğüne dair söylentiler yaygınlaşmıştı. Newport Chartistleri John Frost 
önderliğinde Vincent’i kurtarmak amacıyla biraraya geldiler. Önderleri olan Frost, bölgede daha 
önce sulh hakimliği ve belediye başkanlığı yapmıştı. Üç grup halinde toplanan isyancılar, 3 
Kasım gecesi Monmouthshire’dan altı mil ötedeki Risca köyü yakınında toplandılar. Ancak 
kötü hava şartlan ayaklanmanın planlandığı biçimde yürümemesine neden oldu. İsyancılar 
kente ancak hava aydınlandıktan sonra girebildiler ve Westgate Oteli’nde mevzilenen polis ve 
askerî birliklerin ateşiyle karşılaştılar. Uzun süren bir çatışmadan sonra 14 ölü ve 40 yaralı 
bırakarak geri çekildiler. Yaralılardan lO’u daha sonra öldü. Yenilginin ardından 125 kişi 
tutuklandı. Frost ölüme mahkûm oldu, cezası sonradan müebbet sürgüne çevrildi. İngiltere’ye 
ancak 17 yıl sonra dönebildi.

Chartizm’in İkinci Evresi ve 1842 Genel Grevi

1839 tutuklamaları, sonucunda, Chartizm’in hemen hemen tüm önde gelen isimleri (Herney 
dışında) hapse düşmüş, zaten belirgin bir örgütsel yapısı olmayan hareket dağınıklığa itilmişti.
1839 boyunca ılımlı-şiddet yanlısı, manevi güç-fiziksel güç gibi terimlerle ifade edilen bir 
farklılaşmayı yaşayan Chartist önderler, giderek daha ince politikalarda da ayn düşmeye 
başladılar. Hapiste geçirilen aylar kimi önderlerin yılgınlığa düşmesine, çoğunun ise siyasal 
konumlanm yeniden değerlendirmesine yol açtı. Taylor hapiste öldü. Lovett ise umudunu 
yalnızca eğitime bağlamış uzlaşmaz bir ılımlı olarak çıktı. O’Connor şiddet yanlısı retoriğini 
korumakla birlikte, oldukça oportünist politikalara bel bağladı. Bu aynşmalar sonucu ortaya iki 
farklı örgüt çıktı. İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde kurulan yerel Charter Birlikleri'nden 23 
delegenin 20 Temmuz 1840’ta Manchester’de toplanmasıyla National Charter Association (Ulusal 
Charter Demeği) kumidu. Esas olarak O’Connor’ın güdümünde olan Ulusal Charter Demeği’nin 
önde gelen amacı, parlamentoya yeni bir dilekçe sunmak ve herkese oy hakkını elde etmekti. 
Chartist önderlerin hapisten birer birer çıkmalan, büyük kitle toplantılanna sahne oldu. 
Chartizm 1839 yenilgisinin üzerinden daha bir yıl geçmeden yeniden önemli bir güç haline 
gelmeyi başardı. 1842’ye gelindiğinde birliğin 400 ’den fazla şubesi, 50 bine yakın üyesi vardı.

1841 seçimleri Chartizm içinde önemli bir yol aynmına yolaçti: Hangi parti desteklenmeli? 
“Liberal” Whig’ler tarafından sayısız kereler oyuna getirilen Chartistler, oylannı IVhig’lere 
vermek istemiyorlardı, ama diğer seçenek. Chartist taleplerinin tümüne temelden karşı olan 
Tory’lerdi. Whig’lerin radikal eğilimli olanlan 1839’da Chartist dilekçeyi desteklemişlerdi; bu da 
Londralı Chartistler’in Whig’lere her şeye rağmen olumlu yaklaşımına yol açıyordu. O’Connor’ın 
Tory’leri destekleme çağnsı Chartizm içindeki en önemli örgütsel kopuşu başlattı. O’Brien ve 
diğer Chartist önderler, O’Connor’ın lory’lerden para aldığını iddia ettiler. 1842’de Lovett, 
Vincent ve O’Brien, Birmingham’lı bir sanayici olan Joseph Sturge’ün kurduğu Herkese Oy 
Hakkı Birliği’ne katıldılar. Böylece Chartizm’in altı temel talebini savunan iki örgüt ortaya 
çıktı: Oportünist O’Connor’m önderliğinde, ancak işçi sınıfı ağırlıklı Ulusal Charter Demeği ve 
ilkeli ancak orta-sınıf ağırlıklı Herkese Oy Hakkı Birliği.

Charter Birliği’nin bu kez 3 milyon 317 bin 702 imzayla parlamentoya sunduğu dilekçe 
benzer bir sonuçla, bu kez 287’ye karşı 49 oyla reddedildi. Chartistler bu kez “nihai 
tedbirler” uygulamaya kalkışmadılar. Ama zaten ülkeyi etkisi altına alan ekonomik bunalım, 
işçilerin kendiliğinden eylemi biçiminde gelişen bir genel grevi gündeme getirmişti. 1842, 
kıtlık, ekonomik çöküş ve ithal buğdaya konan ek vergi yüzünden pahalılaşan ekmek 
nedeniyle huzursuzluğun tırmandığı bir yıl oldu. Ülkenin her yanını saran grev dalgası 
çoğunlukla kendiliğinden ve örgütsüz bir biçimde çıkmıştı. Manchester, Lancashire ve 
Yorkshire’dan sonra İskoçyalı maden işçileri de greve katıldılar. Manchester’de işçiler greve 
katılmayan fabrikalann buhar kazanlannın drenaj tapalannı açarak fabrikalan çalışmaz hale 
getirdiler. Bu nedenle bu yöredeki olaylar Plug Riots (Tapa İsyanlan) olarak adlandınidı. 
O’Connor başlangıçta Northem Stafda grevleri Anti Tahıl Yasası Birliğinin bir provokasyonu 
olarak değerlendirdi ve karşı çıktı. Ancak grev. Chartist önderlerin inisiyatifinin, ötesinde 
sürdü. Chartistler genel greve zomniu olarak sahip çıktılar. Sendikalarla ortak eyleme gittiler 
ve greve siyasal bir görünüm kazandırmayı hedeflediler. “Charter yasalaşıncaya kadar işi 
bırakın” 1842’nin temel Chartist sloganı oldu. Ancak ülke çapında bir ayaklanmayla 
sürdürülmedikçe genel grevin başanya ulaşma şansı çok azdı. Açlık, grevi kendiliğinden sona 
erdirdi. Chartistler bu kez de kendi inisiyatiflerinin dışında gelişen bir genel greve önderlik 
etmek zorunda kalmışlar, grevle birlikte yenilmişlerdi. Grevin sonucunda 1500 işçi hapse 
atıldı. 79 kişi ise sürgüne gönderildi. 1842 sonunda Ulusal Charter Demeği’nin Herkese Oy 
Hakkı Birliği ile uzlaşma çabalan da sonuçsuz kaldı ve gücünü büyük ölçüde yitiren Chartist 
hareket örgütsel birliğini de sağlayamadı.

Eylül 1843’te Birmingham’da toplanan Chartist Konferans, parlamentoya üçüncü bir Chartist 
dilekçe sunmayı kararlaştırmanın yanısıra, O’Connor’m “toprak reformu” tasansını uygulamaya 
koymayı kararlaştırdı. Aynı konferansta Chartizmin beş yıldır sürdürdüğü şiddet yanlılan- 
ıhmlılar tartışması da çözüme bağlanıyor, “fiziksel güç” anlayışı bir yana bırakılıyordu. 
1843-1847 yıllan arasında Chartistler, O’Connor’ın toprak reformu projesini hayata geçirmek 
için uğraştılar. Önce Chartist Kooperatif Toprak Demeği adıyla kumlan örgüt, daha sonra 
Ulusal Toprak Şirketi’ne dönüştü. Kapalı ve kendine yeterli bir tanm kollektifi kurmayı 
amaçlayan şirket bir süre sonra zarar eden bir işletmeye dönüştü. O’Connor zimmetine para

Britanya'da parlamenter sistemin yozluğu ilk kez 
1830'larda eleştirilmeye başlanmadı. Bir delegenin 
oyunu almak için verilen bir ziyafeti gösteren William 
Hogarth'm bu resmi, ressamın bu konuda yaptığı 
sayısız resimlerinden biridir. 1697'de doğan Hogarth'm 
hayatı, zanaatlardan bazılarının güzel sanatlara doğru 
evrilmesinde ve güzel sanatların “ demokratikleşme"sinde 
önemli b ir evreye tekabül eder. Yoksul bir öğretmen 
ve matbaa işçisinin oğlu olan Hogarth, 1764'te 
öldüğünde hatırı sayılır b ir servet ve şöhret sahibiydi. 
Ancak Ingiliz resim geleneği onun eleştirel ve 
gerçekçi üslûbunu izlemedi.
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1845'teki büyük kıtlık sırasında Amerika’ya göç etmekte 
olan İrlandalIlar. Daha 17. yüzyılda İrlanda’ya, daha 

sonra sömürgelerin çoğunun ortak kaderi olacak olan bir 
toprak mülkiyet sistemi dayatılmıştı. Aşiret ve klan 

düzeninin ortak mülkiyet sistemi çökertilmiş, yerine 
toprakların, onlara karşı hiçbir yükümlülük duymayan 

yabancıların elinde toplandığı plantasyon/ar kurulmuştu. 
Bu sistemde toprak sahibi, sahip olduğu topraklarda 

yaşamıyor, hatta çoğunlukla Ingiltere’de oturmaya devam 
ediyordu. İrlanda’nın yerli nüfusunun katolik olması da, 
yabana, protestan toprak sahipleri ile mülksüz, katolik 

köylüler arasındaki kutupsallığı derinleştiriyordu. Bu 
koşullarda, toprak sahipleri, geçimlik tarımı koruma 

kaygısı hissetmeden, tanmı hızla ticarileştirdiler ve hatta 
giderek çoğu yerde tek ürün -patates- ekimine yöneldiler. 
Öte yandan önce siyasal baskılar, 18. yüzyılın sonundan 
itibaren ise serbest ticaret rejimi yerel zanaatlarla birlikte 

ülkenin tarımdışı olası bütün gelir kaynaklarını kuruttu. 
Böylelikle sahne 1845’in büyük trajedisine hazırlanmış 
oldu. O yıl patatese musallat olan b ir hastalık, ürünün 

büyük bir kısmının yokolmasına yol açtı. Kaçabilen 
Amerika’ya kaçtı. Kaçamayıp açlıktan ölenlerin sayısı b ir 

milyona yaklaştı. Bu felaket o zamana kadar Tahıl 
Yasası’nı savunan Sir Robert Peel’i, Yasa’yı iptal etme 

konusunda ikna etti ve aynı zamanda Chartizm’in üçüncü 
dalgasının Ingiltere’y i sarmasında etkili oldu.

geçirmekle suçlandı, daha sonra bir Meclis Araştırma Komisyonu tarafından aklandıysa da 
şirket kapandı. Chartist hareketin son büyük eylemi üçüncü dilekçenin parlamentoya 
sunulmasıydı. 1847’de O’Connor, Tory’lerle ittifak yapıp Nottingham’dan parlamentoya seçilmeyi 
başarmıştı. Aynı yıl Emest Jones ve George Juhan Hamey de milletvekilliğine adaylıklanm 
koydular. Chartistler parlamenter yöntemlere giderek daha fazla önem vermeye başlamışlardı.

1848 Avrupa’da devrim yılıydı. İngiltere Avmpa’dan gelen siyasal göçmenlerin de etkisiyle kısa 
sürede kıtayla aynı atmosferi solumaya başladı. Chartistler “fiziksel güç” tamşmasına geri 
döndüler, bu kez karşılarında Fransa ve Almanya gibi somut ömekler ve bu tecrübeleri 
şahsen yaşamış insanlar vardı. Üstelik bu devrimci harekederin mihtanlan kadar teorisyenleri 
de Londra’da yaşamayı seçiyorlardı. Aynı yıl içinde Chartizm’in kitle etkinliği tırmanışa geçti. 
Chartist toplantılan için gereken büyüklükte kapah salon bulunamamaya başlandı.

Mart 1848 başlannda Londra ve Glasgow’da iki büyük kide eylemi meydana geldi. İşçiler 
polis ve askerlerle çatıştılar. “Ya emek ya devrim” sloganı ilk kez bu olaylarda atıldı. 
Chartistler işçi sınıfının önderliği konumunu yeniden kazanma şansını elde etmişlerdi. Ancak 
bu olaylar da Chartizmi bir anlamda fenersiz yakalamıştı: Ellerinde “Altı Madde” dilekçesi 
dışında hiçbir eylem programı yoktu ve o maddelerden biri de (gizli oy maddesi) dilekçeden 
çıkanimıştı. O’Connor’ın bu hareketliliğe cevabı parlamentoya üçüncü bir dilekçe sunmak 
oldu. Bu dilekçe için 6 milyon imza toplandığı iddia ediliyordu. 10 Nisan, eylem günü 
olarak kararlaştırıldı. 10 Nisan’da Kennington Common’da büyük bir miting düzenlenecek, 
dilekçe kalabalıkla birlikte Westminster’e götürülerek parlamento üyelerine sunulacaktı.
Hükümet Londra’da olağanüstü tedbirler aldı. Waterloo’nun muzaffer komutanı Wellington 
Londra’yı “ayaktakımına karşı” komma göre\dni üstlendi. Mitinge katılan insan sayısı 
konusunda 25 binden 250 bine kadar değişen tahminler var. Toplantı yapıldı, fakat polis 
kalabalığın meclis binalanna kadar yürümesine izin vermedi. p ’Connor konuşmalardan sonra 
mitingi dağıttı, dilekçeyi kendisi parlamentoya götürerek teslim etti. Parlamento komisyonu 
imzaların çoğunun sahte olduğunu iddia etti. Gerçekten de birçok mükerrer imzanın yanısıra 
“Krahçe Victoria”, “Punch” (bir İngiliz kukla oyunu karakteri) gibi imzalar da vardı. Sonuçta 
imza sayısınm 2 milyon olduğu söylendi ve parlamento dilekçeyi 15’e karşı 224 oyla 
reddetti. Bu fiyasko, bir hareket olarak Chartizm’in sonunu ilan ediyordu.

Chartizm tüm varlığı boyunca işçi sınıfından kaynaklanan bir hareket olmuş, ancak 
programını çok sınırh siyasal taleplerle çizmişti (Altı Madde). İşçi sınıfı talepleri hiçbir zaman 
Chartizm’de programatik ifadelerini bulamadılar; bu yüzden kendiliğinden işçi eylemleri ile 
Chartist politika hiçbir zaman gerçek anlamda çakışmadı. Chartist önderierin aralanndaki 
tartışmalar, gerçek tartışmalar olamadı: Genel grevin hiçbir koşulu yokken “ulusal bayram” 
tartışmalan yapıldı, kendiliğinden ortaya çıkan bir genel greve ise Chartist önderler muhalefet 
ettiler, neden sonra peşine takıldılar. Ancak 1848’den sonra, Jones ve Hamey gibi radikal 
Chartistler Marksizmin etkisinde kalarak İngiliz radikal sosyalist hareketini canlı tuttular ve 
daha sonra da I. Enternasyonal içinde İngiliz işçi sınıfı hareketinin önemli bir rol oynamasını 
sağladılar.



BRİTANYA'DA S İN İf MÜCADELELERİ

H alk Sözlesmesi*

Londra’dan kaynaklanan Leveller hareketi kısa 
zamanda ordudaki hoşnutsuz erlerie ilişki kurdu. 

Ekim 1647’de ordunun taleplerini ulusa ve 
temsilcilerine sunmak üzere kaleme alınan 

aşağıdaki metin, açıkça Leveller etkisi 
yansıtmaktadır.

Yakın zamanda harcadığımız çabalar ve geçirdiğimiz 
tehlikeler sayesinde özgürlüğümüze ne kadar büyük 
bir değer verdiğimizin dünya tarafından görülebllmesini 
sağladık ve Tanrı da davamıza sahip çıkıp düşmanımızı 
bizim ellerimize teslim ettiğinden, hem tekrar bir köle 
durumuna düşmemek hem de yeni bir savaşa meydan 
vermemek üzere gelecek İçin elimizden gelen önlemleri 
almak konusunda birbirimize karşılıklı görev bağlarıyla 
bağlı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü, eğer kendileri 
İçin neyin iyi olduğunu gerçekten anlamış olsalardı, 
yurttaşlarımızdan çoğunun bu kavgada bize yine de 
karşı çıkacağı tassavvur edilemeyeceğinden, ortak hak 
ve özgürlüklerimiz bir kere açıklandığında, kendilerini 
bizim efendimiz kılmak isteyenlerin girişimlerinin de hüs
rana uğrayacağını kendimiz v ia t edebiliriz. (...)

- 1. Din konuları ve Tann'ya İbadet tarzları bizim tarafı
mızdan hiçbir beşeri İktidara devredilemez. Çünkü bura
larda vicdanımızın bize Tanrı'nın fikri olduğunu söyledi
ği şeyi, kasten günah Işlemeksizln bir nebze olsun aşa
maz, ondan saparnayız; Yine de, ulusun kamusal olarak 
nasıl eğitileceği (zorlayıcı olmadığı sürece) onların tak
dirine bırakılmıştır.

2. Herhangi birimizi savaşlarda hizmet etmeye zorla
mak, özgürlüğümüze aykırıdır; ve dolayısıyla temsilcile
rimizin bunu yapmasına izin vermiyoruz. Savaşın eti 
kemiği olan paranın tasarruf hakkı onlarda olduğunda, 
herhangi bir adil dava İçin savaşacak yeterli sayıda 
İnsan sıkıntısı çekmeyeceklerdir.

3. Bu parlamentonun nihayete ermesinden sonra, kim
se, temsilcilerin ya da Avam Kamarası’nın hükümlerinin 
icrası dışında, son zamanlarda yaşanmış olan İhtilaflarla 
ilgili olarak söylediklerinden ya da yaptıklarından ötürü 
t;orgulanmayacaktır.

4. Yapılmış ve yapılacak bütün yasalar herkes için 
eşit derecede bağlayıcı olacaktır ve hiçbir rütbe, zümre, 
ferman, mevki, soy ya da yöre kişiye, başkalarının da 
tâbi olduğu hukukun doğal akışından muaf olma ayrıca
lığını sağlayamaz.

5. Yasalar eşit olduğu gibi iyi de olmalı ve halkın 
refahını ve güvenliğini açıkça tahrip etn-eye yönelme
men. •

Putney Tartışmalan

Halk Sözleşmesi kaleme alındıktan sonra, Kasım 
1647’de Putney Kilisesi’nde bir Ordu Genel 

Konseyi toplandı. Toplananlar arasında Leveller 
etkisindeki erlerin isyanını bastırmak isteyen 

generallerin temsilcisi olarak bizzat Cromwell ve 
damadı general Ireton vardı. Karşı taraftakiler ise 

üç gruptu. 1) Leveller sempatizanı subay ve 
milletvekilleri 2) Erlerin kendi seçtikleri temsilciler 

3) Londra’dan özel olarak tartışma için gelmiş 
Leveller temsilcileri. Toplantıda bulunan birinin 

tutanak tutmuş olması, bu tartışmanın kayıtlarının
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Üstte: Leveller’/ann (Düzleyidler) cesareti, dürüstlüğü 
ve açıksözlülüğü ile efsanevileşen önderlerinden John 

Liiburne, yapmak zorunda kaldığı çeşitli 
savunmalardan birinde. İlk kez 1638'de tutuklanan 

Liiburne kırbaçlanmış, teşhir edilmiş ve hapse 
atılmıştı. 1640’ta yeni toplanan parlamento tarafından 
sertıest bırakılmış, ancak Düzleyici fikirleri yüzünden, 

bu kez Cromweil'in emriyle tutuklanmıştı. Altta: iç  
Savaş yıllan İngiltere'sinde yayın hayatı büyük 

dinamizm kazandı. Yukarıda Düzleyici'terin o dönemde 
yayınladığı çeşitli anonim kitapçıklarından biri 
görülüyor: Ingiltere’nin Keşfedilen Zincirleri.

günümüze kalmasını sağlamıştır. Generallerin 
sözcülüğünü Ireton’un yaptığı tartışmanın temel 
ekseni mülkiyet ile temsil arasındaki ilişkiydi.

General Ireton; İtirazım şu ki, seçmenler belli bir yöre
de yaşayanların sayısına göre dağıtılacak deniyor. İngil
tere halkı vb. Bu da bana herkesin eşit gibi hesaba 
katılacağını ve temsilcilerin seçiminde eşit söz sahibi 

' olacağını düşündürtüyor. Eğer kastedilen buysa, aleyhi
ne söyleyeceğim birkaç şey var ama yok sadece bu 
ülkenin asli ve temel olan ve kendisinden öncesine 
hiçbir hafızanın ulaşamayacağı medeni anayasanın ta
yin ettiklerinin seçmen olacağı kastediliyorsa, o zaman 
itiraz edecek bir şeyim yok.

Maximillian Pety: Doğuştan sahip oldukları haklarını 
yitirmemiş bütün sakinlerin, seçimlerde eşit söze sahip 
olması gerektiğine hükmediyoruz.

Albay Rainsborough; Angaje olan herkesi arzulardım; 
Çünkü Ingiltere’deki en yoksul kişinin, en yücesi kadar 
yaşayacak bir hayatı vardır. Ve bu yüzden, efendim, 
bence şurası açıktır ki, bir hükümet altında yaşayacak 
olan her insan önce oraya kendi rızası ile girmelidir; 
ve gerçekten inanıyorum ki, en yoksul insan bile, tâbi 
olmakta kendisinin söz sahibi olmadığı bir hükümete 
kelimenin tam anlamıyla bağlı sayılamaz ve eminim ki 
gerekçeler söylendiğinde bu gerekçelere karşı verilecek 
cevaplar olacaktır, çünkü bunlardan kuşku duyacak ol
sam, gerçek bir İngiliz olup olmağımdan kuşku duymam 
gerekirdi.

Ireton; Sana şunu söylememe izin ver. Eğer bunu 
bir kural haline getirirsen, mutlak doğal hakka sığınmak 
ve her türlü medeni hakkı inkâr etmek zorunda kalırsın 
ve eminim ki işler zaten sonunda oraya varacak. (...) 
Kendi hesabıma ben bunun hiç doğru olmadığını düşü
nüyorum. Ben kraliyetin İşlerine karar vermeye, burada 
hangi yasalarla yönetileceğimizi tayin etmeye ya da seç
meye, bütün bunları yapmaya, kraliyette sabit ve sürekli 
bir çıkarı olmayan kimsenin hakkı olmadığına, bunları 
yapmamakta bir çıkarı ya da payı olmadığına inanıyorum. 
Bu ülkenin haklı olarak temsil edilenleri, ve dolayısıyla 
toplu olarak ele alındıklarında toplu olarak temsilcileri 
de oluşturacak olanlar, kraliyette kalıcı ya da gerçek 
çıkar olarak ne varsa kendi içlerinde barındırırlar. Aksi 
takdirde, aramıza gelecek herhangi bir yabancı, bir sürü 
yabancı, zoria ya da başka şekilde buraya yerleşenler, 
ya da burada bizim iznimizle varlık bulanlar da neden 
bunlara sahip çıkamasınlar?! Doğuş hakkından, doğuş
tan edinilmiş haklardan sözediyoruz. Doğuştan haklar 
adına şu kadarı talep edilebilir; İnsanlar doğuştan, sırf 
Ingiltere’de doğmuş olmakla, onları İngiltere dışında 
bırakamamamız hakkını adil olarak elde ederler. Hava 
ve yer ve barınma ve yolların ve diğer şeylerin özgürlü
ğünü, aramızda yaşama hakkını burada doğan kimse
den, doğumuyla bu ülkenin kalıcı çıkarından, hiçbir şe
ye sahip olamamış da olsa kimseden eslrgeyemeyiz. 
Bunlar insanın doğuştan hakettiği şeylerdir. Ama bura
da doğmuş olmak, bu toprakların ve diğer şeyleri tasar
ruf edecek iktidarı da haketmek için yeterii neden değil
dir. Ama insanın ufku içersinde en yüce olan şeye baktı
ğımızda, başlangıçta bu kraliyetin anayasası olan şeye, 
en radikal ve en temel olan ve geri alınmakla, medeni 
çıkariarın da geri alınmış olacağı, kimsenin toprağı ve 
malı kalmayacağı şeye baktığımızda şunu görüyoruz; 
Bu ülkeyi ve bu devleti yönetecek yasaları yapacak 
temsilcileri seçenler, toplu olarak ele alındıklarında bu 
ülkenin yerel çıkariarını kendi içinde barvndtran kimse
lerdir; yani,kendilerinde bütün toprağın bulunduğu ve 
korporasyonlar olarak kendilerinde her türiü işin bulun
duğu kimseler. •



Kazıcıların Sarkışı*

Diggers (Kazıcılar) İngiliz iç savaşı sırasında 
ortaya çıkan püriten mezhepler içinde en 

komünizan olanıydı. Ekilmemiş topraklara sahip 
çıkarlardı. Aşağıdaki toprağı işlerken söyledikleri 

şarkıdır.

Siz soylu Kazıcılar hepiniz, ayağa kalkın şimdi,
ayağa kalkın 

SİZ soylu Kazıcılar hepiniz, ayağa kalkın şimdi 
İşlemek için çorak toprağı, bakışları altında soylu

atlıların
Kazmanızı küçümsüyorlar ve namusunu insanların

Ayağa kalkın şimdi!

Evlerinizi yıkıyorlar, ayağa kalkın şimdi, ayağa
kalkın

Evlerinizi yıkıyorlar, ayağa kalkın şimdi 
Evlerinizi yıkıyorlar, korkutmak için şehirlerde

yoksul İnsanları 
Toprak sahipleri toprağa yatırılmalı, ve yoksullar

giyecek tacı
Ayağa kalkın Kazıcılar, hepiniz

Sopadır tek yasaları, ayağa kalkın şimdi, ayağa
kalkın

Sopadır tek yasaları, ayağa kalkın şimdi,
Sopadır tek yasaları yoksul insanları dehşete

düşürmek için 
Ama hiçbir ilahi buyruk yok böyle yasayı

sürdürmek için
Ayağa kalkın şimdi Kazıcılar hepiniz

İngiltere'nin Durumu
FRIEDRICH ENGELS

Engels 1844’te Deutsche Französische 
Jahrbücher'e (Alman Fransız Yıllıkları) İngiltere’nin 

Durumu üzerine yazılar yazmaya başladı. Dergi 
kapanınca yazıları Vorwaerts'te (ileri) yayınlamayı 
sürdürdü. Aşağıdaki bölüm Vorwaerts'te yayınlanan 18.

Yüzyıl alt başlıklı makaledendir.

Ingiliz Devrimi 1789 Fransız Devrimi için tam bir model 
teşkil eder. Fransa’da Kurucu Meclis, Yasama Meclisi 
ve Konvansiyon biçimlerini alan üç evre, İngiliz “ Uzun 
Pariamento”sunda kolayca birbirlerinden ayırt edilebi
lirler. Meşruti monarşiden, demokrasiye, oradan askerî 
despotizme, restorasyona ve juste milieu (altın orta) 
devrimine geçiş, İngiltere'de açık seçik olarak birbirle
rinden aynlmışlardır. Cromwell hem Robespierre'dir, hem 
de Napolâon; Presbiterier, Bağımsızlar ve Düzleyiciler, 
Jirondenlere, Montagnard’lara ve H6bertist ve Babeuf- 
cü'lere tekabül eder; her iki durumda da politik sonuç 
oldukça açmasıdır; çok daha aynntılandırılabilecek olan 
bu paralellik, dinsel bir devrimle dinsel olmayan bir 
devrimin, her ikisi de politik olduğu sürece, son kertede 
aynı şey anlamına geleceklerini kanıtlamaktadır. İngiliz 
kıta karşısındaki bu öncelikleri geçiciydi ve zaman İçin
deki aradaki fark eşitlendi; İngiliz Devrimi, juste mlllleu 
ile ve iki partili sistemin yaratılması ile sonuçlandı. Oysa 
Fransız Devrimi tamamlanmadı ve Almanya'nın felsefi, 
İngiltere'nin toplumsal devrimlerinin de gerçekleştirmek 
zorunda olduğu şeyleri gerçekleştirmeden de tamamla
namaz. Dolayısıyla Ingllizlerin ulusal karakteri hem Al- 
manlann hem de Fransızlannkinden farklıdır. (...) Ingil
tere'nin eylemleri birbirinden bağımsız olarak varolan 
bireylerin eylemleridir - birbirinden kopuk atomların ha
reketi. Bu bireyler çok seyrek bir bütün olarak davrandı
lar; böyle davrandıklarında bile bunu bireysel güdüler
den ötürü yaptılar. Bu bireysel güdülerin kendi araların
da biriikten yoksunluğu, bugün topluma egemen olan 
evrensel sefalette ve toplumun mutlak çözülmüşlüğün
de günışığına çıkmıştır.

Başka bir deyişle, yalnızca Ingiltere'nin toplumsal bir
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tarihi vardır. Yalnızca İngiltere'de, bilinçli olarak evren
sel ilkeler adına hareket etmeksizin, birey olarak birey
ler ulusal gelişmeyi ilerletmiş ve sonuçlanmasına yak
laştırmıştır. Yalnızca burada bireyler çıkarları uğruna, 
kitle halinde harekete geçmişlerdir; yalnızca burada il
keler, tarihi etkileyebilmeden önce çıkarlara dönüşmüş
tür. •

Tom Paine'den M ahkem eye

Ekim 1794’te Hükümet Tom Paine'i tutuklamaya 
karar verdi. Ancak dostları aracılığıyla 

tutuklanacağını haber alan Paine Fransa'ya kaçtı 
ve oradan gıyaben yargılanacağı mahkemeye bir 
mektup yazdı. Paris, 11 Aralık, Cumhuriyet'in 1.

Yılı

İçinde yaşadığımız zamanlar, beyfendi, dava açmakla 
oynanmayacak kadar ciddi zamanlar. (...) Burada, daha 
bir yıl önce kendisini, şimdi İngiltere'deki herhangi bir

Üstte: Edmund Burke, Fransız Devrimi'ne kadar ilerici 
ve liberal bir milletvekili olarak tanınırdı. Kraliyetin 
yetkilerinin sınırlandırılması için çalışmış, Amerikan 
Bağımsızlık Savaşı'nı desteklemişti. Ancak Fransız 

Devrimi üzerine yazdığı Reflections on the Revolution 
in France'de (Fransa'daki Devrim Üzerine Düşünceler) 
geliştirdiği devrim eleştirisiyle, modern muhafazakârlığın 

önde gelen teorisyeniennden biri oldu.
Altta: Tom Paine-, İnsan Haklan'm Burke'ün kitabına 
cevaben yazdı. Aralanndaki polemik kısa zamanda, 
entelektüel tartışma boyutlarını aştı; Burke verdiği 
cevapta sorunun emniyet görevlileri tarafından ele 

alınması gerektiğini ifade etti.

yargıç, jüri üyesi ya da savcının hissettiği kadar emin 
ellerde hisseden insanlann başına gelen ürkütücü ör
neklerin, sizin konumunuzdaki insanların zihninde ağır
lıklı bir yer tutması gerekir. İngiltere hükümetinin, hükü
metler varolmaya başladığından beri kurulmuş olan en 
mükemmel sahtekârlık ve yolsuzluk yuvası olduğu, ya
bancısı olamayacağınız bir şeydir. (...) •

Yazışma Dem ekieri'n in  
Toplantıları

Bütün şehirlerde Yazışma Dernekleri, işçilerin, 
zanaatkârlann zaten normal sosyal mekânları olan 

kahvelerde ve içkievlerinde (pub) yapılırdı. Bu 
toplantıların nasıl yapıldığı hakkındaki yorumlar, 
yorumu yapanın kimliğine bağlı olarak, muhtelif. 
Aşağıdaki tanıklık, Jakoben önderliğin en ılımlı 

üyelerinden biri olan Francis Place’ın.

Haftalık toplantılarda benimsediğimiz yöntem çoğun
lukla şöyle olurdu. Oturum başkanı (herices sırayla baş
kan olurdu) bir kitap okurdu ve ordakiler okunanlar 
hakkında yorum yapmaya davet edilirdi ve bunun üzeri
ne isteyen herkes sırayla, yerinden kalkmadan yorum 
yapardı. Sonra başka bir bölüm okunur yeni bir davet 
çıkarılırdı. Sonra geri kalan okunur ve üçüncü kez yo
rum çağrısı yapılırdı; o zaman daha önceki kereler ko
nuşmamış olanların konuşması beklenirdi. Sonra genel 
bir tartışma olurdu.

Dernek'In ahlaki etkileri gerçekten çok büyüktü. İn
sanları, vakitlerini pub'larda harcamaktansa kitap oku
maya teşvik etti. Onlara düşünmeyi, kendi kendilerine 
saygı göstermeyi, çocuklarını eğitmek isteğini öğretti. 
Onlann kendileri hakkındaki kanılannın yükselmesini 
sağladı.

Aşağıdaki betimleme ise dernek içerisinde
“ Yurttaş Groves'' diye tanınan bir casusun
Haziran 1794’te hükümete yazdığı bir rapordan.

V

Aralannda namuslu zanaatkârtara benzeyenleri var. 
Bunların yetenekleri güçlü fakat işlenmemiş, cesur fa
kat temkinliler. Bu tarife uyanlar az sayıda. Daha aşağı 
sınıftan oldukları anlaşılan başkalan da var - kuşkusuz 
çıraklar. Hiçbir yetenekleri olmadıkları ve hiçbir şey söy
lemedikleri halde kararii görünüyoriar. Son olarak -ve 
en çok sayıda olanlar da bunlar- toplumun en aşağı 
sınıflanndan olanlar var. Çok azının kılık kıyafeti rabıtalı; 
çoğu pis paçavralar içerisinde birtakım serseriler. Öyle 
ki, yanlarına oturmak İçin bile, iyi eğitim görmüş herke
sin sahip olması gereken o doğuştan vakarın kontrol 
altına alması gerekiyor. Bunlar şiddete, karmaşa ye anar
şiye yönelik her şeyi benimsemeye yatkın gözüküyor. •

İng iliz  Jakobenleri ve 
fransızlar

JOHN THELWALL

Bir ipek dokumacısının oğlu olan John Thelwaal 
İngiliz Jakobenlerinin entelektüel önderlerinden 

biriydi. Aşağıdaki satırlar yazıldığında İngiltere ile 
devrimci Fransa savaş halindeydi.

Fransız Oevrimi'ni şanlı bulduğum nokta şurası: Dev
rimin ilkesi olarak, eski kötülüklerin, eski olmakla erde
me dönüşmediğinin... insanın hiçbir kural ya da törenin 
onu yoksun bırakamayacağı hakları olduğunun... dü
şüncenin özgür olması gerektiğinin... akıl sahibi yaratık
ların bu aklı kullanmaya haklan olduğunun... bir toplum
sal zümrenin, kaç yıllık bir yağmadan sorumlu olurlarsa 
olsunlar, cemaatin diğer kesimlerini baskı altında tutup 
talan etmeye hakkı olmadığının savunulup propaganda
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sının yapılması. Hayran olduklarım bu ilkelerdir ve bun
lardan ötürü, bütün aşırılıklarına karşın Fransız Devrimi 
karşısında coşku duyuyorum. (...)

Fransa'daki aşırılıklar ve şiddet, devrimin yeni öğreti
lerinin sonuçları değil, eski despotizmden türeyen yol
suzlukların, kuşkuların, intikam mayasının sonuçlarıdır. 
(...)

Robespierre yoksullar arasındaki popülerliğini sürdü
rebilmek için adil olmayan bir biçimde zenginlere baskı 
uyguladı. Pitt, zenginler arasındaki popülerliğini sürdü
rebilmek için yoksullan ihmal ettiği, savaşlanyla ve ver
gilerle onlara baskı uyguladı... Robespierre  özgür bir 
anayasa kurdu ve ona ters düşecek bir şekilde tiranlık 
etti. Pitt, başka bir özgür anayasaya övgüler düzüyor 
ve bütün maddelerini ayaklar altında çiğniyor.

Jakobert terimini duraksamadan kabul ediyorum: 1) 
Bize bir damga gibi düşmanlanmız tarafından vurulduğu 
İçin. 2) Her ne kadar kanlı şiddetlerinden nefret ediyor
sam da, merhum Jakobenlerin ilkeleri şimdiye kadar 
karşılaştıklanm içinde benim aklıma ve insan doğası hak- 
kındaki düşüncelerime en çok uyanlar olduğu İçin... 
Jakobenizm terimini G otik o to rite  ve ilke le r üzerine ku
rulmamış geniş ve kuşatıcı b ir  reform  s istem i anlamında 
kullanıyorum. •

İdam Öncesi Konuşması
RICHARD PARKER

Richard Parker, Nore ve Spithead’deki bahriyeliler 
ayaklanmasının önderlerinden biriydi. Ayaklanma

bastırıldıktan sonra 28 kişi ile birlikte idam edildi.
Aşağıdaki sözler, asılmadan önce söylediklerinden 

bazılarıdır.

Kendinizi aşağı sınıfların kuyrukçusu haline getirme
meyi hiç unutmayın çünkü onlar korkak, bencil ve nan
kördüler; en ufak bir sorun onlan ürkütür ve dün haklan- 
nın savunucu olarak yücelttikleri kişiyi, ertesi gün dara- 
ğacına çıkarmaktan bir beis duymazlar. Size bunian 
yüreğim sızlayarak söylüyorum ama bunian ben kendim 
deneyimlerimle doğruladım ve birazdan da sözlerimin 
bir örneği olacağım. (...)

Ben de İnsanî tutkulara tabîylm. Bunlann içinde en 
soylusu, İnsanî tasaların her türüne karşı müşfik bir 
duyarlılık göstermektir. Bu şekilde etkilendiğimde, hem
cinslerimin en iyilerinden bazıianna, en kötü bazılan 
tarafından zalimce davranıimasına karşı nasıl kayıtsız 
kalabilirdim!? (...) İnsanlık davasının bir şehidi olarak 
ölüyorum. •

Siyasal Radikalizmden  
Toplumsal Radikalizme

THOMAS SPENCE

Yazışma Demekieri'nin 1798'deki yenilgisinden 
sonra, üyelerin bir kısmı bir ayaklanma başlatmak 
umuduyla gizli örgütler kurdular. Spence, Ingiliz 
Jakobenlerinin özellikle bu kanadı tarafından çok 

sık okunan teorisyenlerinden biriydi.

Yalnızca kişisel ve kalıtımsal efendiliği değil, bunlann 
nedenini de ortadan kaldırmalıyız. Bu neden de toprağın 
özel mülkiyetidir.

Kamu zihni bir kez benim küçük denemelerim tarafın
dan bu fikre hazırlandıktan sonra, yapılacak tek şey 
bir takım Kilise Bölgelerinin toprağın kendilerine ait 
olduğunu ilan etmeleri ve bir bölgesel delegeler Kon
vansiyonu oluşturmalarıdır. Komşj kilise bölgeleri de
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REWARD.
T h e  t r u s t e e s  o f thv  C H A R I T I E S  in 
D E D II A M , lıa^hiic r(>ci‘iv(Mİ Iıttormatioıı, 
that a most sraıuhiloııs and dis^ııstiıii;- Letter 
has boru Koııt to the Rev. W . 31. I l i ' i u . o c K »  
Lecturer o f that Parish , T I I R E A T E M X G  
him, and the Pren»is<>s in his Oeeiipation, with

DESTRUCTION,
it» illlilii-'J i. 1,3

Fifty Pounds
T O  A > \  IM iR S O .X  

who «ill give sHch Information as shall ensure 
the C O W IC T IO N  o f the W R I T E R  o f the 
above-mentioned Letter.

Dar.

LIstts: Kaptan Swing ayaklanmalarının kırda yarattığı 
paniğin b ir sembolü: İlan, Swing mektuplarından 

birinin yazarının ele geçmesine yolaçacak bilgiyi temin 
eden kişiye 50 poundluk ödül vaat ediyor.

Altta; Kaptan Swing ayaklanmalarından sonra ambar 
yakmak, Luddist hareketlerde olduğu gibi idamla 

değilse de, sürgün ve uzun hapislerle 
cezalandırılabilecek b ir suç olarak tanımlandı. Resimde 

ambar yakmış olmanın çilesini çekmekte olan b ir 
köylü görülüyor.

onlan izleyecek ve kendi delegelerini yollayacaktır ve 
böylelikle bir anda, bütün hayatiyeti içersinde bir Yeni 
Cumhuriyet doğmuş olacaktır. Savaşın güç ve kaynak
lan bu şekilde bir anda halkın ellerine geçmiş olacak, 
halkın tiranlan ise zayıf ve zararsız bir hale geleceklerdir.

Ve iktdarlannın kaynağı olan gelir ve topraklanndan 
edilmiş olduklan için de, bu iktidar bir daha asla bizim 
Özgürlük Tapınağımızı yıkmak üzere büyüyemeyecek- 
tir. (...)

İnsanlar ev hayatına ait sorunlarını çözemediği süre
ce, hükümet refçrmlannın ya da kamusal haksızlıkların 
giderilmesinin ne anlamı var. Bu ülkede boşanma soru
nu öylesine duygusal bir biçimde ele alınıyor kİ, bir 
devrim anında parçalanacak İlk şeyin bekaret zan olaca
ğı ve aile sorunlannın hemen Aşk Tannsı'na devredile
ceği düşünülüyor. Gerçi AşkTannsı biraz kaprisli olabi
lir ama Yaradan kadar katı bir gardiyan değildir. •

K ra l Ludd'un M ektupları

Farklı ei yazıları ile yazılmış bu mektupların imla 
ve gramerleri çoğunlukla çok bozuktur.

Beyfendi,

Bize şimdi bildirildi ki, siz o tiksindirici Kırkma tezgâh
larından birinin sahibisiniz; Şunu kaydediniz ki, hafta 
sonuna kadar makinelerinizi kaldırmazsanız teğmenle
rimden birini en az 300 İnsanla birlikte yollayacağım 
...ve onlardan'herhangi birine ateş açmak küstahlığını 
gösterirseniz adamlanma sizi öldürme emri verilmiştir.

Bütün beyfendiler. Ned Ludd iyi dileklerini sunar ve 
Ordusunu desteklemek için üç beş kuruş vereceğinizi 
umar çünkü o kötü Tiezgâhian kırma sanatından iyi an
lar. Bunlara uyarsanız iyi olur yoksa sizi kendim ziyaret 
ederim. Edward Ludd. Silahianmızı bırakmayacağız, ta 
ki Avam Kamarası biz sıradan insanlara zarar veren 
makineleri yok edecek bir yasa çıkartıncaya ve makine 
kıraniann asılmasını bırakıncaya kadar. Ama biz. Biz 
artık dilemiyoruz -o yetmez- döğüşmek zorunlu.

Haksızlığı Giderenler Ordusu tarafından İmzalanmış
tır.

Ned Ludd Katip

İnsani adalet uğruna eğer o konfeksiyon makinelerini 
yedi günün sının içersinde kaldırmazsan, fabrikanın çok 
kesin olarak yakılacağını haber vermemizi görev biliyo
ruz. Arzumuz sana en ufak bir zarar vermek değil ama 
hem Konfeksiyon makinelerini hem de Buharlı Tezgâh
ları yok etmeye tamamen kararlıyız. •

Kaptan Swing'in M ektupları

Aralarında yaklaşık 20 yıllık bir fark olmasına 
rağmen, bu mektuplarla Kral Ludd’unkiler 

arasında çarpıcı bir benzerlik vardır.

Bunu siz, beylere, makinelerinizi kaldırmaz ve yoksul 
adamların ücretlerini arttırmaz, bekâriann günlüğünü 
iki s h illin g ’e, eviilerinkini iki sh illing  altı pence’s çıkar
mazsanız başınıza neler geleceğini bildirmek içindir yok
sa ambarlarınızı ve sizi de ambariannızia birlikte yakaca
ğız bu sonuncu nottur.

Kaptan Swing

Unutmayın ki, Kent'te razı gelmeyen herkesi ateşe 
verdiler ve sana da aynı şekilde davranacağız çünkü 
yoksullara, şimdiye kadar bakıldıklarından daha iyi bak
maya kararlı adamlanz çünkü halen hepsi açlıktan kınlı
yorlar o yüzden hasat makinelerini kaldır yoksa derhal 
Ateş ve Ekmek gelecek. Çünkü biz S bin kişiyiz ve 
durdurulmayacağız.

Bu seni, eğer doğrudan doğruya kendin hasat maki
nelerini imha etmediğin takdirde, bizim çabalanmızın 
başlayacağından haberdar etmek içindir. Herkes adına.

Swing. •

Londra'da Taşralı Bir Is fi
CHARLES NEWHAM

Aşağıdaki 19. yüzyılın başından bugüne kalabilmiş 
nadir otobiyografilerden birinden alınmış bir 

tıölüm. Charles Newham taşradan Londra'ya 
gelmiş bir İşçidir.

1817’nfn 20 Kasım’ında, alet çantamı yüklenip şehre 
gelişimin ertesi günü, kendimi haftalığı bir pound olan 
bir işte buldum. İyi ellerde olduğum için mutluydum. 
Üstelik yakında değerimin artacağından da emindim.
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Carlton House'un önündeki Pall Mall boyunca, üzerin
de gazla yanan lambaların bulunduğu sütunlar arasında 
uzanan bir bölme vardı. Bunlann bu amaçla kullanılan 
ilk lambalar olduğundan eminim. O zamanlar çok az 
sayıda olan bu caddeler gazla aydınlatılırdı. Londra’nın 
cadde ve dükkânlarındaki, gazla çalışan lambaların ver
diği etkiyle, “ karanlığı görülebilir kılan" eski yağ lamba- 
iannın etkisi arasındaki farkı kafada canlandırmak, bun
lan hiç görmemiş biri için hayli güç bir iştir. “ Kral 
Georg”un ülkede olup olmadığmı bu lambalardan anla
mak mümkündü. Eğer lambaların hepsi yanıyorsa, ülke
de demekti, yok “ değir'se her iki lambadan biri yanardı. 
Zanaatkâriarın işlerine, öğleyin eve gidip yemek yiyebi
lecekleri kadar yakın bir yerde oturmalan her zaman 
tavsiyeye şayandır. Bu, yalnızca rahatlık ve ekonomik 
kolaylıklar sağladığı için değil, aynı zamanda pubların 
çekiciliğinden uzak tuttuğu için de önemlidir. Aslında 
publara gitme konusunda kimse benim kadar istekli 
ve teşne değildir ama gene de Pimlico’dakl yeni pansi
yonumda rahatım o kadar yerindeydi ki, arasıra bile 
olsa oralara gitmek üzere evimi bırakıp da çıkamıyordum.

Ev sahiplerim Jennings'lerdi. Adam gençliğinden beri 
bir toptancı parfümeri dükkânında tezgâhtarlık yapıyor
du. Onu tanımlamak gerekirse, birkaç kelimeyle, onun 
kadar iyi bir insan tanımadığımı söyleyebilirim. Bayan 
Jennings ise soylu bir ailenin yanında aşçı olarak çalışı
yordu. Ayrıca gelirlerine katkı olsun diye, çamaşıra da 
giderdi. Bu arada benim ve sevdiği kiracılarının çama- 
şırlannı da yıkardı. Tıpkı kocası gibi, kadın da birisine 
zevk vereceğini veya yararı dokunacağını bildiği şeyleri 
yapmaktan haz duyardı. Çoğu kez sırf bana böyle bir 
şey sunmanın zevkini tatmak için, kendini ve olanakları
nı zorlayarak, kek, turta veya krema yapmasnı üzülerek 
izlerdim. (...)

Sir Robert Smiri<e'ün, Oxford Caddesi, Stratford Mey- 
danı’ndaki evine, bazı büyük değişiklikler ve eklemeler 
yapmak üzere gittiğimde, cezaevindeki işim yeni bitmiş
ti. Kısa bir süre önce evlenen Sir Smirke, yeni karısına, 
bundan sonra oturacağı evini göstermeden evvel, bura
sının mümkün olduğunca rahat hale gelmesini istiyor
du. Sir Robert bunun yanısıra bir de, Marylebone soka
ğının üzerinde bulunan müştemilatın arka tarafına yeni 
bir büro yaptınyordu. Çalışanların bir an önce binaya 
yerleşmeleri için, bana Uç mangalla bir miktar kömür 
verdi ve binada gün boyu ateş yakılmasını söyledi. Sir 
Robert binayı aslında sıcak hava borularıyla ısıtmaya 
niyetliydi, ancak bina bacasız yapılmıştı.

Kömür dumanı beni çok kötü yaptığından, içerideki 
hava temizlensin diye, pencerenin birini açmıştım. Sir 
Robert bunu farkedince, pencereyi kapatmamı söyledi. 
Ona kömürün beni nasıl etkilediğini anlatmaya çalıştım 
ama sanki bir heykelle konuşuyor gibiydim. Bütün bun
lara yalnızca şu cevabı verdi: "Eğer ısıyı pencereden 
dışan salacaksanız, hiç mangal koymayabilirim de; ayrı
ca hava don olduğundan, yeni badanalanm berbat olur.” 
Başka bir kelime daha etmeden odadan çıktı gitti, öyle 
görünüyordu ki, sıvalarına bir şey olmadıkça, bana ne 
olduğu umurunda değildi. Bununla beraber, ustabaşı 
geldiğinde, bu durumu anlatıp, bu koşullarda burada 
kalamayacağımı ifade ettim.

Bu, onu telaşlandırdı. Söylediğine göre Sir Rot>ert 
tuhaf bir adam olduğundan, işi bırakırsam kendisinin 
suçlanacağından korkuyordu. Yapılacak çok fazla iş kal
madığından, ustabaşı kalmamı istedi, ben de aptal gibi 
kabul ettim.

Birkaç gün daha kaldım, ama her geçen gün, her 
şey daha da kötüye gidiyordu. Sonunda bir gün, birden 
fenalaştım.

Dışan çıkmak için kapıya yöneldim, ama kapıyı aça- 
madan yere yığıldım. Kafamdaki bulanık bir hisle ağzımı 
kapının aralığına doğru uzattım. Bu durumda ne kadar 
kaldığımı hatıriamıyorum kendime geldiğimde buz gibi 
soğumuştum ve neredeyse cansız gibiydim.

Kapıyı açtım ve bu lanetli ölü evinden (çünkü az kalsın
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üstte: Yan sayfada çevirisi yayınianan Swing 
melduplarından iii<i... Eiyazısının, imlâ ve gramerden 

daha düzgün olduğu dikkati çekiyor. Altta: Swing 
ayaklanmaları tarım işçilerinin yanısıra, toprak kiralarını 
ve kilise vergilerini de hedef alıyordu. Bu yüzden, bu 
kira ve vergilerin yükü altında ezilen orta köylülerin 
de, sadece ayaklanmaya destek olmak üzere, kendi 
makinalannın tahribatına b ilfiil katılıyorlardı. Resim, 

toprak sahibine yıllık kiralarını ödeyen yoksul köylüleri 
gösteriyor.

gerçekten de öyle olacaktı) uzaklaştım. Kâh sendeleye
rek kâh kapı ve duvariara dayanarak ve İki saatten fazla 
bir süre bu sıkıntı ve acıyla boğuşarak, bir daha asla 
böyle bir şey yaşamamak isteğiyle, yalpalaya yalpalaya 
pansiyonuma geldim. (...)

Bayan Jennings'ten o eski, pirinç ısıtma tepsisiyle 
yatağımı ısıtmasını ve bana sıcak bir şerbet hazıriaması- 
nı rica ettim. BIrilerinin yardımıyla battaniyelere iyice 
sarınıp, sıcak bir yatakta yatar hale gelene kadar, ev 
kısa bir süre için birbirine girdi. Doktor geldiğinde, beni 
acılar İçinde buldu. Öylesine ter içinde kalmıştım ki 
pijamalanmı sıksam su çıkabilirdi.

Doktor, uyguladığım yöntemlerle kendi hayatımı kur
tardığımdan şüphem olmaması gerektiğini söyledi. Ge
ne de kendimi toplamam için zamana ihtiyacım olduğu
nu söyleyerek birkaç ilaç yazdı.-

Onbeş gün sonra, o zamana kadar birisinin getirtilip 
işin bitirilmiş olacağını sanarak ustabaşına gittim. Ama 
böyle olmamıştı. Ustabaşı, nazik ve saygılı Sir Robert'ı 
hastalığımdan haberdar edip benim yerime başkasının 
alınması yolundaki niyetini belirttiğinde. Sir Robert’ın 
işyerinde yabancı adamlar görmekten hoşlanmadığını 
söyleyerek, işi bitirebilecek kadar iyileşmemi beklemeyi 
uygun bulduğunu duyduğunda çok şaşırmıştı.

Sir Robert gelip de hayalete döndüğümü görerek, 
pencerelerden birini açmamı söylediğinde, çalışmaya 
başlayalı çok olmamıştı. Teşekkür ettim ve buna daha 
evvel İzin vermediği İçin, onu kızdırmaktan korkarak 
bunu yapmaktan kaçınmış olduğumu söyledim. Sözleri
mi, kömür dumanı soluduğum bir yerde çalışmaktan, 
tehlikeli biçimde hastalanıp 15 gün yattığımı ve çalışa
maz hale geldiğimi söyleyerek bitirdim. Bunları söyleyiş 
tarzımda kindar bir taraf bulup bulunmadığını bilmiyo
rum ama galiba da vardı.

Her neyse, ustabaşı gelir gelmez Sir Robert’a gitmesi 
istendi. Onun yanından çıkıp bana geldiğinde. Sir Ro
bert’a küstahlık yapmış olduğumu ima etti.

Orada kalarak İşimi tamamladım. Ama bir daha asla 
o eski sağlığıma kavuşamadım. Bu büyük insanın, beni 
küstahlığıma binaen işten atmak yerine, bana doktorun 
vizite ücretini ödeyebilmem için bir banknot hediye et
mek gibi şerefli bir davranışta bulunuşunu hep saygıyla 
andım. •

Zan aa tkarla r Grevi
ALLEN DAVENPORT

NapolĞon savaşları boyunca İngiltere’deki çeşitli 
işkollarında çalışan kalfa ve ustalar bir 

proleterleşme sürecine girdiler. Davenport’un 
aniaıısı bu sürecin bir işkolunda, kunduracılıkta, 

nasıl yaşandığını gösteriyor.

Ur. Rainbridge İçin 1S10 yılında çalışmaya başladım 
ve ilk kez bir işlik toplantısına katılmam orada oldu, 
çünkü daha önce çalıştığım işliklerin hiçbirinin, belki 
de çok önemsiz görüldüklerinden, herhangi bir toplan
tıyla ilgisi yoktu... Kadınların adamlarının yani kadın 
ayakkabısı yapan işçilerin beşinci şubesinin üyeleri ta
rafından gayet hoş karşılandım... ve kısa bir zaman 
içinde delege seçildim. Üyeliğimin başladığı 1813 yılın
dan sonra, kadınların adamları hem üye sayısı bakımın
dan büyük bir güç kazandı, hem de parasal imkanları 
hatırı sayılır ölçüde arttı. Bir süre için Londra’da ondört 
şubemiz oldu; ayrıca düzenli bir yazışma aracılığıyla 
da, krallığın önemli bütün şehir ve kasabalarındaki işlik
lerle birliğimizi sürdürüyorduk. Ama bu sırada Işkolu- 
muz, illegal bir adamı çalıştıran ve işten çıkarmayı da 
reddeden bir ustaya karşı bir dava açtı. Dava, kraliyet 
avukatlarından birinin yardımıyla, İşlikten İki zeki arka
daş tarafından yürütüldü. Davayı kazandık gerçi ama 
bunlar işkoluna yüz pound'a mal oldu, üstelik de bu 
para sokağa atılmış oldu çünkü davadan kısa bir süre 
sonra Elisabeth’in herhangi bir ustanın kalfalık etmemiş 
birini çalıştırmasını yasaklayan yasası kaldırıldı ve işko
lu herkese açıldı. 1813 yılında işkolu ayrıntılı bir fiyatlar 
listesi İçeren bir dizi talep için greve gitti. Adamlann 
bütün talepleri karşılandı ve rahat rahat işimizin başına 
döndük. Ama son grevin başarısından başı dönmüş 
olan üyelerden ele avuca gelmez olan bazıları, birkaç 
hafta sonra yeni bir grev başlatma çılgınlığını önerdiler. 
Bu cüretkârlık işkolunda bir krize yol açtı; o zamana 
kadar dernekleri olmayan ve birbirierinin yabancısı olan 
ustalar, bir demek kurdular ve böyle tamamen örgütlen
miş olarak greve direndiler. Adamlar yenildi ve rüzgâra 
savruldu ve yüzlerce adam, kadın ve çocuk o kış en 
feci yoksunluklara katlandı. Bence adamların gücünün 
azalması ve usta kunduracıların despotizmi bu ölümcül 
grevle biriikte başlamıştır. •
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Sermaye ve İsgötü

1834 yılından, daha sonra Chartist sempatizanı 
olacal< Richard Oastler pariamento adına el 

dokumacılarının durumunu araştırdı. Konuştuğu 
dokumacılardan biri ücretlerin serbest piyasada 

belirlenmesi hakkında ne düşündüğü sorusuna şu 
cevabı verdi.

Sermaye ve işgücü {labour) denen şeyler arasında 

en ufak bir benzerlik yoktur. Sermayeyi işgücünün ürün
lerinin birikmesinden başka bir şey olarak anlayamam... 
İşgücü dalma, satacak başka bir şeyleri olmayan ve 
dolayısıyla kendisinden derhal vazgeçmek zorunda olan
lar tarafından piyasaya çıkarılır. Bugün sarfedebllece- 
ğim işgücünü, sermayedarı taklit edip, düşük bir fiyat 
verildiği için harcamayacak olsam onu bir şişede sakla
yabilir miyim? Tuzlayabilir miyim? Sermaye ve işgücü 
arasındaki bu iki fark (yani işgücünün dalma yoksullar 
tarafından satılması ve daima zenginler tarafından satın 
alınması ve işgücünün saklanamazlığı, her an satılmak, 
her an yitirilmek zorunda olması) beni, sermaye ile işgü
cünün hiçbir zaman adaletle aynı yasalara tâbt kılınama
yacağına ikna etmek için yeterli.

Bu sözleri söyleyen dokumacı çok geçmeden 
dokumacılığı bırakarak hamal olarak iş aramaya 

başladı ve bulamadı. Ama o ve onun gibiler 
komite adına araştırmaları sürdürenlerden Richard 

Oastler’ı ikna etmeyi başarmıştı. Parlamento 
önünde yaptığı konuşmada, Oastler serbest 
ticarete karşı devlet müdahalesini savundu:

Oastler-, Emek zamanı kısaltılman ve hükümet, ücret
lerin nasıl düzenleneceğini belirlemek için, ustalar ve 
adamlan tarafından seçilecek bir heyet oluşturmalı.

Soru: Emeğin özgürlüğüne nihayet mİ vermek istlyor- 
iunuz?

Cevap: Cinayet özgürlüğüne ve işçileri güçlerinin öte- 
linde istihdam etme özgürlüğüne nihayet vermek Istl- 
irorum; yoksul insanların adil ve makul bir çalışma ile 
yi bir hayat sürmelerini önleyen her şeye nihayet ver- 
n3k isterdim; İnsan hayatını tahrip ettikleri İçin bütün 
>unlara nihayet vermek isterdim.

Soru: istediğiniz sonucu doğururlar mıydı?

Cevap: Bugünkü emek özgürlüğünün sonuçlannın yok- 
iulluk, sefalet ve ölüm olduğuna eminim.

Soru; Fiyatları hatın sayılır ölçüde yükselttiğinizi dü- 
fünün; ya ürünleri İhraç edemezseniz?

Cevap: Burada kullanırız.

Soru: O kadar da çok kullanamazsınız, değil mi?

Cevap: Üç katı daha fazlasını, hatta daha da fazİMinı 
çullanırız, çünkü o zaman işçilere daha çok ücret verill- 
ror, onlar da daha fazla tüketiyor olacaktır. Sermayedar- 
ar ürünleri kullanmıyor ve yanlışlık da burada... Ücret- 
er daha yüksek olsaydı, İşçi de kendi kendine giylnebl- 
ir, kendi kendini besleyebilir durumda olurdu... Eninde 
sonunda, tarımsal ve mamul ürünlerin büyük tüketicisi 
lennayedarlar değil onlardır, çünkü serveti ne kadar çok 
ılursa olsun, büyük bir sermayedar belli bir anda ancak 
ek bir palto giyebilir, aynı anda çift palto giydiği anlar, 
)lsa olsa, çok seyrektir; ama şimdi tek bir palto alama- 
fan 1000 işçinin 1000 palto alacak duruma getirilmesi, 
[uşkusuz ticaret hacmini arttıracaktır... Çıkarılan yasa- 
ar zaten hep İnsanlann özgürlüğüne müdahale eder; hır- 
ıızlığa karşı bir yasa çıkartıyorsunuz, İşte size özgürlü- 
je bir müdahale; cinayete karşı bir yasa çıkartıyorsunuz, 
;te size başka bir müdahale. •

Clstte: Shelley'in resminin ilham Itaynağı olan Peterloo 
l<atliamı. Sözl<onusu lotliam da, genellilde toprak sahibi 

ailelerden gelen gönüllü Yeomanry subaylarının 
vahşeti l<arşısında, profesyonel süvariler (Hussar 

birlikleri) dahi dehşete düşmüş, onlan dizginlemeye 
çalışmışlardı. Altta: Shelley'in şiirinde sözü geçen, 

zamanın Parlamento Başkanı Lord Castiereagh.

Anarşi Geçiyor
PERCY BYSSHE SHELLEY

Napoleon savaşlarının sonu, beklenen refahı 
getirmeyince, şehirlerde giderek artan bir 

hoşnutsuzluk ve eylemliliğin doğmasına yol açtı.
Bu eylemliliğin doruk noktası, Manchester’da 
düzenlenen büyük bir mitingdi. Ancak sükûnet 

içinde geçen mitinge özelllikle gönüllü Yeomanry 
mensuplarının ağırlıklı bir yer tuttuğu süvariler 

s&l'Jırdı; 11 kişi öldü, 400'den fazla insan 
yaralandı. Tarihe Peterloo Katliamı diye geçen bu 

olay hakkında, kayınpederi Godwin’in anarşist 
görüşlerine yatkınlık duyan Shelley bu olay 

üzerine bir şiir yazdı. Şiirin sunduğumuz çevirisi 
Yılmaz Öner tarafından yapılmıştır.

II Gördüm, CİNAYET'i gördüm; Önümden geçti 
Gördüm yüzünü Castlereagh’nin yüzüydü 
Gözleri sakin, zulüm örtülü
Dokuz domuz köpek ardından leş izindeydi

III Bir çift insan yüreği çıkardı cebinden 
Fırlattı önlerine itlerin
dokuzu birden keyiflendi dokuz köpeğin

IV Derken OÜZENBAZ’ı gördüm 
Yakınması tıkınması
Hele hele gerdan kıvırması
Haspanın bir kürkü eksik
Bir de don giydi mi kıçına; Sanki Lord

Eldedon
V Peşinden çocuklar koşuşurdu 

Gariban babası çocuk dostu muydu?!
Ağlar ağlar da sanırdınız
Abu Hayat akar gözlerinden:
Vururdu çocuklara, vururdu beyinlerinden.

VI Bir elinde İncil
Bir elinde karanlığın körü 
Adı Sidmouth
Önümden timsah sırtında seğirtti İKİYÜZLÜ 
Herif hem puşt hem hükümet.

VIII Sonunda baktım ANARŞİ hazretleri:
Kıratının sırtında, eli satırında 
karanlıktan fırlayan hortlak melaikeydi yanında. 
Sapsarı dudaklarında kan ve yine kandı!

IX Kraldı, kralın tacı vardı kafasında 
Pırıl pırıl asası avucunda 
Ve alnındaki kanlı yazgısıyla 
Haykırıyordu: Allahın da benim, kanun da,

kralın da!

XIII Köy demeden kent demeden
Denizden denizlere koşturan çeteler 
Ne çıkarsa önlerine çiğneyip geçen 
Ve de hiç rahatsız edilmeden 
Dayandılar kapılarına Londranın

XVI Ey, güçlüler güçlüsül
Manitamız t)oi, gücümüz yok 
Kılıcımız paslı kesemiz boş 
Allah gönderdi seni, ver artık bize. Ver! 
Kan, şöhret, paradan haber ver!
Nasıl da özlemişiz seni!

XIX Derken, millete milyonlara mal olmuş bir evlat
gibi

Sırıttı herkese tek tek 
Saygıyla eğildi Anarşi

XX Biliyordu: Biliyordu ki sarayları 
Asası, tacı, tasması krallarımızın 
Hele altın İşlemeli fistanları 
Hukuken kendisinindl.

XXXVIII Uyan, uykusundan nasıl uyanırsa aslan 
Uyanır da bir değil on değil, binlercesi 
Nasıl kırars' zincirlerini homurtuylan 
Parçala şu heyulayı sırtına oturan 
Onlar ki azınlıkta sîzler yığın yığın.

XXXIX Gör! Sen o zaman gör özgürlüğü.
Kölelikten başkasını görmedin
Köle dendi mi sana
Kuyruk sallaman yok mu, hani!

XL Hani, çalışmak
Sağ çıkayım diye yarına
Kanı donmuş canını zorbaya satmak, var ya!
İşte o, o kölelik işte!

XLI Tezgah pulluk kılıç ve kürek 
Ve sen ki yaratılmış olasın 
Her türlü âletle başetmek için 
Niçin kefil olasın canına, midesine efendinin? 
Bu, bu kölelik işte!

XLIII Zenginlerin tıkınıp tıkınıp
Ve ayaklarını koklamaya alışık obur 
Yalak köpeklerine attıklarını 
Koklamak işte o artıkları:
İşte bu, kölelik değil de ne?l



Emekei S ınıflara M esai
ROBERT OW EN

Robert Owen'in 1817’de dini eleştirmeye 
başlaması, egemen sınıflar içindeki desteğini hızla 
yitirmesine yol açtı. 1819'da yazdığı bu metinde 
Owen'in. kooperatifçi ütopyasını gerçekleştirmek 

üzere işçilere yönelmeye başladığı gözleniyor.

Avrupa ve Amerika’daki birçok gerçek entelektüel, 
kamuoyu önünde açıkça tavır almaya çağrılmaları üzeri
ne, insanlığın yönetimiyle ilgili yeni sistemin önkoşulları 
olarak tanımladıklarımın doğru olduğunu susarak ikrar 
ettiler. Şimdiye dek ne bu ülkede ne de yurtdış’nda, 
teori ve pratik üzerine, insanları yönetmek veya onların 
karakterlerini oluşturmak üzerine biraz bilgi sahibi olan 
hiç kimse, New View o f S ocie ty ’de (Topluma Yeni Ba
kış) ortaya konulan ilkelerin bir tekinin bile yanlış oldu
ğunu kanıtlamaya yeltenmedi. Biraz incelenince bu ilke
lerin karşı çıkılması olanaksız doğa yasaları olduğu kav-

Şimdiye kadar bütün insanlar çocukluklarından itiba
ren, sanki başka görüşleri doğru imişcesine düşünmeye 
ve davranmaya zoriandılar. İnsanlığın küçük bir kesimi
nin bile, bugün teoride doğru oldukları kabul edilmek 
zorunda kalınan ilkelere uygun koşullarda yaşadıklarını 
görmediler. Bu deneyimlerinden hareketle doğal olarak, 
“Yeni Sistem’’in ilkelerinin, doğruluğu açıkça kanıtla
nabilmesine rağmen, pratiğe uygulanamayacağını dü
şünüyorlar. Fakat bu, yalnızca, bu sonuca varanların 
hepsinin, ortaya konulan ilkeleri yararlı bir pratiğe uygu
lama yeteneğinde olmadığını gösteriyor. Ve yeterince 
kesin bir karara varmayı sağlayacak gerçek verilere sa
hip olmaksızın böylesi acele kararlara varanların hepsi, 
büyük bilimsel buluşların açıklanmasından önce de bun
lar üzerine keyfî iddialarda bulunmuşlardı. Tek bir insa
na, buhar yardımıyla bin insanın yaptığı işi yapma olana
ğını sağlayan modern bir buluş olduğunu unutmuş gö
rünüyorlar. Bu kuşkucular, Kopernik sisteminin gerçek
lerinden haberdar olsalardı, acaba insanlığın ileriemesi 
üzerine ne düşünürlerdi?

Fakat bırakalım onlar, gerçekler kuşkularını yenene 
kadar, bilgece bir görünümle perdelenmiş melankolik 
hayallerine dalsınlar. Olanaksız saydıkları güzel düzenin 
gelişmesinin basitliğini hayretle izleyecekleri zaman ya
kındır.

Ne var ki, hem sizlê r hem de -en aşağıdan en yukanya- 
bütün sınıflar tarafından özlenen bu değişimin gerçekle
şebilmesi için, önce muazzam bir engelin kaldırılması 
gerekiyor. Sizler ve diğerieri, çocukluktan itibaren, töre
leri, dilleri ve zihniyetleri sîzlerden farklı olan insanları 
aşağılamayı öğrendiniz. Hoşgörüsüzlükle dolduruldu
nuz ve konumları itibarıyla çıkarlarınızın önüne dikilen 
diğer insanlara karşı düşmanlık güdüyorsunuz. Herhan
gi birinin, yüreği sizin gerçek çıkarınıza olan duygularla 
dolu bulunanların gücü elinize verebilmesi için, önce 
bu düşmanlıklara son vermelisiniz. Kendinizi tanımayı 
öğrenmelisiniz, diğer insanların ne olduğunu ancak böyle 
öğrenebilirsiniz. O zaman, düşmanlıklar için bir neden 
bulunmadığını, hatta mevcut sistemin çarpıklıkları so
nucu size karşı en büyük baskıyı uygulayan en acımasız 
düşmanlarınızla aranızdaki düşmanlıkların bile nedensiz 
olduğunu açıkça göreceksiniz. Üzerlerinde asla denetim 
sahibi olmadığınız çok sayıda koşul, sizi bulunduğunuz 
konuma getirmiş, sizi şimdi olduğunuz kimliğe kavuş
turmuştur. Aynı şekilde birçok insan, gene denetleye- 
medikleri koşullardan ötürü düşmanlarınız ve size aman
sızca baskı uygulayanlar haline geliyoriar. Adil bir de- 
ğeriendirme yapacak olursak, bütün bu olanlarda ne 
onların sizden daha fazla sorumluluk sahibi olduğunu, 
ne de sizin onlardan daha suçlu olduğunuzu söyleyebili
riz. Ve onlar dışardan ne denli parlak görünürierse gö
rünsünler, çoğu kez koşullar onlara sizden daha büyük 
acılar çektirmektedir. Bunun için onların da, herkesin 
yararına yürüyecek olan değişimde en az sizin kadar

Üstte: Robert Owen'in kurduğu ilk kolektif 
köylerden New Lanark’taki pamuklu dokuma 

fabrikaları kompleksi. Üretim, dinlenme ve boş 
zamanlar için gereken mekanların tek bir işletme 

çevresinde toplandığı New , Lanark başarılı bir 
sanayi girişimi olmuştu. Ortada: Owen’in bizzat 

tasariadığı New Lanarl( genel yerleşim projesi, bir 
bakıma kır-kent çelişkisini de çözmeyi amaçlıyor.

Altta: Robert Owen.

çıkarı vardır. Ama siz, onların tarafında müthiş bir karşıt 
çıkar konumunun oluşmasına yolaçarsanız, bunun so
nucu, mevcut iki sınıfın da sefaleti anlamına gelecek 
ve ikisinin de iyiliğini geciktirecektir.

Şeylerin mevcut düzeni, bazı insanları, büyük değer
ler saymayı öğrendikleri iktidar, servet ve imtiyaz sahibi 
olma konumuna getirmiştir. Bu iktidarı, serveti ve imti
yazları kendiniz için koparmak için gösterdiğiniz büyük 
çaba, onların da size hep kuşkucu ve düşmanca duygu
larla bakacağının, -sizin durumunuzdaki göreli değişme 
ne olursa olsun- zenginlerle yoksullar arasındaki müca
delenin hep süreceğinin ve zayıfların iktidarı eline alan
lar tarafından hep ezileceğinin kanıtı değil mi? Durumu
nuzun iyileşmesinden önce, bu mantıksız ve yararsız 
kavganın bitmesi gerekir. Her iki tarafın ortal< çıkarına 
olan önlemler alınmalıdır. Düşmanlık ve çelişki sona 
erecek ve deneyimsizlere şimdi uygulanamaz görünen 
düzen, o zaman kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir. Ve 
bu değişim yaklaşmaktır, çünkü insanlık tarihinin şimdi
ye dek görmediği bir bunalım başlamıştır.

Yüzyılların deneyimi ortaya çıkarmıştır ki, “ insanlar, 
onları doğumlarından itibaren çevreleyen koşullar ne
deniyle mantıksız ve bu koşullarla sınırlanmış canlılar 
olmaya zorlanmakta; bunun sonucunda insanlar gerçe
ğe doğrudan doğruya aykırı koşullarda düşünmeye ve 
davranmaya zorianarak, hem kendilerinin hem insanlı
ğın mutluluğunu tahrip eden yollar tutmaktadırlar” .

Eğitim, insanı kendi cinsine karşı -matematiksel bir 
kanıt kesinliğiyle- iyi ve dost kılan, bütün insanları söz
cüğün en geniş ve olumlu anlamında iyilikseverler hali
ne getiren bir eğitim olmalıdır. Eğitim, diğer insanları 
mevcut kötülüklerden dolayı kınamanın ve onlara kız
manın salt budalalık ve mantıksızlık olduğunu ve bu 
duyguları besleyen görüşlerin, hepsi başlangıçta man
tıklı variıklar olarak yaratılan insanlann aklına gelmeme
si gerektiğini, insanların ruhuna kesin olarak işleyecektir.

İster yöneten olsun, ister yönetilen, ister zengin ister 
yoksul, eğitimli veya eğitimsiz, isterse iyi veya kötü, 
hiçbir insan doğumundaki koşullar dışında hiçbir şey 
tarafından belirlenmemiştir. (...) Eğer bu doğruyu gör
müyor ve anlamıyorsanız, ruhsal karanlığın ve fiziksel 
sefaletin derinliklerinden kurtulmanızın vakti daha gel
medi demektir. Fakat sanıyorum ki, artık ışık sizin için 
fazla göz kamaştırıcı değil, onu görebiliyorsunuz. Yıllar
ca adım adım, onu görebilmeniz için sizi hazırlamaya 
uğraştım. Ve insan doğası üzerine sahip olduğum dene
yimler beni yanıltmıyorsa, doğru, vaktinden önce ortaya 
çıkmaz.

Yüksek sınıflara, artık onların sözde imtiyazlarını kıs
kanmadığınızı söyleyebilirsiniz. Çünkü, onlarla mücade
leye girmeksizin, daha önceki koşulların ürünü olarak 
ellerine geçen imtiyazlara dokunmaksızın, sizin ve siz
den sonraki kuşakların yoksulluktan, bilgisizlikten ve 
şimdiye dek kurbanı olduğunuz sefaletin nice sonucun
dan kurtulmanızı sağlayacak olan yeni bir çıkar kavramı 
geliştireceksiniz. Ve bunu, herhangi bir başka sınıfın 
haklarıyla çelişkiye girmeden, ilerlemenize karşı düş
manca bir duygu uyandırmadan yapabileceksiniz. Ger
çek çıkarlarınızı kavrama yeteneğine bir kez erişince, 
yüksak sınıfların halen sahip olduğu sözümona imtiyaz
lara yönelik bir talebiniz olmayacak.

Onlara çocukluklarından itibaren, çok yanlış olarak, 
imtiyaz kabul edilen birtakım şeylere sahip oldukları 
için kendilerine çok büyük bir değer biçmeleri öğretilir; 
bu imtiyazların tek gerçek sonucu ise, onları zorunlu 
olarak diğer insanlara göre çok daha bağımlı ve yardıma 
muhtaç kılan koşullardır.

Beşikten itibaren, ihtiraslarını tamamen insan doğası 
için en önemli malları, büyük İnsanlık kitlesinden çal
mak için önlemler almaları için eğitilirler (bu nedenle 
kınamamızı değil, acımamızı hakederier) -sırt, onlar, in
sanlığın sayısal olarak son derece önemsiz bir bölümü, 
imtiyazlarıyla diğer insanlardan ayırdedilsinler diye.
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Bu saçma davranışın, bütün toplumda uyandırdığı duy
gular, dünyadaki bütün insanların zevl< ve ai<ıl açısın
dan, hayvanlar âleminin büyük bölümünden daha aşağı 
bir basamakta bulunmasına yolaçmaktadır. Bu duygu
lar, bilgisizlik ve çıkarcılıktır.

İmtiyazsız tabakalar arasında çok yaygın olan bir yan
lış anlamaya karşı sizi uyarmama izin verin. Bugün bü- 
tUn Avrupa’nın imtiyazlı sınıflarının sizi baskı altında 
tutmalannın nedeni, bu yanlış anlamanın kabul ettiği 
gibi bunu çok arzu etmeleri değil, rahat ve saygın yaşa
ma zevklerini güvenceleyen koşullan yitirme korkusu
dur. Ulaşmayı hedeflediğiniz iyileştirmelerin onlara ve
ya evlatlarına herhangi bir zarar vermeyi amaçlayıp he
saplamadığını, tersine, size yarayacak olan bu önlemle
rin esasında onların da yararı olması gerektiğini ve mut
laka da böyle olacağını anlamalarını sağlayın. Onlara, 
bu İyileştirmelerin onların mutluluğunu aldıkları ruhsal 
hazzı yükselteceğini söyleyin, planlanan düzeni gerçek
leştirebilmeniz için derhal onlann desteğini kazanırsı
nız. Bu sınıfın içinde saygın konumları olan birçok kişi
den, gerçekten sîzlerin durumunu iyileştirmek istedikle
rine dair kanıtlar duyduğumu öğrenmek, sizi rahatlata
caktır. Doğumlanyla birlikte geldikleri talihsiz konum
dan ötürü, size yarayacak ve kendi durumlarını da dü
zeltecek önlemleri kendileri düşünemiyorlar. Bu deği
şiklikler, pratikle ilgili adamlann işidir.

Eğer zihniniz bunları bir seferde almaya hazırsa, bu 
söylenenler yeterlidir. Daha fazlasını anlayacak durum
daysanız, onu da alacaksınız.

Efsanevi teorileri olan, fakat pratiğe dair bilgileri bu
lunmayan insanlann size söyleyeceklerini dikkate alma
yın. Birçoğu, bundan kuşkum yok, iyi niyetlidir. Fakat 
unutmayın ki, hüsran ve şiddete götürebilecek olan her 
şey, insan doğası hakkındaki müthiş bilgisizliklerden 
kaynaklanır. (...)

Uzun süredir kesin karanm, kamuoyuna açıklamaları 
insanlığın iyiliği bakımından yüksek önem taşıyan doğ
rulan ortaya koymaktı. Kamuoyunu adım adım, bunları 
kabul edebilecek şekilde hazırladım. Hep karanlıkta kal
mış bir yere aniden güçlü bir ışık tutulursa, bunun sonu
cu yalnızca görme duyusunun yokolması olur. Evet, 
bilginin o hassas nüvesi de yokolurdu; ve eğer zihinleri 
doğuştan itibaren çarpıklıklann labirentinde gezinenle
re, yüzlerce yıllık önyargılara aykırı olan şifalı doğrular 
gerekli dikkat gösterilerek öğretilmezse, bilgisizlik ve 
sefalet, bilgi ve mutluluk üzerinde hükmünü sürmeye 
devam eder.

Bu doğrulan birbirinin ardısıra öğrenmeniz ölçüsün
de, uzun zamandır güçten düşürülmüş olan aklınız güç 
kazanacak ve zihninizdeki güçler yavaş yavaş, ta ki, 
şimdi size o kadar anlaşılmaz görünen insan doğasını, 
sizi çevreleyen ve bugün aşina olduğunuz bütün ger
çekler kadar basit bir gerçek olarak anlayıncaya dek 
gelişecek.

Burada saptadıkl.anm, kamuoyunu şu sonuçlara ha
zırlamaya yöneliktir:

Birincisi: Zenginlerle yoksulların, yönetenlerle yöneti
lenlerin çıkarlan aslında birdir.

İkincisi: IMevcut toplumun tamamında geçerli olan an
layışlar ve düzenlemeler, bütün tabakaların mutluluğu
nu engellemektedir.

Üçüncüsü: İnsan doğasının doğru bilgisi, insanlar ara
sında tüm düşmanlıklan ve nefreti yok ederek yeni dü
zenin yolunu açacaktır; bu yol şiddete başvurulmaksızın 
ve taraflardan hiçbirine zarar vermeksizin açılacak ve 
toplumdaki mevcut çarpıklıklann ve tersliklerin neden
lerini bertaraf edecektir.

Dördüncüsü: Yüksek sınıflar genel olarak sizi aşağıla
mayı sürdürmek istememekte, yalnızca, sizin yarannıza 
olarak önerilen her değişimde, en azından şimdiki du-
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Üstte: Ulusal Ferman Derneği Yürütme 
Kurulu'nun bildirilerinden biri.

Altta: Chartistlerin Kensington’da 
düzenledikleri son büyük kitlesel gösteri.

Bu kitle eylemi, tarihin ilk olay fotoğraflarından 
birinde belgeleniyor.

rumlanna eş imtiyazların güvencelenmesini talep et
mektedirler; bu tutum gayet doğaldır; siz de şayet onla
nn yerinde olsaydınız aynı şekilde davranırdınız.

Beşincisi; Artık, sizi, evlatlarınızı ve evlatlannızın ev- 
latlannı şimdiye dek çektiğiniz acılardan kurtaracak olan 
araçlara sahipsiniz -bu araçlan nasıl kullanacağınızın 
bilgisi dışında-.

Altıncısı; Diğer insanlara karşı beslediğiniz büyük kin 
son bulana dek bu bilgi size verilmeyecektir; bunun 
için, şu ilkeyi çok iyi anlayıp bütün hareketlerinize onun
la yön vermeniz gereklidir: “ İnsanın doğduğu koşullar 
ve doğumdan sonraki (artık toplumun tümüyle denetim

altında tutabildiği) ilişkiler, bireyler tarafından yaratıl
maz, bireyler bunları önlerinde bulurlar. Yalnızca bu 
koşullar, tarihin gösterdiği gibi, insanlığın bugüne ka- 
darki bütün kuşaklarını akılsız yaratıklar haline getirmiş 
ve şu ana kadar insanları, bugün dünyanın nüfusunu 
oluşturan ülkelere, mezheplere, sınıflara ve taraflara 
ayırarak kısıtlı varlıklar olarak biçimlendirmiştir.”

Yedincisi ve sonuncusu: Geride kalan yüzyıllar yalnız
ca insanın akılsızlığının tarihidir ve ancak şimdi aklın 
şafağında, insan ruhunun yeniden doğacağı çağa doğru 
yaklaşmaktayız. •

FeueHfaeh Üzerine 
licvncü Tez

KARL MARX

Marx’in Owen’ in düşünce tarzını, felsefi olarak 
eleştirdiği metni.

İnsanların koşullann ve yetiştirilme tarziannın ürünü 
olduğu ve dolayısıyla farklı insanlann farklı koşulların 
ve değişik bir yetiştirilme tarzının ürünü olması gerekti
ği yolundaki maddeci öğreti, koşulları değiştirenin de 
insan olduğunu ve eğiticinin kendisinin de eğitilmesi 
gerektiğini unutur. Bu yüzden, bu öğreti, toplumu biri 
diğerinden üstün olan iki kesime ayırmaktan kaçınamaz 
(örneğin Robert Owen’da olduğu gibi). •

Komünlerin Kuruluşunda 
Pratiİ€ Kurallar, Temel 

K avram ların Atıklanm ası
WILLIAM THOMPSON

William Thompson emek-değer teorisinin ve genel 
olarak Ovvencılığın sol yorumunun geliştirilmesinde 
önemli bir rolü olmuş bir yazardı. Aşağıdaki metin 

1830’da toplanan Owencr Kooperatifler 
Kongresi’ne sunduğu rapordan seçmelerdir.

Her araştırmada, hele pratiğe dönük olanlarda, anlaşı- 
labilmek ve bizi okuyanlan, önerilen önlemlerin yararlılı
ğını değerlendirmeye yetenekli kılmak istiyorsak, temel 
kavramlarımızı belirlememiz zorunludur. Öncelikle, ge
nel olarak kullanılan ve herkesin yaşamdaki konumuna, 
bilgisine ve duygularına göre başka bir anlam verdiği 
bir dizi kavramı belirlemek zorunludur. Nasıl ki mekanik 
alanında anlaşılır olmak istediğimizde bir pistonu silin
dir olarak tanımlayamayacaksak, töresel ve ekonomik 
düzen alanında da, birtakım şeyleri veya tasanmları, 
ilişkileri ifade etmek için hep aynı kavramlan kullanmaz
sak, anlaşma sağlayamayız. Aşağıdaki kavramlar en be
lirsiz ve bize en aşina olanlardır. Bunun için onlara 
hemen başlangıçta bir anlam biçmek zorunludur.

Emek, aynı zamanda mübadele değeri içeren, arzula
nan bir malı üretmeye dönük, zihinsel veya bedensel 
çabadır. Emek dediğimiz bu çalışma biçimini, genelde 
zararlı ve yararsız sayılan benzeri çabalardan olduğu 
gibi, salt oyundan veya eğlenceden ayırt eden, bu mü
badele değeridir. Gerçi güç ve bilgi de çalışmayla kaza
nılırlar, fakat ne mübadele edilebilirler, ne de burada 
belirlenen türde bir emeğin ürünüdürler. Fakat güç ve 
bilgi, mübadele değerine aracılık edebilirler. Yararlı emek, 
sonucundaki mallann kullanımın verdiği hazzın, üretil
meleri için çekilen zahmetten fazla olduğu emektir. Üret
ken emek, tükettiği kadar, hatta daha fazla mübadele 
değeri üreten emektir. Ekonomik zenginlikten başka 
bir şey üretmemesi anlamında üretken emek, burada 
kullanılan yararlılık kavramına göre tamamen yararsız 
bir emek olabilir.

Zenginlik, emekle üretilen tüm mallardan oluşur.
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ihtiyaca dönül( mallar: Mevcut koşullarda, mümkün 
olduğu kadar uzun bir yaşamı sağlık içinde sürdürebil
mek için gereken yiyecek, giyecek, barınma vs. unsur
lar. Koşulların değişmesi (en ve yükseklik gibi) bilgilerin 
gelişmesi veya alışkanlıkların yenileşmesi, bu unsurları 
değiştirebilir. İhtiyaca dönük mallar her zaman harca
nan emeğe ve zahmete değerler; bu zahmet ne denli 
büyük olursa olsun.

Zevke ve rahata dönük m allar: Gerçi mümkün oldu
ğunca uzun bir yaşamı sağlık içinde sürdürebilmek için 
zorunlu olmayan, fakat kullanımları çok haz verdiği için 
üretimlerinde harcanan zahmete fazlasıyla değen mad
deler.

İsrafa dönük mallar: Kullanımları, üretimlerinde har
canan zahmete değecek kadar büyük haz vermeyen 
maddeler.

Burada, yukarıda sayılan maddelerin onları üreten in
sanlar veya bu insanların biraraya geldiği topluluklar 
tarafından tüketildiği varsayıldı; fakat tanımlar, bu var
sayımın dışında da doğrudur.

Komün: Kendi çabalarıyla, bütün mensuplarının ihti- 
yaçlannı karışılayabilmek için yeterli bir alanda yaşa
yan, yeterli sayıda insanın oluşturduğu birliktelik. Tüm 
ihtiyaç malları bilge bir komün tarafından, hem iktisadi
yatları bakımından hem de daha yüksek hedeflere yöne
lik olarak yapılır ve tüketilir. Bu, komün kendi donatımı
nın borçsuz sahibi olana ve başka komünlerle ilişkiye 
geçene kadar böylece devam eder. Zevke ve rahata 
dönük mallar, yerel veya diğer koşullar hangisini elve
rişli kılıyorsa, ya bizzat üretilir ya da üretilmiş diğer 
maddelerle takas edilerek sağlanır. İsrafa dönük mallar 
ise tamamen iç tüketimin dışındadır ve üretilirlerse, ge
nel toplum içinde bu tür malları talep edenlerle, yararlı 
maddeler karşılığında takas edilmek üzere üretilirler. 
Komün, cemaatin ortak çabası ve ortak yararı demektir. 
Cemaatin çabası, ortak çıkar için en yararlı olacak şekil
de kullanılan bireysel yeteneklerden oluşur; genel ya
rar, her bireyin durumuna ve ihtiyaçlarına tekabül eder, 
böylece, en iyiye yönelen çabalarımız ölçüsünde herkes 
için eşit mutluluk sağlanmış olur.

Komüne yüklediğimiz anlamı açıklamak için, “ karşı
lıklı yardım” ve “ eşit bölüşüm” kavramlarını da ekliyo
ruz veya bunların yerine -açıklamamızı çeşitlendirmek 

.için- ortak veya “ birleşik mülkiyet” veya “ ortak veya 
birleşik sahiplik” , “ eşit haz” veya bunların yerine “ haz
za dönük eşit parçalar” sözcüklerini koyuyoruz.

Karşılıklı yardım: “ Karşılıklı yardım” , bir komüne gi
ren her insanın, zihinsel veya bedensel emeğini -veya 
genellikle olduğu gibi her ikisini birden-, egemen kamu
oyunun ortak yarar açısından en acil saydığı hedeflere 
yöneltmeye hazır olmasını ifade eder. Ayrıca, yararlı 
sayılan her yeni çalışma yönteminin, hararetle uygulan
masını ve gerekiyorsa herkesçe öğrenilmesini içerir. 
Kadınların bedensel gücü de, bugün sırf erkekler tara
fından yürütülen işlerin en az yarısını tıpkı erkekler ka
dar iyi becermek için yeterlidir, çünkü şimdi salt beden
sel güç büyük ölçüde mekanik ve bilimsel güç tarafın
dan ikame edilmektedir. Kadınlar erkeklerden az ürettik
çe, onlardan az tüketeceklerdir. Kadınların zamanının 
onda dokuzu, bugün hem kendileri, hem de ortak mutlu
luk açısından kaybolmaktadır. Üzerlerine yıkılan işler 
neredeyse tamamen üretkenlikten uzak ve angaryadan 
ibarettir. Ve bu aşağılık İşsizlik ve yararsızlığa karşı, 
kişisel bağımsızlıklarını vermektedirler. Hedefimiz, en 
az emeği harcayarak en büyük mutluluğu sağlamak ol
duğundan, elbette, insanın bugünkü bilgi düzeyinin işin 
kolaylaştırılması için sunduğu araçları azami ölçüde kul
lanacak ve buna aykırı olan herşeyi silmeye çalışacağız.

Eşit bölüşüm, yeteneklerini ortak yarar için eşit ölçü
de kullanan ve kullanmaya hazır olan herkese, beden
sel, zihinsel ve toplumsal hazza ulaşmaları için eşit 
araçları sağlar. Akıllı bir komünün unsurları (doğrudan 
doğruya kişisel zevke veya bunun araçlarını yaratmaya

fi. îîsi

1830'lara gelindiğinde parlamentodaki açmaz egemen 
sınıflar içinde bölünmeye yol açmıştı. IJstte: Halkın 

taleplerini savunan radikal reformcuyla, yeni 
burjuvazinin taleplerini savunan Whig reformcusu. 

Altta: Reformu eski düzenin organlan arasında 
tartışmaya bağlayan ılımlı reformcu ve anti-reformcu.

dönük olanlar hariç) genel mutluluğa dönük olmayan 
hiçbir işle uğraşmayacakları için zihinsel veya bedensel 
emeğin her biçimi ortak yarar için eşit ölçüde gerekli 
olduğu için, zihinsel emek harcanırken muhtemelen be
densel emekten, kaslarını kullanmaktan daha fazla zevk 
verdiği için; daha fazla güç harcamak ve beceri göster
mek, herhalde o işi daha kolay ve zevkli hale geti
receği için; herkes doğuştan itibaren ve yaşamlarının 
akışı içinde eşit ölçüde organik sakatlık, eğitimle yanlış 
yönlendirilme veya kazaya uğrama tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğu için -bütün bunlar böyle olduğu için, 
adaletin, bütün üreticilerin, işçilerin, yani ortak yarara 
hizmet eden herkesin, farklı yeteneklerini eşit ölçü
de kullandıklarını veya kullanmaya hazır olduklarını ka
bul etmeyi ve hepsinin mevcut olanaklar çerçevesinde 
eşit ölçüde mutlu kılınmasını gerektirdiği düşüncesin
deyiz. Adalet yalnızca iyiliğin bir değişkeni veya iyili
ğin iradesini gerçekleştirmenin bir aracıdır, bunu yapar
ken de nihai hedefin iyilik olduğunun gözden kaçınlma- 
ması gerekir. Bu insanlar eşit ölçüde mutlu kılınmalıdır, 
çünkü bizim görüşümüze göre eşit bölüşüm yöntemi, 
doğrudan veya dolaylı yoldan sağlanmış her türlü eşit
siz bölüşümün asla yapamadığı ve düşünemeyeceği ka
dar zengin bir yeniden üretime olanak hazırlayacaktır; 
çünkü bizim görüşümüze göre eşit bölüşüm yöntemi, 
doğrudan veya dolaylı yoldan sağlanmış her türlü eşit
siz bölüşümün asla yapamadığı ve düşünemeyeceği ka

dar zengin bir yeniden üretime olanak hazırlayacaktır; 
çünkü eşil bölüşüm, herkesin yeteneklerinin, oluşacak 
zenginlikten alacağı payı büyütmek için azami ölçüde 
geliştirilip üretkenleştirilmesini yalnızca olanaklı kılmaz, 
bunu teşvik de eder. Herkesin birleşik ve ortak çabasıy
la üretilen malların ve toplumsal ve zihinsel hazza dö
nük araçların eşit bölüşümü, mutluluktan eşit pay alabil
menin zorunlu koşullarıdır. (...) Herkesin istediği şeyi 
çalışarak edinebileceği, emek harcamayana hiçbir zen
ginlik sağlanmayan ve zevke ve rahata dönük mallann 
herkese eşit olarak dağıtıldığı böyle bir yerde, salt gös
teriş amacıyla tüketim sözkonusu olamaz. Tüketimin 
değerine bağlı olarak ve tüketimin daima maddelerin 
üretimi için harcanan zahmete değdiği varsayımıyla, 
bütün mallara yararlılıklanna veya amaçlarına, yani kul- 
lanımlanyla iyinin kötüye üstün gelmesine katkıda bulu
nup bulunmamalanna göre fiyat biçilecektir. Üretim için 
harcanan zahmetin müsrif tüketim üzerinde etkili bir 
denetim oluşturduğu böyle bir düzende, mantıklı arzu
lar yapay olanlan veya kötülük yaratanlan kısa sürede 
silecektir. Bu son sözü edilen türden arzular, sırf başka
larının sefaletiyle veya buna benzer yoksunluklanyla 
zıdlık oluşturmaya veya tembeller ve cahiller tarafından, 
salt zihinlerinin ve bedenlerinin tekdüze hımbıllığından 
kaçmak üzere geçici heyecanlar yaratmaya veya her 
ikisine birden yönelen arzulardır. Nasıl su ve hava her
kese yettiğinden bunlara sahip olmak için cinayetlere 
ve kötülüklere yolaçan kavgalar verilmiyorsa, herkesin 
az bir emek harcamasıyla zevkli ve rahat yaşama dönük 
mallar yeterli miktarda üretilebilecek duruma gelirse, 
aynı şey olacaktır. Mantıklı arzularla kastedilen, bunlar
da İyinin ağır basmasının yanısıra, bu arzulan tatmin 
etmek için gerekli maddelerin üretilmesine harcanan 
zahmete değmeleridir.

Her komünün yüksek gelişmesinin her aşamasında, 
her iki cinsten, yaştan, her bedende ve heyecandaki 
unsurların yeteneklerine tekabül eden yararlı işleri sağ
layacak ve onların sağlıklı bir konumda bulunmasını 
güvenceleyecek toprak, makine, araç, hammadde vs. 
gibi araçları karşılayacak durumda olması kaçınılmaz
dır. Eşit bölüşümün ve eşit ücretin esas temeli budur. 
Eşit yararlılık veya eşit ölçüde yararlı çalışma veya çaba 
göstermeye hazır olma, -ki bunlar ancak böyle bir dü
zende sağlanabilir- eşit ücretin esas temelidir. Komü
nün mensuplarında yararlı olma eğiliminin varolması 
veya varedilmesi yetmez, bu eğilimi işler kılmak için 
gerekli araçlar düzenin işbirliğiyle sağlanmalıdır. Yete
neklerinin ve zihinsel talihsizliklerinin beceri gösterme
lerine elvermediği kişiler ne yapabiliyorlarsa onu yapa
cak, yani eşit ücret almak için, başkalarına yeteneklerin
den veya zihinsel gelişkinliklerinden ötürü çekilmez ge
len işleri yapacaklardır. Daha yetenekli veya zihinsel 
olarak gelişmiş olanlar da onlara daha büyük kıvanç 
ve zevk veren işleri yapar veya öğrenirken hoşnut ola
cakları ücreti alacaklardır. Her iki kesim de, kendilerini 
kanıtlayabilecekleri ve yararlı olabilecekleri işleri yapar
ken, ihtiyaçları karşılanacak ve hoşnut olacaklardır. Her
kesin çıkarı başkalarının da başanh olmasında olduğu 
için, kimse diğerinin işini kıskanmayacak veya küçüm- 
semeyecektir. Kamuoyu ve genel çıkar, herkesin faali
yetini genel mutluluğa yöneltecektir.

Ortak m ü lkiye t veya ortak sah ip lik: Ortak mülkiyet 
veya ortak sahiplikle, kimsenin hiçbir şeyin sahibi olma
yacağını kastetmiyoruz; daha ziyade, her yetişkin kişi
nin her şeye, yani çiftliklere, evlere, makinelere, aletlere 
ve komünün diğer donatımianna, diğer herhangi birinin 
sahip olduğu kadar sahip olacağını kastediyoruz. Çünkü 
böylesi bir sahiplikten duyulan sevinç, başkalannın dış
lanmasından sevinç duyan antipatinin tahripkarlığıyla 
gölgelenmez, tersine, aynı şeyden dolayı sevinen çok 
sayıda dostun bulunmasından ötürü artar. Böyle bir 
mülkiyet hakkı, kişisel bağımsızlığın temel önkoşulu
dur. Bu ortak sahiplik veya mülk ortaklığı, yalnızca, 
ortak stoklardan karşılanan ve her bireyin tüketimine 
tekabül eden yiyecek, giyecek vs. gibi maddelerle ilgili 
bireysel tüketimlerde kısıtlanabilir. Herkesin bu madde
lerle ilgili ihtiyacını ortak stoklardan karşılayabildiği bir 
yerde, kimse bunları başkasından çalma arzusuna kapıl-
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maz. Sonra, elbette ortak sahiplik demekle, herkesin 
ortak stoklardan istediği miktarda alabileceğini, israf 
edebileceğini ve tasarrufta bulunabileceğini de kastet
miyoruz. Bu kullanım, herkesin en büyük mutluluğa 
erişebilmesi için, kamuoyu tarafmdan düzenlenecektir.

Bu mülkiyet biçimi, gerçekte bir kişinin herşeyln efen
disi ve sahibi olduğu veya bütün unsurlarm bir şeyleri 
kullanabilmesinin onun bilgeliğine veya keyfine, onun 
iznine veya yasağma bağlı olduğu, yanlış yere kutsanan 
aile cemaatinin mülkiyetinden ve çıkarından çok farklı
dır. Ailenin genç unsurları, gözlem yaparak ve akıllarını 
kullanarak gerçekleri vg bunların sonuçlarını doğru bir 
şekilde kavradıkça, sözde çıkar ortaklığının altında ya
tan aldatmacayı görürler ve herşeyln kendilerine ait 
olacağı veya aile reisinin ölümüyle belirli bir mal bölüşü- 
münün yapılacağı zamanı beklemeye koyulurlar. Kayır
malar, miras beklentileri ve çıkarlar arasındaki çelişki
den bir yabancılaşma doğar ve (çok talihli bazı istisnalar 
dışında) ailenin bütün mensuplan arasında gittikçe pe
kişir. Ta ki, zayıflık, bilgisizlik ve bağımlılık üzerinde 
uygulanan otoriteye ve aile dışındaki düşman çıkarlann 
baskısıyla duran bu zorunlu birlikteliğin ince örtüsü, 
yetişkin çağa gelen çocuklar tarafından yırtılana kadar.

Ortak mülkiyet veya ortak sahiplik, eğer ona ortak 
üretim, ortak zevk alma ve ortak tüketim eşlik etmezse, 
ayakta tutulamaz. Şimdiye kadarki bütün ortak veya 
daha ziyade birleşik veya eşit sahiplik planlarının aka
mete uğramasının nedeni, toplumsal bilimlerin diğer 
alanlarındaki bilgisizliklerinin yanısıra, bugün yeterli top
lumsal deneyimle kanıtlanmış olan bu gerçeğin bilinme
mesinden olmuştur. (...)

Ulusal ekonomi yazarlan, insan topluluklannın daha 
önceki aşamalannda güya kanıtlandığı gibi, üretimin 
artması açısından hiçbir işe yaramadığını iddia ederek, 
ortak sahipliği veya ortak mülkiyeti aşağılamışlardır: 
Bu yazıcılara göre en yüce hedef üreticilerin mutluluğu 
değil, üretimdir. Büyük bir kesinlikle söylenebilirki, han
gi toplumsal ve bilimsel aşamada olur3a olsun, insan 
topluluklan, hele unsurları birbirleriyle eşitse, bir yere 
tecrit edilmiş olan aynı sayıda işçiye göre daha fazla 
üretim yapmışlardır. İşbirliği İçinde yürütülen çabaların 
ve eşit bölüşümün üretim artışını sağlamadığı her du
rumda, bu başarısızlık ya böylesi çabalara şiddet uygu
lanarak saldınimasından, ya da önderlerin ihanetinden 
veya üretim sanatı hakkında bilgisizlikten ileri gelmiş
tir Aynı toplumsal gelişme aşamasında ve aynı bilgi 
düzeyinde olan bir özel mülkün tecrit edilmiş çaba
sıyla kıyas edilirse, böyle bir mülkiyet, çalışma ve zevk 
ortaklığı, üretimi aşağı yukan aynı oranda, mutluluğu 
ise kıyas edilemeyecek kadar çok yükseltmiştir.

Birleşik mülldyet: Şimdi kastettiğimiz büyük mülki
yet sahibi olanlan, az mülke sahip olanlarla veya mülk- 
süzlerle birleşmeye çağırmak. Yapılacak olan komüne 
girenlere, para veya daha önceki üretimlerinin sonucu 
olan maddeler biçiminde veya gelecekte emekleriyle 
üretecekleri maddeler şeklinde eşit değerde bir pay ve
rilmesidir. Zenginlerin yüce gönüllülüğünü sevinçle kar
şılarız, fakat bu planımızda esasen bir yer tutmuyor. 
İnsanların emeğini üretken kılmak için gereken ana ser
maye pek yüksek değil; yirmi ilâ yüz pound arasında. 
Herkesin harcayacağı birkaç yıllık fazladan emek, bu 
bedeli biriktirmek veya borç alındıysa geri ödemek veya 
kısmen borcunu ödeyip kısmen biriktirmek için yeterli 
olacaktır. Hedefimiz, komünün kurulmasından sonra bir
kaç yıl içinde bütün komün içindeki mülkiyetin birleşik 
ve eşit olmasıdır; çünkü herkes para ile veya emeği 
ile, cemaate ait donatıma katkıda bulunmuş olacaktır. 
Her emek sürecinin, işbölümü aracılığıyla ve makinele
rin kullanımı ile, iktisadi üretimi mümkün kılacak geniş 
bir temelde yürüyebilmesi için, mülkiyetin veya serma
yenin birleştirilmesi zorunludur. Bugünkü bu sermaye 
veya mülkiyet birleşmesi, az sayıda kişinin özel birikimi 
yararına kitlenin derin bağımlılığı ve sefaleti uğruna ger- 
çekleştirUmektedir. Bu yararsız özel sermayeyi ve mül
kiyeti herkesin yararına, gönüllü olarak biraraya getir
mek daha bilgece değil midir!

’ I

üstte: Clıartisl önder Feargus O ’Connor. Politik 
kariyerine İrlanda milliyetçiliğinin önderi Daniel 

O'Connel’in yanında tıaşlamıştı. Chartist önderlik 
içinde İrlandalIların çokluğuna karşın, İrlanda  

milliyetçiliği ile Chartizm arasındaki ilişki sorunlu 
olacaktı. Altta: O Connor'ın "Chartizm 'in öğretmeni" 

diye andığı Bronterre O ’Brien. Ancak İki adamın 
yolları Chartizm’in birinci Evresinden sonra ayrılacaktı.

Çabada eş itlik : Bu, yukarıda ele aldığımız “ karşılıklı 
yardım” kavramından çıkar. Fiziksel kısıtlılıklan olmadı
ğı sürece herkesin eşit zihinsel ve bedensel çabayı gös- 
term'^si, eşit haz almanın tek adil ve akılcı temelidir. 
Değişik çaba türlerinin yarannın belirlenmesine ilişkin 
ölçütler akılcı olmaktan uzak ve keyfi olduklan için -bir 
komünün zorunlu olarak kullanacağı toplumsal yarar 
ilkesi hariç- ve her bir kimsenin kendi yetenekleri doğ
rultusunda çaba göstermeye hazır olması gerçekten eşit 
ölçüde yararlı olduğu için, komünün bireysel yetenekle
re ve becerilere tekabül eden en yararlı gördüğü yöne 
gönüllü olarak yönelen her çabayı eşit sayıyoruz. Bunun 
için harcanan süre, çabanın ölçütü olmalıdır.

Hazda eş itlik : Sözcüğün dar anlamıyla haz almada 
eşitlik, çok sayıda insan söz konusu ise ulaşılması ola
naksız ve bu nedenle boş bir hedeftir. Bizim kastettiği
miz, komünün iktidarında olduğu ölçüde, herkese gene
lin iyiliği için değerlendireceği eşit mutluluğun güven-

celenmesldir. Bundan amaçladığımız, maddi zenginliğe 
bağlı bütün mutluluk araçlarının ve ilerlemeyle toplum
sal hoşnutluğa dönük bütün araçlann herkese eşit dağı
lımıdır. Komünün ilk mensuplan arasındaki yaradılış, 
eğitim, yaş ve özellik farklılıklan kaçınılmaz olarak, aynı 
mutluluk araçlarının herkeste haz alma açısından deği
şik sonuçların ortaya çıkmasına yolaçacaktır. Fakat bi
zim hedefimiz, bedensel ve zihinsel haz alma yetenekle
riyle ilgili doğal ve kaçınılmaz eşitsizliklerin, bugünkü 
özel birikim ve çıkar rekabeti sisteminde olduğu gibi, 
ağırlaştırılması yerine, hafifletilmesi ve hatta mümkün 
olduğu kadar ortadan kaldınimasıdır. •

Chartistler ve Anti Tahıl 
Yasası Birliği

Anti Tahıl Yasası Birliği ilk kurulduğunda önemli 
bir kitle desteğine sahip değildi. Ancak 

Chartizm'in birinci evresinin başansıziıkla 
sonuçlanması, çoğu insanı başka hareketlere, bu 

arada da Anti Tahıl Yasası Birliği'ne yöneltti.
1842 yılında Birlik Chartist hareketin önemli 

rakiplerinden biri haline gelmişti. Chartist 
önderlerin bu duruma gösterdikleri tepkiler

arasında önemli farklar vardı. Çoğunluk O ’Brien'ın 
görüşlerini paylaşıyordu. O'Brien'a göre Birliğin 

savunduğu serbest ticaret, Chartist ilkelere göre 
örgütlenmiş bir İngiltere'nin hayrına olmakla 

birlikte, Birliğin kendisi bir tehlike olarak 
değerlendirilmeliydi.

Anti Tahıl Yasası toplantılannda takınılması gereken 
tavır hakkında National Charter Association  (Ulusal Fer
man Derneği) yürütme komitesinin Mart 1842’de benim
sediği öneridir.

1. Tahıl Yasası’nm iptalini isteyen herkes ve Char- 
tizm’ln bütün orta sınıf destekçileri, bizimle birlikte aji
tasyona katılmadan önce, Ferman’ın bütün ilkelerine, 
herhangi bir çekince koymaksızın bağlı olduğunu karnu- 
oyu önünde beyan etmelidir. 2. Bizimle işbirliği yapmak 
isteyen Tahıl Yasası partisi mensuplan ya da orta sınıf 
ajitatörleri, bütün siyasal toplantılarda bütün önderleri
mizin kayıtsız şartsız konuşma yapma, halkın ya da 
danışmanlarının gerekli gördüğü her durumda bütün 
karar tasarılarına ilişkin değişiklik önergeleri sunma hak
kını kabul etmelidir. Birinci beyan olmadan, Inançlannın 
içtenliğine ve davranışlarının tutarlılığına dair elimizde 
hiçbir güvence olamaz.

İkinci çok önemli önlem olmadan da, kamuoyunun 
yönlendirilmesi konusunda etkili hiçbir kontrol meka
nizmasına sahip olamayız.

BİRİNCİ CHARTİST KARAR

Sınıfsal yasalar, ahlaki, siyasal, toplumsal, ve fiziksel 
her türlü derdin kaynağıdır; bu tür yasalann toplumun 
yararlı bütün sınıflarının hoşnutsuzluğunda, sefaletinde 
ve köleliğindeki etkileri apaçıktır; bu toplantı uygulana
cak ilk çarenin ilk neden kadar kapsayıcı olması gerekti
ği ve dolayısıyla Halk Fermam’nın herhangi bir değişikli
ğe veya eksiltmeye tâbi tutulmaksızın benimsenmesi 
gerektiği konusunda kararlı bir inanca sahiptir.

İKİNCİ CHARTİST KARAR

Bu toplantı herhangi bir istisna gözetmeksizin ekmek 
ve diğer hayat için elzem olan maddelere konan bütün 
vegilere karşıdır; besin üzerindeki tekelin oy hakkı üze
rindeki tekelden kaynaklandığı İnancına sahiptir ve sis
tem içinde seçilmiş hiçbir hükümete karşı güveni yok
tur; mevcut sefaletin bu sistem içinde giderilmesi konu
sundaki umutsuzluğundan ötürü, bütün Tahıl Yasalan'- 
nın toptan bir şekilde iptal edilmesinin ancak Büyük 
Britanya'nın bütün halklannı temsil eden bir parlamen
tonun eylemi olabileceğine inanmaktadır. •


