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Endüstri Devrimi 

İ§leyi§leri, nedenleri ve sonuçları ne olursa olsun, bu tür i§lerin sonsuz bir değerleri 
vardır ve nereye giderse gitsin, insanları dü§ünmeye sevketmek gibi bir erdeme sahip olan 
bu son derece çalı§kan ve yararlı adanun yeteneklerine büyük iltifat kazandınrlar ... İnsanları, 
sorgulamadan, dÜ§ünmeden, heves etmeden, bütünüyle atalarının yoluna zincirleyen bu 
miskin, uyu§uk, apıalca kayıtsızlıktan, bu tembellik gafletinden kurtul ve iyiyi 
gerçekle§tireceğinden emin oL Brindley, Watt, Priesley, Harrison, Arkwright gibi adamların 
eserlerinden, ya§amın her yolundan nice dÜ§ünceleı; nasıl bir çalı§ma azmi doğmU§tur, bir 
dÜ§ün .. . Watt'ın buhar makinesini görüp de uğra§ısına dalıa büyük bir canlılıkla sarılmayacak 
bir insan, hayatın hangi yolunda bulunabilir? 

Arthur Young, Tours in England and �les1 

Bu pis su yolundan, bütün dünyayı gübrelernek üZere, insan gayretinin en büyük nehri 
akmaktadır. Bu pislikten altın akmaktadır. Burada insanlık, en tam ve en lıayvani geli§mesine 
ula§maktadır; burada uygarlık mucizelerini gerçekle§tiriyer ve uygar insan bir vall§iye döııii§üyor. 

A. de Toqueville, 1835'te Manchester üzerine söylediklerinden2 

I 
Endüstri Devrimi ile, yani İngiltere ile ba§layalım. İlk bakı§ta bu, kaprisli 
bir hareket noktası gibi görünmektedir; çünkü bu devrimin yansımaları, 
ele aldığımız. dönemin sonlarına dek (her halükarda İngiltere dı§ında) 
kendini açık ve yanılmaz bir biçimde hissettirmedi. Devrimin yansımaları, 
1830'dan önce değil, büyük olasılıkla 1840'dan önce de değil, ama yakla
§ık o sıralarda duyulmaya ba§landı. Ancak 1830'larda yazın ve sanatlar, 
kapitalist toplumun yükseli§iyle, (Carlyle'nin deyi§iyle) para bağının, 
amansız bir altın ve değerli kağıt bağının dı§ında bütün toplumsal bağların 
ufalandığı bir dünyayla açıkça me§gul olmaya ba§lamı§lardır. Bu yükseli§in 
en olağanüstü yazınsal anıtı olan Balzac'ın İnsanlık Komedisi, bu on yıllara 
aittir. Endüstri Devrimi'nin toplumsal etkileri üzerine resmi ve gayrı resmi 
büyük bir yazın selinin ortaya çıkl§ı (İngiltere'de Bluebooklar ve istatistik 
ara§tırmaları, Villerme'nin Tableau de l'etat physique et moral des ouvriers'i, 
Engels'in İngiltere'de İşçi Sımfının Durumu, Belçika'da Ducpetiaux'un yapı
tı, Almanya'dan İspanya'ya ve ABD'ye kadar [Endüstri Devrimi kar§ı
sında] deh§ete kapılan ya da kederlenen yığınla gözlemcinin çalı§ması) , 
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1840'lara kadar gerçekle§medi. Y ine, Endüstri Devrimi'nin çocuğu olan 
proletaryanın ve artık kendi toplumsal hareketleriyle birle§mi§ Komü
nizm'in -Komünist Manifesto'nun hayaletinin- kıtanın her yanını ar§ınla
ması, 1840'lara kadar gerçekle§medi. Endüstri Devrimi adı bile, Avrupa 
üzerindeki görece gecikmi§ etkisini yansıtmaktadır. Bu §ey, İngiltere'de 
adından önce de vardı. İngiliz ve Fransız sosyalistlerinin -bunlar daha 
önce benzerleri olmayan gruplardı-, muhtemelen Fransa'nın siyasal devri
miyle benze§im kurarak onu icat etmeleri 1820'leri buldu. 3 

Buna kar§ın, Endüstri Devrimi iki nedenden dolayı öncelikle ele alına
caktır. Birincisi; o, Bastille'e saldırılmadan önce -kaçamak bir ifadeyle
'patlak vermi§'ti; ve ikincisi, o olmadan, ele aldığımız dönemin tanıdık 
simalarını ve olaylarını üzerinde ta§ıyan tarihin gayrı §ahsi kabarı§ını, 
ritminin karma§ık düzenini anlamamız olanaksızdır. 

'Endüstri Devrimi patlak verdi' ifadesi ne anlama gelmektedir? 
1780'ler gibi bir tarihte ve insanlık tarihinde ilk kez, toplumların kendi 
üretici güçlerinih yarattığı zincirlerden kurtulması anlamına gelmektedir; 
bundan böyle üretici güçler, durmadan, hızla ve bugüne dek sınırsız bir 
biçimde insan, m.al ve hizmet artı§ı gerçekle§tirmeye muktedir olacaktı. 
İktisatçılar, buna teknik olarak 'kendini besleyen bir büyümenin kalkı§ 
noktası' adını vermektedir. Şimdiye dek hiçbir toplum, endüstri öncesi 
bir toplumsal yapının, noksan bir bilim ve teknolojinin, bunun sonucunda 
da kıtlığın ve ölümün üretime dayattığı çerçeveyi kıramamı§tı. Elbette 

. bu 'kalkı§', depremler ya da büyük gökta§ları gibi, teknikten uzak, ona 
yabancı bir dünyayı §a§kınlığa sürükleyen görungülerden biri değildi. Bu 
görüngünün Avrupa'daki tarih öncesini, tarihçinin keyfine ve özel ilgi 
alanına bağlı olarak, daha önce değilse bile İ.S. 1000 yıllarına kadar geri 
götürmek mümkündür; ve önceki -on üçüncü, onaltıncı yüzyılda ve on ye
dinci yüzyılın son onyıllarında-, ördek yavrularının beceriksizce kanat 
çırpı§larına benzer biçimde sıçrama çabaları, 'endüstri devrimi' adıyla 
yüceltilmi§tir. Onsekizinci yüzyılın ortalarından itibaren kalkı§ için hız 
toplama süreci öylesine açıkça görülebilmektedir ki eski tarihçilerde En
düstri Devrimi'ni 1 760'a kadar geri götürmek gibi bir eğilim gözlenmek
teydi. Fakat özenli bir ara§tırma, pek çok uzmanı, belirleyici on yıl olarak 
1 760'ları değil, 1 780'leri seçmek durumunda bırakmı§tır; çünkü bilebil
diğimiz kadarıyla, ilgili bütün istatistik kanıtlar, 'kalkı§'a damgasını vuran 
ani, keskin, neredeyse dikine bir yükseli§in ancak o tarihlerde ortaya 
çıktığını göstermekteydi. Deyim yerindeyse ekonomi, uçu§a geçmi§ti. 

Bu sürece Endüstri Devrimi demek, hem mantıklıdır hem de -belki 
de kı§kırtıcı kavramlardan duyulan çekingenlik nedeniyle olsa gerek-
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muhafazakar tarihçiler arasında bir ara böyle bir devrimin varlığım reddet
mek ve onun yerine 'hızlanml§ evrim' gibi yavan terimler koymak gibi bir 
modanın varlığına kar§ın, yerle§ik geleneğe uygundur. Eğer ı 780'lerde ya 
da o tarihlerde meydana gelen bu ani, niteliksel ve temel dönü§üm, bir 
devrim değil idiyse, bu durumda bu sözcüğün sağduyucia bir anlamı yok 
demektir. Endüstri Devrimi, aslında bir ba§langıcı ve bir sonu olan bir olay 
değildi. Ne zaman tamamlandığını sormak saçmadır; çünkü onun özü, o 
tarihlerden sonra devrimci deği§imin bir kural halini almasıydı. Hala da 
sürmektedir; çok çok, bu ekonomik dönü§ümlerin, genel konu§ursak, 
varolan teknikler içersinde istediği her §eyi üretmeye yetenekli esastan 
endüstrile§mi§ bir ekonomiyi, teknik dille 'olgun bir endüstri ekonomisi'ni 
yerle§tirecek kadar ileri gidip gitmediklerini sorabiliriz. İngiltere'de, 
dolayısıyla da dünyada endüstrile§menin bu ba§langıç dönemi, muhte
melen, neredeyse tam tarnma bu kitapta ele alınan dönemle çakl§maktadır; 
çünkü, eğer 'kalkı§' 1780'lerde ba§laml§sa, 1840'larda İngiltere'de ağır 
endüstrinin kurulması ve demiryollarının yapımıyla bittiğiİli söylemekte 
de hiçbir sakınca yoktur. Fakat Devrimin kendisine, 'kalkı§' dönemine, bu 
gibi konularda olabileceği kadar bir kesinlikle, ı 780'den 1800'e kadarki 
yirmi yıl içersinde bir tarih vermek mümkündür; yani, biraz daha önce 
olmakla birlikte Fransız Devrimi'yle çağda§tır. 

Nereden bakılırsa bakılsın, bu, en azından tarımın ve kentlerin icadın
dan bu yana dünya tarihinde gerçekle§mi§ en önemli olaydı ve ba§ını 
İngiltere çekmekteyciL Bunun bir raslantı olmadığı açıktır. Eğer onse
kizinci yüzyılda Endüstri Devrimi için bir yarı§ yapılsaydı, bu yarı§ın tek 
bir yarı§çısı olurdu. Portekiz'den Rusya'ya, hepsi de en azından günümü
zün yöneticileri kadar 'ekonomik büyüme'yle yakından ilgilenen Avru
pa'daki her aydınlanmı§ manarkın bakanları ve memurları, pek çok en
düstriyel ve ticari ilerlemeyi desteklemi§lerdir. Endüstriyel yapıları çok 
küçük olmakla ve İngiliz endüstrisinin dünya çapındaki devrimci etkisini 
gösterebilmek için fazla yerel kalınakla birlikte, bazı küçük devletler ve · bölgeler, örneğin Sakson ya ile Liege gibi yerler, gerçekten etkileyici biçim
de endüstrile§ıni§lerdi. Fakat devrimden önce bile İngiltere'nin, toplam 
üretim ve ticaretiyle kar§ıla§tırılabilir boyutlarda olsa bile, kişi başına üre
tim ve ticaret bakımından ba§lıca potansiyel rakibinin oldukça önünde 
bulunduğu açıkça görülmektedir. 

İngiltere'nin ilerlemesi nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, bilimsel 
ve teknolojik olmadığı kesindir. Fransa, doğa bilimleri açısından hemen 
hemen kesin biçimde İngiltere'nin önündeydi; İngiltere'de reaksiyon bili
me ku§kuyla bakarken, Fransa'da Fransız Devrimi bilimi te§vik ettiğinden, 
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herhalükarda matematik ve fizikte Fransız Devrimi'nin çok keskin biçim
de vurguladığı bir üstünlüktü bu. Hatta İngiltere toplum bilimleri bakı
mından da, iktisadı esas olarak Anglo-Sakson bir konu haline sokan -ve 
büyük ölçüde de öyle kalmasını sağlayan- o üstünlükten henüz çok uzaktı; 
fakat burada Endüstri Devrimi İngilizleri tartı§masız biçimde ilk sıraya 
yerle§tirdi. 1780'lerin iktisatçıları, Adam Smith'i, ama aynı zamanda da 
-belki de daha çok yararlandıkları- Fransız fizyokratlarını ve milli gelir 
hesapçılarını, Quesnay'i, Turgot'u, Dupont de Nemours'u ve belki de 
bir iki İtalyanı da okurlardı. Fransızlar, -İngiltere' de tasarlananlarından 
çok daha karma§ık bir yapıya sahip- Jacquard dokuma tezgahı (1804) 
gibi daha özgün yenilikler ve daha iyi gemiler yapmı§lardı. Almanlar, 
İngiltere'de benzeri bulunmayan Prusyalı Bergakademie gibi teknik eğitim 
kurumlarına sahipti ve Fransız Devrimi de benzersiz ve etkileyici bir ku
rum olan Ecole Polytechnique'i ortaya çıkarını§ tl. Eksiklikleri ve kusurları, 
as ık yüzlü köy okulları ve parlak, çalı§ kan, yükselrnek isteyen, usçu a ames 
Watt, Thomas Telford, Loudon McAdam, James Mill gibi) gençleri ülke
nin güneyine gönderen Kalvinci İskoçya'nın sofu, çalkantılı, demokratik 
üniversiteleriyle bir ölçüde dengelense de, İngiliz eğitim sistemi tatsız bir 
§aka gibiydi. Anglikan eğitim sisteminden dı§lanmı§ muhalif mezheplerin 
kurdukları Akademiler hariç, tıpkı miskin devlet ya da gramer okulları 
gibi, yegane İngiliz üniversiteleri olan Oxford ile Cambridge'in de dü§ün
sel bakımdan hiçbir değeri yoktu. Oğullarının eğitim görmesini isteyen 
aristokrat aileler bile özel öğretmenlerden ya da İskoç üniversitelerinden 
medet ummaktaydı. Ondokuzuncu yüzyılın ba§larında Quaker Lanca
shire'ın (ve onu izleyen Anglikan rakiplerinin) bir çe§it okuma yazma 
seferberliği ba§latmasından önce, ilköğretim sistemi yoktu; geçerken be
lirtmeli ki, bu yüzden İngiliz eğitim sistemi mezhep çeki§melerinden hiçbir 
zaman ba§ını alarnam ı§ tır. Toplumsalkorkular yüzünden, yoksulların eği
tim görmesi de desteklenmiyordu. 

Şansa bakın ki, Endüstri Devrimi'ni yapmak için fazla bir dü§ünsel 
incelik gerekmiyordu. * Devrimin teknik yenilikleri (uçan mekik, iplik 

• "Bir yandan İngilizlerin siyasal yaşamları için, bunu bilgiçlik tasiayarak yapıyor olsalar 
da, eskiçağ yazarlarının eserlerinden zengin bir hazine çıkardıklarını görmek memnuniyet 
vericidir; öyle ki parlamentodaki ha tipler, her fırsatta iyi amaçlarla onlardan alıntılar yapıyorlardı 
ve bu, meclislerinde taraftar bulan, etkisiz de kalmayan bir uygulamaydı. Öte taraftan üretim 
konusundaki eğilimlerinin baskın olduğu, o nedenle halkı bu uğraşları geliştiren bilimlerle ve 
sanatlada tanıştırına ihtiyacının açık olduğu bir ülkede, bu gibi konuların çocukların ders 
kiraplannda yer almadıklarını görmek bizi hayrete düşünnektedir. Buna rağmen, mesleki bir 
formel eğitimden yoksun insanların bu kadar çok şeyi başarmış olmaları da aynı ölçüde 
şaşırrıcıdır." W. Wachsmuth, Europaeische Sitteııgesclıichte 5, 2 (Leipzig, 1839), s. 736. 
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hüküm aleti, masura makinesi) son derece gösteri§sizdi ve kendi atölye
lerinde deney yapan zeki zanaatkarların ya da doğramacıların, fabrika 
i§çilerinin ve çilingirlerin faaliyet alanını hiçbir biçimde a§mıyordu. Hatta 
James Watt'ın buhar makinesi (1 784) gibi Devrimin bilimsel bakımdan 
en karma§ık aygıtı bile, bu yüzyılda bilinmekte olan fizikten daha fazlasını 
gerektirmiyordu -buharlı makineler kuramı, ancak 1820'lerde Fransız 
Camot tarafından ex post fact [i§ olup bittikten sonra, geriye dönük olarak] 
geli§tirilmi§ti- ve çoğunlukla madencilikte olmak üzere buhar lı makinele
rin kullanılmaya ba§lanması için bu kurama dayanılml§tı. Gerekli ko§ullar 
varolduğunda, Endüstri Devrimi'nin teknik yenilikleri de, (belki kimya 
endüstrisi dı§ ında) kendi kendilerine ortaya çıktılar. Ancak bu, ilk endüst
ricilerin bilimle ve onun pratik yararlarını ara§tırmakla hiç ilgilenmedik
leri anlamına gelmez. 4 

Ancak bu gerekli ve uygun ko§ullar [bir tek] ; bir kralın ilk kez halkı 
tarafından resmen Vargılanması ve idam edilmesinin, özel kar ile ekono
mik geli§menin devlet politikasının yüce amaçları olarak kabul görmesinin 
üzerinden yüzyıldan fazla bir zamanın geçtiği İngiltere'de gözle görülür 
§ekilde vardı. İngiltere'nin tarım sorununun çözümüne getirdiği benzersiz 
devrimci çözüm çoktan uygulanmaya ba§lanmı§tı. Topraksız ya da küçük 
toprak sahibi köylüyü çall§tıran kiracı çiftçiler tarafından ekilen topraklar, 
çoktan ticaret kafasına sahip görece az sayıda toprak lordunun elinde 
toplanmı§tı. Eski kolektif köy ekonomisinden kalma pek çok iz de, Çitleme 
Yasası (1 760-1830) ve özel anla§malarla temizlendi; fakat bir Fransız, 
Alman ya da Rus köylüsünden söz edebilmemiz anlamında bir 'İngiliz 
köylüsü'nden söz edebilmek artık çok zordur. Tarım, uzun süredir esas 
olarak pazar için yapılmaktaydı; imalat, uzun süre önce feodal özelliklerini 
yitirmi§ olan kırsal alanın her yanına yayılmı§tı. Tarım, endüstrile§me 
çağında üç temel i§levini yerine getirmeye çoktan hazırdı: Hızla büyüyen 
tarım dl§ı nüfusu beslemek için üretimi ve üretkenliği arttırmak; kentlerin 
ve endüstrilerin durmadan artan potansiyel fazla emek ihtiyacını kar§ıla
mak; ve ekonominin daha modem sektörlerinde kullanılacak sermaye 
birikimi için bir aygıt sağlamak (Şu iki i§levinse İngiltere'de muhtemelen 
çok fazla bir önemi olmamı§tı: Olağan §ardarda halkın büyük çoğunluğu
nun olu§turduğu tarımsal nüfus arasında yeterince büyük bir pazarın 
yaratılması ve sermaye ithalinin garanti altına alınmasına yardımcı olacak 
bir ihracat fazlasının sağlanması) . Özellikle gemi ta§ımacılığı, liman tesis
leri, kara ve su yollarının iyile§tirilmesi konularında hatırı sayılır bir altyapı 
yatırımı yapılmı§tı -ekonominin pürüzsüz biçimde ilerlemesi için bütün 
bir ekonomi için gerekli pahalı genel bir donanım sağlanmı§tı. Siyasi 
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ya§am çoktandır kara endekslenmi§ti. Elbette i§adamlarının özel 
talepleri, öteki yerle§ik çıkarların direnciyle kar§ıla§abiliyordu; ve 
göreceğimiz gibi, ı 795-ı 846 arasında tarımcılar, sanayicilerin ilerleyi§ini 
durdurmak için son engeli de dikeceklerdi. Ne var ki, bütün olarak 
bakıldığında, paranın sadece konu§madığı, aynı zamanda yönettiği de 
kabul edilmi§ti. Toplumun yöneticileri arasında sayılmak için bütün 
sanayicilerin yapması gereken §ey, yeterince para sahibi almaktı. 

İ§adamının, daha fazla para kazanma sürecinde olduğuna ku§ku yok
tu; çünkü onsekizinci yüzyılın büyük bölümü, Avrupa'nın çoğu yerinde, 
rahat bir ekonomik geni§leme ve refah demekti; Voltaire'in Dr Pangloss'u
nun mutlu iyimserliğinin arka planında bu vardı. Bu geni§lemenin ölçülü 
bir enflasyonun da yardımıyla er ya da geç bir ülkeyi, endüstri öncesi 
ekonomiyi endüstri ekonomisinden ayıran e§ikten adataeağı rahatlıkla 
ileri sürülebilir. Fakat sorun bu kadar basit değildir. Onsekizinci yüzyılın 
büyük bölümünde endüstriyel geni§leme, derhal ya da öngörülebilir bir 
gelecekte endüstri devrimine, yani, artık mevcut talebe bağlı olmayıp 
kendi pazarını yarattığı için büyük miktarlarda ve giderek azalan maliyer
lerle üretim yapaçak makinele§mi§ bir 'fabrika sistemi'nin yaratılmasına 
yol açmadı.* Örneğin İngiltere'de Midlands'de ve Yorkshire'da in§aat 
malzemelerini ya da evde kullanılan metal e§yalan -çivi, kap kacak, bıçak, 
makas gibi- üreten küçük ölçekli sayısız endüstri, bu dönemde büyük 
bir geni§leme göstermi§ olmakla birlikte, hiçbir zaman mevcut pazann 
bir i§levi olmaktan kurtulamadı. ı850'de, ı 750'dekinden çok daha fazla 
üretimde bulunmalarına kar§ ın, özünde eski usullerle üretim yapıyorlardı. 
İhtiyaç duyulan §ey, §U ya da bu tarz bir g�ni§leme değil, Birmingham'dan 
çok bir Manchester ortaya çıkartacak tarzda özel bir geni§leme biçimiydi. 

Üstelik öncü endüstri devrimleri; ekonomik büyümenin, her biri çağın 
ilk buyruğuna göre (ucuza al pahalıya sat) hareket eden sayısız özel giri§im· 
ci ve yatırımcının birbirini kesen kararlarından kaynaklandığı özel bir 
tarihsel durumda ortaya çıktılar. En fazla karın, bilinen (ve geçmi§te en 
fazla karı getirmi§ olan) i§lerden çok, endüstri devrimini örgüdemekten 
kazanılacağını nasıl fark edebilirlerdi? O zamanlar kimsenin bilmediği 
bir §eyi: Endüstri devriminin kendi pazarlarını yaratarak e§i görülmedik 
bir hız kazanacağını nereden ve nasıl öğreneceklerdi? Tıpkı onsekizinci 
yüzyıl İngiltere'sinde olduğu gibi, bir endüstri toplumunun ana toplumsal 
temellerinin çoktan atıldığı ortadayken, iki §ey gerekiyordu: Birincisi, 

• Modem motor endüstrisi, bunun iyi bir ömeğidir. 1890'lardaki motorlu taşıt talebi, modem 
boyutlarda bir endüstri yaratacak durumda değildi, ama ucuz araba üretme kapasitesi, motorlu 
taşıtlara modem ölçekte bir kitlesel talep yaram. 
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makul ucuzlukta ve basit yeniliklerle üretimini hızla artırabilen ima
latçıları ödüllendiren bir endüstri ve ikirıcisi, büyük oranda tek bir üretici 
ülkenin tekelinde bulunan bir dünya pazarı. • 

Bu dü§ünceler, ele aldığımız dönemde belli açılardan bütün ülkeler 
içirı geçerlidir. Ömeğirı her ülkede endüstriyel büyümenirı önderliğirıi tüke
tim malları -tek olmamakla birlikte esas olarak tekstil ürünleri6- imalatçı
ları yapmaktaydı, çünkü bu tür mallar içirı zaten kitlesel bir pazar mevcut
tu ve i§ada:mlan onun geni§lemesirıin getireceği olanaklan açıkca görebil
mekteydiler. Ne var ki, bu dü§ünceler diğer bakımlardan sadece İngiltere 
için geçerliydi. Çünkü öncü sanayicilerin kar§ısında çözümü çok güç 
sorunlar vardı. Diğer ülkeler, ancak İngiltere endüstrile§meye ba§ladığın
da, öncü endüstri devriminin uyardığı hızlı ekonomik geni§lemenin ni
metlerirıden yararlanabilirlerdi. Bunun yanında İngiltere'nin ba§ansı, 
onunla nelerin elde edilebileceğini göstermi§ oldu: İngiliz tekniği taklit 
edilebilir, İngilizlerirı becerisi ve sermayesi ithal edilebilirciL Kendi bulu§larını 
gerçekle§tiremeyen Sakson tekstil endüstrisi, zaman zaman İngiliz teknis
yenlerinın gözetimi altında İngilizlerirı bulu§larını taklit etti; Cockerills 
gibi kıta Avrupası'na ilgi duyan İngilizler, Belçika'ya ve Almanya'nın çe§itli 
bölgelerirıe yerle§tiler. 1789 ile 1848 arasında Avrupa ve Amerika, İngiliz 
uzmanlar, buhar lı makirıeler, pamuk makirıeleri ve yatırımlarla doldu ta§tı. 

İngiltere'nin, bu tür avantajları yoktu. Ama öte yandan İngiltere, 
yeterince güçlü bir ekonomiye ve rakiplerinin pazarını ele geçirecek kadar 
saldırgan bir devlete sahipti. Yüzyıllık İngiliz-Fransız düellosunun son 
ve belirleyici evresi olan 1793-1815 sava§lan, belli ölçülerde ABD 
dı§ında, Avrupalı olmayan dünyadan [İngiltere'nin] bütün rakipierin 
tasfiyesiyle sonuçlandı. Üstelik İngiltere, kapitalist ko§ullar altında 
endüstri devrimine öncülük etmeye hayranlık duyulacak kadar uygun 
bir endüstriye ve buna olanak veren bir ekonomik konjonktüre sahipti: 
Pamuk endüstrisi ve sömürgeci yayılma. 

II 

Diğer bütün pamuk endüstrileri gibi, İngiliz pamuk endüstrisi de 
ba§langıçta, endüstrirıirı hammaddesirıi (daha doğrusu, ilk ürün, pamukla 
kerenin bir kan§ımı olan fustian [dimi] olduğu için hammaddelerinden 

• "Satın alma gücü, nüfus, ki§i ba§ına gelir, ula§ım maliyetleri ve ticaret üzerindeki 
sınırlamalar nedeniyle yava§ ilerlemekteydi. Fakat pazar geni§liyordu ve hayati soru §Uydu: 
Tüketim malları üreten bir üretici, pazarın, üretimini hızlı ve sürekli geni§lemesine olanak 
verecek kadar büyük bir bölümünü ne zaman ele geçirecekti?"5 
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birini) sağlayan deniz a§ın ticaretin bir yan ürünü olarak geli§ti. Avrupalı 
imalatçılar, Hint pamuklu mallarının ya da calicoesun [patiska] elindeki 
pazarı, onları taklit ederek ele geçirmeye çalı§tılar. Ba§larda, iyi ve özenli 
mallada rekabet edecek ucuz ve adi taklitlerini üretmekle birlikte, çok 
ba§arılı olamadılar. Ancak, bereket versin, yünlü ticaretinin yerle§ik ve 
güçlü çıkarlan dönemsel olarak (Doğu Hint Şirketi'nin tamamen ticari 
çıkarlada Hindistan' dan büyük miktarlarda ihra ca çalı§tığı) Hint pariska
larının ithalatının yasaklanmasım sağladı da yerli pamuk endüstrisinin 
bu pariskaların yerini tutabilecek mallar üretmesine olanak verdi. Y ün, 
pamuk ve pamuk karı§ımı mallardan daha ucuz. olan bu mallar, içerde 
mütevazı olmakla birlikte yararlı bir pazar yarattı� Fakat onların hızla 
geni§lemesini sağlayan en büyük §ans, deniza§ın ticaretre yatıyordu. 

Sömürge ticareti, pamuk endüstrisini yarattı ve besledi. Onsekizinci 
yüzyılda pamuk endüstrisi, Bristol, Glasgow ve özellikle köle ticaretinin 
de merkezi olan Liverpool gibi büyük sömürge limanlannın hinterlandın
da geli§ti. Gayrı insani olmakla birlikte hızla geni§leyen köle ticareti, her 
adımda pamuk endüstrisini daha da uyardı. Gerçekten de bu kitapta ele 
alınan bütün dönem boyunca kölecilik ve pamuk el ele gitmi§tir. Afrikalı 
köleler, kısmen de olsa Hindistan'ın pamuklu mallarıyla satın alındı; Hin
distan' daki ve yöresindeki sava§ ya da isyanlar bu malların arzını kesintiye 
uğrattığında da, ortaya çıkan bo§luğu Lancashire doldurdu. Kölelerin 
götürüldüğü Antiller'deki plantasyonlar, İngiliz endüstrisine pamuk ham
maddesi sağlıyor, buna kar§ılık çiftlik sahipleri de Manchester 'ın damalı 
pamuklularını alıyorlardı. 'Kalkı§'ın kısa bir süre öncesine kadar Lancashire 
pamuklu ihracatının ezici çoğunluğu, Afrika ve Amerikan pazarlarına 
gidiyordu. 7 Lancashire, sonralan kölelere olan borcunu, bu ticareti koru
yarak geri ödedi; çünkü 1790'lardan sonra Birle§ik Devletler'in güne
yindeki köle plantasyonlan, ham pamuğun büyük kısmını sağladıklan 
Lancashire fabrikalannın doymak bilmez ve füze hızıyla yükselen talepleri 
yüzünden çalı§maya devam etmi§ ve geni§lemi§ti. 

Dolayısıyla pamuk endüstrisi, bir planör gibi, arkasına bağlandığı sö
mürge ticaretinin çekmesiyle havalandı. Bu ticaret, yalnızca büyük olmak
la kalmayıp, aynı zamanda hızlı ve her §eyden önce görülmemi§ bir geni§· 
leme vaat eden; giri§imciyi, bunu kar§ılayacak devrimci teknikler benim� 
serneye te§vik eden bir ticaretti. 1750-1769 arasında İngiliz pamuklu 
ihracatı, on kattan fazla arttı. Böyle bir durumda bu pazara damalı pamuk
lularıyla ilk giren birinin kazandığı ödül, astronomik boyutlardaydı ve 
teknolojik maceralara atılma riskine değerdi. Fakat deniza§ın pazar, özel
likle de bu pazar içindeki yoksul ve geri 'azgeli§mi§ bölgeler', zaman içer-
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sinde sadece çarpıcı bir biçimde geni§lemekte kalmadılar, aynı zamanda 
sınırsız ve durmaksızın geni§lediler. Ku§kusuz, tek ba§larına dü§ünüldükle
rinde bu pazann her verili kısmı, endüstrinin ölçütlerine göre küçüktü ve 
farklı 'geli§mi§likteki ekonomiler'in rekabeti, bu pazarı her biri için daha 
da küçük hale getirmekteyciL Fakat, gördüğümüz gibi, bu geli§mi§ 
ekenomilerin herhangi birinin yeterince uzun bir süre pazarın hepsini ya da 
yakla§ık olarak hepsini tekeline aldığı dü§ünülürse, bu durumda o ekonomi 
gerçekten sınırsız geni§leme olanağına sahip olabilirdi. İngiliz pam�klu 
endüstrisinin, İngiliz devletinin saldırgan desteğini de arkasına alarak 
ba§ardığı tam da buydu. Satı§ rakamları açısından Endüstri Devrimi, 
1780'lerin ilk birkaç yılı dı§ında, ihracat pazarının iç pazar kar§ısındaki 
zaferi olarak tanımlanabilir: 1814'te İngiltere, içeride kullanılan her üç 
yarda pamuklu kuma§a kar§ılık dört yarda, 1850'deyse her sekiz yardaya 
kar§ılık onüç yarda pamuklu ihraç etti.8 Buna kar§ılık, geni§lemekte olan 
bu ihracat pazarında, İngiliz mallarının yurtdl§ındaki ana çıkl§ noktaları 
olan yarı sömürge ve sömürge pazarları da bu i§ten zaferle çıkml§lardı. 
Avrupa pazarlarının, sava§lar ve ablukalar yüzünden büyük oranda kesin
tiye uğradığı Napoleon Sava§lan sırasında bu oldukça doğaldı. Fakat 
sava§lardan sonra bile ağırlıklarını duyurmayı sürdürdüler. 1820' de, bir kez 
daha İngiliz maliarına serbest hale gelen Avrupa, 128 milyon yarda İngiliz 
pamuklusu aldı; ABD dı§ında kalan Amerika, Afrika ve Asya, 80 milyon 
yarda aldı; fakat 1840'ta, 'azgeli§mi§' bölgeler 529 milyon yarda alırken, 
Avrupa 200 milyon yarda İngiliz pamuklusu satın aldı. 

Çünkü İngiliz endüstrisi, bu bölgelerde sava§lar, ba§ka halkların dev
rimleri ve kendi imparatorluk yönetimi sayesinde bir tekel olu§turmu§tu. 
Bunlar arasında iki bölge özel bir ilgiyi hak etmektedir. Latin Amerika, 
Napoleon Sava§lan sırasında neredeyse tamamen İngiliz ithal mallanna 
bağımlı hale geldi ve İspanya ile Portekiz'den koptuhan sonra (123-4. 
ve 260. sayfalara bakınız) , İngiltere'nin potansiyel Avrupalı rakiplerinin . 
siyasal müdahalelerinden kurtularak neredeyse tümüyle İngiltere'ye 
bağımlı oldu. Bu yoksulla§tırılmı§ kıta, daha 1820'de Avrupa'nın dörtte 
biri; 1840'da yine Avrupa'nın neredeyse yarısı kadar İngiliz pamuklu giysisi 
satın almaktaydı. Gördüğümüz gibi, Doğu Hint Adaları, Doğu HintŞirke. 
ti'nin te§vikleriyle pamuklu malların geleneksel ihracatçısı haline gelmi§ti. 
Fakat İngiltere'de yerle§ik endüstrici çıkarlar hakim olduğundan, (Hindis
tan'ın çıkarlarını saymazsak) Doğu Hindistan Şirketi'nin ticari çıkarları 
geride kalıyordu. Hindistan, sistemli olarak endüstrisizle§tirilmi§ ve buna 
kar§ılık Lancashire'ın pamuklutarı için pazar haline getirilmi§ti: 1820'de 
bu alt kıta, sadece 1 1 milyon yarda pamuklu alırken, 1840'ta bu rakam 
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çoktan 145 milyon yardaya çıkmı§tı. Bu, sadece Lancashire'ın pazarlarının 
memnunluk verici boyutlarda geni§lemesi anlamına gelmiyordu; dünya 
tarihinde de büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü Avrupa, tarihin ba§ın· 
dan beri her zaman Doğu'ya sattığından daha fazlasını Doğu'dan ithal 
etmi§ti; çünkü Doğu, Batı'ya sa ttığı baharat, ipek, patiska, mücevher vs. 
kar§ılığında Batı'nın hemen hiçbir §eyine ihtiyaç duymuyordu. İlk kez 
Endüstri Devrimi'nin pamuklu kuma§lan, o zamana dek külçe altın ve 
gümü§ ihracatıyla soygunculuk karl§ımı bir yöntemle dengede tutulmu§ 
bu ili§kiyi tersine çevirdi. Sadece muhafazakar ve'kendilerine yeten Çinli
ler, hala Batı'nın ya da batının denetimindeki ekonomilerin sunduklarını 
satın almayı reddediyorlardı, ta ki 1815-1842 arasında batılı sava§ gemile
rinin de yardımıyla batılı tüccarlar, Hindistan'dan Doğu'ya en masse ihraç 
edilebilir ideal bir meta buluncaya kadar: Afyon. 

O nedenle pamuk, özel giri§imcilere, endüstri devrimi macerasına 
kalkı§malanna yetecek kadar astronomik bir kazanç ve bunu sağlayacak 
kadar ani bir geni§leme olanağı verdi. Bir talih eseri olarak, aynı zamanda 
onu mümkün kılacak ba§ka ko§ullar da sağladı. Bu alanda devrim yaratan 
yeni bulu§lar -uçan mekik, su dolabı, masura makinesi, daha sonra da 
motorlu dokuma tezgahı- yeterince basit, ucuz §eylerdi ve hemen sağla
diklan yüksek üretim sayesinde kendilerini amorti edebiliyorlardı. Borç 
aldıklan birkaç sterlinle i§e ba§layan küçük adamlar, gerekirse bunları 
parça parça kurabiliyorlardı; çünkü onsekizinci yüzyılın büyük birikim
lerini kontrol eden kimseler, endüstriye büyük miktarlarda yatırırnda bu
lunmaya çok hevesli görünmüyorlardı. Geni§leyen endüstriyi, günlük 
kazançlada finanse etmek kolaydı; zira ele geçirdiği geni§ pazarlar ve 
deği§meyen bir fiyat enflasyonu, kar oranlarını muazzam ölçülere vardınyor
du. İleride bir İngiliz politikacı, doğru olarak §öyle diyecekti: "Lancashire'ın 
zenginleri, yüzde be§, on değil, yüzde yüzler, binlerle kazandılar." 1789'da 
Robert Owen gibi eski bir manifatura tezgahtan, Manchester'da borç 
aldığı 100 sterlinle i§e ba§layabilecekti; 1809'daysa New Lanark Fabrikala
n'nı, ortaklanna nakit 84.000 s terlin vererek satın aldı. Üstelik Owen'ınki 
görece mütevazı bir ba§arı öyküsüydü. Unutmamalı ki, 1800'lerde İngiliz 
ailelerinin yüzde 15'inden daha azının, yılda 50 sterlinden daha fazla bir 
geliri vardı ve yalnızca dörtte biri yılda 200 sterlinden fazla kazanıyordu.9 

Pamuklu imalatının ba§ka avantajlan da vardı. Bütün hammaddeleri 
dı§arıdan geliyordu; o yüzden, Avrupa tarımının yava§ giden i§lemlerin
den çok, sömürgeleri beyaz adama açan zora dayanan i§lemlerle -kölelik 
ve yeni alanların ekime açılması- bu malların arzını geni§letınek müm
kündü; üstelik Avrupalı tanıncıların yerle§ik çıkarlan da önünde bir engel 
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yaratmıyordu. * 1 790'lardan itibaren İngiliz pamuklusu hammadde kayna
ğını bulmu§tU ve 1860'lara kadar zenginliği ve talihi ABD'nin [yerle§ime] 
yeni açılan Güney Eyaletleri'ne bağlı kaldı. _ Yine, imalatın en ya§amsal 
noktalarında (özellikle iplik bükümünde) pamuk endüstrisi ucuz ve ve
rimli emek arzında yetersizlikle kar§ıla§tı, o yüzden makinele§meye yönel
di. Ba§langıçta pamuk kar§ısında daha fazla sömürgesel yayılma §ansına 
sahip olan keten gibi bir endüstri, ucuz, makinele§memi§ üretimin tutun
duğu (esas olarak Orta Avrupa, ama aynı zamanda İrlanda gibi) yoksul 
köylük bölgelerde kolaylıkla yayılabilmi§ olmasının uzun vadede acısını 
çekti. Çünkü onsekizinci yüzyılda, İngiltere'nin yanısıra Saksonya'da ve 
Norrnandiya'da endüstriyel geni§lemenin bu bilinen yolu,. fabrikaların ku
rulmasına yol açmayacak, tersine i§çilerin -bazen eski bağımsız zanaatkar
ların, bazen ölü mevsimde bo§ zamanları olan eski köylülerin- i§veren 
olma yolundaki tüccardan aldıkları hammaddeleri, sahip oldukları ya da 
kiraladıkları aletlerle evlerinde i§ledikleri ve i§lenmi§ ürünü tüccara geri 
verdikleri 'eve i§ verme' ya da 'evde üretim' denen sistemi geni§letecekti. ** 
Gerçekten de, gerek İngiltere'de gerekse ekonomik bakımdan ileri dünya
nın geri kalanında, endüstrile§menin ba§langıç dönemindeki geni§leme 
büyük oranda bu tarz olmu§tU. Hatta pamuk endüstrisinde, (ilkel el tezga
hı, çıkrıktan daha verimli olduğundan) dokumacılık gibi i§lemler, makine
le§mi§ hükümhanderin çekirdeğini olu§turmaya hizmet edecek biçimde, 
evlerdeki el tezgahlarında çalı§ıin bir dokumacılar ordusu yaratılarak ge
ni§letilmi§ti. Dokumacılık, her yerde iplik hükme i§inden bir ku§ak sonra 
makinele§mekteydi ve el tezgahlarında çalı§an dokumacılar, �ndüstrinin 
artık onlara ihtiyacı kahnadığında, bazen bu kötü kaderlerine isyan ederek 
tezgahlarının ba§ında öldüler. 

III 
İngiliz Endüstri Devrimi'nin tarihine esas olarak pamuk açısından bakan 
geleneksel görü§, demek ki doğrudur. Pamuk, devrimcile§mi§ ilk 
endüstriydi ve ba§ka bir endüstrinin, bir özel giri§imciler ordusunu 
devrime sürükleyebileceğini dü§ünmek kolay değildir. 1830'lar kadar geç 
bir tarihte bile, pamuk, fabrikanın ya da mill'in (bu ad, ağır güç makineleri • Örneğin deniza§ırı yün arzı, ele aldığımız bütün dönem boyunca ihmal edilebiür bir 
önem ta§ıdı, ancak 1870'lerde büyük bir etken haline geldi. 

•• Ev ya da zanaat üretiminden modem endüstriye giden yolda imalatın evrensel bir evresini 
oluşturan 'evde üretim sistemi', bazısı fabrika sistenline oldukça yakın sayısız biçim alabilir. 
Onsekizinci yüzyıl yazarları 'manifaktürler'den söz ettiklerinde kastetrikleri, neredeyse 
kaçınılmaz olarak ve bütün batı ülkelerinde budur. 
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kullanan endüstri öncesi en yaygın tesis olan değirmenlerden [mill] gel
mektedir) egemen olduğu yegane İngiliz endüstrisiydi; ilk ba§ta (1780-
1815) esas olarak iplik bükmede, yün ve pamuk taramada, birkaç yardım
cı i§lemde, 1815'ten sonra da giderek daha fazla dokumada. Yeni Fabrika 
Yasası'nın ele aldığı 'fabrikalar' dan, 1860'lara kadar sadece tekstil fabrika
ları ve elbette pamuk fabrikaları [mill] anla§ıldı. Öteki tekstil kollarında 
fabrika üretimi, 1840'lardan önce yava§ bir geli§me seyri izliyordu; diğer 
manifaktürlerse, dikkate alınmayacak boyutlardaydı. 1815'te pek çok 
ba§ka endüstriye uygulanmakla birlikte, buharlı makine bile, bu konuda 
öncü olan madencilik dı§ında fazla kullanılmamı§tır. 1830'da modern 
anlamıyla 'endüstri' ve 'fabrika', hala neredeyse sadece Birle§ik Krallık'ın 
pamuk alanlan anlamına gelmekteyciL 

Bu, diğer tüketim mallarında, özellikle büyük ölçüde hızlı kentsel geli§
menin uyardığı diğer tekstil ürünlerinde*, gıdada, içkide, çömlekçilikte ve 
ba§ka ev ürünlerinde endüstriyel yenilenmeyi gerçekle§tiren güçleri azımsa
mak anlamına gelmez. Fakat öncelikle, bu i§lerde çok az insan çalı§maktay
dı: 1833'te pamuk i§inde doğrudan ya da dolaylı olarak çalı§an bir buçuk 
milyon insanın yanına bile yakla§acak bir endüstri yoktu. 11 İkincisi, bu 
endüstrilerin dönÜ§Üm gücü çok azdı: Pek çok bakımdan, teknik ve bilimsel 
olarak çok daha makinele§mİ§ ve ileri bir İ§ dalı olan, pamuktan önce 
devrim geçirmi§ içki üretimi bile, Dublin'in tamamını, İrlanda ekonomisi
ninse büyük bölümünü ba§langıçtaki haline döndüren Dublin'deki büyük 
Guinness içki yapınıevinin de kanıtİayacağı gibi, (yerel zevkler bir yana) 
çevresindeki ekonomiyi bu denli etkilemi§ değildi. 12 Pamuğun -yeni endüst
ri alanlarındaki İn§aat ve diğer bütün etkinlikler, makineler, kimyasal iyile§
tirmeler, endüstriyel aydınlanma, gemi ta§ımacılığı için- yarattığı talep, 
tek ba§ına 1830'lara kadar İngiltere'nin ekonomik büyümesinin büyük bir 
bölümünden sorumluydu. Üçüncüsü; pamuk endüstrisinin geni§lemesinin, 
ekonominin bütün hareketlerine yön verecek kadar İngiltere'nin dı§ tica
retinde büyük bir yeri ve ağırlığı olmu§tur. İngiltere'ye giren ham pamuk 
miktan 1 785'te l l  milyon libreden 1850'de 588 milyon libreye çıktı; pa
muklu giysi üretimi, 40 milyon yarciadan 2 .025 milyon yardaya yükseldi. 13 

Pamuk imalatçıları, 1816-48 arasında her yıl ilan edilen İngiltere'nin bütün 
ihracatının toplam değerinin yüzde 40 ile 50'sini yaratmı§lardı. Eğer-pamuk 
geli§irse, ekonomi de geli§iyor; gerilerse, ekonomi de geriliyordu. Pamuktaki 
fiyat hareketleri, ülkenin ticaret dengesini belirliyordu. Bir tek tarımda 
böyle bir güç vardı; ancak o da gözle görülür biçimde gerilemekteydi. 

• Pazar için üretim yapan manifaktürlere sahip bütün ülkelerde tekstil egemen eğilim oldu: 
Silezya' da (1800) bütün imalatın toplam değerinin yüzde 7 4'ünü tekstil ürünleri olu§turmaktaydı. 10 
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Buna kar§ın pamuk endüstrisinin ve pamuğun yön verdiği endüstri 
ekonomisinin geni§lemesi, "en romantik hayal gücünün, o zamana dek 
mümkün olduğunu dü§ünebileceği her §eyle adeta alay eden"14 boyutlara 
varsa da, bu ilerleyi§ pürüzsüz olmaktan uzaktı ve yakın dönem İngiliz 
tarihinin ba§ka herhangi bir döneminde benzeri olmayan devrimci karga
§ayı anmasak bile, 1830'larla 1840'ların ba§larında çok ciddi ekonomik . 
sorunlar ortaya çıkardı. Kapitalist endüstri ekonomisinin bu ilk genel 
tökezlemesi, yansısını büyürnede belirgin bir yava§lamada, hatta belki 
de bu dönemde İngiltere'nin milli gelirinde bir dü§Ü§te bulmaktadır. 15 
Ayrıca bu ilk genel kapitalist bunalım, tamamen İngiltere'ye özgü bir 
görüngü de değildi. 

Bu bunalımın en ciddi sonuçları, toplumsal nitelikteydi: Yeni ekono
miye geçi§, toplumsal devrimin maddi ko§ullarını olu§turan sefaleti ve 
ho§nutsuzluğu yarattı. Gerçekten de, kentteki ve endüstrideki yoksulların 
kendiliğinden ayaklanması biçimini alan toplumsal devrim, kıta Avrupa
sı'nda 1848 devrimlerine yol açtı ve İngiltere'de büyük Chartist hareketi 
ortaya çıkardı. Ho§nutsuzluk, çall§an yoksullarla da sınırlı değildi. Küçük 
ve uyum sağlayamamı§ i§adamları, küçük burjuvazi, ekonominin belli 
kesimleri de Endüstri Devrimi'nin ve onun yayılmasının kurbanı oldular. 
Kafaları basit ve düz i§leyen i§çiler, yeni sisteme tepkilerini, sıkıntılarının 
sorumlusu olarak gördükleri makineleri parçalayarak ortaya koydular; 
fakat, §a§ılacak miktarda bir yerel i§ adamı ve çiftçi kitlesi de kendilerini 
bencil yenilikçilerden olu§ma §eytani azınlığın kurbanı olarak gördükle
rinden, kendi çalı§anlarının bu Luddite (makine kırma) eylemine yakınlık 
duydu. İ§çinin ücretini geçimlik düzeyde tutan ve böylelikle zengine en
düstrile§meyi (ve kendi rahatlarını) finanse etme olanağı veren emek 
sömürüsü, proletaryayı kendilerine dü§man etmi§ti. Milli geliri yoksuldan 
zengine, tüketimden yatırıma aktarmanın bir ba§ka yanı daha vardı ki, o 
da küçük giri§imcinin dü§manlığını çekmekteydi. Büyük bankacılar, yani 
herkesin ödediği vergileri alan -bütün milli gelirin yakla§ık yüzde 8'ini 
tutmaktaydı16- kenetlenmi§ bir zümre olu§turan ülke içindeki ve dı§ındaki 
'fon sahipleri' (Sava§ ile ilgili bölüme bakın) , küçük i§adamları arasında, 
belki de emekçiler arasında olduğundan daha az sevilmekteydiler; çünkü 
kendi aleyhlerine olan para ve kredi i§lerinden, ki§isel bir nefret duyacak 
kadar anlıyorlardı. Napoleon Sava§ları'ndan sonra ekonominin üzerinde
ki deflasyonun ve parasal ortodoksinin daha da sertle§mesi, ihtiyaç duy
dukları her krediyi alabilen zenginler için hiç sorun değildi: Bunun acısını 
çeken ve ondakuzuucu yüzyılda her zaman ve her ülkede kolay kredi 
sağlanmasını ve mali ortodoksinin kaldırılmasını isteyenler küçük insanlar 
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olm u§ tur. • Mülksüzler uçurumuna yuvarlanmanın e§iğine gelmi§ küçük 
burjuvaziyle emekçiler, o yüzden ortak bir ho§nutsuzluğu payla§maktaydı
lar. Bu ortak ho§nutsuzluk onları, ' radikalizm'in kitle hareketlerinde, 'de
mokrasi'de ya da ' cumhuriyetçilik'te birle§tirdi; aralarında en korkutucu 
olanları, 1815-1848 arasında İngiliz Radikalleri, Fransız Cumhuriyetçileri 
ve Amerika'daki Jacksoncı Demokratlardı. 

Ne var ki, kapitalistlerin bakı§ açısından bu toplumsal sorunlar, Tanrı 
göstermesin toplumsal düzeni yıkacak olsa bile, ekonominin ilerlemesiyle 
ilgili sorunlardı. Öte yandan, onun temel harekete geçirici gücünü (karı) 
tehdit eden, ekonomik sürecin kendi içinde belli bir takım eksiklikler 
bulunduğu görülmekteydi. Çünkü sermayenin geri d önü§ oranı sıfıra iner
se, insanların yalnızca kar için üretim yaptığı bir ekonomi, iktisatçıların 
dü§ünmekten bile korktukları 'durgunluk durumu'na yuvarlanılabilirdi. ı7 

Bu eksikliklerin en belirgin üçü §unlardı: Ticaretteki yükselme ve 
dü§Ü§ döngüsü, kar oranlannın dü§me eğilimi ve (aynı kapıya çıkan) 
karlı yatırım olanaklannın azalması. Bunlardan ilkini, onu ilk olarak dü
§ünmü§ ve kapitalist ekonomik sürecin bütünleyici bir parçası ve onda 
içkin olarak varolan çeli§kilerin bir göstergesi olarak değerlendirıni§ kapi
talizmin ele§ tirmenleri d1§ında ciddiye alan olmadı.** Ekonominin i§sizliğe 
yol açan dönemsel bunalımlannın, üretimi azalttığı, iflaslara yol açtığı 
iyi bilinmekteydi. Bu bunalımlar yansılarını, onsekizinci yüzyılda (kötü 
hasat vs. gibi) bazı tarımsal felaketlerde bulmu§tu ve Avrupa kıtasında 
tarımsal huzursuzlukların, ele aldığımız dönemin sonuna kadar en yaygın · çöküntüterin ba§lıca nedeni olarak kaldığı ileri sürülmü§tür. Ekonominin 
küçük imalat ve mali sektörlerindeki dönemsel bunalımlar da, en azından 
İngiltere'de 1 793'ten itibaren yakından bilinmekteydi. Napoleon Sava§la
rı'ndan sonra ( 1825-6'da, 1836-Tde, 1839-42'de, 1846-8'de) dönemsel 
yükseli§ ve çökü§ draması, barı§ döneminde bir ulusun ekonomik ya§a
mına egemendi. 1830'larda, yani tarihin bizim ele aldığımız döneminin 
bu en ya§amsal on yılında, bunların, en azından ticaretre ve bankacılık ta 
düzenli dönemsel görüngüler olduklan bulanık da olsa kabul edilmek
teydi.ı8 Ne var ki, i§adamları tarafından hala ya özel hatalardan -örneğin 
Amerikan hisseleri üzerinde yapılan a§ırı spekülasyondan-ya da kapitalist 

• İngiltere'deki Napoleon sonrası Radikallerden ABD'deki popülistlere kadar, çiftçiler ve 
küçük giri§irnciler dahil bütün protesto hareketleri, mali gayrı ortodoksi yönündeki talepleriyle 
tanmabilirler; hepsi de 'para delisi' dirler. 

" İsviçreli Simonde de Sismondi ile muhafazakar ve köylü kafalı Malthus, daha 1825'ten 
önce bu yönde savlar geli§tiren ilk ki§ilerdi. Yeni sosyalistler, onların bunalun kuramını, kendi 
kapitalizm ele§tirilerinin kö§e ta§ı haline getirdiler. 
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ekonominin pürüzsüz i§leyi§ine dı§ardan müdahalede bulunulmasından 
kaynaklandığı dü§ünülüyordu. Bunların, sistemin temelindeki zorlukları 
yansıttığına inanılmıyordu. 

Pamuk endüstrisinin çok açık bir §ekilde gösterdiği gibi, kar marjında 
ortaya çıkan dü§me ise böyle değildi. Ba§langıçta bu endüstri muazzam 
avantajlardan yararlandı. Makinele§me, büyük ölçüde kadın ve çocuk
lardan olu§tuğu için son .derece az ücret ödenen emeğin üretkenliğini 
büyük oranda artırdı (yani üretilen birim ba§ına maliyeti azalttı) .* ı833'te 
Glasgow'un pamuk fabrikalarında çalı§an ı2.000 i§çiden sadece ikibini, 
haftada ortalama l l  §ilinin üzerinde kazanıyordu. Manchester'daki 1 3 1  
fabrikada ortalama ücretler, ı 2 §ilinden daha azdı ve sadece yirmibirinde 
1 2  §ilinden fazlaydı. 19 Bunun yanında fabrika kurmak görece ucuz bir 
i§ti: ı846'da arsa maliyeti ve in§aat malzemeleri dahil 4 ı o makinelik 
tam bir dokuma fabrikası, ı 1 .000 s terline kurula biliyordu. 2° Fakat her 
§eyden önce, ı 793'te Eli Whitney'in çırçır makinesini bulmasından sonra 
Güney ABD'de pamuk ekiminin hızla geni§lemesiyle en büyük maliyet 
unsurunda, yani hammaddede ciddi bir azalma ya§andı. Buna, giri§imci
lerin kar enflasyonundan da (yani, ürünleri yapıldıktanndaki fiyattan 
daha yüksek fiyata satma eğilimi) yararlandıklarını eklersek, imalatçı 
sınıfların neden keyifli olduklannı anlayabiliriz. 

ı8 ı5'ten sonra, bu avantajların giderek kar payının daralmasıyla den
gelendiği görülmeye ba§landı. Öncelikle endüstri devrimi ve rekabet, 
üretiin maliyetlerinde olmasa da bitmi§ ürünün fiyatında sürekli ve çarpıcı 
bir dü§Ü§ yarattı.21 İkincisi, ı8 ı5'ten sonra genel fiyat iklimi, enflasyon 
değil, deflasyon iklimiydi; yani karlar, fazladan bir artı§ göstermek bir 
yana, bir parça geriledi. Örneğin, ı 784'te bir libre bükülmü§ ipliğin satı§ 
fiyatı 10  §ilin ı ı peni iken, hammaddesinin maliyeti 2 §ilindi (kar payı 8 
§ilin ı ı peni) ; ı8ı2'de aynı ürünün fiyatı 2 §ilin 6 peni, hammaddesinin 
maliyetiyse ı §ilin 6 peni (kar payı ı §ilin) ve ı832'de fiyatı ı 1 .25 peni, 
hammaddesinin maliyeti 7.50 peni olmu§tU ve bu nedenle diğer maliyer
lerle karlar arasında, sadece 4 penilik bir pay kalmı§tı. 22 Elbette İngiliz 
endüstrisinin -aslında bütün ileri endüstrilerin- her alanında söz konusu 
olan bu genel durum çok da trajik değildi. ı835'te "Karlar, imalatta büyük 
bir sermaye birikimi sağlamaya hala yeterlidir" diye yazıyordu, hafifseyen 
bir edayla pamuk endüstrisinin bir büyük savunucusu ve tarihçisi. 23 Top
lam satı§lar yukarı doğru yükselirken, (kar oranları azalırken bile) toplam • 1835'te E. Baines, bütün iplik bükümcülerinin ve dokumacıların haftada ortalama 
ücretlerinin -bir yıl içersinde iki haftalık ücretsiz izin de dahil- 1 O §ilin, el tezgahlarında çall§an 
dokumacılarınsa 7 §ilin olduğunu tahmin ermi§tir. 
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karlar da yükseliyordu. Bütün gereken, astronomik geni§lemeyi sürdür
mekti. Buna kar§ın kar paylarındaki daralmanın durdurulmasının, en 
azından yava§latılmasının gerektiği görülüyordu. Bu da ancak maliyetleri 
azaltarak yapılabilirdi. Elbette bütün maliyetler arasında en fazla kısıla
bilecek olanı -McCulloch'un bir yılda hammaddelerin üç katına vardığını 
hesapladığı- ücretlerdi. 

Ücretler, ya doğrudan yapılan kesintilerle ya pahalı vasıflı i§çilerin 
yerine ucuz makine bakıcılarının konmasıyla ya da makinenin yarattığı 
rekabetle kısılabilirdi. Bu sonuncusu, Bolton'da el tezgahında çalı§an bir 
dokumacının haftada aldığı ortalama ücretin, 1 795'te 33 §ilinden ve 
1815'te 14 §ilinden, 1829-34'te 5 §ilin 6 peniye (ya da daha kesin bir 

. ifadeyle, net geliri 4 §ilin 1 .5 peniye) inmesine neden oldu. 24 Aslinda 
parasal ücreder, Napoleon sonrası dönemde §a§maz biçimde azalmaktaydı. 
Fakat bunun fizyolojik bir sınırı vardı; emekçiler fiilen aç kalmamalıydılar 
(ama, tabii 500.000 el dokumacısının ba§ına gelen buydu) . Ancak ya§a· 
mm maliyeti dü§ffiÜ§Se, bu durumda ücretler de bu noktanın altına dü§Ü· 
rülebilirdi. Pamuklu imalatçıları, ya§ am s tandardının, toprak sahiplerinin 
tekeli yüzünden yapay olarak yüksek tutulduğu, hatta sava§tan sonra 
toprak sahipleriyle dolu bir Parlamento'nun -Tahıl Yasaları ile- İngiliz 
tarımının etrafına ördüğü ağıt korumacı tarifderin durumu daha da kötü
le§tirdiği görü§ünü payla§maktaydılar. Üstelik bunlar, İngiliz ihraç malları
nın büyümesini tehdit etmek gibi ek bir olumsuzluk da getiriyorlardı. 
Çünkühenüz endüstrile§memi§ dünyanın geri kalanının tarım ürünlerini 
satması önlenirse, bu ülkeler yalnızca İngiltere'nin sunahileceği -hatta 
sunması gereken- mamul malları satın almak için gereken parayı nereden 
bulacaklardı? O nedenle Manchester i§adamları çevresi, genelde toprak 
lordculuğuna özel olarak da Tahıl Yasası'na kar§ı militan ve giderek sertle
§en bir muhalefetin merkezi ve 1838-46 tarihli Tahıl Yasası Kar§ıtları 
Birliği'nin bel kemiği haline geldi. Fakat Tahıl Yasası, 1846'ya kadar kaldı
rılmadı; kaldırılması da hemen ya§am maliyetinde bir dü§meye yol açmadı. 
Demiryolu ve buharlı çağından önce gıda mallarının serbestçe ithalinin 
büyük bir dü§Ü§ yaratıp yaratmadığı da tartı§malıdır. . 

Demek ki endüstri muazzam bir makinele§menin (yani emekten tasar
ruf ederek maliyetleri azaltmanın) , ussalla§manın, üretimi ve satı§ları 
artırmanın, dolayısıyla kar paylarındaki dü§Ü§Ü, küçük küçük karlann 
bir araya gelm�siyle telafi etmenin baskısı altındaydı. Ba§arısı, deği§kenlik 
gösteriyordu. Gördüğümüz gibi, üretimde ve ihracatta fiili artı§ devasa 
boyutlardaydı; aynı §ey, 1815'ten sonra, o zamana dek elle yapılan ya da 
kısmen makinele§mi§ i§lerin, özellikle dokumanın makinele§mesi için 
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de geçerliydi. Bu büyüme, ayrıca bir teknolojik devrim yapmak yerine, 
esas olarak varolan ya da bir parça iyile§tirilmi§ makinelerin genel uyar
laması biçimini aldı. Teknolojik yenilenme yönündeki baskılarda önemli 
oranlarda bir yükselme gözlenmekle birlikte ( 1800-20 arasında pamuk 
eğirme vs. alanında otuz dokuz, 1820'lerde elli bir, 1830'larda seksen 
altı ve 1840'larda yüz elli altı yeni patent alınmı§tı25) , İngiliz pamuklu 
endüstrisi 1830'larda teknolojik bakımdan bir istikrara kavu§tu. Öte yan
dan, i§çi ba§ına üretim, Napoleon sonrası dönemde artarken, bu da dev
rim yaratacak bir ölçüye varmadı. Üretim i§lemlerinde gerçek bir hızlan
ma, yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkacaktı. 

Çağda§ iktisat kuramının kara dahil etıneye çalı§tığı sermayeden sağla
nan faiz oranı üzerinde de buna benzer bir baskı vardı. Fakat bu konu 
bizi endüstriyel geli§menin bir sonraki evresine, temel sermaye malları 
endüstrisinin kurulmasına götürmektedir. 

IV 

Sermaye malı kapasitesi yeterli olmayan bir endüstriyel ekonominin, belli 
bir noktanın ötesine geçemeyeceği açıktır. Bunun içindir ki, bugün bile 
bir ülkenin endüstriyel potansiyelinin tek ba§ına en güvenilir göstergesi, 
demir ve çelik üretiminin miktarıdır. Fakat, bu geli§menin büyük bölümü 
için gereken maliyeti son derece yüksek sermaye yatırımının, özel giri§im 
ko§ulları altında üstlenilmesi, pamuğun veya diğer tüketim mallannın 
endüstrile§mesindeki aynı nedenlerle olası değildir. Bunlar için, en azın
dan potansiyel bir pazar zaten mevcuttur: Ne kadar ilkel de olsa bir insan 
gömlek giyecek ya da evinde araç gereç kullanacak, beslenecektir. Sorun, 
yalnızca yeterince geni§ bir pazann yeterince hızlı bir biçimde i§adamlan
nın görü§ alanına nasıl gireceği sorunudur. Ama, örneğin kiri§ gibi ağır 
demir aletler için böyle pazarlar mevcut değildir. Bu, ancak bir endüstri 
devrimi sırasında ortaya çıkar (hatta her zaman da değil) ve hatta (son 
derece büyük pamuk i§leme fabrikalarıyla kar§ıla§tırıldığında) oldukça 
mütevazı boyutları olan demir atölyelerinin dahi, daha göz önünde bir 
§ey yokken gerektirdiği son derece ağır yatırımlara para bağlayanların 
sağlam i§adamlanndan çok spekülatörler, maceracılar ve hayalciler olması 
çok daha beklenir bir §eydir. Gerçekten de, Fransa'da bu türden bir spekü
latif teknolojik maceracılar hizbi olu§turan Saint Simoncular (194. ve 
262. sayfalada kar§ıla§tırın) , ağır ve uzun erimli yatırımlara gereksinim 
duyan endüstrile§me türünün önde gelen propagandacıları olarak hareket 
etmi§lerdir. 
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Bu olumsuzluklar, özellikle metalürjide, daha özelde de demir metalür
iisinde geçerliydi. ı 780'lerdeki ham demiri ocakta döverek tavlamak ve 
hacldeden çekmek gibi birkaç basit yenilik sayesinde demir metalürjisinin 
kapasitesi artıni§ olmakla birlikte, bu alana yönelik askeri olmayan talepler 
oldukça mütevazı boyutlarda kalmı§tı ve ı 756-ıB ıS arasında art arda 
gelen sava§lar, sektör açısından son derece doyurucu geli§meler olmakla 
birlikte, Waterloo'dan sonra ordunun talebinde de keskin bir azalma 
gözlenmi§tir. Bu talep, İngiltere'yi önde gelen bir demir üreticisi haline 
getirmeye yetecek kadar büyük değildi. ı 790'da İngiltere, demir üretimin
de Fransa'yı ancak yüzde kırk kadar geçiyordu; hatta 1800'de İngiltere'nin 
demir üretimi, kıtadaki toplam · üretimin yarısından çok daha azdı ve 
sonraki ölçüdere göre, çeyrek milyon ton gibi çok küçük bir rakama 
dü§tü. İngiltere'nin dünya demir üretimindeki payı, sonraki on yıllarda 
da azalma eğilimi gösterdi. 

Bereket versin, bu olumsuzluklar madencilik alanında, esasen kömür 
madenciliğinde bu ölçüde geçerli değildi. Çünkü kömürün, ondokuzuncu 
yüzyılda sadece ba§lıca güç kaynağı olmak değil, aynı zamanda büyük 
ölçüde İngiltere' deki ormanlahn görece yetersiz olması yüzünden mesken
lerde ba§lıca yakıt olarak kullanılmak gibi de bir üstünlüğü vardı. Kentle
rirı, özellikle de Londra'nın büyümesi, onaltıncı yüzyılın sonlarından itiba
ren kömür madenciliğinin hızla geni§lemesine neden olm u§ tu. Onsekizin
ci yüzyıl ba§larına gelindiğinde, hatta galerilerdeki suyu tulumba ile çek
mek için (esas olarak Cornwall'da, demir d!§ındaki madenierin çıkartıl
ması gibi benzer amaçlarla tasarlanml§) ilk buharlı makineleri kullanan, 
ilkel bir modem endüstri haline gelmi§ti. Bu anlamda kömür madenciliği, 
ele aldığımız dönemde büyük bir teknolojik devrime pek gereksinim duy
madığı gibi, böyle bir devrim de geçirmemi§ti. Bu alandaki yenilikler, 
üretimi dönü§türücü nitelikte olmaktan çok, üretimi iyile§tirici özellikler 
ta§ımaktaydı. Fakat üretim kapasitesi çoktan muazzam boyutlara varmı§tı 
ve dünya standartlarına göre astronomik ölçülerdeydi. İngiltere, ı SOO' de, 
on milyon ton kömür, ya da dünya kömür üretiminin yakla§ık yüzde 
90'ını üretebilmekteydi. En yakın rakibi Fransa'nın üretimiyse bir milyon 
tondan daha azdı. 

Modem ölçülere göre, gerçek anlamda kitlesel bir endüstrile§me içirı 
yeterince hızlı geni§lememekle birlikte, bu muazzam endüstri, sermaye 
malları endüstrilerini dönü§türecek temel bir yeniliği (demiryolunu) uya
racak kadar büyüktü. Çünkü bu maden, yalnızca büyük miktarda ve 
büyük güce sahip buharlı makineler istemekle kalmıyor, aynı zamanda 
büyük miktarlarda kömürün damardan kuyunun ağzına, özellikle de 
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gemilere yükleme noktasına götürülmesi için yeterli ula§ım araçlarına 
ihtiyaç duyuyordu. Yük vagonlarını ta§ıyan 'tramvay' ya da 'demiryolu', 
bu ihtiyaca kesin bir yanıt oldu. Yük vagonlarının hareketli makinelerle 
çekilmesi pratik görünmediğiİıden, önce bu vagonların sabit makinelerle 
çekilmesi dü§ünüldü. Fakat büyük miktarda yükün karayolundan ta§ınma 
maliyeti öylesine yüksekti ki, sonunda iç bölgelerdeki kömür madeni 
sahiplerinin, bu kısa mesafeli ula§ım araçlarını uzun mesafeli ta§ıma için 
kullanılmasının karlı olabileceğini dü§ünmeye ba§lamaları doğaldı. Deniz
den içeride, Durham'daki kömür havzasından sahile uzanan hat ( 1825'te 
yapılan Stockton-Darlington hattı) , modern demiryollarının ilkiydi. Tek
nolojik bakımdan demiryolu, madenciliğin, özellikle İngiltere'nin kuzeyin
deki kömür madenierinin çocuğuydu. George Stephenson, ya§amına 
Tynesideli bir 'mühendis' olarak ba§ladı ve yıllar boyu neredeyse bütün 
lokomotif sürücüleri, onun kömür madenierinde yeti§ti. 

Ondakuzuucu yüzyıl endüstrile§mesinin, halkın hayal gücüne ve ay
dınların §iirlerine girmi§ tek ürünü olmasından da anla§ılacağı gibi, En
düstri Devrimi'nin ba§ka hiçbir yeniliği, hayal dünyasını demiryolu kadar 
ate§lememi§tir. Batı dünyasının büyük bölümünde demiryolu yapımıyla 
ilgili planların hazırlanmasından önce, (ya§ama geçirilmeleri genelde ge
cikmi§ olmakla birlikte) İngiltere'de (1825-30 dolaylarında) demiryolları
nın teknik açıdan uygulanabilir ve karlı olduğu açıkça görülmü§tÜ. İlk 
kısa mesafe hatları, 182 7'de ABD' de, 1828 ve 1835 'te Fransa' da, 1835'te 
Almanya ve Belçika' da, hatta 183 7'de Rusya'da açıldı. Bu furyanın nedeni 
ku§kusuz, ba§ka hiçbir bulu§un yeni çağın gücünü ve hızını bu denli 
çarpıcı bir biçimde endüstriyle ilgisiz insanların gözleri önüne sererneyecek 
olmasından kaynaklanıyordu. Hatta ilk demiryollarının sahip olduğu dik
kat çekici teknik olgunluk da, bu izlerrimi çok daha çarpıcı kılmaktadır 
(Örneğin 1830'larda saatte altını§ mile ula§ılabiliyordu ve daha sonra 
yapılan buharlı trenler bile bu hızı fazla geli§tiremediler) . Piramitleri, 
Roma'nın su kemerlerini, hatta Çin Seddi'ni birer ta§racılık örneği olarak 
yanında sönük bırakan, toprak setleri ve olukları, köprüleri ve istasyon
larıyla bir kamu yapıları külliyesi olu§turan, rüzgar hızıyla ülkeleri ve 
kıtaları a§an duman soluyan dev yılanlan iten bu demir yol, tam da insanın 
teknoloji yoluyla elde ettiği zaferin bir simgesiydi. 

Aslında, ekonomik açıdan bakıldığında, demiryolunun pahalı bir i§ 
olması, onun en önemli avantajıydı. O zamana dek yüksek ula§ım ve 
ta§ ıma maliyetlerinden ötürü dünya pazarından uzak kalmı§ ülkeleri dı§a 
açma yeteneğinin, karayolu ula§ımında gerek insan gerekse mal olarak 
yarattığı muazzam artı§ın ku§kusuz uzun vadede büyük önemi olacaktı. 
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Ancak 1848'den önce bunlar ekonomik bakımdan bu denli önemli 
değildi. Çünkü İngiltere dl§ında demiryolları çok azdı; İngiltere'deyse 
coğrafi nedenlerden kaynaklanan ula§ım sorunları, o zamanlar büyük 
karasal ülkelerdekilerden daha kolay halledilebilir düzeydeydi. * Fakat 
ekonomirün geli§mesiyle ilgilenen bir ara§tırmacının bakl§ açısıyla, demir
yollarının, demir, çelik, kömür, ağır makineler, emek, sermaye yatırımı 
konusundaki muazzam i§tahı, bu evrede çok daha büyük önem ta§ımak
taydı. Çünkü sermaye malları endüstrileri, pamuk endüstrisi kadar yoğun 
bir dönü§üm geçirecekse, gerekli olan kitlesel talebi ancak böyle bir §ey 
sağlayabilirdi. Demiryollarının ilk yirmi yılında (1830-50) , İngiltere'deki 
demir üretimi 680.000 tondan 2.250.000 tona çıktı, ba§ka bir deyi§le üç 
kat arttı. 1830 ile 1850 arasındaki kömür üretimi de üç kat artarak 15 
milyon tondan 49 milyon tona çıktı. Bu büyük artı§, esas olarak demiryol
larından ileri geliyordu; çünkü ortalama her mil hat, salt ray için 300 
ton demir gerektiriyordu, 26 İlk kez kitlesel çelik üretimini mümkün kılan 
endüstriyel ilerlemeler, doğal olarak sonraki on yıllarda oi:taya çıktı. 

Bu ani, muazzam ve son derece köklü geni§lemenin nedeni, i§adam
lannı ve yatırımcılan demiryolu yapırn i§ ine iten usdı§ı gibi görünen tutku
da yatmaktadır. 1830'da bütün dünyada sadece otuz, kırk mil demiryolu 
hattı bulunmaktaydı ve bu hattın en uzunu Liverpool ile Manchester 
arasındaydı. 1840'a gelindiğinde, bu mesafe 4500 milin, 1850'deyse 
23.500 milin üzerine çıktı. Bu hatların çoğu, 1835-?'de, özellikle de 
1844-?'de 'demiryolu manyaklığı' olarak bilirıen spekülatif çılgınlık patla; 
ması sırasında ve yine çoğu İngiliz sermayesi, İngiliz demiri, makinesi ve 
know-how'ı ile yapıldı. •• Gerçekten de demiryollarının pek azı diğer giri§im 
biçimlerine göre yatırımcı için daha karlı olduğundan (çoğu, son derece 
mütevazı karlar getirirken, bir bölümü de hiç kar getirmemi§ti) , bu,yatırım 
patlamalan usdı§ı gibi görünüyordu: 1855'te İngiliz demiryollarına bağla
nan sermayenin ortalama getireceği faiz, yalnızca yüzde 3. 7 idi. Ku§kusuz 
hisse sahipleri, spekülatörler ve diğerleri, demiryollarından a§ırı ölçüde 
yararlandılar; ama sıradan yatırırncının durumunun böyle olmadığı açıktı. 
Yirıe de demiryollarına büyük ümitlerle 1840'ta 28 milyon sterlirı, 1850'dey
se 240 milyon s terlin yatırıldı. 28 

Niçin? İngiltere söz konusu olduğunda, Endüstri Devrimi'nin ilk iki 
ku§ağımn temel gerçeği §uydu: Rahatı yerinde ve zengin sınıfların elinde, 

• İngiltere'de denizden yetmi§ mil yüksekte hiçbir yer yoktur ve bir istisna dı§ında 
ondokuzuncu yüzyılın bütün belli ba§lı endüstri bölgeleri, ya denizin yakınında ya da ona 
kolaylıkla ula§abilecek uzaklıktaydılar. 

•• l848'de Fransız demiryollarında kullanılan sermayenin üçte biri, İngilizlere aittiY 
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mevcut bütün para harcama ve yatırırnda bulunma olanaklarını a§an bir 
hızla ve ölçüde gelir birikmi§ti ( 1840'larda yıllık yatırıma ayrılan serma
ye, yakla§ık 60 milyon s terlin olarak hesaplanmı§tı29) . Ku§kusuz feodal 
ve aristokratik toplumlar bunun büyük bir kısmını debdebeli ya§am, lüks 
yapı ve diğer ekonomik olmayan i§lere harcarlardı.* İngiltere'de bile, 
Devonshire'ın altıncı Dükünün, ondokuzuncu yüzyılın ortasında varisine 
1.000.000 sterlin borç bırakınayı ba§aracak kadar krallara layık bir geliri 
vardı; varisi de bu borcu 1 .500.000 sterlin borç alarak kapamı§ ve gayrı 
menkullerin değerlerini yükseltme i§ine girmi§ti. 3° Fakat, ana yatırımcılar 
olan orta sınıfın büyük bölümü (gerçi 1840'ta artık yatırım da yapacak 
kadar zengin olduklarını dü§ündüklerine ili§kin belirtiler varsa da) , henüz 
harcayıcı olmaktan çok tasarrufçuydu. Hanımlan, bu dönemde sayıları 
artan görgü kurallan kitaplan okuyarak birer 'hanımefendi' olmaya, kilise
leri geni§ ve pahalı üsluplarla yeniden yapılmaya ba§lamı§, hatta kendi 
kent tarihçilerinin kaç Napoleon altınına çıktıklarını ve ayrıntılarıyla 
bütün özelliklerini gururla anlattıkları Gotik ve Rönesans taklidi iğrenç 
belediye binaları ve ba§ka ucube kamu binaları yaparak kolektif ihti
§amlarını kutlamaya ba§laml§lardı. •• 

Yine, modem bir refah toplumu ya da sosyalist bir toplum, ku§ku yok 
ki bu büyük birikimi toplumsal amaçlarla dağıtırdı. Bizim dönemimizdeyse 
hiçbir §ey bundan daha az mümkün değildir. Neredeyse hiç vergi ödemeyen 
orta sınıflar, tam da bu nedenle, açlıklan kendi birikimlerinin tamamlayıcısı 
olan peri§an durumdaki halkın ortasında para biriktirmeye devam ettiler. 
Bunun yanında, tasarruflarını yün çorapların içine istiflemekten ya da altın 
bilezik almaktan mutlu köylülerden olmadıklarından, karlı yatırım alanlan 
bulmalan gerekti. Fakat nerede? Örneğin mevcut endüstriler öylesine ucuz
laml§tı ki varolan fazlanın yatırıma ayrılan bölümünü bile ernebilecek du
rumda değildi: Hatta pamuklu endüstrisinin hacminin ikiye katlandığını 
varsaysak bile, sermaye maliyeti, yatırıma ayrılmı§ bu fazlanın ancak bir 
bölümünü emebilirdi. Hepsini emecek sünger gibi bir §ey gerekiyordu. ••• 

Ülke dı§ına yatırım yapmak, besbelli bir olasılıktı. Dünyanın geri 
kalanı, yani Napoleon Sava§ları'ndan sonra belini doğrultınaya çah§an 

Elbette bu tür harcamalar ekonomiyi de uyarır, ancak hiç verimli olmayan ve asla 
endüstriyel geli§meye katkısı olmayan bir yönde. 

•• Onsekizinci yüzyıl geleneklerine sahip birkaç kent, kamu binaları yapmaktan vazgeçmedi; 
fakat Lancashire'daki Bolton gibi birkaç tipik endüstri metropolü, 1847-8 öncesinde pratikte 
gösteri§li olmayan ve faydacı olmayan yapılar inp ettiler.3ı ••• McCullohn, pamuk! u endüstrisinin -sabit ve i§letme olmak üzere- toplam sermayesinin, 
l833'te 34 ınilyon sterlin, l845'te 47 milyon sterlin olduğunu tahmin etmektedir. 
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eski hükümetlerle, amaçlarının belirsizliğine aldırmadan her zamanki 
enerjileriyle borçlanan yenilerinin olu§turduğu dünya, sınırsız kredi 
almaya adeta can atıyordu. İngiliz yatırımcılar da borç vermeye hazırdı. 
Fakat ne yazık ki, I820'lerde bu bakımdan son derece vaadedici olan 
Güney Amerika ikraz tahvilleriyle, ı830'larda oldukça cazip fırsatlar 
sunan Kuzey Amerika tahvilleri, çoğu zaman değersiz kağıt parçalarına 
dönü§mekteydi: ı8 ı8-ı83 ı arasında satılan yirmi be§ yabancı devlete 
ait ikraz tahviiinden (çıkartıldıklarındaki fiyatla 42 milyon sterlinin 
yakla§ık yarısını te§kil eden) onaltısı, ı83 ı 'de ödenmedi. Teorik olarak, 
bu tahvillerin yatırımcıya yüzde 7-9 getiri sağlaması gerekiyordu; 
gerçekteyse ı83 ı 'de yatırımcı ortalama yüzde 3. ı kazandı. ı824 ve ı825 
tarihli Yunan devletine ait yüzde 5 getirili tahvillerin ı870'lere dek hiçbir 
faiz kazandırmamı§ olması kar§ısında kim ikraz tahvili almaya cesaret 
edebilirdi ki?32 Dolayısıyla ı825 'te ve ı835-7'de yurtdı§ına sermaye 
akl§ında ya§anan spekülatif patlamaların, kendilerine daha az hayal kırıcı 
alanlar araması son derece doğaldı. 

ı85 ı'de geriye dönerek bu çılgınlığa bakan John Francis, "çalı§kan 
insanların elinde�i servet birikiminin, yasal ve adil biçimde yapılan sıra
dan yatırım biçimlerini daima gerisinde bıraktığını gören" zengin adamı 
anlatmı§tır. "0, parasının, gençliğirıde sava§ tahvillerine gittiğirıi, yeti§kirı
liğinde Güney Amerika'nın madenlerinde, yol yapmak, istihdam ve i§ 
yaratmak uğruna çarçur olduğunu görmü§tÜ. Demiryoluna giden serma
ye, yararsız bile olsa, en azından onu üreten ülkeye gitmekteyciL Yabancı 
madenierden ve yabancı borç tahvillerinden farklı olarak, tüketilip biti
rilmez ya da tamamen değersizle§mezdi."33 

Ülke içinde (örneğin in§aat gibi) ba§ka yatırım biçimlerirıirı bulunup 
bulunamayacağı, kesin bir yanıtı hala olmayan akademik bir tartı§ma 
konusudur. Gerçekte bu olanak demiryollarında bulunmu§tu; özellikle 
ı840'ların ortalarında, bu hız ve ölçekte sel gibi sermaye akıtılmasaydı, 
bu demiryollarını kurmak da mümkün olamazdı. Bu, §anslı bir konjonk
türdü; çünkü demiryolları bir anda ekonomik büyümenin neredeyse bü
tün dertlerine deva olmu§tU. 

V 

Endüstrile§menin ardındaki itkiyi izlemek, tarihçinin görevinin yalnızca 
bir parçasıdır. Diğeri, ekonomik kaynakların seferber edilmesi ve yeniden 
dağıtılmasını, ekonominin ve toplumun uyumlanmasını izlemektir; 
bütün bunlar, yeni ve devrimci bir akı§ın sürdürülmesi için gerekliydi. 
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Seferber edilmesi ve yeniden dağıtılması gereken ilk, belki de en ya
§amsal etken emekti; çünkü bir endüstri ekonomisi, tarımsal olmayan 
(yani giderek kentlile§en) nüfus ta keskin bir yükseli§, buna kar§ ın tarımsal 
(yani kırsal) nüfusta keskin bir dü§Ü§ ve (ele aldığımız dönemde) nere
deyse kesin biçimde nüfusta hızlı genel bir artı§ �nlamına gelmektedir. 
O nedenle bir endüstri ekonomisi, ilk etapta, esas olarak ülke içindeki 
tarımdan sağlanan gıda arzında keskin bir yükseli§i -yani bir 'tarım dev
rimi'ni- gerektirir.* 

İngiltere'de kentlerde ve tarımsal olmayan yerle§im alanlarında gözle
nen hızlı büyüme, endüstri öncesi biçimler içinde varolan ve bir talih 
eseri olarak en küçük yenile§tirme giri§imlerinin -hayvancılığa, nadasa, 
gübrelemeye ve çiftliklere çekidüzen verilmesine ya da yeni ürünlerin 
benimsenmesine gösterilen bir parça ussal dikkatin- bile orantısız büyük
lükte sonuçlar vermesine yol açacak kadar verimsiz olan tarım için uzun 
zaman bir uyarıcı görevi görmü§lerdi. Tarımda ortaya çıkan bu deği§iklik, 
endüstri devrimini öncelemi§ ve hızlı nüfus artı§ ının ilk evrelerini olanaklı 
kılmı§tı; İngiliz tarımının, Napoleon Sava§ları'nın yol açtığı anormal yük
sek fiyatların ardından ağır bir ekonomik bunalım geçirmesine kar§ın, 
bu i tki doğal olarak etkisini sürdürdü. Ele aldığımız dönemde, teknolojide 
ve sermaye yatırımlarında ya§anan deği§iklikler, zirai bilimin ve mühen
disliğin olgunluğa eri§tiği 1840'lara kadar hayli mütevazı boyutlardaydı. 
1830'larda İngiliz tarımının, onsekizinci yüzyıl ortalarında iki üç kat büyü
mü§ bir nüfusun tahıl ihtiyacının yüzde 98'ini kar§ılamasını mümkün 
kılan muazzam üretim artı§ına34, onsekizinci yüzyıl ba§larında öncü nite
liğindeki yöntemlerin benimsenmesiyle, ekili alanların geni§letilmesi ve 
ussalla§tırılmasıyla ula§ıldı. 

Bütün bunlar da, ortak tarla ve otlaklarıyla ortaçağ komünal toprak 
kullanım biçimine, kendine yeterli köylü tarımına ve toprak konusundaki 
modası geçmi§ ticari olmayan tutumlara (Çitleme Hareketi'yle) son veril
mesi gibi, teknolojik olmaktan çok toplumsal dönü§ümlerle sağlandı. 
Onaltıncı yüzyıldan onsekizinci yüzyıla kadar hazırlık niteliğincieki bu 
evrim sayesinde, İngiltere'yi birkaç büyük toprak sahibinin, makul miktar
da kiracı çiftçinin ve çok sayıda kiralık i§çinin ülkesi durumuna getiren 
tarım sorununa ili§kin bu benzersiz radikallikteki çözüme, her ne kadar 
arada sırada yalnızca mutsuz kır yoksullarının değil geleneksel ta§ra soylu
larının da direni§iyle kar§ıla§ılmı§ olsa da, pek fazla sıkıntı ya§anmadan 

• Demiryolu ve buharlı gemi çağından -yani ele aldığımız dönemin sona ermesinden
önce, (İngiltere 1780'lerden itibaren net bir gıda ithalarçısı olınakla birlikte) yurtdl§ından büyük 
miktarlarda gıda ithal etme olanağı sınırlıydı. 
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varıldı. 1 795'teki açlık sırasında ve sonrasında pek çok ülkede centilmen 
yargıçlarca [gentlemen-justice] kendiliğinden benimsenen 'Speenhamland 
System' adında yoksullara yardım düzeni, eski kır toplumun u, para bağının 
a§ındırmalarına kar§ı korumaya yönelik son sistemli giri§imdi. * Tarımsal 
çıkar gruplarının, 1815  sonrası ya§ anan bunalıma kar§ı çiftçiliği korumak 
için medet umdukları Tahıl Yasası, bütün ortodoks iktisada kar§ın, tarıma 
tıpkı diğerleri gibi salt karlılıkölçütüne göre değerlendirilecek bir endüstri 
muamelesi yapma eğilimine kar§ı bir manifesto idi. Fakat bu yasanın, 
kapitalizmin tarıma nihai giri§ine kar§ı durmaya çah§an artçı eylemler 
olmak gibi bir kötü yazgısı vardı; sonunda, 1830'dan sonra orta sınıfın 
radikal ilerleyi§ dalgası ve 1834 tarihli yeni Yoksullar Yasası kar§ısında 
yenilgiye uğradı ve 1846'da yürürlükten kaldırıldı. 

Bu toplumsal dönü§üm, ekonomik üretkenlik açısından muazzam bir 
ba§arıydı; insani acılar bakımındansa, 18 15'ten sonra tarımda ortaya çı
kan ve kır yoksullarını moralsiz ve muhtaç duruma dü§üren ekonomik 
çöküntünün derinle§tirdiği bir trajedi. 1800'den sonra çitlemenin ve ta
rımsal ilerlemenin en co§kulu savunucusu olan Arthur Young bile, top
lumsal sonuçları kar§ısında sarsılmı§tı.35 Fakat endüstrile§me açısından, 
bunlar aynı zamanda arzulanan sonuçlardı da; çünkü bir endüstri ekono
misinin emeğe gereksinimi vardır ve bunu da eski endüstri-dı§ı sektörden 
değil de nereden bulacaktı? Ülke içindeki ya da (esas olarak İrlanda' dan) 
göç eden kırsal nüfus, ba§lıca emek kaynağıydı; çe§itli küçük üreticiler ve 
çall§an yoksullar da onları tamamlıyordu. ** İnsanlan yeni i§lere çekmek, 
ya da -ki en muhtemel olanı buydu- eğer ba§larda bu çekiciliklere kar§ı 
ilgisiz ve geleneksel ya§ am tarzlarını terketmeye istekli değilsele�6, mecbur 
edilmeleri gerekiyordu. En etkili kamçı, ekonomik ve toplumsal sıkıntılar 
ve zorluklardı; yüksek parasal ücretler ve kentin sağladığı özgürlükler de 
havuç i§levi görüyordu. Çe§itli nedenlerden dolayı, insanlan tarihsel, top
lumsal olarak demirledikleri yerlerden kaldırınada etkili olacak güçler, on
dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısıyla kar§ıla§tırıldığında, hala görece olarak 

• Bu sistemle, gerektiğinde mülk vergisinden sağlanan fonlada yoksullara ya§amalannı 
sağlayacak kadar bir ücret veriliyordu; iyi niyetli olmakla birlikte bu sistem sonunda öncekinden 
çok daha büyük bir fakirle§meye yol açtı. •• Ba§ka bir görü§e göre de, emek arzı bu tür transferlerden değil, büyük bir hızla yükseldiğini 
bildiğimiz toplam nüfustaki artı§tan gelmektedir. Fakat bu görü§, bir noktayı gözden 
kaçırmaktadır. Endüstrile§nÜ§ bir ekonomide, tarımsal olmayan emeğin yalnızca sayısının değil 
oraıunın da dikine yükselmesi gerekir. Bu da, aksi halde köyde oturup ataları gibi ya§amayı 
sürdürecek olan insanların, yapmlannm belli bir evresinde ba§ka yerlere gitmeleri gerektiği 
anlamına gelir; çünkü kentler, kendi doğal arti§ oranlanndan daha hızlı büyümekteydi. Tarım 
nüfusu fiilen azalsa da, sabit kalsa da, hatta artsa da durum budur. 
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zayıftı. 1850'den sonra sıradanla§acak olan bir kitlesel göç türünü ortaya 
çıkarmak, (1835-50 arasında sekiz buçuk milyon olan toplam nüfusun bir 
buçuk milyonunun öldüğü) İrlanda Açlığı gibi gerçek anlamda bir doğal 
felakete kalmı§tı. Yirıe de bu etkenler, ba§ka her yerden çok İngiltere'de 
çok daha güçlüydü. Eğer öyle olmasaydı, endüstriyi emeğirı içeri girmesini 
sağlayacak delikten yoksun bırakan köylülerirı ve küçük burjuvazirlin içirıde 
bulunduğu istikrarın ve görece rahatlığın Fransa'nın ba§ına açtığı gibi, 
İngiltere'nin endüstriyel geli§mesirıirı engellenmesi i§ten bile olmazdı.* 

Yeterli sayıda emekçiye kavu§mak bir §ey, doğru niteliklere ve becerile
re sahip yeterince emekçiye sahip olmaksa ba§ka bir §eydir. Yirminci yüzyı
lın tecrübeleri, bu sorunun ya§amsal olduğu kadar çözümü güç bir sorun 
olduğunu göstermi§tir. İlkin, bütün i§çilerin, endüstriye uygun bir tarzda, 
yani tarım hayatının mevsimlik ini§ çıkı§larından ya da bağımsız zanaatka
rın i§ keyfiyetinden tamamen farklı, düzenli, kesintisiz bir günlük çall§ma 
ritmirıe uyarak çalı§mayı öğrenmeleri gerekiyordu. Ayrıca parasal özendir
mdere de kar§ılık vermeyi öğrenmek gerekiyordu. Bugün Güney Afrikalı
ların yaptığı gibi, o dönemde de İngiliz i§verenler, durmadan i§çilerin 
'tembelliğirıden' ya da eskiden geçimlerirıe yeten parayı kazanıncaya kadar 
çalı§ıp sonra yattıklarından yakınırlardı. Yanıt, (para cezaları, hukuku 
i§verenin yanında harekete geçiren 'Efendi Köle' yasası vs. ile sağlanan) 
sert bir i§ disiplininde, ama hepsinden önce, mümkün olan her yerde 
i§çiyi, asgari bir gelir elde edebilmesi için bütün hafta durmadan çalı§mak 
zorunda bırakacak kadar az bir paranın ödenme uygulamasında bulundu 
(2 17  -18. sayfalada kar§lla§tırın) . Çall§ma disiplirıinirı çok vahim boyutlar
da bir sorun te§kil ettiği fabrikalarda, çoğunlukla, yönetilmeleri kolay 
(ve daha ucuz) kadın ve çocuk i§çilerirı çalı§tırılması yoluna gidildi. 1834-
4 7 arasında İngiliz pamuk fabrikalarında çalı§ an bütün i§çilerin yakla§ık 
dörtte biri yeti§kin erkek, yarıdan fazlası kadın ve kız, geri kalanı da 
onsekiz ya§ının altında çocuklardıY ifadesini, bu ilk evredeki küçük 
ölçekli, dağınık endüstrile§me sürecinde bulan çall§ma disiplirıini sağla
manın bir ba§ka yaygın yolu da, ta§eronluk uygulaması ya da vasıflı i§çileri 
vasıfsız yardımcılarının fiilen i§vereni durumuna getirmekti. Örneğin pa
muk endüstrisinde erkek çocukların yakla§ık üçte ikisi, kız çocukların 
da üçte biri 'doğrudan ustaların emrinde'ydiler; böylelikle daha yakından 
izlenebiliyorlardı. Fabrikaların dl§ındaysa, bu tür düzenlemeler daha da 
yaygındı. Elbette ta§eronun, bu kiralık emeğin i§ ini sermesini önlemekte 
doğrudan maddi çıkarı vardı. 

. 

• Bir diğer seçenek de, İngiltere'nin, ABD gibi, kitlesel göçlere bel bağlamasıydı. Aslında 
İngiltere kısmen de olsa İrlandalılann göçüne güvenmi§tir. 
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Yeterli sayıda vasıflı ya da teknik eğitimli i§çi bulmak ya da eğitmek çok 
daha zor bir i§ti; çünkü, in§aat gibi pek çok i§ pratikte pek deği§meden 
yapılsa da, modem endüstride, endüstri öncesine ait becerilerden yok dene
cek kadar az yararlanılmaktay dı. Bereket versin, · 17 89' dan önceki yüzyıllar
da İngiltere'nin ya va§ seyreden yan-endüstrile§me süreci, gerek dokuma 
tekniğinde gerekse metal i§leme alanında gerekli becerilere sahip i§çilerden 
oldukça geni§ bir havuz yara tml§ tl. Örneğin kıta Avrupası'nda, ince metal 
i§leri yapan birkaç zanaatkardan biri olan çilingir, makine yapımcılarının 
babası haline gelmi§ ve zaman zaman ona adını vermi§tir; İngiltere'de 
de değirmen ustası ile, (madenlerde ve maden çevrelerinde çoktandır 
bilinen) 'mühendis' ya da 'makineci'nin durumu buydu. İngilizce 'mühen
dis' [engineer] sözcüğünün, hem vasıflı metal i§çisini hem de tasarımcıyı 
ve planlamacıyı anlatması raslantı değildir; çünkü yüksek teknisyenierin 
büyük bir bölümü, bu makineden anlayan ve kendine güvenen insanlarm 
arasından bulunabiliyordu. Gerçekten de İngiltere'nin endüstrile§me süreci, 
bu pladanmaml§ yüksek beceriye sahip arza dayanml§tı; kıta Avrupası ise 
bunu ba§aramaml§tır. Bu olgu, bu ülkede (ileride bedeli ödenecek olan) 
genel ve teknik eğitime gösterilen §a§ırtıcı ilgisizliği açıklamaktadır. 

Emek arzıyla ilgili ya§anan bu sorunların yanında, sermaye ar.zıyla 
ilgili sorunların fazla bir önemi yoktu. Diğer pek çok Avrupa ülkesir.den 
farklı olarak, İngiltere'de doğrudan yatırıma dönü§türülebilecek sermaye 
konusunda bir sıkıntı söz konusu değildi. En büyük güçlük, onsekizinci 
yüzyılda bu sermayeyi kontrol edenlerin -toprak lordları, tüccarlar, deniz
ciler, bankerler vs.-, onu yeni endüstrilere yatırmakta gönülsüz davranma
larıydı. Dolayısıyla bu yeni endüstriler faaliyetlerine çoğu zaman küçük 
tasarruflada ya da borçlarla ba§lamı§ ve karı yeniden üretime yatırarak 
geli§mi§lerdi. Yerel düzeyde duyulan sermaye sıkıntısıysa, ilk endüstricileri 
-özellikle de kendilerini yeti§tirmi§ olanları- daha sert, daha tutumlu ve 
daha haris yapmı§tı. O yüzden i§Çileri de buna uygun olarak daha fazla 
sömürüye uğradılar. Ancak bu, ulusal yatırıma ayrılan fazlanın yetersizliği
ni değil, akı§ındaki düzensizliği göstermekteydi. Öte yandan, onsekizinci 
yüzyılın zenginleri paralarını end üstrile§meden nasibini alan belli giri§im
lere, bilhassa ula§ıma (kanal, liman, yol ve ileride demiryolu) ve toprak 
sahiplerinin kendileri yönetmediklerinde bile paylarını aldıkları maden
Iere görnıneye hazırdılar. 

Özel olsun kamusal olsun, ticaret ve maliye teknikleri konusunda da 
bir güçlük söz konusu değildi. Bankalar, kağıt paralar, hisse senetleri, 
tahviller, bonolar, deniza§ırı ve toptan ticaret teknikleri, pazarlama vs. 
yeterince bilinen §eylerdi ve bunlarla ha§ ır ne§ ir olanların ya da olmayı 
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kolayca öğrenebilenlerin sayısı hayli kabarıktı. Ayrıca, onsekizinci 
yüzyılın sonunda devlet politikası, kapitalist İ§ ya§amının üstünlüğüne 
sıkı sıkıya bağlanmı§tı. Bu geli§meyi engelleyici nitelikteki (örneğin 
Tudorların çıkardığı toplumsal yarara dönük) eski yasalar, uzun zamandır 
uygulanmıyordu ve sonunda 18 13-35 arasında -tarımla ilgili olanlar 
dı§ında- tamamen kaldırıldı. Teorik olarak İngiltere'nin yasaları, mali 
ya da ticari kurumları hantaldı ve ekonomik geli§meye yardımcı olmaktan 
çok köstek olacak tarzda hazırlanmı§tı; örneğin, bir anonim §irket 
kurulması isteği kar§ısında Parlamento her defasında pahalıya patlayacak 
'özel yasalar' çıkarmak zorundaydı. Fransız Devrimi, Fransızlara -ve 
oradan da kıtanın geri kalanına- bu tür amaçlar için son derece ussal ve 
etkili bir aygıt sunmu§tU. Uygulamadaysa İngiltere, i§lerini mükemmel 
yürütüyordu ve aslına bakılırsa rakiplerinden çok daha iyi durumdaydı. 

İlk büyük endüstri devrimi, İ§te bu riskli, plansız ve empirik yolda yapıldı. 
Modem ölçütlerle bakıldığında, bu devrim küçük ve arkaikti; İngiltere, 
bugün bile bu arkaikliğin izlerini ta§ımaktadır. 1848'in ölçütlerine göreyse, 
yine kentleri her yerden daha çirkin, proletaryası her yerden daha sefil 
durumda olduğundan*; sisli, dumanlı bir havada, ziyaretçileri tedirgin eden 
öteye beriye ko§U§turan solgun yüzlü kalabalığından ötürü hayli ürkünç 
olmakla birlikte, anıtsaldı. Milyonlarca beygir gücünü buhar lı makinelerine 
ko§mu§, yılda iki milyon yarcia pamuklu kuma§ı on yedi binin üzerinde 
mekanik iğden geçirıni§, yakla§ık elli milyon ton kömür çıkarını§, .tek bir 
yılda 170 milyon sterlin değerinde mal ithal ve ihraç etmi§ti. Ticaret hacmi, 
en yakın rakibi olan Fransa'nın iki katıydı: Fransa, onu ancak 1780'de 
biraz geçebildL Pamuklu tüketimi, ABD'nin iki, Fransa'nınsa dört katıydı. 
Ekonomik bakımdan geli§mi§ dünyanın bütün pik demirini üretmekteydi 
ve kendisinden sonra geli§mi§ ikinci büyük ülkenin (Belçika) ki§i ba§ına 
kullandığı demirin iki, ABD'nin üç, Fransa'nınsa dört katından fazlasını 
kullanıyordu. İngiliz yatırım sermayesinin 200 ile 300 milyon sterlin arası 
bir miktarı (bunların dörtte biri ABD'de, yakla§ık be§te biri de Latin 
Amerika'daydı) , dünyanın her yanından kar payları ve sipari§ler 
getirmekteydi.39 İngiltere, gerçekten de 'dünyanın atölyesi' idi. 

Gerek İngiltere gerekse dünya, bu adalarda, tek yasaları ucuza alıp 
sınır tanımaksızın pahalıya satmak olan tüccarlar ve giri§imciler tarafından 
gerçekle§ tirilen Endüstri Devrimi'nin dünyayı dönü§türdüğünü biliyordu. 
Yoluna hiçbir �§ey çıkamazdı. Geçmi§in tanrıları ve kralları, bugünün 
i§adamları ve buharlı makineleri kar§ısında güçsüz kalıyordu. 

• "1830-48 arasında bir bütün olarak İngiltere' deki i§çi sınıfının durumu, Fransa' dakinden 
belirgin biçimde daha kötü" olduğu sonucuna varıyor modem bir tarihçi. 38 


