Ümumi nəĢr: 1086
Humanizm ideyasıının anlayışı və əmələgəlmə mərhələsi insan
varlığının ən möhtəşəm ifadəsi olan sənət əsərlərinin mənimsənilməsi ilə
başlayır. Sənət sahələri içərisində ədəbiyyat, zehni ifadələrlə zəngin olan
sahələrdən biridir. Bu, əsasən hər hansı bir millətin, digər xalqlarin ədəbiyyatını və ya dərsliyini öz doğma dilində, daha dəqiq milli idrakı səviyyəsində dərk etməsi, zəka və qavrama qüdrətini o əsərlər nisbətində
artırması, inkişaf etdirməsi və yenidən yaratmasıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən
tərcümə fəaliyyətini əhəmiyyətli və mədəniyyət davamçısı olması məqsədilə həyata keçirməkdəyik. Zəkasının hər cəbhəsini bu cür əsərlərin hər
birinə istiqamətlənmiş xalqlarda, düşüncənin ən silinməz vasitəsi olan
yazı və onun arxitekturası hesab olunan ədəbiyyat, bütün kütlənin ruhuna
qədər işləyən və ruhuna sinən bir təsirə malikdir. Bu təsirdəki fərd və
cəmiyyət xüsusilə, zamanda və məkanda bütün hüdudları aşacaq bir
iradəlilik və məşhurluq göstərər. Bu nöqteyi-nəzərdən zəngin olan xalq,
mədəniyyət aləmində daha yüksək idrak səviyyəsinə malikdir. Bu məqsədlə tərcümə fəaliyyətini sistemli və diqqətli idarəetmək, türk dilini
önəmli şəkildə qüvvətləndirmək, onun genişlənməsinə, inkişaf etdirilməsinə və irəliləməsinə xidmət etmək deməkdir. Bu yolda bilik və bacarıqlarını əsirgəməyənlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onların dəstəyi ilə
beş il müddətində, heç olmasa, dövlət əlli ilə yüz cildlik, xüsusi təşəbbüslərin səyi və yenə dövlətin köməyi ilə, onun dörd-beş misli çox olmaqla zəngin bir tərcümə kitabxanamız olacaq. Xüsusilə türk dilinin bu
fəaliyyətdən əldə edəcəyi böyük faydanı düşünüb, indidən tərcümə fəaliyyətinə yaxın maraq və istək göstərməmək, heç bir türk oxucusu üçün
mümkün olmayacaqdır.

23 iyun 1941,
Maarif Vəkili,
Hasan Ali Yücel

Adam Smit

Hasan Ali
Yücel
Klassiklər filmi
L

ADAM SMĠT

XALQLARIN
SƏRVƏTĠ

BAKI-2010

1

Adam Smit

2

İNGİLİSCƏ TƏRCÜMƏ EDƏN:
HALDUN DƏRĠN

REDAKTOR:
PROF. DR. GÜLTƏN KAZĞAN

Китаб Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинin эянж
тяржцмячиляр групу тяряфиндян тяржцмя edilmişdir.
Qrupun rəhbəri və tərcümənin redaktoru: Ч.Ш.Щажыйевa

Elmi redaktor:

Ш.H.Щажыйев
i.e.d., professor

Tərcumə edənlər:

XankiĢiyeva N.
ġükürova F.
Mürsəlov E.
Əlixanov A.
Nağıyeva G.

A d a m S mi t . Xa l q l a r i n s ə r v ə t i / tərcümə.
Bakı: “ Ġqtisad Universiteti” nəĢriyyatı, 2010
© “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, 2010

Adam Smit

3

Adam Smit və “Xalqların sərvəti”
haqqında
“İqtisadi təlimlər tarixi” adlı, müasir günümüzdə yazılmış bu kitabı
əlinizə götürdükdə, tələbinə uyğun olaraq ən çox diqqət çəkən iqtisadçının kim olduğu ilə maraqlana bilərsiniz. Adlar siyahısına baxdıqda
A. Smitin bəzən Keyns, ara-sıra Karl Marksla birlikdə bu sahədə rekord
qazandığını görmək olar. Smitin “Xalqların sərvəti”nin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat” (An İnquiry into the Nature and Causes of The
Wealh of Nations) başlıqlı kitabı (bundan sonra “Xalqlarin sərvəti”) ilk
dəfə meydana çıxdığı (1776) ildən bu günə kimi 230 il keçib. Lakin Smit
yaradıcılığı və onun kitabında öz əksini tapan araşdırmalar hələ də davam
etməkdədir. Müasir dövrün qloballaşan iqtisadi qayda və siyasətlərini
təyin edən neoliberal mənimsəmə çərçivəsində (neo-Neoklassik iqtisad),
Smitin qaynaqlı “Xalqların sərvəti” əsəri təməl qaynaq kitab xüsusiyyətini qoruyub saxlayır. Halbuki iqtisadi düşüncədə təsiredici dəyişikliklər
yaradan Karl Marksdan da, Con Maynard Keynsdən də qloballaşan dünyanın iqtisadi siyasətini təyin edə bilən çox nəzəri tədqiqatlar qalmamışdır. A. Smitin özəlliyi kapitalizm ilə bazar iqtisadiyyatı arasında olan
əlaqələrin xüsusiyyətini çox gözəl şəkildə şərh etməsində və insan davranışlarının müdrik şəkildə anlamasında idi. O, iqtisadi fikir tarixində yerinin, bəlkə də? ən dərin nöqtəyə vurduğu, sosializmin və keçid iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi, böyük dünya böhranı dövründə dahi və ən azından iqtisad elminin qurucusu olmaq yerini qorumuş oldu. O, tam sərbəst
bazar iqtisadiyyatının yol açdığı “vəhşi kapitalizm” tənqid mövzusu olsa
da, bazar iqtisadiyyatının bütünlüklə və sistemli araşdırmasının başlanğıcı
olaraq, iqtisad elmində yerini hər bir dövrdə etibarlı saxlamaqda idi.

I. Dövrün ictimai-iqtisadi mühiti
A. Smit yaşadığı illərdə İngiltərənin və Qərbi Avropanın (başda
Fransa olmaqla) hər mənada zənginləşməsinə və yüksəlişinə, bazar iqtisadiyyatının inkişafına imkan yaradan elmi görüşlər və bunların gətirdiyi
texnoloji dəyişikliklərlə tanış olmuşdu; bu təəccüblü kəşflər ədəbiyyat,
rəsm və musiqi sahəsindəki yaradılanlara yaxınlıq edirdi. Onlar İngiltərə
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və ümumilikdə Qərbi Avropada inkişaf və yaradıcılıqda əməkdaşlıq, fərdi
davranışlar və yeni formalaşan bazar iqtisadiyyatından doğurdu. A.Smitin
doğulduğu, yaşadığı və universitetdə dərs dediyi (Edinburq və Qlazqo)
Şotlandiya isə bu yeniliklərlə formalaşmaqda idi.
Bu, yeni bir qayda idi. Bu qaydada elementlər, eyni zamanda keçmiş qaydaları yıxır, amma (J.Şumpeter tərifiylə) bir “yaradıcı dağıdıcılı”
həyata keçirirdi. Zənginləşmə İngiltərə krallığının genişlənməsinə və
inkişafına təkan verir və bu genişləmə coğrafi kəşflər və fəthlərlə birlikdə
gedirdi. Sakit okean (Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiyadan Kaliforniya
sahillərinə kimi) ilə Afrika qitəsindəki kəşflərlə, Aralıq dənizi (Cəbəlütariq boğazı, Malta fəthləri) ilə krallıq sahəsini genişləndirərkən, London
gəmiçilik və maliyyə mərkəzi olaraq Amsterdamı qabaqlayırdı.
İngiltərə krallığı genişlənməsini həyata keçirərkən, bir tərəfdən
sənayedə böyük fabrik istehsalına keçidi hazırlayan bir silsilə yeniliyə
imza atılır, əkinçilikdə fermer təsərrüfatı olaraq qazanclı, yeni istehsal
forması ortaya çıxırdı; digər tərəfdən Amerika kaloniyalarında müstəqillik
müharibəsi davam edərkən Fransa qiyamını (1789) hazırlayan hadisələr
və fikir cərəyanları meydana gəlirdi. “Xalqların sərvəti” kitabının yayılması ilə Amerika kaloniyalarında müstəqillik elanının eyni tarixə (1776)
rast gəlinməsi çox maraq doğururdu. Digər maraqlı bir məqam, A.Smitin
Fransa qiyamının hazırlanmasında iştirak etmiş F.Qusnay və J.Turqot ilə
görüşməsi, iqtisadi məsələlər üzrə mübahisə etməsi idi. Dr.Qusnay iqtisadiyyatda makrosəviyyədəki qarşılıqlı məsələləri ortaya qoyarkən, Turqot
bir sıra iqtisadi qaydaların təməlini nəzərə almırdı.
Smitin daxilində yaşatdığı ictimai və iqtisadi mühit “yeni bir
dünya”nın meydana gəldiyini göstərirdi; bu mühit fərdçiliyin bazar
iqtisadiyyatının, coğrafi və texniki kəşflərlə əkinçilikdə, sənayedə istehsalın artımını zənginləşdirən bir mühitdir.
Çökən orta əsrlərin feodal dünyasının qayda-qanunları çox fərqli idi.
Hər kəsin bu dünyada yeri bəlli idi; işçi kəndlinin torpaq sahibi fermerin
qarşısında ənənəvi vəzifələri və haqları, şəhərlərdə ustalarla onların
köməkçilərinin, tacirlərin cəmiyyətdəki yerləri, vəzifələri və haqları bəlli
idi. Təkcə kilsə təlimi Tanrının ictimai qaydalarını təmin etmək üzrə,
vacib işlərin həyata keçirilməsi yolunda hər kəsin yerini təyin etdiyini
təlqin etməkdəydi. Başda oturan kral və imperator isə, Tanrı səlahiyyətləri
ilə bu nizamı qorumağa məsul idi. Yəni ictimai nizam-intizam, Tanrıdan
qaynaqlanan dəstəkdən istifadə yolu ilə təmin edilirdi. Bu nizam-intizam
Renensans, Reformasiya kimi ictimai dönüşləri ehtiva edən proseslərlə
yox olmuşdu.
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Qərbi Avropada XV yüzillikdən etibarən coğrafi kəşflərlə müstəmləkəçilik sayəsində qızıl və gümüşün, bir çox yeni bitkilərin (tütün,
pomidor, kartof kimi) Avropa torpaqlarına axması, qul və əmtəə ticarəti,
maliyyənin inklişafı ilə birlikdə sürətlə dirçələn merkantilizm, feodal quruluşunun çökməsində əvəzolunmaz bir rol oynamışdı. Gətirdiyi zənginlik bu sistemin nümayəndəsi olan tacir sinfini “imtiyazlı yeni bir sinif”ə
çevirməklə yanaşı pul, faiz və maliyyə kimi yeni məsələləri gündəmə
gətirmişdi. Daha sonra XVI yüzillikdə J. Bodin pulun kəmiyyət nəzəriyyəsinin bəsit bir formasını ortaya qoydu və kilsənin “ədalətli faiz” anlayışından fərqli tətbiqləri dövriyyəyə daxil oldu. Venediktdə bankçılığın ilkin bəsit formaları meydana gəlməyə başladı, bunun arxasında isə merkantilizmin xarici ticarət və bunun davamı olan daxili istehsal vasitəsilə
həyata keçirilən zənginləşmə dururdu. Belə ki, XVIII yüzillikdə artıq tacir
sinfinin dövlət tərəfindən imtiyazlarla təchiz edilməsi ilə yanaşı, təlimin
hər sahədə yeni yüksələn sənaye sinfi ilə də uyğunsuzluğu var idi.
Bu dövrdə uyğunsuluğun və razılığa gələ bilməməyin bir səbəbi
olan “var-dövlət mənbəyi” ortaya çıxırdı: merkantilistlər üçün sərvət
ixracatın idxalı üstələməsinə, başqa sözlə, xarici ticarətin sürətli olmasına
söykənirdi. Qızıl pul sistemi zamanında bu, ölkəyə qızıl axınının sürətlənməsi, beləliklə, faiz dərəcəsinin də aşağı səviyyədə qalması demək idi.
Qısa desək, ölkəyə qızıl axınının daxil olması zənginlik mənbəyi idi. Bu
səbəbdən dövlət xarici ticarətə müdaxilə etməli və sərvətin mənbəyini
qorumalı idi.
Halbuki, Fransada fiziokratlar sərvətin mənbəyinin istehsalda olduğunu bildirir, amma həm torpaq rentası, həm işçi qüvvəsinin, həm də
faizin ödənə bilməsi üçün bunu əkinçilik təsərrüfatı ilə məhdudlaşdırmışdılar. A.Smit sərvətin mənbəyinin qızıl yolu ilə xarici ticarəti genişləndirməkdə görən merkantilistlərə o qədər fərqli münasibət bildirir ki,
“Xalqlarin sərvəti” kitabının içərisindəki beş hissədən birini merkantilizmin tənqidinə ayırmışdı.
Amma onun müasiri D.Hume (1711-1776) xarici ticarətin avtomatik
olaraq pul kütləsinin artmasını yaratdığını ortaya çıxaracaq və bunun
əksinə çevirəcək dəyişikliklərə gətirəcəyini göstərmişdi. Yəni dövlətin bu
səbəbdən xarici ticarətə müdaxilə etməsi yersizdi.
Ayrı-ayrı dövlətlər öz tacirləri üçün sinfi imtiyazlar, inhisar yaradır,
digər bir sıra sahələrə isə müdaxilə edirdi; halbuki yeni inkişaf edən
sənaye təşəbbüskar sinfi tələb edirdi.
A.Smit merkantilizmin fikir və ideyalarını təndiq edib rədd edərkən,
onun fiziokratlarla ortaq olduğu və fərqli məqamlar vardı. O da fiziokratlar
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kimi sərvətin mənbəyinin torpaq və istehsal olduğunu qəbul edir, digər
amillərin (torpaq rentası yaratmadığı üçün) sonsuz sayılmasının gərək
olduğunu rədd edirdi. “Xalqların sərvəti” kitabında əkinçilik, istehsalat və
ticarət ardıcıl mərhələlər olaraq rol oynamaqdadır.
A.Smitin “Xalqlarin sərvəti” kitabında ortaya qoyduğu nəzəri baxışları və iqtisadi həll üsulları içindəki bir sıra rəngarəng ictimai-iqtisadi
mühitin əvəzolunmaz bir rolu var. Əsərdə fərdçiliyə istinad edən, dövlətin
müdaxiləsi olmadan zənginləşən və inkişaf edən yeni bir dünya doğurdu.

Adam Smitin dövründə olan fikir cərəyanları
Köhnə feodal quruluşunun artıq yox olduğu ictimai - iqtisadi mühitdə, fərdçilik, yaradıcı güclərin inkişafı, birincisi, yeni yüksələn sənaye
istehsalatında sahibkarların qoyduğu problemlərin aradan qaldırılması idi.
İkincisi, fərdin mühitin necə olmasından asılı olmayaraq, “xaotik bir məqam” yaratmadan şəxsi mənafeyi formalaşdırdığı və ümumi bir sərvət
yarada bilməsini izah etməsi idi.
Merkantilizmin tacirlərə təmin etdiyi inhisarçılıq imtiyazlarının qaldırılması ilə xarici ticarət, yoxsullara yardım qanunları kimi əmək bazarlarına dövlət müdaxiləsinin aradan qaldırılması mövzusunda “sərbəst
rəqabət”in üstünlüyünün ortaya qoyulması lazım idi.
Necə ki, hazırkı dövrdə iqtisadiyyatda dövlət müdaxiləsinin zəruriliyi haqqında keynsçi yanaşmanın neoliberalizm/neoklassik iqtisadi cərəyan çərçivəsində azad rəqabət nəzəriyyəsi tərəfindən (ABŞ və İngiltərə
timsalında) aradan qaldırılmasına oxşar olaraq Smitin nəzəriyyəsi də azad
merkantilist siyasətinə qarşı irəli sürülürdü. Eyni şəkildə, günümüzün
nəhəng ölçülü Qərb və Uzaq Qərb şirkətləri tərəfindən bütün bazarların
(mal, xidmət, investisiya) sərbəstləşməsi tələbi neoliberal siyasətin
təməlini təşkil edirsə, A. Smitin dövründə də yeni inkişaf edən sənaye
sinfinin tələblərini Smit merkantilizmin müdaxiləedici siyasətinə qarşı
çıxış edirdi. Arada yenə də çox böyük bir fərqin olduğunu qeyd etmək
lazımdır. A.Smit yeni ictimai-iqtisadi mühitdə dövri dəyişikliklər
gətirməyə namizəd olan bir sinfin, merkantilizmin boğucu dövlət müdaxilələrinə qarşı çıxmasını qeyd edirdi. Əks halda iri şirkətlər dövlətlərin
varlığını, dayaqlarını sarsıdan mənfəətlərini qoruyacaq şəkildə deyildi.
Ayrıca, sərvətin mənbəyi olaraq xarici ticarəti sürətlə həyata keçirib
ölkəyə qızıl axınını təminetmənin, yeni kəşflərlə istehsalı artırma qarşısın-
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da yetərli olmaması və mənasızlığı onsuz da gün kimi aşkara çıxırdı.
Sərbəst rəqabətin üstünlüyünü müdafiə edən A.Smit İngiltərə baxımından
yaşadığı mühitdə şərhlərində tamamilə haqlı idi.
Həll olunası digər bir problem fərdi davranışların ictimai mühitlə
qarşılaşacağı və rifahın bütün cəmiyyətə necə yayılmasını təmin edə
bilməsi idi. “Təbiət qanunları” fəlsəfəsi Smiti axtarılan həllə gətirib
çıxartdı. Özündən bir neçə il əvvəl yaşayan böyük ingilis fiziki Ser İsaak
Nyuton (1642-1727) “Təbii fəlsəfənin riyazi prinsipləri” (Mathematical
Principles of Natural Philosphy) kitabı ilə bəşəriyyətdə yeni, layiqli bir
kainat anlayışı gətirərək, “müasirliyin” qapısını açmışdı. Təbiət bilikləri
kimi cəmiyyət biliklərində də mövcud nəzəri çərçivəni artıq bu yeni
anlayış izah etməyə başlamışdı. Əslində liberalizmin təməl prinsipləri,
Nyutonun təyin etdiyi yeni “təbii kainat nizamı”ndan qaynaqlanırdı. Necə
ki, “Siyasət/Dövlət qaydası” cəmiyyət biliklərində Nyutonun “Təbiət
qanunları” anlayışının ilk tətbiq olunduğu sahə idi. XVII və XVIII yüzillükdə monarxiyanın mütləq suverenliyinə, idarə olunanın razılığına söykənən konstitusiyanın hökumət tərəfindən istifadəsinə qarşı çevrilmə
nəticəsində İngiltərədə axınlar meydana çıxmışdı. Klassik demokratiya
bundan yararlanmışdı. Nyutonun müasiri Con Lokk (1632-1704) fərdlərin, öz təbii hüquqlarını (yaşamaq etibarlılığı, fərd azadlığı, özəl mülkiyyət haqqı) qoruması, qarışıqlıqların, etibarsızlıqların aradan qaldırılması
yolunda hökumət qurduqlarını, lakin mütləq hüquqların da kimsəyə
verilmədiyini söyləyirdi. Onun fikrincə, dövlətin vəzifəsi təbiət qanunlarını tətbiq etməkdən ibarətdir, çünki təbiət qanunları dövlət hərəkətlərinin də üstündə yer alırdı. Bundan başqa, onların pozulmasını qabaqlamaq, təbiət qanunları çərçivəsində fərdlərin təbii hüquqlarını qorumaqdan
ibarətdir. Ortaq mənfəətləri qorumağın ən yaxşı yolu çoxluğun gəldiyi
qərarlardı; bu, “tək insan yanıla bilər, lakin əksəriyyət yanılmır” deməkdir. Demokratiyanın qaydası olaraq bu yanaşma, siyasət qaydalarına qəbul edilmişdi.
Qərbi Avropada Renesans və Reformasiya təbiət elmləri qədər, fərdi
və cəmiyyət əlaqələrinin, cəmiyyət mühitinin açıqlamasını da layiq, ağıllı
təməllərə söykənməsinin yolunu açmışdı. Belə ki, Nyutonun təbiət
qanunları, bu təməllər üzərinə mexaniki mühitlə işləyən, güclər arasında
tarazlıq saxlayan, hər bir fiziki elementin yeri bəlli olan yeni bir kainat
anlayışı gətirmişdi. Fizika, kimya, biologiya kimi təbiət elmlərində kəşflər
bu çərçivədə həyata keçirilərkən, mükəmməl və özbaşına tarazlığı, mühiti
saxlayan kainat anlayışı müstəqil olmuşdu. Eyni anlayış, qısa müddətdən
sonra siyasət aləminə girərək “dövlət” anlayışına da təsir etmişdi.
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Nyutonla gələn bu nəzəri baxış “müasirlik” dövrünün hər sahəsinə təsir
göstərdi. Bu təsirlər “ümumi və fərdi nisbililik” qaydasında açıqlamasına
qədər davam etmiş oldu.
A.Smit Nyutonun elmə gətirdiyi bu yeni nəzəri çərçivəni “Xalqlarin
sərvəti” kitabı ilə ilk dəfə iqtisadiyyatda mühiti açıqlamaq üçün istifadə
etmiş oldu. Sərbəst bazarda hər bir fərd öz mənfəətini maksimallaşdırmaq
istiqamətində hərəkət edərkən, cəmiyyətdə mühiti qoruyacaq rifah halını
da maksimallaşdırırsa, burada Nyutonun kainatında olduğu kimi “görünməyən əl” fəaliyyətə başlayırdı. Daha sonra L. Valras, V. Pareto kimi
neoklassik məktəbin davamçıları təkmil rəqabət şəraitində, optimal
şərtləri yaradacaq riyazi üsulla izah etdilər. Hətta sosialist iqtisadiyyatında
“optimallaşdırma” şərtlərini araşdıran Oskar Lange, təkmil rəqabət bazar
modelindən əlverişli başqa bir model tapa bilmədi və həlli buna
istiqamətləndirdi.
Qısa olaraq desək, Smitin “görünməyən əl”i daha sonra təkmil
rəqabət şərtləri daxilində bazar iqtisadiyyatının riyazi modelləri ilə isbat
olunduğu kimi, kapitalizmin əksi olan sosialist iqtisadiyyatı üçün də
keçərli bir mövzu oldu. Smit gəlirin bölgüsü üzərində çox durmamış və
təbiət elmlərinin bunu müsbət həll edəcəyinə inanmışdı.
Təbii ki, A. Smitin yaşadığı dünya müəyyən ölçüdə sərbəst rəqabət
modelinə yaxın olsa da, bugünkü gün və keçən illər dünyanın artıq” statik
tam rəqabətdən”də çox fəqli olduğu bir gerçəklikdir.

III PeĢəsi və əvvəlki iĢləri
A. Smit Şotlandiya (əvvəl Edinburq, sonra isə Qlazgo) universitetlərində müəllimliklə məşğul olur, fəlsəfə elmindən də dərs deyirdi.
”Xalqlarin sərvətindən” əvvəl “Əxlaqi duyğular nəzəriyyəsi” (The Theory
of Moral Sentiments, 1759) adlı kitabını nəşr etdirmişdi. Onun dövrü
əxlaq fəlsəfəsində insan davranışlarının uzunmüddətli mübahisələrinin
getdiyi bir zaman idi.
Orta əsrlərin əxlaq fəlsəfəsində fərdin şəxsi mənfəətlərini rədd
etməsi, fərdi xoşbəxtliyin ismətli olmaqla başlamayacağı qeyd edilmişdi.
Halbuki Smitin dövründə gedən inkişaf, fərdçiliyin yüksəlişi, artan rifahın
gətirdiyi məmnuniyyət isə, bu yanaşmanı çoxdan məhv etmişdi. Bernard
de Mandeville “Arıların nağılı” (Fable of the Bees, or Private Vices and
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Pubick 1 Benefits) adlı kitabında qədim fikri lağa qoymuşdu. O, insan
pisliklərinin kökünü, başda sərvət əldə etmək, təmtəraq içində yaşamaq və
sərvət-zənginlik yaradılması olduğunu qeyd edirdi.
A.Smit bu iki fərdi baxışlara qarşı, əxlaqi fəlsəfə olaraq “Əxlaqi
duyğular nəzəriyyəsi” adlı əsərlə yeni bir baxış gətirdi: insanların mənliyinin saxladığı istəyi, digərləri üçün bəslədiyi sevgi, anlayış, simpatiya
ilə qiymətləndirilirdi. Sərvət axtarışları, digərlərindən özü üçün gözlədiyi
təsdiq ilə məhdudlaşdırılırdı.
Obrazasalma, pis insanları bəzən dahi, əgər digərlərinin bu işdə
daha çox mənfəəti varsa, şəxsi gəlirini təmin etməkdən imtina edə bilərdi;
çünki şəxsi nümunə digərlərinin nümunəsini əks etdirə bilərdi. Fərd
digərlərin simpatiya və təsdiqini istədiyi üçün, digərlərin məmnuniyyətinə
əhəmiyyət vermək məcburiyyətində idi. A. Smitin insan davranışları ilə
bağlı bu təhlili, müasir oyunlar nəzəriyyəsində oliqapoliyalarda tarazlıq
yolunda strateji nöqteyi-nəzərindən riyaziyyatçı Robert Nəşin2 kəşf etdiyi
Nəşh tarazlığının sanki bir başlanğıc nüvəsi idi.
A. Smit insan davranışları mövzusundakı qiymətləndirmələrində iki
kitab arasında tam eynilik olmadığını müdafiə edə bilər: “Xalqlarin
sərvəti” əsərində fərdi qazanc iqtisadiyyatda əmək bölgüsünə gətirəcəyinə
görə, buna maneələr yaradan hər hansı bir müdaxilə əks təsirlər yarada
bilər. Bu ictimai xidmət məqsədilə ticarətə qoşulan heç kimin fayda əldə
edə bilməyəcəyinə bir sübut olmadığını ifadə edirdi. Fərdi qazancla
fəaliyyətinin gözlənilməz nəticəsinin “görünməyən əl” vasitəsilə ictimai
marağın təmin edilməli olduğunu irəli sürürdü. Bunun müqabilində,
“Əxlaqi duyğular” kitabındakı qiymətləndirmələr bir qədər fərqli idi.
Fərdi əxlaqi dəyərlərin mənbəyi cəmiyyət olduğu üçün, fərdi gəlirlərlə
milli gəlirlərin üst-üstə düşməsi adi idi. Lakin Smit “Xalqlarin sərvəti”
əsərində öz əxlaq fəlsəfəsini müzakirə obyektinə çevirmədi. Iqtisadi qanunları təbiət qanunları fəlsəfəsindən çıxarırdı: təbii sərbəstlik qanununa
görə insanlar şəxsi gəlirlərini həyata keçirməkdə sərbəst olmalıdırlar.
Təbiət qanunu nöqteyi-nəzərindən bu proses milli zənginliyi artırır,
bunu təbiət qanunu çərçivəsində meydana gələn yeni anlayışlar (əmək
bölgüsü, pulun inkişafı, təsərrüfat və investisiya fəaliyyəti, xarici ticarət)
kimi dəstəkləyə bilər; fərdi gəlir əmək bölgüsü, investisiya fəaliyyəti və
1

Public-ictimai, dövlət sözü qədim İngitərədə “publick” kimi yazılırdı.
Nəş tarazlığı oliqapolik bazarda aşağıdakı şəkildə formalaşmaya istinad edir: bir
oliqapolik firma özünün ən yaxşı strategiyasını, qarşı tərəfin, yəni rəqib firmanın, ən
yaxşı strategiyasını nəzərə alıb həyata keçirdiyi an tarazlıq əmələ gəlir.
2
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səmərəliliyin artımı bu anlayışlarla dəstəklənərək, təbiət qanununa görə
fəaliyyətdə olan “görünməyən əl” sayəsində ictimai mühiti təmin edər və
sərvət artımına sahib ola bilər.
Şəxsi əxlaq fəlsəfəsi qanunlarına “Xalqların sərvəti” kitabında yer
ayırmasa da və təbiət qanunu anlayışı prioritetli və çətin olsa da, Smitin
başlanğıcda əxlaq filosofu olduğunu unutmamaq lazımdır. Bu fəsildə
qısaca olaraq toxunduğumuz fərdin gəlirləri və qazancları göstərilmişsə,
gerisində bunu məhdudlaşdıran digər fərdlərlə bağlı qeydlər olacağını,
davranış qaydalarının ictimai mənşələrinin olduğunu “Əxlaqi duyğular”
kitabında istifadə etdiyini vurğulamaq lazımdır. Yenə də “Xalqların sərvəti” əsərindəki “şəxsi gəlir” anlayışı ilə qədim yanaşma (hər halda) tam
üst-üstə düşür.
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IV “Xalqların sərvəti” kitabının əhatə
dairəsi və irəlidə qalanlar
1. Kitabın əks etdirdiyi optimizm və onun davamlılığı
A.Smitin yaşadığı dövrdə ictimai-iqtisadi mühit, fikir axınları, əvvəlcə Təbiət qanunu fəlsəfəsi ilə şəxsi məsləyi birlikdə, onu “Təbii
azadlıq” (sərbəstlik) anlayışına apardı; belə ki, hər kəs bazarda şəxsi
gəlirlərini artırmaq istiqamətində davrandıqda, bir tərəfdən ictimai
tarazlıq formalaşacaq, digər tərəfdən də hər bir şəxs özü və digər əlaqəli
şəxslərin sərvətini artıraraq, bu yolla bütün cəmiyyətdə gəlirlərin artımına
nail olacaqdır. “Xalqların sərvəti” əsəri şəxsi gəlirlə milli gəlir arasında
uyğunlaşmanı əks etdirirdi. Elə isə, merkantilizmin bir çox sahələrə
dövlət müdaxiləsinə gətirən anlayışı və siyasətinə artıq yer yox idi. Birinin itirdiyini, digərinin isə qazandığını merkantilist anlayışı həm daxili
bazar, həm də xarici bazar əlaqələrində tam azadlığa yer verməli idi1.
A.Smitin bu inamı, əsərdə göstərilən şərhlərə də eyni ilə təsir
etmişdir: qiymətlər, ödənişlər, davranışlar, tarazlıq vəziyyətləri və digər
anlayışlar həmişə “təbii” tərif olaraq göstərilirdi. Banisi olaraq qəbul
edildiyi Klassik məktəbin digər nümayəndələri isə, bir ölçüdə Təbiət
qanunları fəlsəfəsindən yararlanmış olsalar da, nə Smitin bu optimizmini
daşıdılar, nə də Təbiət qanunu fəlsəfəsi təhlillərinə eyni şəkildə təsir
etdilər; amma bundan sonra İqtisadi siyasət terminindən istifadə etməyə
başladılar. A.Smit “Sənaye inqilabı”2 dövründə, daha təsirli hesab edilən
ictimai nizam haqqında mülahizələrinə qədər kitabını yazmışdı. XIX
yüzilliyin ilk dövründə yaşamış David Rikardo (1772-1823) kimi ingilis
iqtisadçıları sərhədsiz inkişaf mövzusunda pessimist olduğu kimi,
İngiltərədə olduğu dövrdə iqtisadi böhranlara, işsizliyə və yoxsulluğa
şahid olan J. S. Sismondi (1773-1842) kimi fransız sosialistləri də Smit
optimizmindən uzaqlaşmışdılar. Hələ XIX yüzilliyin ortasında və
sonlarında Karl Marks (1818-1883) və onun davamçıları, azad bazar kapitalizminin öz daxili ziddiyyətlər ilə bir qiyam yolu ilə çökəcəyini qeyd
edirdilər. 1830-cu ildə xüsusilə bütün Avropa miqyasına çatan fəhlə
1

İqtisadi nəzəriyyədə tam sərbəstliyin Təbiət qanununa uyğun olmasını və ənginləşməyə
aparacağını, “Xalqların sərvəti” yazılana qədər, Fiziokrat Dr. Quesnay “İqtisadi cədvəl”
(1758) kitabında söyləmişdir.
2

Sənaye çevrilişin başlanğıcı, J. Vattın buxar maşınını icad etməsi tarixinə təsadüf edir.
Bu icad 1769-cu ildə patentləşdirilmişdir

12

Adam Smit

qiyamları, optimizmi kölgələyən hadisələr idi. Bu nöqteyi-nəzərdən,
Smitin sənaye dövrünə aparan yolda optimizmin, “tamaşaçı”sı çox da
geniş olmayan bir axın oldu.

2. Kitabın ehtiva etdiyi qaydalar və anlayıĢlar
çərçivəsinin qalıcılığı
A.Smit “Xalqların sərvəti” əsərini giriş hissəsi daxil olmaqla beş
(alt) kitaba ayırmışdır. Bu beş kitabın üçündə o, azad bazar iqtisadiyyatı
şəraitində işçilərin məhsuldarlığının səbəblərini və yaradılan məhsulu
Təbiət qanunları nöqteyi-nəzərindən təhlil etdi; eyni çərçivədə yığım,
investisiya və artan investisiya ehtiyatının istifadə edilməsini də araşdırdı.
Dünyanın hər bir yerində İngiltərədəki şərtlərin heç də keçərli olmadığını,
üçüncü kitabında isə fərqli millətlərdə sərvət artımının fərqli olduğunu,
sərvət artımını yaradan faktları araşdırarkən cavab tapdı. İlk üç kitab
“İqtisadi qanunlar” deyə adlandırdığımız mövzularda cəmləşmişdi.
Digər iki kitabda isə siyasi iqtisad qanunlarını, “Siyasi iqtisadi
sistemlər”i və “Başçının, ya da cəmiyyətin (ümumi gəlir) gəlir”i başlıqları
altında araşdırmışdır.
1. A.Smit insanların ehtiyaclarını ödəyən məhsulların əməyin
nəticəsi olduğunu, ya da xarici ticarət vasitəsilə onun qarşılandığını,
ölkədə istehsal olunan əmtəələrin adambaşına düşən miqdarına görə də o,
ölkədə rifah halının təyin oluna bilməsini qeyd edirdi1.
Ancaq əməyin tətbiq edilməsində ağıl, səlahiyyət və bacarıq, digər
tərəfdən də məhsuldar şəkildə istifadə edilmiş əməklə səmərəsiz əməyin
bir-birinə nisbəti, bunu təyin edə bilərdi. Əməyin məhsuldarlığı əmək
bölgüsünün səviyyəsinə bağlı idi. Buna misal olaraq, toplu iynə istehsalı
təkcə bir insan tərəfindən düzəltmək əvəzinə lazımlı əməliyyatlar, bölgü
təhlil edilir və hər bir əməliyyatda işçinin ixtisaslaşması baş verirsə, bu
halda istehsalın necə tab gətirəcəyini göstərirdi. Başqa sözlə, əmək
bölgüsü əməyin məhsuldarlığını artıraraq səmərəliliyi yüksəldirdi. Daha
sonrakı yanaşmaya görə, əmək bölgüsü“artan gəliri” təmin edirdi. Bu
təhlil və ixtisaslaşma gəliri artırırdı. Əkinçilikdən daha çox zəngin ölkələrdə istehsal sahələri geniş inkişaf edirdi. Əmək bölgüsü meyli, əslində
fərdi gəlir axtarışının nəticəsi idi; fərd, digər məhsulları çıxaranlara öz
1

Milli gəlirin dövriyyə anlayışına görə hesablanması,
keçirilmişdi.

ilk dəfə İngiltərədə həyata
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məhsulunu təklif edərkən və istehsal etdiklərini tələb edərkən onların real
fərdi gəlir axtarışlarından bəhrələnirdi. Bu yolla mübadilə meyili təbii
olaraq meydana gəlirdi. Həmçinin, əmək bölgüsünün dərəcəsi bazarın
həcmi ilə bağlı idi. Nüfuz yoxluğu, təmiz su, çatdırılma imkanları da
digər təyinedici elementlər arasında yer tuturdu.
2. (Merkantilistlər və fiziokratlardan gələn bir anlayışı davam etdirərək). A. Smit əməyi məhsuldar və qeyri-məhsuldar olaraq iki yerə
ayırmışdı. Məhsuldar əmək dəyər yaradan, tətbiq olunduğu obyektin dəyərinə dəyər qatan, satılabilən, əmtəə yaradan bir əməkdir; belə ki, bunun
qarşılığında daha sonra, bərabər həcmdə əməyi özündə ehtiva edən əmtəə
ala bilirdi. İşçinin gəliri ilə bərabər həm torpaq sahibinin rentasını, həm də
sərmayə edənin artığını (surplus) özündə ehtiva edən əkinçilikdəki əmək
istehsaldakı əməkdən daha səmərəli idi. Bu nöqteyi-nəzərdən əkinçiliyə
qoyulan sərmayələrin səmərəsi (faydalılığı) istehsaldakından üstün
olacaqdı. Bu məqamda fiziokratlarin təsiri çox aydın idi. Müxtəlif
xidmətləri özündə toplayan əmək, bu xüsusiyyətləri daşımadığı üçün
səmərəsiz hesab edilirdi.
Məhsuldar və qeyri-məhsuldar əməyin fərqləndirilməsi “formalaşmış iqtisadi qaydalarda” (mainstream economics) Neoklassik məktəb ilə
birlikdə əhəmiyyətini itirdi, o cümlədən, milli gəlir müəyyən edilməsi
məhsul və xidmətləri əhatə edirdi. Ancaq sosializm quruluşunda bu ayrılıq yenidən davam etdi: SSRİ və onun davamçıları olan digər sosialist
iqtisadiyyatlarında, milli gəlir hesablarına bir qisim xidmətlər ehtiva
edilmədi, belə ki, Qərb ölkələri ilə milli gəlir qarşılaşdırmaları əlavə
hesabların yaradılmasını gərək edirdi. Ancaq günümüzdə artıq belə bir
fərq qalmadı.
Ayrıca investisiya sahibinin mənfəəti də faiz və qazanc olaraq
fərqləndirildi. Bu məsələ Neoklassik məktəb ilə birlikdə ayrı-ayrı ələ
alındı və araşdırıldı.
3. Klassik iqtisadçılar pula iqtisadi əməliyyatları əhatə edən bir
“örtük kimi” baxırdılar. A.Smit isə əmək bölgüsü genişlənərkən bir iqtisadi quruluş olaraq, pulun mübadilə əməliyyatlarında fərdi gəlirlərin
sonunda “təbii” şəkildə meydana çıxacağını, bu funksiyanı yerinə yetirməyə hazır olan qiymətli mədənlərin, xüsusilə uyğun olduğunu söyləyirdi.
Əmtəələr əmtəələrlə, amma pul vasitəçiliyilə yerinə yetirilməkdədir.
Smitin araşdırmaları pul iqtisadiyyatının tamamilə sərmayə qoyuluşlarına
getdiyini fərz edirdi. Ancaq daha sonra Keynsçi iqtisadi yanaşmalarda bu
yanaşma rədd edildi. Klassik məktəbdə təkcə R. Maltus (1766-1834)
Keynsin “səmərəli tələb” dediyi anlayışı termin olaraq qəbul etməmişdi.
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D.Rikardo da işsizliyi texnoloji dəyişiklik yolu ilə açıqlamağı
sınamışdı. Lakin Smit pulun yalnız “mübadilə vasitəsi” olması üzərində
duraraq, bir “dəyər yığımı vasitəsi” olaraq önəm verməmişdi. Bundan
sonra J.B.Seyin (1767-1832) malların mallarla mübadilə edildiyi üçün
ölkədə tələb çatışmazlığı, dolayısı ilə bir ümumi faydanın olmayacağı
nəticəsinə gəldi. A.Smitin pulun funksiyalarına belə nəzəri baxışı, Sey
yoluyla Sey qanunu olaraq uzun dövr tarazlıq mövzusu kimi iqtisadi
nəzəriyyədə qaldı.
4. A.Smit bazarda qiymətin əmələ gəlməsini “dəyər” olaraq təyin
etmişdi; bu məqamda “istehlak dəyəri” ilə “mübadilə dəyəri” fərqlənirdi.
Bu fərq özünü (müasir dərs kitablarında tez-tez qeyd olunan) almaz ilə su
paradoksunu götürdü. İstehlak dəyəri çox yüksək olan suyun mübadilə
dəyəri, istehlak dəyəri aşağı olan almaz qarşısında nə üçün çox aşağıdır?
Qaydalar çərçivəsində bu sualın cavabı yoxdur. Ancaq bu mövzu Klassik
məktəbdə davam etdirilirdi, lakin neoklassik məktəb yerini “marjinalist”
həllərinə buraxmış oldu; bu yanaşma almaz-su paradoksu qaydasının
həllinə gətirib çıxardı. Günümüzdə mikro-iqtisadi çərçivədə olan bu etibarlı qayda ikincidir. Ancaq Marksist iqtisadiyyat, Smitin mübadilə
dəyərini açıqlayarkən istifadə etdiyi əmək-dəyər ölçüsünü “kapitalizmdə
fəhlə işçi istismarının qaynağı” olaraq günümüzdə də davam edir.
A.Smit torpaqların özəl mülkiyyətə keçməzdən və sərmayə axını
olmazdan əvvəlki cəmiyyətdə, bir əmtəəni əldə etməkdə xərclənən
əməyin miqdarının digər əmtəə ilə mübadilədə bərabər çıxarılmış əmtəə
qarşılığına gətirəcəyinə birgünlük, ya da ikisaatlıq əmək ilə həyata keçirilmiş bir əmtəənin, digər bir malın ikiqatı olmasının “təbii” olacağını söyləmişdir. Əmək dəyərini, eyni zamanda bir “dəyər ölçüsü” olaraq da istifadə etmişdir. Ancaq əmtəənin əmtəə ilə mübadiləsinin sona çatdığı bir
inkişaf mərhələsində, “təbii olaraq” əmtəələr pul ilə alınıb satılacaq idi. Həmçinin, qızıl-gümüş kimi mübadiləni özündə ehtiva edən vasitələrin dəyəri də
dəyişirdi. Bu yolla əməyin miqdarı dəyərin ən sağlam ölçüsü ola bilirdi.
Təbii, bu məzmunda əmək xüsusiyyətlərindəki fərqlərin, görülən
işin risklərini də öncədən nəzərdə tutmaq lazım idi. Günümüzdə hər iki
məzmunda da əməyin ölçüsündən istifadə əsas müzakirə obyekti deyildir.
Bu formada yaranan “təbii dəyər”, ilkin cəmiyyətdə əməkdən qaynaqlanarkən, torpaqların özəl mülkiyyətə keçdiyi və investisiya təcrübəsi olan
bir cəmiyyətdə, torpaq rentasını və mənfəəti özündə ehtiva edəcəkdir.
Məhsulun bazar qiyməti real qiymətindən kənarlaşsa, rəqabət yolu ilə
mənfəətlər, “istehsalçını işə davam etməyə kifayət edəcək səviyyədə”
təbii tarazlıqda bazarda formalaşacaqdır. Qiymətlərdəki dəyişmə ilə
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əlaqədar formalaşan kəmiyyət dəyişmələrində “təbii qiymət”, bütün
qiymətlərin istiqamətlənəcəyi əsas mərkəz idi. Bu yolla bazar sistemi təbii
formada öz nizamını formalaşdıracaqdı.
Daha sonra Neoklassik məktəb, “təbii” ifadəsini kənara qoyub,
əvəzinə normal mənfəət, normal qiymət kimi uzun dövrdə tarazlıqla
əlaqədar olan anlayışlar və istehlak dəyəri əvəzinə “fayda”, mübadilə
dəyəri əvəzinə uyğun qiymət terminlərini gətirdi. Təklif və tələbin izahı
istehlak mübadilə dəyəri təhlillərinin yerini aldı. Ancaq təkmil rəqabət
şəraitində sərbəst bazar vasitəsilə “optimal” həllin tapılmasının riyazi
üsullarla açıqlanması, təbii tarazlığa “görünməyən əl” yolu ilə çatılması
kimi bir qədər “metafizik” yaradan anlayışı əvəz etsə də, sonda izah
edilən eyni hadisə idi. Düşünürsünüz ki, A.Smiti yadda qalan edən cəhətlərdən başlıca birisi, bazarın öz-özünə nizamlandığı və optimal nəticəyə
gəldiyi fərz edilən özünü tənzim edən tarazlı bir mexanizm olmasıdır.
Günümüzdə neoliberalizm qlobal mənada hər sahədə sərbəstləşməni israr edərkən, təməldə, Smit təbii tarazlığa gətirib çıxaran
“görünməz əl”i, daha elmi görünüşlü bir çərçivəyə salmaqdan əlavə,
başqa bir arqument və ya tələb məqsədi daşımır.
A. Smit cəmiyyətdə bölgü, yəni gəlirin bölüşdürülməsi ilə çox
maraqlanmamışdı. O da, təbii tarazlığa gətirən bazarın təbii şəkildə torpaq
sahibləri, sərmayədar və işçilərdən formalaşan üç sinif arasında bölgünü
həll edəcəyi fikrində idi. Belə ki, rəqabət yolu ilə, təbii qiymət bazarda
formalaşarkən, bölgü də təbii şəkildə həyata keçirilirdi. Ancaq izlənilən
dövrdə sosialist axını açıq qapının sonuna kimi istifadə etdi. Dövrümüzdə
qloballaşma hərəkatına qarşı olan “axın”ların səhvləri də ən çox bu
nöqtədə inkişaf edir; çünki bazar tarazlığı dolayı gəlir bölgüsünü müşayiət
edə bilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Smit əməkhaqqı məsələsinə heç də laqeyd
yanaşmırdı. Əməkhaqlarının hər yerdə, işçi ilə işverən arasında bir anlaşmanı ehtiva etdiyini, həmçinin bu məqamda iş təklif edənin daima üstünlüyə malik olduğunu qeyd edirdi. Ən aşağı vəzifəli işçi üçün, özünü və
ailəsini dolandıracaq “dolanışığa yetəcək” əməkhaqqı səviyyəsi, uzun
dövrdə “əməkhaqqı tavanını” formalaşdıracaqdı. Buna qarşı olan əməkhaqqı fondu, iş verənin ödəyə biləcəyi əməkhaqqını, işçilərin sayı ilə birlikdə təyin edirdi. Bu fond ancaq ölkənin zənginləşməsi ilə böyüyə bilərdi
ki, bu da iqtisadiyyatın inkişafı üçün labüd idi.
Sosial siniflər arasında gəlirin bölüşdürülməsinin ön plana çıxması,
D.Rikardonun inkişaf qaydasını gözlədi. Bu qayda A.Smitin optimist göz-
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ləntilərindən fərqli olaraq inkişafın dayanıqlı olmaması fikrini ortaya
çıxardı..
5. İqtisad elminin inkişafına verdiyi əhəmiyyətə gəlincə, A.Smit
iqtisadiyyatın daim inkişafda olduğunu əvvəlcədən söyləmişdi. İnkişafı
dayandırdığı elementlərdən ötrü, bunun davam etdirilməsi məzmununda
“optimist” bir yanaşma irəli sürmüşdür; əmək bölgüsünün gətirdiyi təcrübə və təbii mübadilə meyli əməyin səmərəsini artırırdı; bazarların, başda xarici ticarət olmaqla genişlənməsi bu prosesin davam etdirilməsində
başlıca bir dəstək idi. Təsərrüfat və investisiya təcrübəsi əməyin
məhsuldarlığının artırılmasında digər bir dəstəyi özündə ehtiva edirdi.
Zaman rifah artımını özündə ehtiva edərkən, həmçinin fərdlər arasında
təbii formada həmrəylik yaradacaq və bazar iqtisadiyyatı formalaşacaqdı.
Kapital yığımı isə bunları birlikdə götürəcək bir faktor idi. Ancaq bu
prosesin təbii şəkildə işləməsi özəl mülkiyyət hüququnun inkişafını və hər
bir fərdə lazım olan əminliyin möhkəmləndirməsini zəruri edirdi.
Dövlətin əsas rolu artıq burada özünü göstərməyə başlayırdı.
Kapital yığımı təbii rifah artımı sırası ilə, ilk öncə əkinçilikdə,
daha sonra istehsalda və ticarətdə istehsalın artımı ilə birgə gedəcəkdir;
zəngin ölkələr digərlərinə hər üç sahədə üstünlük verirdi. Bu artım bir
tərəfdən nüfuzun artımını özündə ehtiva etməklə kəndlərin və bazarların
genişlənməsinə səbəb olacaq, digər tərəfdən də istehsalın artımı ixracatı
zəruri edəcək, bu yolla sərmayə (investisiya) yığılması da güclənəcəkdir.
A.Smit inkişafın, eyni zamanda cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda struktur
dəyişikliklərinə gətirərkən, irəliyə doğru yeni sıçrayışlarla iqtisadiyyatın
daha yüksək səviyyəyə nail olacağını bildirirdi. Belə ki, cəmiyyətin bütün
siniflərinin qoşulduğu bir kütləvi hərakatın irəliləyişinə gətirib çıxarmasını nəzərdə tuturdu. İqtisadiyyatda inkişaf, hər bir fərdin təbii şəkildə
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qatıldığı, təsərrüfat və kapitalın
yığılması, əmək bölgüsü və ixtisaslaşma, daxili və xarici ticarət yolu ilə
rifahın artdığı, təbii bazar tarazlıqlarının rəqabət yolu ilə qorunduğu bir
müddətdir. A.Smitin bu modelində nə böhranlar, nə işsizlik, nə bir sıra
şəxslərin zənginləşməsinin digərlərinin yoxsullaşması hesanına baş
verməsi, nə də iqtisadiyyatın inkişaf gücünün (David Rikardoda olduğu
kimi) tükənməsi hadisələrinə yer yoxdur. Həll olunası, yaşadığı mühitin
cəmiyyətdə dolaşan fikirlərin yaratdığı nikbinliyin tam bir güzgüsüdür.
6. Xarici ticarət iqtisadiyyatın inkişafı prosesində təbii şəkildə
meydana gəldiyi zaman yararlıdır; səbəbi ölkədə digər ölkələrin fərqli
əmtəələri ilə mübadilə imkanına şərait yaratmasıdır, əksinə qızıl və
gümüş təmin etmək deyildir. Dünya ölkələri arasında təbii şəkildə
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müxtəlif əmtəələr tapılacaqdır. Lakin ticarətə mane olan səbəblər aradan
qaldırdıqda istehsal da genişlənəcəkdir. Əks halda xarici ticarətdəki
maneələr bu təbii prosesin gerçəkləşməsini çətinləşdirəcəkdir. Bu
problemlər ancaq iki şərtdə haqlı şəkildə göstərilə bilirdi: birincisi, əgər
müdafiəyə ehtiyac olduğu milli sənayeni qorumaq lazım gəlirsə, ya da
xarici əmtəəyə qoyulan gömrük vergisi eyni yerli əmtəəyə qoyulan
vergini kompensasiya edərək həyata keçirilirsə. 1
7. Smit iqtisadiyyatın böyüməsinə, inkişafına ən böyük əngəl kimi
dövlətin təbii qanunlara uyğunlaşma şəraitində işləyən bazara müdaxiləsini görürdü. Təbii azadlıq şəraitində dövlətin başlıca funksiyaları
aşağıdakılardan ibarətdir: ədalət və hüququn nizamlanması, milli müdafiə,
bəzi cəmiyyət qurumlarının və investisiyaların həyata keçirilməsi. Sonuncular yollar və təhsil qurumlarını əhatə edirdi. Çünki bunların həyata
keçirilməsi, ya da işlədilməsi fərdin gəlirləri ilə uyğun gəlməyə bilirdi. Bu
çətin sahələr xaricində, hökumətlərin edə biləcəyi ən yaxşı müdaxilələr,
dahi təbiət qanunlarına görə işləyən, iqtisadi yüksəliş və zənginlik gətirən
təbii azadlığa əngəl yaradaraq onu sürətləndirmək əvəzinə gerilədəcəkdir.
Ancaq Smit iş adamlarının və iş həyatının “süddən çıxmış qaşıq”
olmadığını, fərqlənə biləcək qədər daha yaxşı müşahidə etmiş və eyni bir
iş sahəsindən bir neçə təşəbbüskarın (iş adamının) bir araya gəldikdə,
“cəmiyyət əleyhinə sui-qəsdlər, ya da qiymətləri yüksəltmək üçün dəyişikliklər etmək istədikləri arzularını bildirmişdir. Ancaq yaşadığı dövrdə,
nə günümüzdəki milli sərhədləri külli miqdarda aşan nəhəng transmilli
şirkətlər, nə patent müddətləri 20 il müddəti aşan texnoloji kəşflərə
söykənən təkəllər, nə də ki, ölkələrarası kartel razılaşmaları var idi. Təkcə
İnglitərədə iş mühitinin əlverişliliyi onu dünyanın bir nömrəli dövlətinə
çevirməklə “üstündə günəş batmayan, bir krallıq formalaşdırmaqda idi.
Nəhayət, Təbiət qanunu fəlsəfəsi də, təbii fərdi, azadlığı, təbii tarazlığın
varlığını, dövrün ən önəmli kəşfini yaradan fizikadan, başqa sözlə desək,
pozitiv bir elmdən almışdı.

1

A.Smit sərhədsiz sərbəst ticarəti, ifadə edilən iki şərt xaricində müdafiə etsədə də,
özünün fəaliyyətində bu fikrin heç də tədbiqinə varmamışdı.
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Son söz
İnsanlıq tarixi yüksək dəyər daşıyan, bu gün də fərdə və onun davranışlarına, insani əlaqələrə, cəmiyyətə, iqtisadi davranışın bizə söyləyə
biləcəyi, ya da təbiət elmləri ilə bağlı qanunlardan çıxarılan əsas
prinsipləri irəli sürən vacib əsərlərlə bəzədilmişdir. Nə florensiyali Dantenin “İlahi komediyası”, nə Pikassonun “Quernuca”sı, nədə ki, müasirliyin ağıllı fəaliyyətə söykənən fəlsəfəsi və onun məhsulları köhnəlmişdir.
Əlavə olaraq şedevrlər Qərb sivilizasiyasına da xas deyildir; digər
sivilizasiyalardan da günümüzə qədər gələn şedevrlər hər sahəni tanımır.
Sənətin, elmin bugününü anlamaq, dünəndən qalan bu şedevrlərin
tanınmasını, anlaşılmasını zəruri edir. Əsərlərin tarixi qədər elmlərin
tarixi də günümüzdəki sənətləri anlamaq və dəyərləndirmək, hətta
yenilərini yaratmaq nöqteyi-nəzərindən zəruridir.
A.Smitin “Xalqların sərvəti” əsəri də iqtisadi fikir tarixində əsas
mənbələrdən biridir. Karl Marksın “Kapital”, M.Keynsin “Ümumi nəzəriyyə” kimi dəyərli əsərləri də bu sıraya daxil olan əsərlər siyahısındadır.
Keçmişdən qalan hər bir əsər kimi bu kitab da oxunarkən, araşdırılarkən o
dövrün şərtləri və düşüncə axınları çərçivəsində dəyərləndirilməlidir.
Ancaq iqtisadi qanunlarda və ya siyasətdə suveren olan günümüzdəki
qloballaşma şəraitində neoliberalizmin haradan qaynaqlandığını anlamaq
nöqteyi-nəzərindən çox yararlı bir mənbə olduğunu ayrıca qeyd etmək
lazımdır.
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Giriş və əsərin planı
Hər xalqın illik əməyi, yaşamaq üçün bir ildə sərf etdiyi bütün
lazımı, uyğun maddələr onun üçün mövcudluğu və inkişafı təmin edən
əsas mənbədir. Bu məhsullar, hər zaman üçün, ya həqiqətən bu əməyin
məhsuludur, ya da bu, başqa millətlərdən pulla satın alınmış məhsullardır.
Ona görə də, bu məhsulun və ya bu məhsulla satın alınanın, onun
istifadəsi nisbətini az, ya çox olmasına görə millətin ehtiyac duyduğu
lazımlı, uyğun bütün vəsaitlər, resurslarla yaxşı və ya pis təmin edilmiş
olur.
Bu nisbət, hər bir millət üçün iki müxtəlif şərtlə müəyyən edilir:
bunlardan birincisi, əmək sərfi zaman ümumi göstərilən ustalıq, bacarıq
və qavrayışdır; ikincisi, faydalı işlə məşğul olanların sayı ilə, bu sahədə
çalışmayanların sayı arasındakı nisbətdir. Torpağı, iqlimi, ərazi genişliyinin necə olmasından asılı olmayaraq, hər hansı bir millətin illik
təminatı üçün bolluq və ya qıtlıq içərisində olması bu iki şərtlə bağlı olur.
Bu təminatın bol və ya az olması, bu halların ikincisindən çox
birincisi ilə daha sıx bağlıdır. Ovçuluq, ya da balıqçılıqla dolanan mədəni
xalqlarda, işləyə biləcək vəziyyətdə olan hər bir şəxs az-çox faydalı bir
işlə məşğul olar; özü, ailəsi və ya qəbiləsi üçün ova gedə bilməyəcək,
balığa çıxmayacaq qədər kiçik, yaşa dolmuş və ya zəif olanlara, yaşamaq
üçün lazım və uyğun maddələri təmin etmək məqsədilə bacardığı qədər
çalışar. Bununla belə, bu xalqların bir çoxunun sırf yoxsulluq səbəbindən
uşaqlarını yaxşı təmin edə bilməyib, canverən xəstələrini, ara-sıra
əlləriylə yox etmək, bəziləri dövrün yoxsulluğunun caynağında olmaq
məcburiyyətində qalarlar və ya bu vəziyyətdə olduqlarını hesab edərlər.
İnkişaf edən mədəni millətlərdə isə əksinə, bir çoxları heç bir işlə məşğul
olmaz. Bunlardan çoxu, bir çox hallarda, çalışanların isteklak etdiyindən
bir neçə dəfə çox iş qüvvəsi istehlak edər. Yenə də cəmiyyətin məcmu
əməyinin məhsulu çox böyük olduğundan, orada hər kəs cəmiyyətin
ehtiyaclarını lazımi şəkildə təmin edər. Ən aşağı, ən yoxsul təbəqədən də
olsa, savadlı və çalışqan bir işçi, həyatda ehtiyacı və rahatlığı təmin edən
məhsulların, hər hansı bir amansızın əldə edə biləcəyi ilə müqayisədə,
daha çoxundan faydalana bilər.
Əməyin məhsuldarlığında sezilən bu inkişaf səbəbindən, əməyin
məhsulunun birlik daxilindəki müxtəlif insan sinifləri arasında təbii
şəkildə bölgüsünün dayandığı rejim və istiqamət bu araşdırmanın Birinci
Kitabının mövzusu olacaqdır.
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Hər hansı bir millətin əməyini istifadə etdiyi zaman nümayiş
etdirdiyi ustalığın, əl bacarığının, qavrayışın real vəziyyətinin necə
olmasından asılı olmayaraq, həmin millətin illik təminatının bol və ya qıt
olması, hər il faydılı işdə çalışanların sayı ilə bu işdə çalışmayanların sayı
arasındakı nisbət istər-istəməz qapalı qalacaqdır. İrəlidə göstəriləcəyi
kimi, faydalı və məhsuldar işçilərin sayı hər yerdə bunları çalışdırmaq
üçün istifadə edilən yığılmış kapitalın miqdarı və bu kapitalın müəyyən
istifadə forması nisbətindədir. Bu məqsədlə, İkinci kitab, kapital yığımının nə olduğu ilə bunun get-gedə necə toplandığını, müxtəlif şəkildə
istifadə formalarına görə, hərəkətə gətirdiyi dəyişik olan əməyin
miqdarını əhatə edir.
Əmək sərf edərkən göstərdikləri ustalıq, əl uyğunluğu və qavrayış
nöqteyi-nəzərindən çox inkişaf etmiş xalqlar, əməyin təbii istiqamətini və
idarə edilməsini bir-birindən çox fərqlənən yollarla inkişaf etdirmişlər.
İstifadə olunan bütün bu yollardan əməyin məhsulunun çoxalmasına, eyni dərəcədə səmərəli təsir göstərməmişdir. Bəzi xalqların siyasəti,
kənddəki işi fövqəladə şəkildə coşdurmuş, başqa millətlərdə isə şəhərə
meyil artırmışdır. O anda heç bir millət, işin müxtəlif növünü bir tutaraq,
bunlara qarşı bitərəf davranmış deyildir. Roma imperiyasının çökməsindən sonra Avropadakı siyasət kəndli məşğuliyyəti olan kiçik sənətlərə,
sənaye və ticarət üçün daha əlverişli olmuşdur. Bu siyasəti ortaya qoyan
aydın şərtlər Üçüncü Kitabda açıqlanmışdır.
Bu fərqli istiqamətlər, ilkin, bəlkə də, cəmiyyətin ümumi mənfəəti
baxımından bunların formalaşdıracağı nəticələri hesab etməyən və
əvvəldən görə bilməyən əhali təbəqəsinin şəxsi mənfəətləri ilə səhv
düşüncələri1 səbəbindən meydana çıxmışdır. Amma bunlar bir-birinə heç
bənzəməyən siyasi iqtisad qaydalarına gətirib çıxarmışdır. Bu qaydalardan bəzisi şəhərlərdəki, digərləri isə kəndlərdəki işin əhəmiyyətini
artırır. Bu qaydaların yalnız oxumuşların düşüncələrinə deyil, hökmdarların və dövlətlərin ictimai sahədə idarəetməsinə də təsiri olmuşdur.
Dördüncü Kitabda bu, bir-birindən fərqli qaydalarla, bunların müxtəlif
əsrlərdə və millətlərdə göstərdiyi başlıca təsirlərini bacardığım qədər açıq
şəkildə izah etməyə çalışdım.
Xalqın gəlirinin necə meydana gəldiyini müxtəlif dövrlərdə və
millətlərdə, onların illik istehlakını qarşılayan bu mənbələrin
xüsusiyyətinin nə olduğunu açıqlamaq, bu ilk dörd kitabin məqsədidir.
Sonuncu Beşinci Kitab, hökmdarın və ya dövlətin gəlirini izah edir. Bu
1
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kitabda birincisi, hökmdar və ya dövlət üçün lazımlı xərclərin nədən
ibarət olduğu; bu xərclərdən hansılarının bütün birliyin ümumi köməyinə
çatmasını, hansılarının birliyin yalnız bir hissəsi tərəfindən və ya
müəyyən şəxslər tərəfindən ödənməsi lazım olduğunu; ikincisi, xalqın
yaşaması üçün lazım olan xərclərin həyata keçirilməsi məqsədilə bütün
cəmiyyətin qatılmasını təmin etmək üçün həyata keçiriləcək müxtəlif
yolların hansılar olduğunu; bu üsullardan hər birinin nə kimi fayda verəcəyini və qorxuların nələr olduğunu; üçüncüsü, son olaraq da dərhal
bugünkü hökumətləri bu gəlirin bir hissəsini qarşılıq olaraq girov etməyə
və borclanmağa aparan səbəbləri; bu borcların, cəmiyyətin real sərvəti və
zənginliyi, yəni torpaqları ilə əməyinin illik məhsulu üzərindəki
təsirlərinin nələr olduğunu göstərməyə çalışdım.
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I FƏSĠL
ƏMƏK BÖLGÜSÜ HAQQINDA
Əməyin məhsuldar qüvvəsinin inkişafında yüksək tərəqqi, bu
əməyin yönəldilməsi, istifadəsi ilə bağlı bilik və bacarığın əhəmiyyətli bir
hissəsi, görünür ki, əmək bölgüsünün nəticəsi olmuşdur. Cəmiyyətin
ictimai həyatında əmək bölgüsünün əhəmiyyətini onun fəaliyyət
göstərdiyi ayrıca bir istehsalın timsalında daha asan izah etmək olar.
Adətən belə hesab edilir ki, əmək bölgüsü bəzi ikincidərəcəli manufakturalarda daha çox yayılmışdır və həqiqətdə isə, ola bilsin ki, o, daha iri
müəssisələrdə olduğu kimi burada daha çox yayılmışdır. Lakin az sayda
insanların tələbinə xidmət edən çox da böyük olmayan manufakturalarda
işçilərin sayı heç də çox olmamalıdır və buna görə də istehsalın müxtəlif
əməliyyatlarında çalışan işçilər bir emalatxana daxilində ilə eyni vaxtda
göz önündədirlər. Bunun əksinə olaraq daha çox insanların tələbinin
ödənilməsinə xidmət edən iri manufakturalarda görülən işin hər bir hissəsi
üçün xeyli sayda işçi tələb olunur və buna görə də, onların hamısını bir
müəssisə daxilində birləşdirmək mümkün olmur. Burada biz yalnız işin
müəyyən hissəsini yerinə yetirən işçiləri bir yerdə görə bilərik. Buna görə
də, belə iri manufakturalarda əmək bölgüsü, kiçik manufakturalara
nisbətən daha çox yayılsa da, lakin onlarda əmək bölgüsü az nəzərə
çarpandır və bu səbəbdən də diqqəti az cəlb edir.
Bu məqsədlə, çox kiçik olmaqla yanaşı əmək bölgüsünün əsasən
nəzərəçarpacaq bir sənaye sahəsindən iynəçilik istehsalını misal götürək.
Bu istehsala öyrədilməmiş, işə çatmamış (əmək bölgüsü onu sənətə
çevirmişdir); işlədilən alətlərin necə istifadə edildiyini bilməyən bir işçi,
son dərəcə səylə çalışmaqla, gündə, bəlkə bir iynəni güclə hazırlayar,
iyirmi iynəni isə heç hazırlaya bilməz. Amma indiki quruluş forması ilə
bu iş, bütövlükdə bir sənət olmaqdan başqa, yenə də bir çox qollara
ayrılmışdır. İşçinin biri məftili çəkib əyər, bir başqası bunu düzəldər,
üçüncüsü kəsər, dördüncüsü ucunu sivlləşdirər beşincisi isə yuxarı
hissəsini əzər. Baş hissəsini hazırlamaq iki-üç ayrı əməliyyat tələb edir.
İynələri ağartmaq bir başqa işdir. İynələri kağıza düzmək belə, tamamilə
başqa bir sənətdir. Əhəmiyyət daşıyan iynədüzəltmə işi, beləcə, təxminən
on səkkiz ayrı əməliyyata bölünmüşdür. Bəzi fabriklərdə, bütün bunları
ayrı-ayrı işçilər edər. Digərlərində isə eyni işçi, bunların bəzən ikisini,
üçünü birdən edər. Mən yalnız on işçi işlətdiyim üçün, işçilrin bir hissəsi
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bu əməliyyatlardan ikisini-üçünü birdən etdikləri kiçik bir fabrik gördüm.
Yoxsulluq səbəbindən lazımlı alətlərlə pis təchiz olunmalarına baxmayaraq, işçilər səylə işləyərək birlikdə gündə on iki funta qədər iynə
istehsal edirlər. Hər funtda, dörd mindən çox ortahəcmli iynə var. Deməli,
bu on iki adamın bir yerdə, gündə qırx səkkiz mini aşan iynə hazırlamaqda idi. Bu halda, qırx səkkiz minin onda birini istehsal edən hər adam,
gündə dörd min səkkiz yüz iynə hazırlamalı olar. Halbuki, bir-birinə bağlı
olmadan, ayrı-ayrı işləsələr, bu müəyyən iş üçün yetişməmiş olsalar,
bunlardan hər biri, gündə təkrarən, şübhəsiz, nəinki iyirmi iynə, bəlkə bir
iynə belə hazırlaya bilməyəcəkdir. Yəni, etdikləri müxtəlif əməliyyatların
əlverişli hissəsi və birləşməsi nəticəsində indi bacardıqlarının iki yüz
qırxda birini, şübhəsiz, dörd min səkkiz yüzdə birini, ehtimal ki, etməyi
bacara bilməyəcəkdilər.
Başqa sənətdə və manufakturada əmək bölgüsünün təsirləri bu ay az
əhəmiyyətli işdəkiləri xatırladar. Bunların bir çoxunda iş, nə bu şəkildə
incə hissələrə ayrıla, nə də əməliyyat baxımından sadələşdirilə bilər.
Ancaq əmək bölgüsü hər sənətə hansı səviyyədə daxil olmasından asılı
olmayaraq, əmək məhsuldarlığını o nisbətdə artıracaqdır. Görünür,
müxtəlif sənətlərin və peşələrin bir-birindən ayrılmasının səbəbi belə bir
üstünlükdür.
Bu isə, ümumi olaraq işin və inkişafın ən yüksək dərəcəsindən
faydalanan ölkələrdə çox inkişaf etmişdir. Çünki cəmiyyət hələ yerində
sayarkən, bir adamın gördüyü iş, daha inkişaf etmiş cəmiyyətdə bir neçə
şəxs tərəfindən yerinə yetirilir. İnkişaf etmiş hər cəmiyyətdə bir fermer,
adətən fermerliklə məşğul olur. Fabrikdə çalıĢan isə tam az fabriklə
məĢğuldur. Bütöv bir məmulatı meydana gətirmək üçün lazım olan
əməkdə dərhal, hər zaman bir çox işçi arasında bölüşdürülür. Kətan və
yunu yetişdirdikdən sonra, bezi ağardıb hamarlamaq, yaxud parçanı
rəngləyib parıldatmağa çatana qədər, bez və yun istehsalının bütün
sahələrində bir neçə növ sənət istifadə edilir. Reallıqda, fermerliyin təbii
xüsusiyyəti, bütünlüklə əmək bölgüsünə, bir işin o biri işdən tamamilə
ayırd edilməsinə sənayedə olduğu qədər əlverişli deyil. Əksəriyyət,
dülgərlik ilə dəmirçilik sənətinin ayrıldığı şəkildə, heyvan bəsləyənlə
əkinçiliklə məşğul olan fermerin işini bir-birindən tamamilə ayırmağa
imkanı yoxdur. İp hazırlayan, toxucudan tamamilə fərqlənən bir şəxsdir.
Halbuki, cüt sürən, dırmıq çəkən, toxum əkən, əkin biçən bir çox hallarda
eynidir. Bu müxtəlif növdən olan planlı işlərə, ilin fərqli mövsümlərində
rast gəlindiyindən, tək bir insanın bunların hər hansı biri ilə davamlı
məşğul olması mümkün deyil. Bu sənətdə, əmək məhsuldarlığının

Adam Smit

25

sənayedəki inkişafa çata bilməməsinin səbəbi, bəlkə də, fermer
təsərrüfatının bütün digər sahələrində istifadə edilən əməyin bir-birindən
ayırmasının qeyri-mümkünlüyüdür. Hərçənd, çox varlı xalqlar, ümumi
olaraq, kənd təsərrüfatı və sənayedə də qonşularını arxada qoyarlar.
Amma kənd təsərrüfatından çox sənayedəki üstünlükləri ilə özlərini
göstərərlər. Onların torpaqları, ümumi olaraq daha yaxşı işlənmişdir.
Daha çox əmək və xərc qoyulduğu üçün bu torpaqlar təbii məhsuldarlıq
nisbətindən daha çox məhsul verir. Lakin bu məhsul üstünlüyünün, əmək
və xərc üstünlüyü fərqini aşdığı çox az təsadüf edilir. Kənd təsərrüfatında
zəngin ölkənin əməyi, yoxsul ölkənin əməyindən hər vaxt üçün daha
məhsuldar olmaz. Yaxud, aradakı fərq, heç bir zaman əksəriyyət sənayedə
olduğu zaman böyük deyildir. Bu səbəbdən zəngin bir ölkənin taxılı
bazara çatdıqda, yoxsul ölkənin bərabər dərəcədə yaxşı olan taxılından
heç zaman daha ucuz olmayacaq. Polşa taxılı, yaxınlıqdakı Fransa taxılı
qədər ucuzdur. Halbuki, Fransa sərvət və inkişaf baxımından Polşadan
üstündür. Əkin olan illərdə, Fransanın taxılı ingilis taxılı qədər yaxşı olub,
qiymət baxımından da, demək olar ki, eynidir. Bununla belə, Fransa
zənginlik və inkişaf baxımından, bəlkə də, İngiltərədən arxadadır. Lakin
İngiltərənin əkin torpaqları Fransa torpaqlarından yaxşı işlənmişdir.
Fransa torpaqlarının, Polşa torpaqlarından daha mükəmməl işlənmiş
olduğu söylənilir. Yoxsul ölkə, fermer təsərrüfatının aşağı səviyyədə
olmasına baxmayaraq, taxılın yaxşı olması və ucuzluğu səbəbindən,
zəngin ölkə ilə bir səviyyədə rəqabət apara bilər. Amma sənaye sahəsində
belə bir yarışa cəhd edilə bilməz. Bu sənaye, zəngin ölkənin torpağına,
iqliminə, vəziyyətinə uyğun olmasa buna cürət etmək olmaz. Fransanın
ipək parçaları İngiltərənin ipək parçalarından yaraşıqlı və ucuzdur. Çünki
İngiltərənin iqlimi, heç olmasa ipək idxalı üzərinə qoyulmuş indiki
yüksək rüsumlar səbəbindən, ipək istehsalı üçün Fransa iqlimi kimi uyğun
deyildir. Amma İngiltərənin dəmir və polad əşyası ilə mahud və
kaşmirləri, Fransa məhsulları ilə müqayisə edilməyəcək qədər üstündür,
bərabər xüsusiyyətdə olanlardan daha ucuzdur. Deyilənə görə, bəzi çox
kobud ev əşyası istehsalı bir kənara buraxılsa, heç bir ölkə bunlarsız
keçinə bilməz. Polşada sənaye deyilən bir şey yox kimidir. Əmək bölgüsü
nəticəsində, eyni sayda adamın iş miqdarında təmin edə bildiyi bu böyük
artım, üç ayrı səbəbdən; birincisi, tədricən hər işçidə bacarığın
artmasından; ikincisi, əksəriyyət bir növ işdən o birinə keçərkən itirilən
vaxta qənaət edilməsindən; sonuncu olaraq da, işi asanlaşdırıb qısaldan,
bir adama bir çoxlarının işini edə bilmək imkanını verən çox sayda
dəzgahın və maşının icad edilməsindən irəli gəlir.
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Birincisi, bacarığın inkişafı işçinin bacara biləcəyi işin miqdarını
sürətlə artırar. Əmək bölgüsü, hər bir adamın vəzifəsini bir neçə sadə, tək
əməliyyata endirib, bu hərəkəti işçinin həyatında vahid məşğulluq halına
gətirdiyindən, işçidəki bacarıq, şübhəsiz, çox artacaqdır. Çəkic istifadə
etməyə vərdiş etməklə yanaşı mismar düzəltmə vərdişi olmayan yalançı
bir dəmirçi, bir səbəb ilə mismar hazırlamağa cəhd etmək məcburiyyətində qalsa, əminəm ki, gündə 200-300 ədəddən çoxunu hazırlaya
bilməyəcəkdir. Hazırladıqları da çox şeyə bənzəməz. Mismar hazırlamağa
vərdiş etməklə yanaşı, əsas sənəti mismarçılıq olmayan bir dəmirçinin,
var gücü ilə işlədiyində gündə səkkiz yüz və ya min mismardan çox
hazırlaya bilməz. Mən mismar hazırlamaqdan başqa heç bir sənətlə
məşğul olmamış, yaşı iyirmidən aşağı cavanlar görmüşəm. Möhkəm
işlədikləri zaman, bunların hər biri, gündə iki min üç yüzdən çox mismar
hazırlaya bilirdi. Mismara forma verilməsi, heç də elə sadə əməliyyatlardan deyil. Müəyyən bir şəxs sobanı işlədər, lazım gələndə odu
qarışdırar və hazırlayar. Dəmiri qızdırar, mismarın hər tərəfini əzər.
Mismarın papaq hissəsini əzərkən də aləti dəyişdirmək lazımdır. Bir iynə
və ya metal düymə istehsalında tamamilə müxtəlif əməliyyatların hamısı,
bundan daha sadə, həyatı boyu bütün iş-gücü bunları hazırlamaq olan
şəxsin bacarığı bir çox hallarda daha çoxdur. Bunu öz gözləri ilə
görməyənlər insanın əlinin bu cür cəld işləməsinə inanmazlar.
İkincisi, bir işdən digərinə keçərkən, itirilən vaxtın qənaəti ilə əldə
edilən fayda, ilk baxışda təsəvvür etdiyimizdən çox böyükdür. Tamamilə
ayrı alətlərlə həyata keçirilən bir növ işdən, digərinə tez keçmək qeyrimümkündür. Kiçik bir fermer sahəsini əkib-becərməkdə olan bir dərzi,
dəzgahından tarlasına, tarlasından dəzgahına gedərkən vaxtının çoxunu
itirməsi lazımdır. Hər iki sənət eyni iş yerində 1 icra edildiyindən vaxt
itkisi şübhəsiz daha az olar. Amma nə də olsa, buradakı işçinin hörməti
belə saxlanılır. Əksər insanlar bir işdən digərinə keçərkən, bir qədər
çətinlik çəkərlər. Onlar qoşularkən, işləri bir o qədərdə keyfiyyətli olmaz.
Bəlli olan deyimlə, hərdəmxəyal olar. Gözəl işlə məşğul olduğu zaman,
bir müddət əhli-keflik edər. Çöldəki hər bir işçi, yarımsaata iş və alət
dəyişdirmək, dərhal Tanrının hər gününə əlini iyirmi müxtəlif şəkildə
istifadə etmək məcburiyyətində olduğundan, bu avaralıq və qadağan
olunmuş döyüşkən iş vərdişini istər-istəməz mənimsəmiş olar. Bu onu,
hər zaman tənbəlləşdirib ağırlaşdırar; ən işlək, baş qaldırmayacağı
zamanlarda belə canla-başla iş görə bilməz hala gələr. Buna görə,
1
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bacarığından asılı olmayaraq yalnız bu amil, onun görə biləcəyi əməyin
miqdarını azaldır.
Üçüncüsü və sonuncusu; uyğun dəzgah istifadə etməklə əməyin
necə asanlaşdırılıb-qısaldıldığını hər kəsin diqqət mərkəzində tutması
lazımdır. Nümunə göstərməyə ehtiyac yoxdur. Bu məqsədlə, tək bu yerə
toxunacağam. İşi bu qədər qısaldıb asanlaşdıran bütün dəzgahların icadı,
mahiyyət etibarilə, əmək bölgüsünün yaranması ilə inkişaf etmişdir.
İnsanların bir məqsədə çatmasının daha zəhmətsiz, daha qısa yollarını
tapıb çıxarmaları, bütün diqqətləri tək hədəfə yönəldildiyindən zehinləri
bir çox dəyişik şeylər arasında yayılması daha çox ehtimal olunur. Əmək
bölgüsü nəticəsində adamın bütün diqqəti, təbii olaraq tək, sadə predmetə
yönəlmişdir. Bundan ötrü, işin hər eyni sahəsində çalışanlardan birinin ya
da digərinin, özünə aid vəzifəsini yerinə yetirmək üçün qısa zamanda
daha asan, daha tez üsullar tapması təbii olaraq gözlənilə bilər; yetər ki,
işin xüsusiyyəti belə bir inkişafa uyğun olsun. Çox duyğulu hissələrə
ayrılmış olan sənayedə istifadə edilən dəzgahların çoxu, əslində sıravi
işçilərin yaratdığı şeylərdir. Hər sadə bir əməliyyat üzərində işlədildiyindən, o hərəkəti bacarmaq üçün bunlar daha asan, daha tez üsullar
tapmaq üçün, təbii olaraq ağıllarını ortalığa qoymuşlar. Bu növ fabrikləri
görənlərə, işin özlərinə düşən hissəsini qısaldıb asanlaşdırmaq məqsədilə,
işçilərin icad etdikləri dəzgahları istifadə etmələrini görürlər. İlk buxar
maşınlarının yuxarı hissəsində, porşenin qalxıb-düşməsi səbəbindən,
qazanla silindr arasındakı əlaqəni açıb-bağlamaq üçün davamlı olaraq
istismar edilənlərə bir işçi olurdu. Öz yoldaşları ilə oynamağa başı qarışan
uşaqlardan biri, bu əlaqəni yaradan qapağın qoluna bir ip taxıb, bu ipi
dəzgahın bir başqa tərəfinə bağlamaqla, yuxarısında gözləmədən qapağın
açılıb-bağlandığını, özünün, yoldaşları ilə birlikdə əylənə bilmək üçün
sərbəst qalacağını gördü. Beləliklə, ilk yaranmasından bu yana bu dəzgah
üzərində inkişaf istiqamətində edilən işlərin ən böyüklərindən biri, öz
əməyini azaltmaq istəyən yeniyetmə tərəfindən edilən yaxşılaşmadır,
istəyən bir kəşfdir.
Bununla belə, dəzgahlardakı bütün əməliyyatlar, onları istifadə
etmə fürsəti olanların yaratmasından çox uzaqdır. Bir çox inkişaf, dəzgah
və maşınların istehsalının, bütünlüklə bir sənət halına gəlməsi ilə, maşın
yaradanların cəhdi sayəsində olmuşdur. Bəzi islahatlar, məsləkləri heç nə
etməyib, yalnız hər şeyi nəzərdən keçirməklə, beləcə, bir-birinə çox uzaq,
heç bənzəməz şeylərin özünü bir araya gətirə bilən filosof və ağıl dəryası
dediyimiz şəxslərin bacarığıdır. Cəmiyyətin inkişafı ilə məşğul olan şəxs,
elm, yaxud baş çalışması da ayrı bir yurddaş elm, hər bir digər
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məşğuliyyət kimi insanların xüsusi bir sinfinin sənətinə və məşğuliyyətinə
çevrilir. Yenə bütün digər işlər kimi, bu sənət də üst-üstə bir çox müxtəlif
sahələrə ayrılmışdır. Bunların hər biri ilə, tamamilə bir elm sahəsi məşğul
olar. Başqa işlərdə olduğu kimi, elmdə də işin müxtəlif sahələrə ayrılması,
məharəti artırmaqla yanaşı vaxta qənaət edər. Hər bir işçi mənimsədiyi
sahədə daha mütəxəssis olar. Görülən işin nəticəsi artar. Beləcə elmin
nəticəsi də yüksələr.
Yaxşı idarə olunan bir cəmiyyətdə əmək bölgüsü səbəbindən, hər
növ sənət məhsullarının daha böyük miqdarda çoxalması, xalqın ən aşağı
təbəqələrinə qədər yayılan geniş əhatəli zənginliyi meydana gətirir. Hər
işçinin əlində istehsal etdiyi əsərin mühsulu artıq olub, arzu etdiyi kimi
istifadə edə biləcəyi böyük bir miqdar vardır. Başqa işçi də eynilə həmin
vəziyyətdə olduğundan, hazırladığı əmtəələrin böyük bir miqdarını
onların böyük bir miqdar ilə, ya da, eyni şey olan, əvəzedicisi ilə
mübadilə etməsi mümkün olar. Bu, digər işçilərə ehtiyac duyduğu şeyləri
bol şəkildə verər. Digərləri də, onun işinə yarayanları yenə çox təmin
etmiş olar. Beləliklə, cəmiyyətin bütün müxtəlif təbəqələri arasında hər
kəsə çatan bir bolluq yaranar.
İnkişaf etməkdə olan mədəni ölkədə ən kiçik bir biznesmenin və
günəmuzdun 1 əşyalarına baxın. Ona bu əşyanı çatdırılması işlərinin
kiçikdə olsa payı olan şəxslərin sayı, müxtəlif ehtimaldan yüksək
olduğunu görəcəksiniz. Məsələn, ətrafda nə cür ehtiyatsız da olsa, bu
günəmuzdun kürəyindəki yun pencək, bir çox işçinin bir araya gətirilmiş
əməyinin məhsuludur. Çoban, yunu cinsinə görə ayıran, yunu didən və
daraqdan keçirən adam, boyaçı, çırpıcı, iplik bükücü, toxuyucu, təzyiqçi
ilə cilaçı və bir çoxları həmişə birdən, bu sadə istehsalın həyata
keçirilməsi üçün növbənöv sənət sahələrini bir araya gətirmək lazımdır.
Görəsən ölkənin müxtəlif yerlərində yaşayan bir işçidən digərinə bu
materialları çatdırmaq üçün nə qədər tacir və hambal lazımdır? Hələ
boyaçıların istifadə etdiyi, bir çox hallarda dünyanın bir tərəfindən gələn
müxtəlif tərkib hissələrini bir yerə toplamaq üçün nə ticarət, nə dəniz
gediş-gəlişləri olmuş, nə qədər gəmi memarları, sahil işçiləri, yelkənçi və
kəndirçilər istifadə edilmişdir. Bu işçilərin alətlərini hazırlamaq üçün nə
qədər işlər görmək lazımdır. Gəmi, hətta toxucu dəzgahı kimi mürəkkəb
maşınlar və dəzgahlar o yana, yalnız çox sadə bir alət olan çobanın yun
kəsdiyi qayçını meydana gətirmək üçün, hansı növ iş qabiliyyətlərinə
ehtiyac olduğunu düşünək. Kömürçü, cəvahiratın əridildiyi sobını
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hazırlayan şəxs, taxta-şalban üçün istifadə olunan ağacı kəsən odunçu,
əritmə yerində istifadə olunacaq kömürü yandıran kömürçü, kərpicçi,
divarçı, sobanın xidmətinə baxan işçilər, fabrik inşaatçısı, dəmirçi,
nəzarətçi... və s. Qayçının hazırlanması üçün bütün bu müxtəlif sənət
sahələrinin bir araya gəlməsi tələb olunur. Geyim növləri ilə ev əşyasındakı müxtəlif parçaları da, eyni tərzdə nəzərdən keçirsək. Bədəninə
geyindiiyi qalın bezdən köynəyi, ayağındakı başmaqları, üstündə yatdığı
döşəklə, bunun meydana gəldiyi müxtəlif hissələrin hamısını, üzərində
yeməyini bişirdiyi ocaq peçini, o iş üçün yerin dibindən çıxarılan, bəlkə
uzun dəniz və quru yollarından daşınıb gətirilən və istifadə edilən
kömürü; bütün o biri mətbəx dəstlərini; bütün süfrə dəstlərini; yeməyini,
süfrəyə qoyulan bıçaqları, çəngəlləri, torpaq və ya mədən qabı çanağı;
çörəyini, pivəsini hazırlamaq üçün işlədilən olan müxtəlif işçiləri; külək
ilə yağışı buraxmayıb həm istiliyi, həm də işığı içəri təmin edən şüşə
pəncərəni; dünyanın bu şimal bölgələrinin, onsuz çox oturmağa əlverişli
olmayacağı bu gözəl və füsünkar kəşfin edilməsi üçün lazımlı elm sənəti,
bu növ faydalı obyektləri etməkdə işlədilən müxtəlif işçilərin alətlərini. . .
. Bəli, məhz bütün bunları araşdırsaq, hər biri üçün nə qədər müxtəlif
əmək və zəhmət çəkildiyini təsəvvür etsək, minlərlə adamın köməyi və
əməkdaşlığı olmadan, mədəni bir ölkədə, əmtəə baxımından ən kənar bir
insanın, çox səhv olaraq sadə bildiyimiz, hər zamankı formasıyla belə,
təchiz edilə bilməyəcəyini başa düşə bilərik. Hərçənd ki, bir lordun
həddindən artıq nümayiş etdirilməsinin yanında, qarşı tərəfdəkinin əşyası,
əlbəttə, çox sönük, çox sadə görünər. Belə olmaqla yanaşı, bir Avropa
hökmdarı ilə çalışqan, qənaətcil bir kəndlinin əşyası arasındakı hər
zaman, bu kəndlininkilərlə, on min ayaqyalın amansız bir kimsənin həyatı
və azadlığı məsələsində dediyini deyən bir Afrika kralının əşyası
arasındakı fərq qədər olması lazımdır.
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II F Ə S Ġ L
ƏMƏK BÖLGÜSÜNÜN ƏMƏLƏGƏLMƏ
SƏBƏBLƏRI HAQQINDA
Əmək bölgüsü hər kəsə çatan zənginliyi əvvəldən görüb, bir insan
beynindən yaranmamışdır. Əmək bölgüsü də geniş bir fayda nəzərdə
tutmayan, insan təbiətindəki müəyyən bir meylin çox yavaş, tədricən,
lakin qaçılması qeyri-mümkün olan bir nəticəsidir. Bu meyil bütün
insanlarda vardır; başqa heç bir heyvan soyunda bunu görmək mümkün
deyildir. Heyvanlar nə bunu, nə də başqa növ sazişləri bilir. Eyni dovşanın arxasınca qaçan iki ov iti, ara-sıra əlbir hərəkət edən kimi görünər.
Hər biri ovu yoldaşına doğru qovar, ya da yoldaşı onu özünə göndərəndə
tutmağa çalışar. Yenə də bu, o heyvanlar arasındakı bir sazişdən irəli
gəlməyib, yalnız o sırada eyni məqsəd üzərində ehtiraslarının təsadüfi
birləşməsinin nəticəsidir. İtin bir başqa itlə, haqq və insaf güdərək, biləbilə, bir sümüyü bir başqa sümük qarşılığında dəyişməsi görünməmiş bir
hadisədir. Hərəkətləri, ya da təbii səs salması ilə bir heyvanın başqa
heyvana: "Bu mənim, bu sənin; ona qarşılıqda sənə bunu verəcəyəm"
şəkildə izah etdiyini görmək mümkün deyil. Bir heyvan bir başqa heyvandan, yaxud bir adamdan bir şey əldə etmək istəsə, xidmətinə ehtiyac
duyduğu varlıqların yaxınlığını qazanmağa çalışmaqdan başqa aldatma
yolu yoxdur. İtin balası anasına yaltaqlanar; süfrədəki qonağı əliylə
bəslənilmək istəyən nəhəng bir it, min cür əyləncə ilə onun diqqətini
çəkməyə çalışar. Bəzən insanın da öz bənzərlərinə qarşı eyni oyunlara
müraciət etdiyi aydın olur. İstədiyinə nail olmaq üçün başqa çarəsi
olmayanda müxtəlif cür yaltaqlıqlar edib, onların nəvazişini əldə etməyə
çalışar. Bununla belə, hər dəfə bu cür müraciət edə bilmək üçün vaxtı
olmaz. Mədəni cəmiyyətlərdə o, hər an müəyyən qədər insanın bir-birinə
əməkdaşlığına, köməyinə ehtiyac duyur. Halbuki, bir neçə adamın
dostluğunu qazanmaq üçün bütün ömrü kifayət etməz. Dərhal bütün o biri
heyvan növləri də, yetkinlik çağına çatdıqda tamamilə müstəqil olur. O,
təbii halı ilə başqa heç bir canlı varlığın köməyinə ehtiyac durmur.
İnsanın isə dərhal bir sıra yaxınlarının köməyinə ehtiyacı vardır. Lakin o,
bu köməyi yalnız onların xeyirxahlığından gözləsə əli boş qalar. Onların
eqoizmini öz lehində maraqlandırıb, istədiklərini etmələrinin məqsədlərinə uyğun olduğunu onlara göstərə bilsə, insan oğullarını razı etməsi
ehtimalı böyükdür. Bir başqasına, hər hansı bir ticarət təklifində tapılanın,
əslində etmək istədiyi budur: "Ehtiyac duyduğumu mənə verin, siz də
məndən ehtiyac duyduğunuzu alın". Buna bənzər hər təklifin mənası
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budur. Ehtiyac duyduğumuz bu lütflərin böyük hissəsini belə əldə edərik.
Yeməyimizi qəssabın, pivəçinin, ya da çörəkçinin xeyirxahlığından deyil,
öz mənfəətlərinə görə etdiyini nəzərdə tutmalıyıq. Bu onların insanseverliyinə deyil, eqoizminə söykənər. Heç bir zaman öz ehtiyacımızı
ağzımıza almayaraq, onların öz faydasından necə bəhrələndiyini danışarıq. Bir dilənçidən başqa kimsə, yalnız həmyerlilərinin xeyirxahlığına
güvənmək yolunu tutmaz. Dilənçi belə, buna tamamilə bel bağlamaz.
Hərçənd, xeyriyyəçi insanların yaxşı niyyəti dolanışığının bütün təməlini
təmin edər. Amma normal halda, bu mənbə, yaşamaq üçün möhtac
olduğu bütün lazımlı maddələri özünə çatdırsa belə, bunları ona ehtiyac
duyduğu sırada yetişdirmədiyi kimi, yetişdirə də bilməz. Tədricən ortaya
çıxan ehtiyaclarının böyük bir qismi, başqa insanlarınkı kimi, müqavilə,
dəyişmə, satınalma formasında qarşılanar. Birinin özünə vermiş olduğu
pul ilə yemək alar. Biri digərinin bağışladığı geyimlərə, özünə daha
uyğun gələn başqa köhnə geyimlərlə, ya da başını soxacağı bir yerlə və ya
qida ilə barter edər, yaxud ehtiyac olduqda yemək yeyəcək, ya da başını
soxacağı bir yer satın ala biləcəyi pul ilə dəyişdirər.
Qarşılıqlı ehtiyac duyduğumuz xeyirxahlığın çoxunu bir-birimizdən
belə razılaşma, barter, satınalma ilə əldə etdiyimiz kimi, mənşəyində
əmək bölgüsünə gətirib çıxaran da, bu eyni ticarət meyilidir. Bir ovçular,
ya da çobanlar qəbiləsində, filankəs, bir başqasından daha tez, daha
ustalıqla, məsələn, yay və ox düzəltməkdədir. O, bunları mal, ya da ov əti
qarşılığında, yoldaşları ilə tez-tez barter etməkdədir. Sonda alınır ki, özü
tutmağa çıxdığı təqdirdə tuta biləcəyindən çox heyvan və ov əti ələ keçinə
bilir. Bu zaman, mənfəət hesab etdiyi üçün yay və ox düzəltmək get-gedə
müəyyən işi olur. Bundan bir növ silahçı çıxar. Bir başqası kiçik
odunların, ya da bir yerdən o biri yerə daşına bilən daxmaların qəfəsini
çatıb üstünü örtməkdə özünü göstərərək seçilər. Qonşularına bu yolda
faydalı olmağa çalışar. Qonşuları onu yenə heyvan və ov əti verməklə
mükafatlandırarlar. Sonda özünü tamamilə bu peşəyə verib, bir növ
dülgər olmağın maraqlarına uyğun gəldiyini görər. Bunun kimi, bir
üçüncü şəxs, dəmirçi, ya da misçi olar. Bir dördüncü şəxs kobud
geyəcəyinin başlıcasını meydana gətirən gön və dərilər hazırlayan olar.
Bu şəkildə, öz istehlakını üstələyən bütün əmək məhsulunun çox hissəsini
dəyişdirə biləcəyindən əmin olması, hər insanı özünü müəyyən bir işə
verməyə, bu iş üçün kifayət qədər qabiliyyət və zəkasını inkişaf etdirib
mükəmməlləşdirməyə sövq etdirər.
Həqiqətdə, ayrı-ayrı insanlar arasındakı təbii qabiliyyət fərqi zənn
edildiyindən azdır. Yetkinlik çağına çatdıqda, müxtəlif peşələrdən insanları bir-birindən fərqləndirən müxtəlif qabiliyyətlər, ümumiyyətlə, əmək
bölgüsünün səbəbi olmaqdan çox nəticəsidir. Bir-birinə heç bənzəməyən

32

Adam Smit

səviyyədə olan şəxslər arasında, məsələn, bir alim ilə küçədəki sıravi
hambal arasındakı fərqin, çox elə də anadangəlmə olmayıb, daha çox
vərdiş, adət və təhsildən irəli gəldiyi görünməkdədir. Bu şəxslər, dünyaya
gəldikləri zaman və ömürlərinin ilk altı, ya da səkkiz ilində, bir-birlərinə,
bəlkə çox bənzəyirdilər. Nə ana-ataları, nə oynadıqları yoldaşları, aralarında gözə dəyən bir fərq görə bilərdi. O yaşlarda, yaxud az sonra, bunlar
bir-birindən çox fərqli işlərlə məşğul olmağa başlayarlar. O zaman aralarında ayrılıq nəzərə çarpmağa başlayar və bu, get-gedə genişlənər. Belə
ki, artıq filosof bütün özünü bəyənməyilə, aralarında bir oxşarlıq nöqtəsi
tapıldığını qəbul etməyəcəkdir. Amma ticarət, barter, mübadilə istəyi
olmasa idi, hər insan, yaşamaq üçün möhtac olduğu hər lazımlı və əlverişli maddəni özbaşına əldə etmək məcburiyyətində qalacaqdı. Hər birinin
yerinə yetirəcəyi tapşırıq, edəcəyi iş eyni olacaq, böyük qabiliyyət fərqlərini
doğura biləcək yeganə faktor olan belə bir vəzifə bölgüsü tapılmayacaqdır.
Müxtəlif peşə sahibləri arasında, çox diqqətəlayiq bu qabiliyyət
fərqini ortaya çıxaran o istək olduğu kimi, bu ayrı-seçkiliyi faydalı edən
yenə də eyni meyillidir. Eyni cinsdən olduğu qəbul edilən bir çox heyvan
soyları, insanlar arasında vərdiş və təhsildən əvvəl mövcudluğu aydın
olan qabiliyyət fərqindən daha çox nəzərəçarpacaq bir qabiliyyət fərqini
təbiətdən götürər. Yaradılışda, qabiliyyət və ağıl baxımından, alim ilə
küçədəki hambal arasındakı fərq, bir samsun1 ilə bir ov iti, bir ov iti ilə
nəhəng, digər bir it , bu itlə bir çoban iti arasındakı fərqin yarısı qədər
deyildir. Bu müxtəlif heyvan soylarının həmişə eyni cinsdən olmasının
bir-birlərinə faydası çox azdır. Samsunun qüvvətini dəstəkləməkdə, nə ov
itindəki çevikliyin, nə digər itdəki zəkanın, nə çoban itindəki yumşaq
başlığın ən kiçik bir xeyri olar. Barter və ya mübadilə gücü və ya istəyi
olmadığı üçün, bu müxtəlif qabiliyyət və qabiliyyətlərin səmərəsi, ortaq
şəkildə bir araya gətirilib əlaqələndirilməz və heyvan soyun rahatlığı və
asanlığı üçün kiçik belə faydası olmaz. Hər bir heyvan həmişə bir-birilərindən ayrı özbaşının çarəsinə baxıb, öz varlığını qorumaq məcburiyyətindədir. Təbiətin, soydaşlarını bir-birindən ayırdığı bu qabiliyyət dəyişikliyindən heç bir formada faydalanmaz. Əksinə, insanlar arasındakı ən
fərqli olan qabiliyyətlər bir-birləri üçün faydalıdır.
Tək-tək sahib olduqları qabiliyyətlərin müxtəlif məhsullarının hamısında olan ticarət, barter, mübadilə istəyi sayəsində, deyilir ki, ortaq şəkildə bir yığın halında ortaya qoyular. Hər bir şəxs, oradan başqa insanlardakı bacarıqlarının məhsullarına ehtiyac duyduğu hissəni pulla2 ala bilər.

1
2

Qədim dövrlərdə döyüşdə istifadə etilən itlərə verilən ad.
Satınalma deməkdir.
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III F Ə S Ġ L
ƏMƏK BÖLGÜSÜ BAZARIN HƏCMĠNƏ
GÖRƏ MƏHDUDLAġIR
Əmək bölgüsünə yol açan mübadilə çətinliyinin olması, bu bölgünün sahəsi, hər zaman üçün mübadilə çətinliyi ilə və ya başqa sözlə,
bazarın genişliyi ilə məhdudlaşdırılması lazım idi. Bazar çox kiçik olsa,
öz istehlakından artıq əməyin məhsulu, çoxunun hər şeyi əldə etmək
istəyi başqalarının oxşar məhsul artıqlığı1 ilə mübadilə etməyəcəyi üçün,
heç kəs özünü tamamilə tək bir işə həsr etməyə çalışmaz.
Hətta, bir çox peşə sahələri vardır ki, bunlar bir böyük şəhərdən
başqa yerdə icra oluna bilməz. Məsələn, bir hambal başqa bir yerdə nə iş,
nə dolanışıq yolu tapa bilər. Kənd onun üçün çox dar bir sahədir. Elə
istənilən bir qəsəbə bazarı belə, hambala davamlı iş təmin etmək üçün
kifayət edəcək böyüklükdə hesab oluna bilməz. Şotlandiya dağları kimi
çox az məskunlaşmış olan bir ölkədə, buraya səpilmiş çoxlu kəndlərlə
tək-tük evdə fermerin ailəsinin qəssabı, çörəkçisi, pivəçisi olması lazımdır. Bu kimi yerlərdə bir dəmirçiyə, dülgərə və ya divarçıya, eyni peşəni
icra edən bir başqasından, heç olmasa bir qədər kənarda çətin rast gəlinir.
Daha yaxında tapılacağını ümid etməməliyik... Bunlara ən yaxınından 810 mil uzaqda olan dağınıq ailələr, daha sıx ölkələrdə, o sənətkara gördürülən bir çox kiçik işləri öyrənmək məcburiyyətindədirlər. Dərhal hər
yerdə, muzdlu işçilər eyni şəkildə işləyəcək qədər, bir-birlərilə yaxın
əlaqəsi olan bütün hər cür sənət sahələrini birdən əhatə etmək ehtiyacındadırlar. Əyalətdəki bir dülgər, müxtəlif ağac işləri ilə, çöldəki bir
çilingər isə bütün dəmir işləri ilə məşğul olar. Bunlardan birincisi, tək
dülgərliklə kifayətlənməyib xarratlıqla da məşğul olar. Ağac üzərində
oyma işləri etdiyi kimi, iki və dörd təkərli araba da hazırlayar. O birinin
məşğul olduğu işlər isə daha müxtəlifdir. Şotlandiya dağları daxilindəki
gizli ərazilərdə, mismarçılıq kimi bir peşənin yer almasına heç bir imkan
yoxdur. Gündə min mismar və ildə üç yüz iş günü hesabı ilə, belə bir işçi,
ildə üç yüz min mismar hazırlayar. Ancaq belə bir yerdə, bir il ərzində bunların
bir dənəsini, yəni bir gündə hazırladığını belə xərcləməyə imkan tapılmaz.
1

Məhsul artıqlığı: ingilis dilindəki mətndə ”surplus produce” – dilmizə məhsulun artıq
istehsalı kimi tərcümə olunur.

34

Adam Smit

Su yolu ilə daşınma, yalnız qurudan daşınmanın təmin edə biləcəyindən daha geniş bir şəkildə bazarı hər növ peşə sahəsinə açıq etdiyindən, hər müxtəlif sənət, təbii olaraq, dəniz sahillərində, rahat çaylar
boyunca hissələrə ayrılıb inkişaf etməyə başlayar. Əksəriyyət, bu inkişaf
üzərindən uzun müddət keçməsi ilə ölkə daxilinə qədər yayılar. İki
adamın sürdüyü, səkkiz atın çəkdiyi böyük təkərli bir araba, təxminən
dörd ton ağırlığındakı malı Londondan Edinburqa bu yolla altı həftəyə
apara bilər. Təxminən eyni müddət ərzində 6 və ya 8 adamın istifadə
etdiyi bir gəmi, London ilə Leit limanları arasında, gedib-gəlməni nəzərə
almaqla əksər insanlar iki yüz ton ağırlığında mal daşıyarlar. Beləcə, su
yolu ilə daşınma nəticəsində, 6 və ya 8 adam, eyni müddət ərzində,
London ilə Edinburq arasında, yüz adamın sürüb dörd yüz atın çəkdiyi
böyük təkərli əlli araba ilə daşınan qədər malı apara bilər. Deməli, ən
ucuz quru yolu ilə Londondan Edinburqa daşınan iki yüz ton malın
üstünə, yüz insanın üç həftə davam etməklə nəzarət xərcini, ayrıca dörd
yüz at ilə əlli böyük arabanın həm nəzarət, həm də təxminən nəzarətləri
qədər başa gələn, köhnəlmələri xərcini əlavə etmək lazımdır. Halbuki, su
yolu ilə daşınan eyni miqdar məhsula, ancaq 6 və ya 8 insanın dolanışığı
ilə, iki yüz tonluq bir gəminin köhnəlmə xərci, bir də çox olan risk
qarşılığı, yaxud quru və su çatdırması arasındakı sığorta fərqi əlavə
olunacaq. O zaman bu iki yer arasında, quru yolundan başqa çatdırma
yolu olmasaydı, birindən digərinə, ancaq ağırlıqlarına nisbətdə çox bahalı
mallar daşına biləcəyindən, aralarında indi edilən ticarət kimi yox, əksinə
çox az olurdu. Buna görə də, qarşılıqlı olaraq bir-birlərinin işini dəstəkləmələri indiki kimi deyil çox az olardı. Dünyanın bir-birindən uzaq
bölgələri arasında ya çox az ticarət olar, ya da heç olmazdı. Hansı
məhsullar Kəlküttə ilə London arasında qurudan çatdırma ödənişini
qaldıra bilərdi? Yaxud, belə bir xərci aradan qaldıracaq qədər dəyərlisi
olsa belə, o mal bu qədər vəhşi millətlərin torpaqlarından nə cür istifadə
edilməklə keçirilə bilərdi. Bununla belə, indi bu iki şəhər öz aralarında
çox əhəmiyyətli ticarətdə olmaqdadır; qarşılıqlı olaraq bir-birinə bazarı
təmin etdiklərindən, özlərinin işini çox həvəslə şövqləndirməkdədir.
Su ilə daşınmanın bu kimi üstünlükləri olduğuna görə, sənətin və
sənayenin ilk inkişafının, bu asanlıqda hər növ əmək məhsuluna bütün yer
üzünü bazar olaraq açdığı yerdə olması daha sonra bunların ölkə daxilinə
yayılmaları təbiidir. Ölkənin daxili tərəfləri, uzun müddət üçün
məhsulların çoxuna, özlərini əhatəyə alıb dəniz sahilləri ilə çayları ayıran
torpaqlardan başqa bazar tapa bilməz. Bu səbəbdən bazarların genişliyi,
uzun müddət o torpaqların zənginliyi və sıxlığı nisbətində qalması
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lazımdır. Bundan ötrü bu ərazilərin inkişafı, ancaq o ərazinin inkişafından
sonra ola bilər. Şimali Afrikada olan müstəmləkələrimizdəki fermalar, hər
zaman ya dəniz sahilləri, ya da rahat çaylar boyunca yaradılmışdır. Heç
bir ərazidə bunların çox kənarlara yayıldıqları olmamışdır.
Ən etibarlı tarixə görə, məlum olan ilk mədəniləşmiş millətlər,
Aralıq dənizi sahilləri ətrafında məskunlaşmışdılar. Yer üzündə məlum
bütün daxili dənizlərin ən böyüyü olan bu dənizdə qabarma-çəkilmə,
bundan ötrü də küləklərdən başqa səbəblə dalğalanmalar olmadığından,
həm sularının durğunluğu, həm adalarının çoxluğu, həm ətrafındakı
sahillərin yaxınlığı səbəbindən bura, dünya dənizçiliyinin başlanğıcı üçün
çox əlverişli idi. O dövrlərdə kompasdan istifadə etməni bilmədiklərindən, insanlar sahilləri gözdən itirməkdən qorxurdular; gəmiqayırma
sənətinin qüsurlu olması üzündən, özlərini okeanın azğın dalğalarına
buraxmaqdan çəkinirdilər. Herakl sütunlarını keçmək, yəni Cəbəllütariq
boğazının kənarına yelkən açmaq, köhnə dünyada uzun zaman, ən çətin,
ən təhlükəli dənizçilik uğuru sayılırdı.
O qədim dövrlərin ən bacarıqlı dənizçiləri, ən məlumatlı gəmi
memarları olan finikiyalilarla kartacalilar belə, bu keçidi müəyyən
dövrdən sonra edə bildilər. Uzun bir dövr üçün bunu təcrübədən keçirə
bilən tək bu millətlər olmuşdur.
Aralıq dənizi sahillərindəki bütün ölkələr içində Misirin əkinçiliyi
və sənayeni əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirən ilk ölkə olduğu aydın
olur. Yuxarı Misrin heç bir yerində Nilin bir neçə mil kənarından irəliyə
getməzdi. Aşağı Misirdə isə, o böyük çay ayrı-ayrı bir çox kanallara bölünürdü. Azacıq cəhd sayəsində (dərhal bu gün Hollandiyada Ren və Muz
çaylarındakı kimi), bütün böyük şəhərlər və kəndlər, hətta çöllərdəki bir çox
ferma evləri arasında, bu kanalların nəqliyyat üçün uyğun olduğu aydın olur.
Bu daxili kanallarda hərəkətin inkişaf etdirən əhatə genişliyi və asanlığı,
bəlkə Misirin əvvəlcədən inkişafının başlıca səbəblərindən biri olmuşdur.
Bengal əraziləri ilə Şərqi Hind ölkələrində 1 Çinin bəzi şərq
ellərində, əkinçilik və sənaye inkişafının ən qədim çağlara qədər davam
etdiyi aydın olur. Bununla belə, çox uzaq zamanlara gedən bu köhnəlik,
dünyanın bu bölgəsindəki bizlərin bacarığından əmin olduğumuz heç bir
tarixlə sənədləşdirilmiş deyil. Bengal Qanq ilə bir çox başqa böyük çaylar
1

“East İndies” qədim dövrdə, Hindistan ilə Uzaq Şərq anlamını verən təbii bir ad idi.
İndiki halda Avstraliya ilə Asiya arasındakı Cava, Sumatra, Çələbeş kimi adaları əhatə
edən bir ifadə kimi istifadə edilir.
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Misirdə, Nildə olduğu kimi bir neçə rahat kanallar meydana gətirmişdir.
Çinin şərq tərəflərində, bir çox böyük çaylar, müxtəlif qolları ilə çoxlu
kanallar meydana gətirir. Onlar bir-birlərinə keçid verdiyi üçündür Nildən
və Qanqdan, bəlkə də, hər ikisindən daha geniş daxili su təminatına
malikdir. Qədim misirlilərlə hindlilərdən və çinlilərdən heç birinin xarici
ticarəti təşviq etməmələri, əldə etdikləri böyük sərvətin hamısını kanallardan faydalanaraq təmin etmələrinin uyğunluğu diqqəti cəlb edir.
Bütün daxili Afrikanın, Asiyanın, Qara dəniz ilə Xəzər dənizinin
kənarına düşən bütün bölgələr qədim Skit ölkəsinin; bugünkü Tatarıstan
ilə Sibiryanın indi müşayət etdiyimiz vəhşi və sivilizasiyasız vəziyyətdə
olduqları aydındır. Tatarıstan dənizi, gedib-gəlməyə əlverişli olmayan bir
buz okeanıdır. Dünyanın ən böyük çaylarından bir neçəsi bu ölkədən
keçirsə də çatdırılma və ticarətdə olmaq üçün çox yerdə bu çaylar birbirindən çox uzaqdır. Avropadakı Baltik və Adriatik dənizləri həm Asiya,
həm də Avropadakı Qara dəniz və Aralıq dənizi; Asiyadakı Aden, Basra,
Hint, Bengal, Siyam körfəzləri kimi dəniz ticarətini bu böyük qitənin
içərilərinə qədər çatdıra biləcək giriş qapılarından heç biri Afrikada
yoxdur. Afrikanın böyük çayları da, əhəmiyyətli dərəcədə daxili kanal
çatdırmasına əlverişsiz şəkildə bir-birindən uzaqdır. Əsasən, bir xalqın
çoxlu qollara, ya da kanallara bölünməyən, dənizə tökülməzdən əvvəl, bir
başqa torpaqdan keçən bir çay yolu ilə edə biləcəyi ticarət, heç bir zaman
çox ola bilməz. Çünki yuxarıdakı ölkə ilə dəniz arasındakı əlaqəni
kəsmək, həmişə digər ərazinin sahibi olan millətin əlindədir. Tuna
üzərindəki gediş-gəlişin inkişafı, Avstriya, Macarıstan kimi müxtəlif
dövlətlərə faydası, çay yolunun hamısının Qara dənizə töküldüyü yerə
qədər, bu dövlətlərdən hər birinin əlində olduğundan çox azdır.
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IV F Ə S Ġ L
PULUN YARANMASI VƏ
ĠSTĠFADƏSĠ HAQINDA
Əmək bölgüsü formalaşdıqdan sonra insanın öz əməyinin məhsulunu qarşılaya biləcəyi ehtiyacları çox azalır. Ehtiyaclarının çoxunu insan
öz istehlakından artıq əmək məhsulunun əksər hissəsini, başqa insanların
əmək məhsuluna ehtiyac duyduqları ilə mübadilə etməklə aradan qaldırır.
Bu şəkildə hər insan mübadilə yolu ilə dolanar və ya müəyyən səviyyəyə
qədər ticarət əlaqələrinə daxil olar. Cəmiyyətin özü də tam bir ticarətçi
cəmiyyət olmaq yolunu tutmuş olur.
Amma əmək bölgüsü yeni meydana gəlməyə başlayarkən, bu
mübadilə çox böyük maneələrlə qarşılaşmış və çox çətinliyə uğramışdır.
Deyək ki, bir adamın əlində hər hansı əmtəədən ehtiyac duyduğundan
çox, bir başqasında isə ehtiyacından azdır. Bundan ötrü, birinci şəxsin, bu
çoxun bir hissəsini əldən çıxarmaq, digərinin isə bunu pul ilə almaq
maraqlarına uyğun gələcək. Lakin təsadüfən ikinci şəxsin əlində də, o
birinin ehtiyac duyduğu nə isə yoxdursa, bunlar arasında mübadilə edilə
bilməz. Qəssabın dükanında özünün istehlak edə bildiyindən çox ət
vardır. Pivəçi də, çörəkçi də bunun bir hissəsini pulla satın almaq istəyər.
Ancaq əvəzində verə bilmək üçün bunların əlində, məşğul olduqları
peşənin müxtəlif əmtəələrindən başqa heç bir şeyləri yoxdur. Qəssabda da
ehtiyac duyduğu çörəklə pivə vardır. Bu vəziyyətdə bunlar arasında bir
mübadilə ola bilməz. Nə qəssab onlara satıcı, nə onlar ona müştəri ola
bilər. Beləcə, hamısı da bir-birlərinə qarşılıqlı fayda verməkdən uzaqdırlar. Birlikdə, əmək bölgüsünün ilk yerləşməsindən sonrakı hər dövrdə,
bu kimi halların baş verməsini istəyən hər bir tədbirli adam, öz işinin
məhsulundan başqa, qarşılığında əməyinin məhsulunu vermək istəməyənin çox çıxmayacağını zənn etdiyi, bu və ya digər əmtəədən müəyyən
miqdarını həmişə yanında saxlaya biləcək şəkildə işlərini nizamlamağa,
əlbəttə, səy göstərməsi lazımdır.
Bu məqsəd üçün, bir-birinin ardınca bir sıra digər şeylərin ağılla
istifadə edilməsi mümkündür. Cəmiyyətin inkişaf etməmiş vaxtlarında,
ticarətdəki ortaqolma vasitənin yaxşı nəticələr gətirməyəcəyi deyilir. Çox
əlverişsiz bir vasitə olsa da, qədim zamanlarda əşyaya bir çox hallarda,
əvəzində verilən heyvan sayı ilə qiymət qoyulduğunu görürük. Təkcə
Homeros, Diomeden zirehi ilə qalxanının yalnız doqquz öküz etdiyini
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söyləyirlər. Ticarət və mübadilədə istifadə edilən ortaq vasitənin, Həbəşistanda duz, Hindistan sahilləri kimi bölgələrdə bir növ dəniz heyvanının
qabıqları, Yeni torpaqlarda isə quru bənövşəyi balığı, Virginiyada tütün,
Qərbi Hind adalarındakı müstəmləkələrimizdən hansındasa şəkər, bəzi
digər ölkələrdə post və təbəqələnmiş dəri olduğunu söyləyirlər. Mənə izah
etdiklərinə görə bu gün, Şotlandiyada bir işçinin çörəkçiyə və meyxanaya
pul yerinə mismar apardığının çox olduğu bir kənd var.
Bununla yanaşı, qaçılmaz səbəblərlə, bütün ölkələrdəki insanların,
hər şeydən çox, bu iş üçün metalları üstün tutmaqda qərar vermiş
olduqları aydınlaşır. Dərhal heç bir şey onlar kimi az olmadığından,
metallar hər hansı bir başqa obyektdən az enerji verərək saxlana bildiyi
kimi, xarab olmadan istənilən qədər hissələrə bölünə bilər. Çünki bu
parçalar əridilməklə asan şəkildə yenidən birləşdirilə bilir. Bu, onlar qədər
dözülən, başqa heç bir şeydə olmayan xüsusiyyətdir. Bu da, bütün o biri
xüsusiyyətlərdən irəlidə olaraq, onları ticarət və bölgü vasitəsi olmağa
əlverişli edir. Məsələn, duz satın almaq istəyib, əvəzində heyvandan
başqa heç nə verə biləcəyi olmayan bir adam, bütöv bir öküzün və bütöv
bir qoyunun məbləği qədər duzu satın almaq məcburiyyətində olması
lazımdır. Bundan az duz aldığı çox ola bilməz. Çünki əvəzində verəcək
olduğu şeyin, itkisiz bölünə bildiyi az sayda təsadüf olunur. Daha çox
satın almaq istədiyi halda, yenə eyni səbəbdən, bu miqdarı və ya üç qatını,
yəni iki-üç öküz, yaxud iki-üç qoyun dəyərində duz satın almaq
məcburiyyətində qalmalıdır. Bunun əksinə olaraq əmtəə və ya qoyunun
əvəzinə, əlində qarşılıq olaraq verə biləcəyi metal olsa, metalın miqdarını
ehtiyac olduğu şeyin tam miqdarı ilə asan şəkildə edə bilər.
Bu məqsədlə müxtəlif xalqlar müxtəlif metallardan istifadə etmişlər. Qədim spartalılar arasında qarşılıqlı ticarət vasitəsi dəmir, qədim
romalIlarda mis, bütün zəngin və tacir millətlərdə isə qızıl və gümüş idi.
Aydın olan bu metallar ilkin, işarəsiz və damğasız, işlənməmiş
çubuqlar halında, bu məqsəd üçün istifadə edilirdi. Necəki, qədim bir
tarixçi olan Timaseusun 1 əsərinə istinad edərək, Pline 2 , romalıların,
Servius Tullius dövrünə qədər kəsilmiş pulların tapılmadığını, hər nəyəsə
ehtiyac hiss etsələr, bunu pulla satın almaq üçün, möhürlənmiş, mis
çubuqlar istifadə etdiklərini bildirməkdədirlər. Deməli, bu işlənməmiş
çubuqlar o zamanlar pul funksiyasını yerinə yetirirdi.
1
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Metalların belə işlənməmiş şəkildə istifadə edilməsi iki, çox böyük
qorxu doğururdu. Qorxulardan birincisi, metalları dartmaq, ikincisi,
çəkisinə baxmaq əziyyəti idi. Kiçik bir miqdar fərqin, dəyərdə böyük fərq
doğurduğu qiymətli metalların gərəyi kimi qəti olaraq ölçülməsi işi, heç
olmasa, çox həssas dirhəmlərə və tərəziyə ehtiyac duyurdu. Hələ qızıl
çəkmək olduqca incə bir işdir. Həqiqətdə, kobud mədənlərdə kiçik bir
səhvin çox əhəmiyyəti olmayacağından, bu, şübhəsiz ki, daha az incəlik
tələb edir. Yenə də bir əmtəə almaq və satmaq ehtiyacındakı bir şəxsin,
hər dəfə əmtəəni tərəzidə ölçmək məcburiyyətində qalması çox darıxdırıcı
olsa da lazımdır. Çəkiyə baxmaq prosesi, daha çətin, daha bezdiricidir.
Metalın bir parçası, uyğun əridicilərlə bir qəlib içində əridilmədikcə, bu
sınaqdan əldə ediləcək nəticə heç də müəyyən olmaz. Bununla belə, kəsilmiş pulun forma tapmasından əvvəl, bu darıxdırıcı, zəhmətli əməliyyat
yerinə yetirilməzsə, xalq hər an üçün çox böyük hiylə və fırıldaqçılıqla
üzləşə bilər. Əmtəəsi ilə, bir funt ağırlığında xalis gümüş və saf mis
yerinə, xarici görünüşü bu metallara bənzədilmiş, ən kobud, ən adi
mədənlərdən qarışıq edilməsi bir saxta metal ala bilərdi. Bu kimi suiistifadələrin qarşısını almaq, mübadiləni asanlaşdırmaq, beləliklə, hər
müxtəlif işi və ticarəti etina etdirmək üçündür ki, inkişaf yolunda olduqca
inkişaf etmiş bütün ölkələrdə, əmtəəni pulla satın almaq, hər kəsin istifadə
etdiyi müəyyən metalların müəyyən bir miqdarına şahlıq, bir möhür
vurulmasının lazım olduğu söylənilmişdir. Bu halda, kəsilmiş pul ilə
sikkəxana1 adı verilən dövlət dairələrinin mənşəyi budur. Bu təşkilatlar,
xüsusiyyət baxımından eynilə, yun və soyuq bezlərə ölçü və işarə qoyan
dairələrə oxşayır. Bunların hamısı, bazara istiqamətləndikdə, bu növ
əmtəələrin miqdarı və bir nümunə olan yaxşılığı, şahlığın bir möhürü ilə
aydın olması məqsədi üçündür.
İstifadə edilən metallar üstünə vurulan ilk şahlıq nişanlarda, bir
çox hallarda başa düşüləsi, həm çox çətin, həm də çox əhəmiyyətli olan,
metalın keyfiyyətini və saflıq dərəcəsini göstərmə məqsədi güdüldüyü,
bunların, bu gün gümüş dəstələr və çubuqlara vurulan sterlinq işarəsinə və
ya bəzən qızıl külçələri üzərinə qoyulan ispan nişanlarına bənzədiyi,
sikkənin tək bir üzünə vurulduğu və bütün üzü örtmədiyi üçün, çəkini
göstərməklə yanaşı metalın ağırlığını göstərmədikləri aydın olur. İbrahim
Peyğəmbərin tarlası üçün Efronun ödəməyə razı olduğu dörd yüz gümüş
misqal tərəzi ilə çəkilmişdir. Misqal ticarətdə istifadə edilən axça idi.
Bugünkü qızıl külçələrdə və gümüş çubuqlarda olduğu kimi, yəni ədəd ilə
1

Pulun kəsildiyi və hazırlandığı məkan, yer.

40

Adam Smit

deyil, çəki ilə alınarmış. İngiltərədə qədim Sakson krallarının gəlirləri pul
ilə deyil eynilə, yəni hər cür yemək-içmək və təchizat şəklində ödənərmiş.
Fateh Villiam bu gəlirlərin pul olaraq ödənməsi adətini ortaya çıxardı.
Ancaq bu pul xəzinə tərəfindən uzun müddət sayılaraq deyil, tərəzidə
çəkilərək alınmışdır.
Bu metalların doğru olaraq tərəzidə çəkilməsində əlverişsizlik və
çətinlik sikkənin bir forma tapmasına səbəb oldu. Bunun nişanı pulun hər
iki üzünü, bəzən üstünü belə tamamilə örtdüyündən, metalın tək çəkisi
deyil, həm də ağırlığını da ifadə etməsi hesab olunurdu. Bu səbəbdən bu
sikkələr tərəzidə çəkilmək zəhməti olmadan, bugünkü kimi, sayılaraq
qəbul edilirdi.
Əvvəldə bu sikkələrin adlarını daşıdığı vahidlər, aydın olan
daxilindəki metalın ağırlığını və miqdarını ifadə edərmiş. Romada ilk
dəfə olaraq pulun kəsilməsinə göstəriş verən Servius Tulliusun dövründə,
Roma Ası və ya Pondosu bir Roma funtu ağırlığında saf misi əhatə edirdi.
Bu, bizdəki zərgər funtu kimi on iki onçaya1 bölünmüş olub, hər
birində bir onça real saf mis vardı. I Edvardın dövründə İngiltərə
sterlinqində sikkəxana tərəzisi ilə bir funt müəyyən çəkidə gümüş olurdu.
Sikkəxana funtunun Roma funtundan bir qədər, sikkə funtundan isə bir az
əskik olduğu aydın olur. Bu tərəzi İngiltərə sikkəxanasına ancaq VII Henrinin on səkkizinci səltənət ilində daxil olmuşdur. Fransanın pul vahidi
Şarlemaqne zamanında Troyes, yəni zərgər tərəzisi ilə, müəyyən çəkidə
bir funt gümüşü ehtiva edərdi. Şampafnedəki Troyes yarmarkası, o sırada
Avropanın bütün millətlərinin qarşılaşdığı bir məkan idi. Belə məşhur bir
bazarın tərəziləri ilə ölçülərini hər kəs tanıyar, bunlara etibar edərdi.
Şotlandiya pulu olan pound, I.Aleksanderdən Robert Brus zamanına
qədər, İngiltərə sterlinqi ilə eyni ağırlıq və çəkidə, bir funt gümüşü əhatə
edirdi. İngilis, fransiz və Şotlandiya pennilərində də, mənşəyində, onçanın
iyirmidə biri, funtun iki yüz qırxda biri olan real bir penni ağırlığında
gümüş var idi. Şillinqin də, əslində bir çəki vahidinin adı olduğu aydın
olur. III Henrinin köhnə bir göstərişində: "Buğdanın dörddə bir tərəzisi,
on iki şillinq olsa, bir farthinglik 2 çörək on bir şillinq dörd penni
çəkməlidir, " söylənilmişdir. Bununla belə, şillinq ilə bir tərəfdən penni, o
biri tərəfdən funt arasındakı fərq, penni ilə funt arasındakı nisbət qədər bir
nümunə olmadığı aydın olur. Fransanın ilk kral sülaləsi dövründə, fransız
sousunda və ya şillinqində müxtəlif dövrlərdə beş, on iki, iyirmi və qırx
1
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penni olduğu məlum olur. Qədim saksonlarda şillinqdə bir zamanlar yalnız beş penni olduğu görünür. Bunun onlarda, qədim qonşuları franklardakı qədər dəyişkən olması ehtimalı var. Fransızlarda, Şarlemagne
zamanından, ingilislərdə isə Fateh Villiamdan bəri funt, şillinq və penninin dəyərləri çoxmüxtəlifliyi ilə yanaşı, bunlar arasındakı fərqin indiki
kimi bir əraziyə uyğun olduğu aydın olur. Çünki elə hesab edirəm ki,
dünyanın bütün ölkələrində hökmdarların və müstəqil dövlətlərin acgözlüyü ilə insafsızlığı üzündən, vətəndaşların etibarı pis formada istifadə
edilərək sikkələrində başlanğıcda, var olan metalın real miqdarı tədricən
azaldılmışdır. Respublikada son dövrlərdə Roma Ası ilk öncəki dəyərinin
iyirminin dörddə birinə endirilmiş, çəkidə bir funt gələcək yerdə, ancaq
yarım onça çəkməyə başlamışdır. İngilis funtu ilə penni vahidlərinə görə,
real dəyərin bu gün də üçdə biri, Şotlandiya vahidlərinə görə təxminən
otuz altıda biri, fransızlarınkıların isə az qala altmış altıda biri qalmışdır.
Bunu edən hökmdarlarla müstəqil dövlətlər, bu əməliyyatlar sayəsində
ətrafda dəyişiklər aparmadan lazım olacaq miqdardan daha az pul ilə
borclarını ödəyib, təəhhüdlərini yerinə yetirmək imkanını tapmış olurdu.
Həqiqətdə isə bu, tək ətrafda belə idi. Çünki həqiqətdə, borc verənləri
özlərinə ödənməsi lazım olan bir hissəsindən məhrum etmiş olurdu. Bu
eyni imtiyaz, dövlət daxilindəki bütün digər borclulara da verilirdi.
Bunlar, qədim pul ilə aldıqları borcun hamısını bu yeni, çəkisi düzgün
olmayan pulun eyni nominal miqdarı ilə ödəyə bilirdilər. Bundan ötrü, bu
kimi əməliyyatların həmişə borcluların lehinə, borc verənlərin zərərinə
olduğu aydın idi. Bəzən bu əməliyyatlar, xüsusi şəxslərin sərvətlərində
çox dəhşətli bir ümumi fəlakətin doğura biləcəyindən daha böyük, təsiri
hər kəsə toxunan sarsıntılar meydana gətirmişdir.
Bu şəkildə pul bütün mədəni xalqlarda, vasitəçiliyi sayəsində hər
cür əmtəənin alınıb-satıldığı və ya bir-biri ilə mübadilə edildiyi hər kəsə
istiqamətlənən ticarət aləti olmuşdur.
Əmtəələrin birini o biri ilə və ya pul qarşılığı ilə mübadilə edərkən,
insanların təbii olaraq güddükləri qaydaları indi araşdırmağa çalışacağam.
Bu qaydalar əmtəələrin nisbəti və ya mübadilə deyə biləcəyimiz dəyərini
təyin edir.
Dəyər sözünün iki fərqli mənası olduğuna diqqət yetirmək lazımdır.
Bəzən müəyyən bir şeyin faydalı olduğunu, bəzən də, o şeyə sahib olmanın verdiyi başqa əmtəəni satınalma gücünü izah edir. Birinə "istehlak
dəyəri", o birinə isə "mübadilə dəyəri" deyilə bilər. İstehlak edərkən ən
böyük olan şeylərin, bir çox hallarda mübadilə edərkən az dəyəri olar, ya
da heç dəyəri olmaz. Bunun əksinə olaraq, ən böyük mübadilə dəyəri
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olanların istehlak dəyəri ya azdır, ya da heç yoxdur. Heç bir şey sudan
faydalı deyil, amma onunla dərhal heç bir şey pulla satın alına bilməz.
Onu mübadilə etməklə əvəzində, o an heç bir şey əldə edilə bilməz. Bir
almazın istifadə etmə baxımından heç dəyəri yoxdur. Lakin mübadilə
etməklə onun əvəzində bir çox hallarda çox böyük miqdarda başqa
əmtəələr əldə edilə bilər.
Əmtəələrin mübadilə dəyərini təşkil edən qanunları araşdırmaq
üçün bunları göstərməyə çalışacağam:
Birincisi, mübadilə dəyərinin real ölçüsü nədir? Yaxud bütün
əmtəələrin real qiyməti nə səbəbdən meydana gəlir?
İkincisi, real qiyməti formalaşdıran və ya meydana gətirən
müxtəlif hissələr nələrdir?
Sonuncusu, qiymətin bu müxtəlif elementlərinin bir hissəsinin, ya
hamısının təbii və adi dərəcələrini bəzən artıran, bəzən müəyyən hədd səviyyəsinə salan müxtəlif səbəblər hansılardır? Yaxud bazar qiyməti ilə, yəni
əmtəələrin real qiyməti ilə bunların təbii adlandırıla biləcək qiymətinin eynilə
bir-birinə uyğun gəlməsinə bəzən mane olan səbəblər hansılardır?
Bundan sonrakı üç hissədə bunlar əlimdən gəlincə izah etməyə
çalışacağam. Bunlardab ötrü oxucunun səbrini və diqqətini israrla xahiş
edirəm. Kimsə, bəlkə özünə lazım olduğundan çox uzadılmış kimi gələcək detallar üçün səbrini... Edə biləcəyim ən ətraflı şərhdən sonra, bəlkə
yenə bir az qaranlıq görünəcək olanları qavramaq üçün isə diqqətini...
Aydın olduğuna əmin olmaq üçün, sözü uzatmağı sevə-sevə gözə alıram.
İşıqlandırmaq üçün bütün əməyimi verdikdən sonra, təbiəti baxımından
çox mücərrəd olan bu mövzuda, yenə bir az qaranlıq məqamlar qala bilər.
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V FƏSĠL
ƏMTƏƏNĠN HƏQĠQĠ VƏ NOMĠNAL QĠYMƏTĠ,
YAXUD ONLARIN ƏMƏKDƏ VƏ PULDA OLAN
DƏYƏRLƏRĠ HAQQINDA
Hər bir şəxs imkan daxilində insan həyatı üçün lazımlı, rahat və xoş
olan şeylərdən faydalanmaqla zəngin və ya yoxsul olur. Amma əmək
bölgüsü əlverişli şəkildə həyata keçirilsə, bu şeylərin çoxunu insan öz
əməyi ilə əldə edə bilər. Bütün bunların əksəriyyətinin başqalarının
əməyindən əldə etməsi üzərində azad ola biləcəyi və pulla satın almağa
gücü çatacağı əməyin həcminə görə, zəngin və ya yoxsul olması lazımdır.
Bu halda özü üçün istehlak etmək niyyətində olmadığı və başqa şeylərlə
mübadilə etməyə hazırladığı bir şeyin ona sahib olmaq üçün dəyəri, o
şeyin özünü pulla satın almaq və ya üzərində hökm edə bilmək imkanını
verən əmək miqdarına bərabərdir. Deməli, əmək bütün əmtəələrin
mübadilə dəyərinin real ölçüsüdür.
Hər şeyin real qiyməti, yəni əldə etmək istəyən hər bir şəxs üçün
həqiqi dəyəri, o şeyi əldə etməyin əziyyəti və zəhmətidir. Bir şeyi əldə
etmək, əldən çıxarmaq və ya bir başqa şey ilə mübadilə etmək istəyən
şəxs üçün, o şeyin real dəyəri, onun öz üzərindən atıb başqalarının üstünə
yüklədiyi əziyyət və zəhmətdədir. Pul və ya əmtəə ilə satın alınan bir şey
əmək ilə satın alınmışdır. Eynilə alnımızın təri ilə qazandığımız bir şey
kimi. Bu pul və əmtəələr həqiqətdə bizi o yorğunluqdan əsirgəmiş olur.
Bunlar bərabər miqdarda bir əmək dəyəri daşıdığı hesab edilən bir şey ilə,
mübadilə etdiyimiz müəyyən bir həcm əməyin dəyərini əhatə edir. Əmək,
hər şeyin ilk xərci, yəni real pulla satınalma zamanı əvəz olaraq ödənmiş
axcadır. Mahiyyət etibarilə, bütün dünya sərvətləri, qızıl və ya gümüşlə
deyil, əməklə satın alınmamışdır. Onu bəzi yeni məhsullarla mübadilə
etmək istəyən sərvət sahibləri üçün o sərvətin dəyəri, bu şəxslərə satın
almaq və azad olmaq imkanını verə bildiyi əməyin həcminə bərabərdir.
Bay Hobbesunun dediyi kimi, zənginlik qüvvət deməkdir. Amma
böyük bir sərvəti ələ keçirən və ya miras yolu ilə ona qalan hər hansı bir
şəxsin tamamilə mülki və ya əsgəri bir siyasi güc əldə etməsi, yaxud belə
bir nüfuza varis olması lazım deyil. Onun sərvəti, özünə bu qüvvələrdən
ikisini də əldə edən vasitələri, bəlkə də təmin edə bilər. Ancaq özündə sırf
bu sərvətin olması, ona bunları hər halda çatdıracaq deyildir. Buna sahib
olan, ona həqiqətdə, dərhal istiqamətləndirdiyi qüvvət, satın alınan bir
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gücdür. Başqasının hər cür əməyi üzərində və bu əməyin bazarda olan
bütün əmtəə üzərində müəyyən bir nüfuz və azadlığıdır. Sərvət, eynilə bu
gücün böyüklüyünə, yaxud özünə satın almaq və ya üzərində azad ola
bilmək imkanını verdiyi başqalarının əmək miqdarına, yaxud eyni şey
deyilən başqalarının əməyinin məhsuluna görə, böyük və ya kiçik hesab
edilir. Hər şeyin mübadilə dəyərinin, həmişə sahibinə çatdığı bu gücün
böyüklüyünə tamamilə bərabər olması lazımdır.
Ancaq əmək bütün şeylərin mübadilə dəyərinin real ölçüsü olsa da,
bu şeylərin çoxunda əməklə dəyəri təyin etmək mümkün deyil. Bir çox
hallarda ayrı-ayrı iki əməyin həcmi arasındakı nisbəti azaltmaq çətindir.
İki müxtəlif iş üçün sərf edilən zaman, təkcə şəkildə bu nisbəti təyin edə
bilməz. Eyni zamanda, dözülən müxtəlif çətinliklər, göstərilən bacarıq
hissə-hissə nəzərə alınmalıdır. Bir saatlıq çətin işdə iki saatlıq asan
işdəkindən; ya da, öyrənməsi on il çəkən bir sənətlə bir saat məşğul
olmaqla, sıravi və hər kəsin görə biləcəyi bir işdə bir ay işləməkdə
olduğundan daha çox əmək ola bilər. Lakin həm çətinliyin, həm də
cəsarətin tam bir ölçüsünü tapmaq asan deyil. Reallıqda ayrı-ayrı əməyin
müxtəlif məhsullarını mübadilə edərkən, əksəriyyət bunların ikisini də az
nəzərə alır. Amma belə həssas bir ölçü ilə deyil, bazardakı alış-verişlə,
uzun-uzadı müzakirə ilə müəyyən olunmasa belə, ortaq şəkildə işlərin
getməsi üçün, o nahamar şəkildən bərabərliyə görə ölçülər.
Onsuzda hər əmtəə bir çox hallarda əməklə deyil, başqa əmtəələrlə
mübadilə ediləcək o şəkildə onlarla müqayisə edilir. Onun üçün əmtəənin
mübadilə dəyərini, satın ala biləcəyi əməklə deyil, başqa bir əmtəənin
miqdarı ilə qiymətləndirmək daha düzgündür. Hər bir insan müəyyən bir
əmtəə miqdarının nə demək olduğunu, bir əmək miqdarından daha yaxşı
anlayır. Onlardan biri, gözlə görülən, əldə tutulan bir obyektdir. Digəri isə
mücərrəd bir anlayışdır. Kifayət qədər aydın olan bir formaya daxil olsa
da, çox da təbii və müəyyən deyildir.
Amma barter aradan qaldırılıb pul ticarətin ortaq aləti olandan
sonra, hər bir ayrı əmtəə başqa bir əmtəə ilə deyil, bir çox hallarda pul ilə
mübadilə edilir. Qəssab mal və ya qoyun ətini çörək və ya pivə ilə
dəyişdirmək məqsədilə, çörəkçi və ya pivəçinin ünvanına aparmaz. O,
bunları bazara aparıb, orada pul ilə mübadilə edər. Sonra bu pulu çörək və
ya pivə ilə dəyişdirər. Bunların əvəzində əldə etdiyi pul, sonradan bu
pulla satın ala biləcəyi çörək və pivəni də təyin etmiş olur. Bu halda
onların dəyərini birbaşa mübadilə etdiyi əmtəə və ya şey ilə, yəni pul
miqdarı ilə qiymətləndirməyi, qəssab, ancaq bir başqa malın ortaya
çıxması ilə qiymətləndirməkdən daha təbii formada tapar və daha açıq
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şəkildə qavrayar. Ət, üç-dörd funt çörək, yaxud üç dörd quart1 pivə edir
deməkdənsə, ətin funtunun üç-dörd penni etdiyini söyləmək daha
əlverişlidir. Bu halda, hər bir əmtəənin mübadilə dəyərinə, əmək miqdarı
və mübadilə edilə biləcək hər hansı digər əmtəə yerinə, əksəriyyətin pul
miqdarı ilə dəyərin formalaşdırılmasını səmərəli hesab etməsi bundan
irəli gəlir.
Bununla yanaşı qızıl və gümüşün də, başqa hər əmtəə kimi dəyəri
dəyişərək bəzi hallarda ucuz, bəzi hallarda yüksək qiymətə olur. Pulla
reallaşdırılmalar, bəzən daha asan, bəzən də daha çətin olar. Bu metalların
müəyyən miqdarının satın ala biləcəyi və ya üzərində dominant ola
biləcəyi əməyin miqdarı, yaxud qarşılığında mübadilə edilə biləcəyi başqa
əmtəə miqdarı, bu mübadilələrin edildiyi sırada bilinən mədən ocaqlarının
məhsuldarlığına və ya qeyri-məhsuldarlığına bağlıdır. XVI yüzillikdə
Amerikada bol olan mədənlərin ortaya çıxarılması Avropadakı qızıl və
gümüşün dəyərini əvvəlki qiyməti üçün uyğun olaraq üçdə birinə endirdi.
Mədən ocağından bazara çatdırılmalar daha az əmək sərf edildiyindən, bu
metallar oraya gətirildiyi zaman, daha az əmək satın ala bilir və ya daha
az əməkdən üstün ola bilirdi. Bu isə o metalların dəyərlərindəki ən böyük
dəyişiklik olmaqla yanaşı, “tarixin bizə çatdırdıqları” arasında heç də
yeganə hal deyildir. Necə ki, təbii ayaq və ovuc kimi, öz miqdarı ilə
dəyişən bir kəmiyyət ölçüsü, heç bir zaman başqa şeylər üçün sağlam bir
miqdar ölçüsü olmaz, öz dəyəri durmadan dəyişən bir əmtəə də, başqa
əmtəələrin tam bir ölçüsü ola bilməz. İşçi üçün bərabər həcmdə əmək hər
zaman, hər yerdə bərabər dəyərdə olması deyilə bilər. Sağlamlığı, gücü və
kefi adi vəziyyətdə, bacarığı və ustalığı adi dərəcədə olan işçinin rahatlığı,
azadlığı və xoşbəxtliyindən, həmişə eyni fədakarlıqda olması lazımdır.
Əməyin qarşılığı olaraq aldığı əmtəələrin miqdarı necə olmasından asılı
olmayaraq, ödədiyi əvəzin həmişə eyni olması lazımdır. Həqiqətdə, bu
əvəz o malların bəzən çoxunu, bəzən daha azını pulla satın ala bilər.
Lakin dəyişən əmtəələrin dəyəridir, onları pulla satın alan əməyin dəyəri
deyil. Hər zaman, hər yerdə əldə olunması çətin və ya ələ keçirilməsi çox
əmək tələb edən şey dəyərli hesab edilir. Asan şəkildə, yaxud az əməklə
əldə edilə bilən isə daha ucuzdur. Bu halda, öz dəyərini heç dəyişməyən
əmək, hər yerdə, hər zaman bütün malların dəyərinə qiymət qoyulmasında
və bunların müqayisə edilməsində son sözü söyləyəcək real ölçüdür.
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Əmək, bunların real qiymətidir. Pul isə onların yalnız nominal qiymətini
əmələ gətirir.
Amma bərabər əmək miqdarları işçi üçün həmişə bir dəyərdə
olmaqla yanaşı, işçini istismar edən şəxsə, bəzən daha çox, bəzən isə daha
az dəyər kimi gəlir. İşçi istifadə etdiyi əməyin miqdarına bəzən zamanla
daha böyük, bəzən isə zamanla daha kiçik miqdarda əmtəə satın alar.
Əməyin dəyəri ona başqa hər şeyin qiyməti kimi dəyişkən gəlir. Birində
bahalı, digər bir başqasında ucuz görünər. Amma reallıqda birində ucuz,
digərində isə bahalı olan əmtəələrdir.
Elə isə hər kəsin bildiyi mənada, əmtəələrin olduğu kimi, əməyin
də bir real qiyməti, bir də nominal dəyəri olduğu söylənilə bilər. Deyilə
bilər ki, əməyin real qiyməti, ona qarşı olaraq verilən, həyat üçün lazımlı
və rahat olan maddələrin miqdarı ilə, nominal qiyməti isə pulun miqdarı
ilə əlaqədar meydana gəlir. İşçi, əməyinin nominal dəyərinə görə deyil,
real dəyərinə görə varlı ya yoxsul, yaxud yaxşı və ya pis mükafatlandırılmış olur.
Əmtəələrin real qiyməti ilə nominal qiymətinin ayırd edilməsinin,
tək bir qaydası olmayıb, bunun bəzən yerinə yetirilməsinin əhəmiyyətli
yeri ola bilər. Eyni real qiymət, hər zaman üçün eyni dəyərdədir. Lakin
qızıl və gümüşün dəyərindəki dəyişmələr səbəbindən eyni nominal
qiymət, bir çox hallarda çox müxtəlif dəyərlərə malik olur. Bu onun
üçündür ki, bir mülk daimi qazancla satıldığında, gəlirin həmişə eyni
dəyərdə olması istənilirsə, bu gəlir özünə ayrılmış bir ailə üçün, onun
müəyyən bir pul məbləğindən meydana gəlməsinin əhəmiyyəti vardır. O
halda gəlirin dəyəri iki növ dəyişikliyə uğraya bilər. Birincisi, eyni ada
malik pulların, müxtəlif zamanda əhatə etdiyi dəyişik qızıl və gümüş
miqdarlarından irəli gələn dəyişiklik; ikincisi, bərabər miqdarlardakı qızıl
və gümüşün, ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif dəyərlər səbəbindən ibarət olan
dəyişikliyidir.
Hökmdarlar və müstəqil dövlətlər, bir çox hallarda pullarındakı
təmiz metalın miqdarını azaltmaqda keçici mənfəət olduğunu hesab
etmişlər. Amma bunu artırmaqla mənfəətləri olduğu ağıllarına
gəlməmişdir. Bundan irəli gələrək elə hesab edirəm ki, bütün millətlərin
pullarındakı metalın miqdarı zaman keçdikcə azalmış; artdığı isə çox
təsadüf olunmamışdır. Onun üçün bu kimi dəyişikliklər, bir pul gəlirinin
dəyərini hər zaman azaltmasına yaxındır.
Amerika mədənlərinin kəşf edilməsi Avropada qızıl və gümüşün
dəyərini azaltmışdır. Anladığıma görə əldə çox qəti dəlil olmamaqla
yanaşı, əksəriyyət bu dəyər azalmasının davam etdiyini, daha uzun zaman
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davam etməsi ehtimalı olduğunu hesab edirlər. Bu halda fərziyyəyə görə,
bu kimi dəyişikliklərin, hər nə şəkildə ödəniləcəyi qəti şərt qoyulmuş
olsa, pul gəlirini çoxaltmaqdan daha çox azalması gözlənilər (məsələn, bu
qədər sterlinq lirəsi kimi). Müəyyən ad daşıyan, bu həcm çap edilmiş pul
ilə deyilsə də, bu qədər onça tərəfindən saf gümüş, ya da müəyyən bir
həcmdə gümüş olaraq ödənməsi şərt qoyulsa belə vəziyyət bu şəkildədir.
Sikkənin adını daşıdığı vahidə toxunulmamış olan yerlərdə belə,
taxıl anbarı olaraq təsis edilən ehtiyat gəlirləri, dəyərlərini pul ilə
ödəniləcək olanlardan daha yaxşı qorumuşlar. Elizabet səltənətinin on
səkkizinci ilində tətbiq edilən qanunla, bütün Kollec1 icarə müqavilələrindəki gəlirin üçdə birinin və ya eynilə ən yaxın milli bazarda qüvvədə
olan qiymətə görə ödənilməsi, ehtiyat halında gizli tutulması üçün hökm
çıxarılmışdır. Dr. Blakstouna görə, bu icarə gəlirindən təşkil olunaraq
yaranan pul, əslində tamın üçdə biri olmaqla yanaşı, indiki anda o biri
üçdə ikinin gətirdiyinin iki qatına yaxındır. Bu hesabla, kolleclərdə pul
olaraq alınan köhnə icarə gəlirlərinin keçmişdəki dəyərlərinin az qala
dörddə birinə qədər aşağı düşməsi, yaxud əslində uyğun etdikləri icarənin
dörddə birindən çox olması lazımdır. Lakin Filip ilə Marinin hökmdarlıq
zamanından bəri, ingilis sikkəsinin adını daşıdığı pul vahidi, ya az dəyişikliyə uğramış, ya da heç dəyişməmişdir. Eyni ədədlə sterlinq, şillinq və
penni, təxminən eyni miqdarda saf gümüşü əvəzləmişdir. Kolleclərin pul
gəlirləri məbləğindəki bu azalma, demək olar ki, həqiqətən gümüşün
dəyərindəki aşağı qiymətdən irəli gəlmişdir.
Gümüşün dəyərindəki azalma, eyni vahidin adını daşıyan
sikkədəki gümüş miqdarının azalması ilə bir araya gəlirsə, itkinin dəyəri
daha böyük olur. Sikkənin adını daşıdığı vahidin, İngiltərədəkindən çox
dəyişikliklərə uğradığı Şotlandiyada və oradakı ilə müqayisədə daha çox
dəyişikliyə uğradığı Fransada, real dəyərin əsasını köhnə gəlirlər təşkil
etdiyindən, bu səbəbdən az qala heçə enmişdir.
Müxtəlif dövrlərdə, bərabər kəmiyyətdə qızıl gümüşdən bəlkə hər
hansı bir başqa əmtəədən çox ehtimal, işçi alimenti olan bərabər ehtiyat2
miqdarları ilə, az qala bərabər kəmiyyətlərdə əmək satın alına biləcəkdir.
Beləcə, bir-birindən uzaq dövrlərdə bərabər ehtiyat miqdarları, eyni real
dəyərə yaxınlaşar və bu səbəbdən sahibinə eyni miqdarda əmək satın
almaq, ya da buna üstün olmaq imkanını verər. Deyə bilərəm ki, bunu az
1
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qala hər hansı bir başqa əmtəənin, bərabər miqdarlarından daha təxmini
ola biləcək qədər mümkün edərlər. Çünki bərabər ehtiyat miqdarları belə
bunu tam şəkildə etməz. Bundan sonra ifadə etməyə çalışacağım kimi,
işçinin dolanışığı, yaxud əməyinin real qiyməti, müxtəlif vəziyyətlərdə
çox fərqli dəyişər. Bu dolanışıq yerində sayan bir cəmiyyətdəkinə
nisbətən bolluğa gedən bir cəmiyyətdə və geri gedən bir cəmiyyətdən
daha fərqlidir. Bununla belə hər hansı bir dövrdə, başqa hər hansı bir
əmtəə, o sırada satın ala biləcəyi dolanışıq şeyinin kəmiyyəti nisbətində
çox və ya az əmək satın alacaq. Bu halda anbardan təsis edilmiş bir icarə
gəlirinin ancaq müəyyən miqdarı anbarın pulla satın ala biləcəyi əməyin
miqdarındakı dəyişikliklərə uğraması gözlənilir. Amma bir başqa şey
üzərindən gizli tutulmuş icarə gəlirinin, yalnız müəyyən miqdar ehtiyatının satın ala biləcəyi əmək miqdarındakı dəyişikliklərə uğraması deyil, o
şeyin hər hansı bir miqdarı ilə satın alına biləcək ehtiyat miqdarındakı
dəyişikliklərə uğraması da ehtimal olunmaqdadır.
Bununla yanaşı, oda aydındır ki, anbar icarəsindən əldə olunan
gəlirin real dəyəri, pul gəlirinkinə nisbətdə əsrdən-əsrə daha az dəyişər,
ilboyunca isə daha çox dəyişər. Bundan sonra ifadə etməyə çalışacağım
kimi, əməyin pul olaraq qiyməti ildən-ilə ehtiyatının pul ilə ifadə edilən
qiymətinə görə dalğalanmayıb, aydın olan hər yerdə, həyat üçün lazımlı
bu şeylərin müvəqqəti və ya süni qiymətinə deyil, orta və ya alışılmış
qiymətinə görə xəbərdar edər. Yenə irəlidə göstərməyə çalışacağım kimi,
ehtiyatın orta və ya qəbul olunmuş qiyməti gümüş dəyəri ilə, bazara bu
metalı çatdıran ocaqların zənginliyi və ya sonsuzluğu ilə, yaxud istifadə
edilməsi lazım olan əmək miqdarı ilə, bu səbəbdən də müəyyən miqdar
gümüşün mədən ocağından bazara qədər aparılması üçün istehlak
edilməsi lazım olan ehtiyat ilə müəyyən edilir. Amma gümüşün qiyməti
bəzən əsrdən-əsrə çox dəyişməklə yanaşı, ildən-ilə o qədər də dəyişməz.
Yarım əsrdə və ya bütün əsr boyunca bir çox hallarda eyni qalmaqda
davam edər. Bu halda taxılın pul ilə hesablanacaq orta və alışılmış
qiyməti belə, uzun bir müddətdə eyni səviyyədə və aşağı-yuxarı eyni
qalmaqda davam edə bilər. Başqa nöqteyi-nəzərdən heç olmasa eyni və ya
aşağı-yuxarı 1 eyni vəziyyətdə qalmağa davam etməsi şərtilə, taxıl
qiymətiylə birlikdə əməyin qiymətinin də eyni qalmaqda davam etdiyi
güman edilir. Bir tərəfdən də, taxılının keçici və ya süni qiyməti bir ildə
əvvəlkinə nisbətən yüksələ bilər və ya tərəzinin dörddə biri iyirmi beş
şillinqdən əlli şillinqə qədər qalxa bilər. Tək qiyməti bu olsa, taxıl
1
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üzərindən bir gəlirin, həm nominal, həm real dəyəri, taxıl köhnə qiymətdə
olan zaman onun qiymətinin iki mislidir və ya əməyin, başqa məhsulların
çoxundan miqdarca iki dəfə üstün ola bilər. Əməyin pul olaraq dəyəri və
bununla yanaşı, başqa məhsulların çoxunun qiyməti, bütün bu
dəyişikliklər əsnasında eyni qalmaqda davam edər.
Belə halda, aydın olur ki, əmək həm geniş əhatəli, həm həqiqi olan
tək dəyər ölçüsüdür. Başqa sözlə, hər zaman hər yerdə müxtəlif məhsulun
dəyərini müqayisə edə biləcəyimiz tək ölçü vasitəsidir. Müxtəlif
məhsulların əsrdən-əsrə olan real dəyərini, bunlara cavab verilən gümüş
miqdarlarına görə qiymətləndirə bilməyəcəyimiz nəzərə çarpandır. Bu
dəyəri, ildən-ilə taxıl miqdarları ilə də qiymətləndirə bilmərik. Əməyin
miqdarları ilə, bunun qəti olaraq həm əsrdən-əsrə, həm ildən-ilə dəyərini
qiymətləndirə bilərik. Əsrdən-əsrə, taxıl gümüşdən yaxşı bir ölçüdür.
Çünki əsrdən-əsrə bərabər gümüş miqdarlarından çox, bərabər taxıl
miqdarları, dərhal bir-biri qədər olan əməyə bərabər olacaq. İldən-ilə
gümüş taxıldan daha yaxşı bir ölçü hesab olunur. Çünki bərabər gümüş
miqdarlarının, dərhal eyni miqdarda əməyə üstün olması ehtimalı daha
çoxdur.
Real qiymətlə nominal qiyməti bir-birindən fərqləndirmək, daimi
icarə gəliri təsis edərkən, hətta uzunmüddətli icarə müqavilələri
bağlayarkən faydalı olsa da, insan həyatının daha ucuz, daha adi əməliyyatları olan alış-satışlarda vəziyyət heç də elə deyil.
Eyni zamanda və eyni yerdə bütün məhsulların real qiyməti ilə
nominal qiyməti bir-biri ilə tam nisbət təşkil edir. Məsələn, London
bazarında hər hansı bir əmtəə az və ya çox pulla ifadəsinə görə, eyni
zaman və məkan çərçivəsində, sizə az və ya çox əmək satın almaq, yaxud
üstün ola bilmək imkanını verəcək. Onun üçün, eyni zamanda və
məkanda, pul, bütün əmtəələrin real mübadilə dəyərinin tam ölçüsüdür.
Amma yalnız eyni zamanda və məkanda o, bu şəkildədir.
Bir-birindən uzaq yerlərdə əmtəələrin real və pulla ifadə edilən
qiyməti arasında düzmütənasiblik yoxdursa, bir yerdən o birinə məhsul
daşıyan tacir, o məhsulların pul ilə ifadə edilən qiymətindən və ya onları
pulla satın almaq üçün verdiyi gümüş miqdarı ilə, əmtəə qarşılığında
satacaq gümüş miqdarı arasındakı fərqdən başqa bir şey nəzərdə tutmaz.
Çindəki Kantonda, yarım onça gümüş, Londondakı bir onça gümüşdən
çox əməyə, yaxud həyat üçün lazımlı və əlverişli maddəyə mübadilə ola
bilər. Demək, Kantonda 1 yarım onça gümüşə satılan bir əmtəə, orada
1
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realda daha bahalı ola bilər. Yəni oradakı sahibi üçün, Londonda bir
onçaya satılan bir əmtəə, Londondakı sahibi üçün olduğundan daha real
dəyərdə ola bilər. Amma londonlu bir tacir, sonradan Londonda bir onça
gümüşə sata biləcəyi əmtəəni, Kantonda yarım onça pulla satın ala bilsə,
bu ticarətdə bir onça gümüşün Londonda eynilə Kantondakı qədər
dəyərini əldə edərək, yüzdə-yüz mənfəət əldə edər. Kantondakı yarım
onça gümüşün Londondakı bir onça əmək və həyat üçün lazımlı əlverişli
maddələrin daha çoxunu asılı etməyinin bu səbəbdən əhəmiyyəti yoxdur.
Londondakı bir onça gümüş hər zaman ona kənarda yarım onça gümüşün
təmin etdiyinin iki dəfə artmasına imkanı verir. Onun istədiyi də məhz
budur.
Bu məqsədlə, əvvəl-axır bütün alış-verişlərin ehtiyatlı şəkildə
edildiyini, yoxsa qərbçi işi olduğunu təyin edən, beləliklə, qiymətin işə
qarışdığı anda, həyatın dərhal bütün ticarətini təşkil edən əmtəələrin
nominal qiyməti və pul ilə ifadə edilən qiyməti olduğuna görə bu
qiymətin, real qiymətdən çox hesaba əlavə olunmasına çaşmamalıyıq.
Bununla yanaşı, belə bir kitabda, hər hansı bir əmtəənin ayrı-ayrı
məkan və zamandakı real dəyərlərini, ona sahib olanlara müxtəlif
vəziyyətlərdə, başqasının əməyi üzərində çatdıra biləcəyi bir-birindən
fərqli nüfuz dərəcəsini müqayisə etmək ara-sıra faydalı ola bilər. O zaman
əksəriyyətin qarşılığında satıldığı müxtəlif gümüş miqdarlarından çox, bu
miqdarları müqayisə etmək lazımdır. Amma bir-birindən uzaq olan zaman
və məkanda, əməyin qüvvədə olan qiymətlərini müəyyən səviyyəyə qədər
qəti şəkildə bilmək bir qədər qeyri-mümkündür. Çox az yerdə düz şəkildə
yazılmasına baxmayaraq, ehtiyat qiymətləri daha yaxşı tanınmaqdadır.
Tarixçilər və digər yazarlar bunlara daha çox diqqət vermişlər. Onun üçün
ümumi olaraq bu qiymətlərlə kifayətlənməyimiz lazımdır. Əməyin
qüvvədə olan qiymətləri hər vaxt eynilə eyni nisbətdə olduqlarından
deyil, əksəriyyət bu nisbətə onlardan çox yaxınlaşan olmadığı üçün bu
şəkildə etməyimiz lazımdır. Qarşıda bu formada bəzi müqayisələr etməyə
fürsət tapacağam.
Sənayenin inkişafı ilə tacir xalqlar bir sıra müxtəlif metallardan
pul kəsməyi əlverişli hesab etmişlər. Böyük miqdarda ödənişlər üçün
qızıl, orta məbləğdə alışlar üçün gümüş, daha kiçik əhəmiyyətdə olanlar
üçün mis və yaxud bir başqa ağır metal. Bununla belə bu xalqlar, o
metallardan birini hər zaman üçün, digər ikisindən daha xalis dəyər
ölçüsü hesab etmişlər. Bu seçimi ilkin ticarət aləti olaraq istifadə etdikləri
metal lehinə etmişlər. Başqa pulları olmadığından bu metalı özləri üçün
bir dəfə dəyər ölçüsü olaraq istifadə etməyə başlamışlar.
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Birinci Pun döyüşündən hələ beş il əvvəl romalıların tək mis pulu
mövcud idi. O dövrdə, ilk dəfə olaraq gümüşdən pul hazırlamağa başlamışdılar. Bu məqsədlə misin bu respublikada hər zaman dəyər ölçüsü
olaraq davam etdiyi; Romada bütün hesabların As və Sestertius olaraq
tutulub, əmtəəyə, mülkə onlar vasitəsilə dəyər verildiyi aydın olur. As,
hər zaman bir mis sikkənin adını daşıdığı vahid olaraq qalmışdır.
Sestertius sözü, iki yarım As mənasını verir. Demək, Sestertius əslində bir
gümüş pul olmaqla yanaşı, ona mis pul üzərindən dəyər verilirdi. Romada
çox pul borcuna girmiş bir şəxs üçün, böyük miqdarda başqasına aid mis
var deyərdilər.
Roma İmperatorluğunun xarabalıqları üzərinə məskunlaşan şimal
xalqlarının, orada yerleşmələrindən sonra gümüş pulların olduğu,
üstündən əsrlər keçəndən sonra lazım olsa qızıl və ya mis pul bilmədikləri
aydın olur. İngitərədə Saksonlar dövründən gümüş pul mövcud idi.
Amma III Edvard zamanına qədər çox az qızıl pul kəsilmişdi. I Ceyms
Böyük Britanya taxtına keçənə qədər mis pul kəsilməmişdi. Onun üçün
İngiltərədə və elə hesab edirəm ki, eyni səbəblə Avropanın bütün digər
müasir xalqlarında, ümumi olaraq bütün hesablar gümüşlə həyata keçirilməkdədir. Bütün əmtəənin, mülkün dəyəri gümüşlə hesablanmaqdadır.
Hər hansı bir şəxsin sərvətinin məbləğini bildirmək istədikdə, yenə sayını
söylədiyimiz çox olmasa da, ona cavab veriləcəyini hesab etdiyimiz
sterlinq funtunun sayını tələffüz edərik.
Başlanğıcda hər ölkədə qanunla müəyyən edilmiş ödənişlərin, yalnız
xüsusi olaraq dəyər ölçməsi və ya ölçü olaraq qəbul edilmiş metal sikkə
ilə edildiyini hesab edirəm. İngiltərədə qızıl, pul olaraq kəsildikdən uzun
müddət sonra belə qanuni pul hesab edilmirdi. Qızılla gümüş dəyərləri
arasındakı nisbət hər hansı bir qanun, dövlət tərəfindən edilmiş bir
fərmanla müəyyən olunmamışdı. Bunun həyata keçirilməsi bazarın
öhdəsinə buraxılmışdı. Bir borclu qızılla ödəniş təklif etsəydi, borc verən
bu şəkildə ödənişi rədd edə bilər və ya bunu, qızıl üzərində
uyğunlaşdıqları bir dəyər qiymətinə görə qəbul edə bilərdi. Kiçik gümüş
sikkələrin sıradan çıxması ilə bugünkü mis qanuni pul deyil. Bu şəraitdə,
tərəzi ilə ölçülən və ölçülməyən metal arasındakı fərq, yalnız nominalındakı fərqdən meydana gəlmirdi.
Zaman keçdikcə xalqın müxtəlif metal pullardan istifadəyə get-gedə
alışması səbəbindən və bunların dəyərləri arasındakı nisbətin daha yaxşı
qavranması, elə hesab edirəm ki, bir çox ölkələrdə bu nisbət müəyyən
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olunaraq, məsələn, bu ağırlıq və bu ölçüdəki bir ginənin 1 iyirmi bir
şillinqi keçəcəyinin, ya da o məbləğdə bir borc üçün qanuni pul
olacağının, bir qanunla dövlət tərəfindən elan edilməsi faydalı hesab
edilmişdir. Bu şəkildə formalaşan əlaqə davam etdikcə, ölçü vahidi olan
metal ilə, ölçü vahidi olmayan metal arasındakı fərq nominalı bir
fərqlilikdən çıxarar, yaxud heç olmasa çıxmış kimi görünər. Məsələn, bir
ginənin qanunla təşkil edilmiş dəyəri iyirmi şillinqə endirilsə və ya iyirmi
iki şillinqə qaldırılsa, bütün hesablar gümüş pul ilə tutulub, dərhal bütün
borc öhdəlikləri onunla ifadə olunacağından, hər iki halda da ödəmələrin
çoxu əvvəl olduğu qədər, gümüş pul ilə həyata keçirilə bilər. Lakin
birində daha çox, digərində isə daha az olmaq şərtilə çox fərqli miqdarda
qızıl pula ehtiyac duyar. Dəyər baxımından gümüş qızıldan daha sabit
dəyər ölçüsü hesab edilir. Gümüş, qızıl dəyərini ölçəcək kimi görünür;
qızılın isə gümüşün dəyərini ölçməsi kimi görünməz. Qızılın qiyməti
qarşılığında mübadilə ediləcəyi gümüş miqdarına bağlı qalması aydın
olur. Gümüşün dəyəri isə, qarşılığında mübadilə ediləcəyi qızıl miqdarına
bağlı olması görünmür. Bununla belə bu fərq tamamilə hesabların qızıl
puldan çox gümüş pul ilə tutulması adətindən; böyük və kiçik bütün
məbləğlər bununla ifadə edilməsi vərdişindən irəli gəlir. Bay Drummondun iyirmi beş və əlli ginəlik bonlarından2 biri, belə bir dəyişikliyə
qarşı, köhnəsi kimi yenə iyirmi beş və əlli ginə ilə ödənilə biləcək. Bon
belə bir dəyişiklikdən sonra köhnəsi qədər qızılla; ancaq daha fərqli
miqdarda gümüşlə ödənilə biləcək. Belə bir sənədin ödənilməsində,
dəyəri baxımından, qızılın gümüşdən daha sabit olması aydın olacaq.
Qızıl gümüş dəyərini ölçəcək kimi görünəcək, gümüş isə qızıl dəyərini
ölçəcək kimi olmayacadır. Bu formada hesab tutub, sənədləri və digər pul
öhdəliklərini bu şəkildə ifadə etmək adəti tamamilə yayılsa, gümüş
əvəzinə qızıl dəyərin xüsusi ölçü vasitəsi hesab ediləcək.
Əslində, sikkə halındakı müxtəlif metalların dəyərləri arasında
qanunla nizamlanmış olan bir nisbətin davam etməsi əsnasında bütün
pulun dəyərini bu metallardan ən qiymətlisinin dəyəri nizamlayır. On iki
mis pennidə çəki ilə, yarım funt çox yaxşı sortdan olmayan mis vardır. Bu
sikkə kəsilməsindən əvvəl, çox olsa yeddi penni gümüş edərdi. Ancaq
nizamnaməyə görə, bu on iki penninin bir şillinqi əvəz etməsi tələb
olunduğundan, bazarda bir şillinq edən və hər vaxt bir şillinqə mübadilə
edilməsi mümkündür. Böyük Britaniyada son zamanlarda qızıl pul hazır1

2

İngiltərədə istifadə edilən pul vahidi.
“Bon”-qiymətli kağız.
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lanmasından əvvəl belə, qızılın London və onun ətraflarında tədavül edən
hissəsi, gümüşün böyük qismi ilə nisbətdə qanuni çəkidən, ümumiyyətlə,
daha az olmuşdu. Bununla belə, köhnəlmiş, iyirmi bir şillinq o səviyyədə
olmasa belə, reallıqda bəlkə yenə köhnəlib silinmiş bir ginəyə bərabər
tutulardı. Son qanunlar qızıl pulu bir xalqın axçasının çatdıra bilməsi
mümkün olan qanuni ağırlığın, bəlkə də ən yaxınına çatdırmışdır. Dövlət
dairələri tərəfindən qızılın yalnız ölçülərək qəbul edilməsi haqqındakı
göstəriş qüvvədə qaldıqca, onun bu halda olması gözlənilir. Gümüş pul
qızıl pulun yenidən təşkil edilməsindən əvvəl olduğu kimi, hələ köhnəlmiş çəkisi xırdalanmış halda olmaqdadır. Buna qarşı, bu ölçünü
xırdalanmış gümüş pulun iyirmi bir şillinqi, hələ o mükəmməl qızıl pulun
bir ginəsi dəyərində sayılmaqdadır.
Qızıl pulun hazırlanması və istifadəsi, onunla mübadilə edilə biləcək
gümüş pulun dəyərini aydın şəkildə yüksəltmişdir.
İngiltərə sikkəxanasında bir funt ağırlığındakı qızıldan, qırx dörd
yarım ginə kəsirlər. Ginəsi iyirmi bir şillinq1 hesabı ilə bu, qırx altı funt
on dörd şillinq altı penni edər. Deməli, bu qızıl pulun onçası, üç lirə on
yeddi şillinq on penni gümüş dəyərindədir. İngiltərədə pul kəsilməsi üçün
nə rüsum, nə də sikkə-haqqı2 verilir. Sikkəxanaya bir funt və ya bir onça
ağırlıqda qanuni şəkildə qızıl külçəsi aparan şəxs, qarşılıq olaraq heç bir
endirimsiz, bir funt və ya bir onça ağırlığında kəsilmiş qızıl pul alar. Bu
şəkildə, onçası üç funt on yeddi şillinq beş penni İngiltərədə qızılın zərgər
qiyməti olaraq qəbul edilməkdədir. Başqa sözlə, bu qanunun tələb etdiyi
ölçüdəki qızıl külçəsində qarşılığında sikkəxananın verdiyi qızıl pulun
miqdarıdır.
Qızıl pulun istifadəsindən əvvəl qanunla qızıl külçənin qiyməti, illər
ərzində bazarda üç funt on səkkiz şillinq əsasında, bəzən isə üç funt, on
doqquz şillinqə başa gəlirdi. Qızıl pulun istifadəyə yararsız vəziyyətində,
bu məbləğdə, bəlkə bir onçadan çox tam ölçü qızıl yoxdur. Qızıl pulun
yenidən hazırlanmasından bəri, qanunun axtardığı çəkidə qızıl külçənin
bazar qiyməti onça olaraq üç funt on yeddi şillinq yeddi pennidən çox
olmamışdır. Qızıl pulun yenidən hazırlanmasından əvvəl, bazar qiyməti
hər vaxt üçün az-çox sikkəxanadakı qızılın qiymətindən yüksək idi. O
islahatdan sonra bazar qiyməti durmadan sikkəxana qiymətindən aşağı
olmuşdur. Amma istər qızıl, istərsə də gümüş pul ilə ödənmiş olsun, bazar
qiyməti eynidir. Bu şəkildə qızıl pulun son zamanlardakı islahatı təkcə
1
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Şillinq- İngilis pulu.
“Seigniorage”-sikkə kəsilərkən verilən haqq.
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qızıl pulun dəyərini yüksəltməklə nəticələnməyib, külçə və bəlkə bütün
digər əmtəələrlə nisbətdə gümüş pulun dəyərini də yüksəltmişdir. Amma
digər əmtəələrin çoxunun qiyməti, nə qədər başqa səbəblərin təsiri altında
olduğundan, bunlarla müqayisədə, qızıl və gümüş dəyərindəki yüksəliş
elədə çox nəzərə çarpmayıb hiss edilməyə bilər.
İngiltərə sikkəxanasında qanuni çəkidə bir funt ağırlıqda külçə
gümüşdən, tərkibində yenə bir funt ağırlıqda tam çəki gümüş olan altmış
iki şillinq kəsilər. Deməli, onça olaraq beş şillinq iki penni İngiltərədə
gümüşün sikkəxana qiyməti hesab edilir; başqa sözlə, bu tam çəki gümüş
külçəsinə qarşılıqda sikkəxananın verdiyi kəsilmiş gümüşün miqdarıdır.
Qızıl pulun istifadəsindən əvvəl müxtəlif vəziyyətlərdə, külçə halındakı
tam şəkidə gümüş onçasının bazar qiyməti beş şillinq dörd penni, beş
şillinq beş penni, beş şillinq altı penni, beş şillinq yeddi penni, bir çox
hallarda isə beş şillinq səkkiz penni idi. Bununla belə, ən çox rast gəlinən
qiymətin beş şillinq yeddi penni olduğu aydın olur. Qızıl pulun
istifadəsindən bu yana, tam çəki gümüş külçəsi onçasının qiyməti, zamanzaman beş şillinq üç penniyə, beş şillinq beş penniyə enmişdir; bu
sonuncu qiymətdən yüksək olduğu, demək olar ki, təsadüf olunmamışdır.
Qızıl pulun istifadəsindən bəri, külçə gümüşün bazar qiyməti çox
aşağı olsa da, sikkəxana səviyyəsinə enməmişdir.
İngiltərə pulunda olan müxtəlif metallar arasındakı nisbətdə, mis
real dəyərindən çox yüksək olduğu kimi, gümüş də dəyərindən bir qədər
aşağıda olmuşdur. Avropa bazarlarında, Fransa və Hollandiya sikkələrindəki bir onça xalis qızılı, təxminən on dörd onça saf gümüşlə mübadilə
edirdilər. Halbuki ingilis sikkəsi şəklində təxminən onça gümüşlə, yəni
Avropada təbii olaraq verilən dəyərə görə edildiyindən, daha çox gümüşlə
mübadilə edirdilər. Amma necə İngiltərədə ingilis sikkələrindəki misin
yüksək qiyməti, çubuq halındakı misin qiymətini yüksəltmirsə, ingilis
sikkəsindəki aşağı olan gümüşün qiyməti də külçə gümüşün qiymətini
aşağı salmaz. Çubuq halındakı misin gümüşə olan nisbətini qorumasındakı eyni səbəbdən ötrü, külçə gümüş qızıla olan nisbətini hələ
qorumaqdadır.
III Vilhemin hakimiyyəti dövründə gümüş pulun kəsilməsindən
sonra gümüş külçəsinin qiyməti sikkəxana qiymətindən bir qədər
yüksəkdə qalmaqda davam etmişdir. Bay Loçke bu yüksək qiyməti
gümüş külçə ixracına icazə verilməsini, gümüş sikkənin isə xaricə
çıxarılmasının qadağan edilməsinı şərh etmişdir. Onun söylədiyinə görə,
bu ixrac icazəsi, gümüş sikkəyə qarşı tələb gümüş külçəyə qarşı olan
tələbi də üstələmişdir. Ancaq ölkə daxilində hər zamankı ticarət
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əməliyyatlarında istifadə edilən gümüş pula ehtiyacı olan şəxslər, əlbəttə,
ixrac və ya hər hansı başqa bir ehtiyac səbəbindən, gümüş külçə
istəyənlərdən daha çoxdur. İndi qızıl külçə ixracı üçün belə bir icazə, qızıl
sikkənin xaricə çıxarılmasında isə, belə bir qadağa qalmaqdadır. Lakin
qızıl külçənin qiyməti sikkəxana qiymətindən aşağı düşmüşdür. İndi
olduğu kimi o zaman da, ingilis sikkəsində gümüşə, qızıla nisbətdə aşağı
dəyər izafi 1 edilmişdir. (O dövrdə buraxılışa ehtiyac sayılmayan). Qızıl
sikkə isə, indi olduğu kimi o dövrdə də, bütün pulun real dəyərini təşkil
edirdi. Gümüş pulun islahı külçə gümüşün qiymətini o zaman sikkəxana
qiyməti dərəcəsinə salmadığı kimi, buna oxşar bir islahın, bunu bu gün də
aşağı endirməsi çox ehtimal olunmur.
Gümüş pul da qızıl kimi yenidən qanuni çəkisinə mümkün qədər
yaxınlaşdırılsa, indiki nisbətə görə bir ginənin külçə halında satın ala
biləcəyindən çox, sikkə gümüşlə mübadilə edilməsi ehtimalı vardır.
Gümüş sikkə tam çəkisində olacağından, ilkin külçəni qızıl sikkə
qarşılığında satmaq, sonra isə bu qızıl pulu eyni formada əridilmiş gümüş
pul qarşılığı ilə mübadilə etmək məqsədilə əritmək qazanclı olacaq. Belə
maneələrin qarşısını almaq üçün, bu iki metal arasında olan indiki nisbətə
bir qədər dəyişiklik etmək, yeganə yol olsa belə, lazımdır.
Sikkə halındakı gümüş indi qızıla nisbətdə nə dərəcə dəyərsiz
sayılırsa, o qədər yüksək sayılmış olsa bu qorxu bəlkə azalardı. Əlverişli
olar ki, eyni zamanda, gümüşün bir ginə kiçiklikdən çoxu üçün qanunla
pul funksiyası yerinə yetirə bilməyəcəyi ilə bağlı hökm çıxarılsın. Necə
ki, mis, bir şillinq olduqdan sonra əksəriyyət üçün qanuni pul hesab
edilmir.
Bu təqdirdə, heç bir borcverən sikkə halındakı gümüşə yüksək dəyər
verilməsi səbəbilə aldadılmış olmaz. Necə ki, indi heç bir borc verən mis
pula yüksək dəyər izafi edilməsi səbəbindən aldadılmış deyil. Bu qanun
yalnız bankçıların vəziyyətini ağır edər. Toplandığı zaman ətraflarına
onlar bəzən altı pennilik sikkələrdə ödəmə edərək vaxt qazanmağa
çalışarlar. Bu qanun, onların dərhal nağd ödəməyi təxirə salmaq üçün, bu
nominal sarsıdıcı yola yayınmalarının qarşısını alacaq. Bu səbəbdən, hər
zaman kassalarında indi olduğundan çox nağd sikkə saxlamaq məcburiyyətində qalacaqlar. Bu onlar üçün, əlbəttə, böyük bir risk olmaqla yanaşı,
kənardan borc verənlər üçün böyük bir təminatdır.
Qızılın sikkəxana qiyməti olan bugünkü mükəmməl on yeddi funt
on şillinq beş penni, qızıl pulumuzda belə, şübhəli bir onçadan çox xalis
1

Məhsul edilmişdir, bağlanmışdır.
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çəki qızıl yoxdur. Ona görə də, bunun daha böyük miqdarda tam çəki
külçə qızıl satın almamasına ehtiyac olduğu düşünülə bilər. Lakin
kəsilmiş qızıl külçə qızıldan çox rahatdır. Sonra İngiltərədə pul kəsilməsi
hər nə qədər pulsuz olsa da, külçə halında sikkəxanaya aparılan qızılın
üstündən bir neçə həftə keçmədən sahibinin əlinə pul şəklində geri
qayıtmaz. Bu gün sikkəxananın işi “başından aşdığından”, pulun geri
qayıtması üçün aylar keçməsi lazımdır. Bu gecikmə incə bir rüsum demək
olub kəsilmiş qızılı bərabər miqdardakı külçə qızıldan bir az daha
qiymətli edər. İngilis sikkəxanasında gümüşə qızılla arasındakı real
nisbətə görə dəyər verilsə, gümüş sikkədə heç bir islahat olmadığından
gümüş külçənin qiyməti, bəlkə də, sikkəxana qiymətindən aşağıya düşər.
Çünki gümüş pulun indiki aydın olmayan dəyəri belə, qarşılığında
mübadilə edilə biləcəyi xalis qızıl pulun dəyəri ilə müəyyən edilməkdədir.
Həm qızıl, həm də gümüş pulun kəsilməsi üzərinə qoyulacaq kiçik
bir sikkəhaqqı və rüsum, bu pul şəklindəki metalların bərabər miqdardakı
külçələrinə olan üstünlüyünü, bəlkə də tamamilə artırar. Bu təqdirdə
kəsilmiş sikkə halına gəlmiş metalın dəyərini bu kiçik rüsumun
böyüklüyü nisbətində yüksəldəcəkdir. Necə ki, eyni səbəbdən forması
qab-qacağın dəyərini, o formanın bahası nisbətində artır. Sikkənin külçədən olan üstünlüyü, pulun əridilməsini dayandırar; ixracına maneə olar.
Cəmiyyət ilə əlaqədar bir ehtiyac səbəbindən sikkə ixracı lazım gəldiyi
an, qısa zamanda bu sikkənin əksər hissəsi, avtomatik şəkildə yenə ölkəyə
qayıdar. Ölkə xaricində, yalnız külçə ağırlığı üstündən satıla bilir. Ölkə
daxilində, o ağırlıqdan çoxu pulla satın alınır. Deməli, onu təkrarən
ölkəyə gətirmək qazanclı olur. Fransada pul kəsilməsi üzərinə qoyulmuş
yüzdə səkkiz qədər bir sikkəhaqqı vardır. Fransız pulunun ölkə xaricinə
çıxdığında yenidən avtomatik olaraq ölkəyə qayıtmasını vurğulayırlar.
Qızıl və gümüş külçənin bazar qiymətində zaman-zaman olan
dəyişikliklər, bütün o biri əmtəə qiymətlərinin oxşar dəyişikliklərdəki
eyni səbəblərindən meydana gəlir. Bu metalların dənizdə və quruda müxtəlif qəzalar üzündən tez-tez itirilmələri tək, qızıl və əl işlərində israf
edilmələri, pullarda, qab-qacaq işlərində köhnəlib qopmaları; bütün bu
xərci qarşılamaq üçün mədən ocaqları olmayan ölkələrin hamısına
davamlı idxal etmələrini tələb edir. İdxalatçı tacirlərin bütün digər tacirlər
kimi, zaman-zaman olan idxallarını mükəmməl tələb istiqamətində,
əllərindən gəlincə uyğunlaşdırmağa çalışdıqlarını qəbul etmək olar.
Bununla belə bütün diqqətlərinə qarşı, tələbi bəzən üstələyər, bəzən isə
“arxasında” qalarlar. Tələb olunandan çox külçə gətirdikləri zaman
yenidən ixrac riski və zəhmətiylə qarşılaşmaqdansa, bəzən bunun bir
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hissəsini alışılmış və orta qiymətdən bir az aşağı reallaşdırmağa razı
olarlar. Yox, tələb olunandan az idxal olsa, bu qiymətdən bir qədər
yüksək əldə edərlər. Ancaq bütün bu zaman-zaman dəyişikliklərlə qızıl və
gümüş külçənin bazar qiyməti, heç təəcüblənmədən bir qərarda bir neçə il
sikkəxana qiymətindən bir qədər yuxarı və ya aşağı olaraq davam edərsə,
əmin ola bilərik ki, qiymətin bu davamlı, sabit yüksəlişi və ya aşağı
düşməsi sikkə vəziyyətindəki bir şeyin nəticəsidir. O şey, o sırada,
müəyyən bir pul miqdarını, daxilində olması lazım gələn külçənin tam
miqdarını ya daha qiymətli, ya da daha dəyərsiz etməkdədir. Nəticənin
təəcübsüz olması səbəbindən, buna bərabər bir sabitliyi və davamlılığı
tələb edir.
Müəyyən bir ölkənin hər hansı bir dövrdə və zamandakı pulu,
qüvvədə olan sikkənin tam çəkiyə uyğun olmasına, yaxud daxilində
olması lazımlı saf qızıl və ya saf gümüşün tam miqdarını az-çox əhatə
etməsinə görə, müəyyən qədər sağlam bir dəyər ölçüsüdür. Məsələn,
İngiltərədə, qırx dörd gün ərzində tam bir funt ağırlığında qanuni çəkidə
qızıl, yaxud on bir onça qarışıq qızıl olsa, İngiltərənin qızıl sikkəsi hər
hansı bir zaman və məkan çərçivəsində, işin xüsusiyyəti buna əlverişli
olduğu nisbətdə əmtəələrin real dəyərinin tam bir ölçüsü olar. Ancaq
istifadə olunub aşınma səbəbindən qırx dörd ginə, ümumi olaraq bir
funtdan az tam çəki qızılı əhatə etsə, azalan sikkələr də digərlərindən az
olduğundan, dəyər ölçüsü bütün digər çəki və ölçülərin əksəriyyətinin
qarşı-qarşıya olduqları növdən, bir etibarsızlığa uğrama ehtimalı ilə
üzləşər. Bunların çəkisinin tamamilə uyğun gəldikləri az olduğundan,
tacir əmtəələrin qiymətini, əlindən gəldiyincə bu ağırlıq və ölçülərin bu
qədər olması tələb olunduğuna görə deyil, öz təcrübəsi ilə ortalama olaraq
reallıqda nə qədər olsa ona görə çəkilər. Sikkədəki buna oxşar bir
uyğunsuzluq səbəbindən əmtəələrin qiyməti, eyni şəkildə pulda ifadə
olunması lazım olan saf qızıl və ya gümüş miqdarına görə deyil, bunların
orta olaraq, həqiqətdə əhatə etdiyi təcrübədəki miqdardan hazırlanır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əmtəələrin pulla hesablanan
qiyməti, sikkənin adını daşıdığı vahiddə durmadan, həmişə bu əmtəələrin
qarşılığında reallaşdırdıqları saf qızıl və gümüş miqdarını başa düşürəm.
Məsələn, I Edvard dövründəki altı şillinq səkkiz penni, bugünkü
sterlinqlə, pul olaraq bir qiymətdə hesab edirəm. Çünki öncədəki
qiymətləndirməyə görə bunun içində az-çox eyni miqdarda saf gümüş
mövcuddur.
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VI F Ə S Ġ L
MƏHSULUN QĠYMƏTĠNĠN MEYDANA
GƏLMƏSĠ HAQQINDA
Mülkiyyətin yığılmasından və torpağın mənimsənilməsindən öncə,
cəmiyyətin ilkin inkişaf mərhələlərində müxtəlif şeyləri bir-biri ilə əvəz
etmək məqsədilə bir qaydanı təmin edə biləcək şərtin: bu şeyləri əldə
etmək üçün lazımı əmək miqdarları arasında nisbət aydın olur. Misal
olaraq, ovçulardan formalaşan bir millət tərəfindən, bir qunduzun öldürülməsi, bir çox hallarda, bir maralın məhv edilməsi üçün lazım olan
əməyin iki dəfə artığına başa gəlirsə, o halda bir qunduz, təbii ki, iki
maral dəyərində olmalıdır. Bir çox hallarda ikigünlük və ya ikisaatlıq
əməyin məhsulu olan hər şeyin, çox zaman birgünlük və ya birsaatlıq
əməyin dəyəri olan şeyin ikiqat etməsi təbii bir haldır.
Hər hansı bir iş o birindən çətindirsə, bu çətinlik təbii olaraq qəbul
edilir. Belə bir müxtəlif saatlıq əməyin dəyəri, çox zaman digər bir-iki
saatlıq əməyin məhsulu və ya yaratdığı dəyərlə dəyişdirilə bilər.
Başqa sözlə, müxtəlif cür iş fövqəladə olaraq əlin bu işə öyrəşməsini
tələb edirsə, insanların bu kimi qabiliyyətlərə qarşı bəslədikləri münasibət, təbii olaraq bütün bu kimi məhsulları yaratmaq üçün sərf edilən
vaxt tələb olunduğundan buna bir dəyər verilməlidir. Belə bir qabiliyyət
olsa belə, uzun müddət alışdırılmaqla əldə edilir. Bunların dəyərindəki
üstün dəyər, bir çox hallarda bu bacarığı əldə etmək üçün xərclənməsi
tələb olunan vaxtın və əməyin ağılla əldə olunan bir mükafatından başqa
heç nə ola bilməz. Cəmiyyətin inkişaf etmiş bir vəziyyətində əməkhaqlarında əksəriyyət çox çətinlik və üstün bacarıq üçün bu kimi payları
buraxa bilər. Cəmiyyətin ilkin inkişaf mərhələlərində də təxminən eyni
bir şeyin olması lazım gəlir.
Bu şəraitdə əməyin məhsulu bütünlüklə işçinindir. Hər hansı bir
məhsulu əldə etmək və ya istehlak etmək üçün cəmiyyətin isifadə etdiyi
əməyin həcmi, onu cəmiyyətin satın alması, üzərində müstəqil olması və
ya qarşılığında əvəz edilməsi lazım olan əmək həcmini nizamlaya biləcək
birlik şərtdir.
Bir sıra şəxslərin əlində mülkiyyətin toplanması zamanı bunlardan
bəziləri, təbii ki, bu mülkiyyəti ev təsərrüfatı ilə məşğul olanları işə cəlb
etmək məqsədilə istifadə edərlər. Bu şəxslərin etdikləri işin, yaxud
bunların əməyinin vəsaitlərə əlavə etdiyi dəyərin satışından gəlir əldə
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etmək üçün onlara bu şəxslər vəsait və dolanışıq resursları təmin edərlər.
Tamamlanan əsər: pul, əmək və ya əmtəə qarşılığı şəklində dəyişdirildiyi
zaman resurs və vəsait əvəzi, vəsait əvəzləmələri ilə işçilərə ödənən
əməkhaqlarından başqa, mülkiyyəti talenin öhdəsinə buraxmağı gözə alan
təşəbbüskarlığın mənfəəti üçün onun artıq hissəsindən bir şey verilməsi
lazımdır. Bu halda işçilərin vəsaitlərə əlavə etmiş olduğu dəyər bu
vəziyyətdə iki hissəyə ayrıla bilər. Birinci hissə ilə onların iş prosesi, o
birisi ilə işçiləri işlə çalışdıranın, nağd şəkildə verdiyi vəsaitlər ilə
ödənişlərdən ibarət olan bütöv mülkiyyət üzərindən mənfəəti ödənilir.
Onların istehsal etdiklərini satmaqla, mülkiyyətin yenidən özünə geri
qaytarılmasına çatacağından çox şey gözləməzsə, bu işçiləri işlətməkdə
mülkiyyət sahibinin heç biri qazancı olmaz. Mənfəət ilə mülkiyyətin
arasında bir uyğunluq mövcud olmasa, kiçik bir varlıq yerinə böyüyünü
istifadə etməkdə də mənfəəti və qazancı olmaz.
Mülkiyyətdən gələn mənfəətin, bəlkə də, ayrı bir əmək növünün
yeni təftiş və rəhbərlik işinin ödənişlərinə verilmiş bir başqa şey də
olduğu düşünülə bilir. Amma bunlar əməkhaqlarından tamam fərqlənərək,
tamamilə ayrı qanunlara görə təşkil edilir. Mövcud olduğu fərz edilən bu
nəzarət və rəhbərlik işinin həcmi, gücü və bacarığı ilə bu ödənişlər
arasında heç bir nisbət tapılmır. Bunları həmişə istifadə edən mülkiyyət
dəyəri nizamlayar; bu mülkiyyətin böyüklüyündən asılı olaraq, müxtəlif
həcmdə ola bilər. Məsələn, deyək ki, sənayedə istifadə edilən, qəbul
olunmuş mülkiyyətdən əldə olunan mənfəətin, ildə yüzdən on olduğu bir
sahədə ayrı-ayrı iki müxtəlif sənaye sahəsi var. Bunların hər birində ildə
adambaşına on beş funt hesabı ilə, yəni ki, ildə hər fabrikdə üç yüz funt
xərclənərək iyirmi işçi istismar edilir. Yenə deyək ki, birində il ərzində
istifadə edilən xammal yeddi yüz funta meydana gəlir. O birisindəki daha
gözəl şeylər isə, yeddi min funt təşkil edir. O halda, bunların birində il
ərzində istifadə edilən xərc ancaq min funt sterlinq təşkil edərkən, o
birində istifadə edilən xərc yeddi min üç yüz funta çatacaqdır. Demək,
yüzdə on hesabla, birinin təşəbbüskarı təxmini olaraq illik yüz funt
mənfəət toplayacaq, o biri isə təqribi olaraq yeddi yüz otuz funt gəlir
gözləyəcəkdir. Lakin mənfəətləri bir-birindən bu şəkildə fərqli olmaqla
yanaşı onların nəzarət və rəhbərlik işi, eynilə bərabər və ya cüzi fərqlə
yaxın ola bilər. Böyük fabriklərin çoxunda, bu növ iş həmin birlikdən baş
katibə etibar olunar. Bu nəzarət və rəhbərlik işinin hansı dəyərlə
ölçüldüyünü onun əməkhaqları gərəyi kimi müəyyən edər. Hərçənd ki, bu
ödənişlər müəyyən olunarkən, bir çox hallarda yalnız baş katibin
əməyinə, biliyinə o qədər önəm verməyərək, işinin tələb etdiyi etibar da
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göz önündə tutular. Amma bu əməkhaqları ilə baş katibin rəhbərinə
çatdığı sərmayə arasında düzgün bir nisbət yoxdur. Bu sərmayənin
sahibinə gəlincə isə o, bütün işi başından aşdığı halda, yenə mənfəəti ilə
etdiyi investisiya1 arasında düzgün bir nisbətin tapılmasını gözləyər. Bundan əlavə, məhsulun qiymətində mülkiyyətin gətirdiyi gəlir, əməkhaqlarından tamamilə fərqlənib, tamamilə qanunlarla təşkil edilən bir tərkib
hissəsi olan ünsürü meydana gətirər.
Bu vəziyyətdə əməyin bütün məhsulu hər zaman işçinin olmur. Bir
çox hallarda onu işlədən mülkiyyət sahibi ilə bölüşməsi lazımdır. Bir
məhsulu əldə etmək və ya istehsal etmək üçün bir çox hallarda sərf edilən
əməyin miqdarı, bu məhsulun çox satılması üzərində müstəqil olması
qarşılığında dəyişiklik edilməsi lazım olan əmək miqdarını nizamlaya
biləcək yeganə şərt deyildir. Bunun yanında nağd şəkildə, o işin
ödənişlərini verib vəsaitlərini təmin etmiş olan, məhsulun mənfəəti üçün
ayrıca bir miqdarda olmağı aydın şəkildə məlumdur.
Bir ölkənin ərazisi başdan-başa özəl mülkiyyət halına gəldiyi
zaman, bütün digər insanlar kimi torpaq sahibləri də “əkmədiklərini
biçməyə” başları qarışar; torpağın təbii məhsulu üçün belə bir əvəz
istəyərlər. Torpaq ortaq məhsul olduğu üçün işçiyə təkcə yığmaq
çətinliyinə düşən meşədəki odun, tarladakı ot, yerin üzündə özü-özünə
bitən yemiş, artıq üzərlərinə artıqdan bir qədər olaraq əlinə çatar. Artıq
bunları toplamaq icazəsi üçün qanuni icazə verməsi, əməyi ilə topladığının və ya istehsal etdiyinin bir qismini torpaq sahibinə həvalə etməsi
lazımdır. Bu hissə və ya hamısı bir qapıya çıxar. Bu hissənin baha olması
torpaq üçün verilən rentanı şövqləndirir. Çoxu məhsulun qiymətinə daxil
olan bir tərkib ünsürünü2 formalaşdırır.
Diqqət edilməlidir ki, qiyməti formalaşdıran müxtəlif ünsürlərin real
dəyəri, bunlardan hər birinin satın ala biləcəyi, ya da üzərində müstəqil
ola biləcəyi əmək miqdarı ilə ölçülür. Əmək qiymətin həm əməyə, həm də
renta və mənfəətə çevrilən hissənin dəyərini ölçür. Bütün cəmiyyətlərdə
hər bir əmtəənin qiyməti bu üç hissədən birinə və ya digərinə, yaxud da
bunların hamısına birdən çevrilir. Hər bir inkişaf etmiş cəmiyyətdə
bunların üçü də çox, əmtəənin çoxunun qiymətinə tərkib ünsürü kimi
daxil olur.
Misal üçün, taxılın anbar qiymətində, bu qisimlərdən biri torpaq
sahibinin rentası; bir başqa insanlar işçilərin və əkini yetişdirmək üçün
1

2

İnvestisiya, işi yaratmaq üçün sərf edilən pul, resurs.
Ünsür - tərkib hissəsi olan bir vahid.
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istifadə olunan əkin heyvanlarının ödənişlərini və onlara baxılması;
üçüncüsü isə kəndlinin mənfəətini ödəyir. Bu üç hissənin dərhal bütün
qiyməti əmələ gətirdiyi aydın olur. Fermerin “dəmir başını” yenidən
yerinə qoymaq və ya əkin heyvanları ilə o biri əkinçilik alətlərinin
köhnəlib aradan götürülməsini qarşılamaq üçün bir dördüncü hissəsinin,
yəni tərkib hissəsinin də vacib olduğu düşünülə bilər. Məsələn, şum edən
vasitə kimi bir əkinçilik vasitəsi qiymətinin də eyni bu üç hissədən, yəni
üzərində istehsal olunmuş torpağın rentasından, bəslənilməsi və baxılması
üçün məcburi əməkdən və bu torpaq rentasını, lazım olsa bu əmək
ödənişlərini nağd ödəyən fermerin mənfəətindən əmələ gəldiyini
düşünmək lazımdır. Beləliklə, taxılın anbar qiyməti, atın əvəzini və
baxımını ödəyə bilər, amma yenə də bütün qiymət həqiqətən də sonda
həmişə üç qismə, yəni renta, əmək və mənfəətə çevrilər.
Un və ya yulafın nominal qiymətində dəyirmançı ilə uşaqlarının
ödənişlərini; əməyin qiymətində çörəkçinin mənfəəti ilə uşaqlarının
ehtiyaclarını; hər ikisinin birgə qiymətində isə təsərrüfatçının evindən
dəyirmançının evinədək daşınma əməyi ilə, bu əməyin ödənişlərinə nağd
olaraq verənlərin mənfəətlərini hesaba almaq lazımdır.
Kətanın qiyməti də, eyni ilə həmin üç hissə ilə formalaşır. Kətan
bezinin qiymətində kətan darayıcısının, bükücünün və digərlərinin
əməkhaqları ilə bütün bunları işlədənlərin mənfəətini bu qiymətə əlavə
edilməsi lazımdır.
Hər hansı bir məhsulun istehsalı artıqca, qiymətin əməkhaqlarına və
mənfəətə çevrilən hissəsi, rentaya çevrilən hissəsinə nisbətdə faizlə
artmağa başlayar. Sənayenin inkişafı ilə təkcə mənfəətin kəmiyyəti
artmaqla kifayətlənməyib, hər sonrakı mənfəətin həcmi hər əvvəlki
mənfəətin həcmindən böyük olur. Çünki mənfəətin müəyyən hissəsini
sərmayə etməklə inkişaf etdirmək lazımdır. Məsələn, toxucuların sərf
etdikləri istehsal xərcləri bükücülərin işlətdikləri xərcdən daha böyükdür.
Bu yalnız mənfəətləri ilə birlikdə o xərci geri götürməklə qalmayıb
ayrıca toxucu ödənişlərini də ödəyər. Mənfəətin isə minimum hər zaman
xərcə bərabər olması lazımdır.
Bununla belə inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə, yalnız iki qismə, yəni
əməkhaqqı ilə sərmayə mənfəətinə çevrilən az sayda bəzi əmtəələr hər
dövr üçün mövcuddur. Daha az hallarda isə qiyməti yalnız əməkhaqqıdan
olan adi əmtəələr tapılar. Məsələn, dənizdən çıxan balığın qiymətində bir
qisim balıqçıların əməyini, o biri qisim isə dalyanda istifadə edilən xərcin
mənfəətini ödəyir. Qarşıda göstərəcəyim kimi, kimsə zaman girdiyi olsa
da, torpaq rentasının bu qiymətə əlavə olunduğu az təsadüf edilir. Çay
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balıqlarında isə heç olmasa Avropanın çox yerində vəziyyət başqa cürdür.
Som adlı balığın ovlanması üçün renta verilir. Bu, torpaq üçün verilən
renta ilə eyni olmasa da, belə olan haqq eynilə ödəniş və ya mənfəət kimi
bir som balığının bir hissəsini əmələ gətirir. Şotlandiyanın bəzi yerlərində,
hər kəsin “Şotland bıçağı” adı ilə tanıdığı müxtəlif rəngli kiçik daşları
dəniz sahilləri boyunca toplamağı özünə bir iş etmiş bir sıra yoxsul
insanlar vardır. Bunlar daşçının əvəzində ödədiyi yalnız əməyinin
ödənişidir. Buna nə torpaq rentası daxildir, nə də ki, mənfəət.
Amma hər əmtənin qiyməti, yenə də sonda bu elementlərdən birinə
və ya digərinə, yaxud hər üçünə birdən çevrilmək məcburiyyətindədir.
Çünki torpaq rentası verildikdən, o məhsulu istehsal etmək və bazara
çatdırmaqla istifadə edilən bütün əməyin dəyəri ödənildikdən sonra ortada
qalan hissə hər kəsin mənfəəti hesab edilir.
Hər bir əmtəənin qiyməti və ya əvəzetmə dəyəri, bu üç hisssədən
birinə və ya hər hansı birinə, ya da hamısına birdən çevrilirsə, hər ölkənin
illik əməyinin bütün məhsulunu formalaşdıran əmtəələrin qiyməti də
cəmdə götürüldükdə, istər-istəməz bu eyni üç elementə çevrilməsi; həmin
ölkədə yaşayan müxtəlif insanlar arasında ya bunların əməyinin ödənişi,
ya mülkiyyətin mənfəəti, ya torpaqların rentası olaraq bölüşdürülməsi
gərəkdir. Hər cəmiyyətin əməyi ilə hər il yığılanın və ya bütün istehsalın
əvəzi, əslində cəmiyyət üzvlərinin arasında bu şəkildə bölüşdürülür.
Əməkhaqqı, renta və mənfəət bütün gəlirlərin üç müəyyən olunmuş
mənbəyidir. Bütün digər gəlirlər bu üç vahidin hər hansı birindən
meydana gəlir.
Gəlirin özünə aid olan bir axça ilə təmin edən hər hansı bir şəxs, bu
gəliri ya əməyindən, ya mülkiyyətindən, ya da torpaqdan əldə edir. Əmək
sahəsində əldə edilən gəlirə əməkhaqqı deyilir. İdarə edilən və istifadə
edilən mülkiyyətdən əldə olunan gəlir isə mənfəətdir. Özü istifadə
etməyib hər hansı bir şeyi başqasına borc verməklə əldə etdiyi məbləğə
faiz deyilir. Bu borc alanın borc verənə pulun istifadə edilməsi ilə əlinə
keçən mənfəətə görə ödədiyi bir əvəzdir. Daha dəqiq desək, öhdəlikdir.
Təbii ki, bu mənfəətin bir qismi riski göz önünə gətirib, onu istifadə
etmək zəhmətinə qatlanan borclunun, bir qismi isə bu qazanc fürsətini
digərinə vermiş olan borcverənin olur. Pul faizi pulun istifadə edilməsi ilə
əldə edilən qazancdan ödənmədiyi zaman, həmişə başqa bir gəlir mənbəyindən ödənməsi lazım olan törəmə bir gəlirdir. Borclunun birincinin
faizini ödəmək məqsədilə, ikinci bir borc müqaviləsinə getməsi bədxərc
olmaqla yanaşı çətin bir vəziyyətdir. Bütün torpaqdan əldə edilən gəlirə
renta deyilir. Bunun hamısı torpaq sahibinə aiddir. Kəndlinin gəliri bir az
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əməyindən, bir qədər mülkiyyətindən formalaşır. Öncə torpaq bu əməkhaqlarını qazanıb mülkiyyət sahibinə qazanc təmin etmək imkanını verən
bir vasitədən başqa bir şey deyildir. Bunlara istinad edən bütün vergilər
və gəlirlər, təqaüdlər, hər növ illik mədaxil, ümumilikdə bu üç gəlir
mənbəyindən formalaşır. Dolayısı ilə, əməkhaqlarından, mülkiyyətdən, ya
da torpaq rentasından ödənilir.
Bunlar üç müxtəlif növ gəlirdir. Ayrı-ayrı şəxslər üçün bunları birbirindən ayırd etmək asandır. Amma eyni bir şəxs olduğu zaman, heç
olmasa xalqın dilində bunlar bir-biri ilə qarışdırılır. Mülkünün bir qismini
əkib-becərən, əməyin əkib-biçmə xərcini çıxardıqdan sonra, həm ərazi sahibinin torpaq rentasını, həm də kəndli mənfəətini qazanması lazımdır.
Belə olmaqla yanaşı qazancının hamısına birdən mənfəət adı vermiş olur.
Beləliklə, heç olmasa gəlişi yaxşı deyilərkən, torpaq rentasını mənfəət ilə
qarışdırmış olur. Şimali Amerika və Qərbi Hind adalarında fermerlərin
çoxunun vəziyyəti bu şəkildədir. Bunlardan çoxu şəxsi mülkünü istifadə
edir. Belə olduğu halda, bir fermer təsərrüfatının torpaq rentası çox yüksək olmasa da, bir sıra çoxluğun qazandığı mənfəət qulağımıza gəlib çatar.
Kəndlilərin çoxu, təsərrüfat işlərində təbii çalışmanı idarəetmək
üçün, eşikağasından1 istifadə etdikləri bəlli deyil. Onlar təbii olaraq, bir
çox hallarda öz əlləri ilə şum, dırmıq və s. istifadə edərək işləyirlər. Bu
halda torpaq rentası çıxıldıqdan sonra, yerdə qalan məhsul, əkinçilikdə
istifadə etdikləri mülkiyyətdən gələn mənfəət ilə birlikdə yenidən özlərinə
gəlir şəklində qalmayıb, bunların həm işçi, həm də eşikağası olaraq
götürmələri lazım olan əməkhaqları da ödənilməlidir. Bununla belə,
torpaq rentası ödənib mülkiyyət yerinə qoyulduqdan sonra, qalan artıma
mənfəət adı verilməkdədir. Halbuki bunun bir qismini, aydın olan ödəniş
formalaşdırmaqdadır. Fermer bu ödənişlərə qənaət etməklə istər-istəməz
özü qazanmış olur. Demək, bu vəziyyətdə əməkhaqqı (şəxsi gəlir)
mənfəətlə qarışdırılmış olur.
Həm vəsaitin pulla satın alınmasına, həm də istehsal etdiyini bazara
çıxaracağınadək dolanmağa kifayət edəcək mülkü olan bir sənətkar, bir
usta, onun göstərişi ilə çalışan gündəlik işçilərin əməkhaqları da, gündəlik
iş prosesində düzəltdiyini satmaqla, o ustanın əldə edəcəyi mənfəəti də
qazanmış olur. Bununla belə, həmin sənətkarın bütün qazancına çox
zaman mənfəət deyilir. Burada da gəlirlə mənfəət qarışdırılmış olur.
Bağçasını öz əlləri ilə becərən bir bağban, bir-birindən ayrı üç
xüsusiyyəti: məhsul sahibi, fermer və işçi xüsusiyyətini özündə birləş1

Evə, təsərrüfata baxmaq məqsədilə istifadə edilən xidmətçi.
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dirmiş olur. Bu şəkildə yetişdirdiyi məhsul ona, birincinin torpaq
rentasına, ikincinin mənfəətinə, üçüncünün əməkhaqına uyğun olaraq
ödəmək lazımdır. Bu hamısı onun əməyinin qazancı hesab edilir. Burada
torpaq rentası, mənfəət və gəlir hamısı birlikdə bir-biri ilə qarışmış olur.
Bir çoxlarına torpaq rentası ilə mənfəət böyük ölçüdə qatıldığı üçün
mədəni bir ölkədə, bütün mübadilənin dəyəri, yalnız ödənişlə törəyən bir
sıra əmtəə vardır. Onun üçün ölkə əməyinin illik məhsulu, bu məhsulu
istehsal edib hazırlamaq və bazara gətirmək üçün istifadə edilən, əməkdən
çox əməyin satın alınmasına və ya onunla üstün ola bilmək üçün hər
zaman kifayət edəcəkdir. Cəmiyyət hər il satın ala biləcəyi əməyin
hamısını hər il istifadə etsə, ildən-ilə bu əməyin miqdarı çox artacağından,
ardınca gələn hər bir ilin məhsulu, keçən ildən daha yüksək dəyərdə
olacaqdır. Amma illik məhsulun hamısı ilə işləyən şəxsləri bəsləmək üçün
istifadə edən belə bir ölkə tapmaq çətindir. Hər yerdə bunun böyük bir
qismini, işsiz-gücsüz dəstələr formalaşdırır. Hər il xalqın bu iki müxtəlif
təbəqəsi arasında bölüşdürüldüyü ayrı-ayrı faizlərə görə, bu məhsulun
qəbul olunmuş və ya orta dəyərinin, hər il ya artması, ya azalması və ya
ildən-ilə eyni qalması lazımdır.
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VII F Ə S Ġ L
MƏHSULUN REAL VƏ BAZAR
QĠYMƏTĠ HAQQINDA
Hər cəmiyyətdə və ya hər bölgədə əməyin, yaxud əmtəə mülkiyyətinin ayrı-ayrı istifadə edilməsində əməkhaqqı və ya mənfəət üçün
formalaşmış bir hədd vardır. Bundan sonra göstərəcəyim kimi, bu hədd
bir qədər cəmiyyət arasında tapılan ümumi şərtlərlə, yəni cəmiyyətin zənginliyi və ya yoxsulluğu, inkişaf edən, sabit, yaxud geriləyən vəziyyəti,
bir az da hər bir işin özünə xas xüsusiyyəti ilə təşkil edilir.
Bunun kimi hər cəmiyyətdə və ya hər bölgədə, qarşıda göstərəcəyimiz kimi, yenə bir az torpağın tapıldığı icmanın, ya da bölgənin ümumi
şərtləri ilə bir qədər də torpağın təbii, yaxud süni münbitliyi ilə nizamlanan orta və ya müəyyən edilmiş bir renta haqqı vardır.
Müəyyən edilmiş bu həddlərə, əksəriyyət suveren olduğu zaman hər
yerdə əməkhaqqının, mənfəətin, torpaq rentasının dərəcəsi olaraq deyilə bilər.
Hər hansı bir əmtəənin qiyməti, torpaq rentası ilə əməkhaqlarının və
o məhsulu yetişdirib hazırlayaraq bazara çatdırmaq üçün istifadə edilən
resurslar, bazarda təbii formalaşan qiymətə uyğundur.
Onda həmin məhsul bazara gətirilənə reallıqda neçəyə başa gəlirsə,
eynilə o qədərə də satılmaqdadır. Çünki hər kəsin dilində bir məhsulun
xərci olaraq alan şeydə, gerçəkdən onu yenidən satacaq mənfəət yoxdur,
amma o şəxs həmin məhsulu, o bölgədəki alışılmış bir mənfəət dərəcəsinə, özünə sərf edilməyən bir qiymətə satarsa, əmtəə mülkiyyətindən
bir başqa yolla istifadə edilməklə bu mənfəəti əldə edə bilmək üçün bu
işdə aydın şəkildə bir zərərə uğrayar. Hər hansı bir şəxsin gəliri dolanacağı fondun özüdür. İnsan əmtəələri hazırlayıb bazara çatdırana kimi,
eyni tərzdə özünün də seçimini təmin edə bilər. Bu gəlir, ümumi olaraq
əmtəələrin satılmasından məqbul şəkildə gözlədiyi mənfəətə uyğun olur.
Bundan başqa özünə bu qazancı ehtiva edən qiymət hər zaman
üçün, bir satıcının arabir məhsulunu sata biləcəyi ən aşağı qiymət
olmamaqla yanaşı, bu heç olmasa tam bir azadlıq olan, yaxud hər
istədikcə vəziyyətini dəyişdirə bildiyi yerdə, bunu uzun bir zaman içində
satması ehtimalı olan ən aşağı qiymətdir.
Bir məhsulun çox zaman satıldığı real qiymətə bazar qiyməti deyilir.
Bu qiymət real qiymətdən ya yüksək, ya az və ya eynilə onun qədər ola
bilər.
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Hər bir əmtəənin bazar qiyməti bazara gətirilən qiymət ilə, o
əmtəənin həqiqi qiymətini, yaxud onu oraya çatdırmaq üçün ödənməsi
lazım olan torpaq rentasının, əməyin və işin bütün dəyərini ödəməyə hazır
olanların arasındakı fərqlə nizamlanır. Bu bir real aktiv 1 tələb edən
şəxslərə; bunların istəklərinə məhsulları bazara cəlb etməyinə görə aktiv
tələb adı verilə bilər. Bu, mütləq tələbdən fərqlənir. Tam yoxsul bir
adamda, bir baxıma, altı bir tələb olduğu söylənilə bilər.
Bir məhsulun bazara gətirilmiş olan miqdarı, real tələbin səviyyəsindən azdırsa, o məhsulu oraya gətirmək üçün verilmiş torpaq rentasının,
ödənişin və xərcin tam məbləğini ödəməyə hazır olanların hamısı daha tez
pul verməyə hazır olacaqlar. Bunlar arasında tez bir zamanda rəqabət baş
verəcək; əksikliyin böyüklüyü, yaxud rəqabətə qatılanlardakı zənginliyin,
ya yüksək maraq və həvəsin rəqabəti qızışdırması nəticəsində, bazar
qiyməti, az-çox real qiymət səviyyəsindən çox olacaqdır. Eyni əksik
(çatışmayan) əmtəələrin əldə edilməsinin özləri üçün və ya çox önəmli
səbəbə görə sərvət və bərabər vəziyyətdəki, rəqabət aparanlar arasında
təbii olaraq daha az və ya daha çox canlı bir rəqabət formalaşdırır.
Beləliklə, bir şəhərin əhatə edilməsi və ya qıtlıq sırasında həyat üçün
gərəkli maddələrin “atəş bahası” na olması bundan irəli gəlir.
Bazara təqdim edilən miqdar real tələbi üstələdiyi zaman, bunun
hamısı o miqdarın oraya gətirilməsi üçün verilmiş torpaq rentasının,
ödənişin və xərcin bütün məbləğini ödəməyə razı olanlara satılmaz. Bir
hissəsinin daha az pul vermək istəyənlərə satılması lazımdır. Bir sıra
şəxslərin o qismə verdiyi aşağı qiymət, istər-istəməz hamısının birdən
qiymətini aşağı salır. O zaman bu çoxluğun böyüklüyü satıcı rəqabətinin
artmasına səbəb olur; əmtəəni dərhal əldən çıxarmanın özləri üçün çox və
ya az əhəmiyyətinə görə, bazar qiyməti, az-çox real qiymətin səviyyəsinə
düşür. Eyni çoxluq daha çox saxlanıla bilən, dayanıqlı bir əmtəədən daha
çox, tez xarab olan bir əmtəənin gətirilməsinə, məsələn, dəmir-dümürdən
çox portağal idxalında daha böyük rəqabət doğurur.
Bazara istiqamətlənən miqdar, real tələbi tam olaraq qarşılamağa
imkan verib artmayacaq miqdarda olduğu zaman, bazar qiyməti ya eynilə,
yaxud bunu endirmək üçün mümkün olan nisbətdə real qiymətlə eyni
olur. Əldə olan miqdarın hamısı, bu qiymətlə əldən çıxarıla bilər və daha
yüksək qiymətə satılmaz. Aralarındakı rəqabət müxtəlif satıcıları bu qiyməti qəbul etməyə məcbur edər. Amma ondan azını qəbul etməyə məcbur
etməz.
1
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Bazara çıxarılan hər məhsulun miqdarı özünə uyğun olan aktiv
tələbi uyğunlaşdırır. Məhsulun kəmiyyətinin aktiv tələbdən çox olmaması, əməyini və ya mülkiyyətinin məhsulunu bazara çıxartmaq üçün
istifadə edənlərin hamısını çıxarmasıdır. Bu miqdarın həmin tələbdən az
olmaması da, bütün digər şəxslərin mənafeyinə uyğundur.
Miqdar bir vaxt real tələbi üstələsə, qiymətini əmələ gətirən hissələrdən bəzisinə real qiymətdən aşağı bir əvəz ödəmək lazımdır. Bu hissə
torpaq rentası olarsa torpaq sahiblərinin gəliri, onları torpaqlarının bir qismini, tez bir şəkildə bu işdən geri çəkilməni özündə ehtiva edir. Bu hissə
əməkhaqqı və ya mənfəət olursa, birinci halda işçilərin gəliri; ikinci halda
işçiləri istismar edənlərin mənfəəti, əməklərinin və mülkiyyətlərinin bir
hissəsini bu işdən geri götürməyə vadar edər. Çox keçmədən bazara çıxarılan məhsulun miqdarı, real tələbi qarşılamağa kifayət etməyəcək qədər azalır. Bu kəmiyyət qiymətinin bütün hissələrini real səviyyəyə yüksəldər. Bütünlüklə, qiymət necə hərəkət etsə də, real qiyməti tapacaqdır.
Bunun əksinə olaraq bazara çıxarılan məhsulun miqdarı aktiv
tələbdən az olarsa, qiyməti yaradan hissələrdən bəzilərinin təbii səviyyədən yüksəkdə olması lazımdır. Bu elementlərdən biri torpaq rentası
olduğu halda, bütün digər torpaq sahiblərinin gəliri, onları bu məhsulun
yetişdirilməsi məqsədilə daha çox torpaq hazırlanması təbiətini formalaşdırır. Bu hissə əməkhaqqı və ya mənfəət olduqda isə, bütün digər
işçilərlə satıcıların mənfəəti, özlərini çox keçmədən, həmin əmtəəni
hazırlayıb bazara gətirmək üçün daha çox əmək və vəsait istifadə etməyə
vadar edər. Kiçik bir zamanda bazara çıxarılan kəmiyyət, aktiv tələbi
kifayət qədər edər. Qiymətin müxtəlif hissələri az sonra real səviyyəyə
enər. Bütün qiymət aşağı düşərək real qiymət səviyyəsində olar.
Belə olduğu halda deyilə bilər ki, real qiymət bütün məhsulların
ətrafında “gəzdiyi”, hamıının qəbul etdiyi orta qiymətdir. Müxtəlif cür
çatışmazlıqlar, bəzən onları bu qiymətdən çox yuxarıda tuta bilər. Bəzən
də bu qiymətdən olduqca aşağı enməyə məcbur edilə bilər. Ancaq hansı
maneələrin olmasına baxmayaraq qiymətlər real səviyyəyə doğru yönəlir.
Bir məhsulu bazara çıxarmaq üçün hər il sərf edilən bütün proseslər
təbii şəkildə özünü aktiv tələbə uyğunlaşdırır. Təbii olaraq, oraya daha
çox məhz tələbi qarşılayacaq qədər çıxarmaq məqsədi güdər.
Ancaq bəziləri müəyyən işlərdə eyni miqdar iş, ayrı-ayrı illərdə
müxtəlif miqdarda məhsul çıxartdığı halda, digərlərində məhz eyni və ya
təxmini bərabər miqdarda istehsal edər. Müxtəlif illərdə əkinçilikdə çalışan eyni sayda işçi, ayrı-ayrı miqdarda əkin, şərab, yağ, şəkər çuğunduru,
və s. istehsal edir. Lakin eyni sayda olan ip hazırlayan və toxucu hər il
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eyni miqdar pambıqlı, yunlu qamaş çıxardır. Birinci peşədə hər hansı
baxımdan, aktiv tələbi qarşılaya biləcək sənətin orta məhsuludur. Reallıqda əldə edilən məhsul isə, ortalama məhsuldan bir qədər çox və ya az
olduğundan, bazara çıxarılan məhsulun miqdarı aktiv tələbi gah çox
üstələyər, gah da bundan aşağı səviyyədə saxlayar. Deməli, həmin tələb
olduğu şəkildə davam etsə belə, bu əmtəələrin bazar qiyməti böyük
dalğalanmalara məruz qalar. Bəziləri müvəqqəti təbii qiymətlərdən aşağı,
bəziləri də yüksək olar. O biri sənayedə əməyin məhsulu eyni
olduğundan, aktiv tələbə daha eyni şəkildə uyğunlaşa bilir. Onun üçün bu
tələb eyni səviyyədə qaldıqca, əmtəələrin bazar qiymətlərinin də eyni
qalması – təbii qiymətlə tamamilə eyni olması ehtimal olunur. Pambıq və
yunun qiymətinin real qiymətə yaxın olduğu və az dəyişikliklərə məruz
qaldığı hamıya aydındır. Birinci növ məhsulun qiyməti təkcə tələbdəki
dəyişikliklərlə dəyişir. O birinin qiyməti isə yalnız tələbdəki dəyişiklərlə
dəyişməklə deyil, tələbi qarşılamaq üzrə əmtəənin bazara çıxarılan
miqdarındakı dəyişikliklərlə də sıx bağlıdır.
Hər hansı bir məhsulun bazar qiymətindəki dəyişikliklər başlıca
olaraq, həmin əmtəənin gəlirlə mənfəətə çevrilən hissələrinə təsir edir.
Torpaq rentasına çevrilən hissə isə daha çox təsirə məruz qalır. Pul ilə
hesablanan dəyişməz olan bir rentanın nə dərəcəsinə, nə də dəyərinə
bunların heç bir təsiri olmaz. İstifadə edilməmiş məhsulun müəyyən
nisbətindən, ya da dəyişməz bir miqdarından əmələ gələn bir rentanın illik
həcmi, istifadə edilməmiş məhsulun bazar qiymətində ara-sıra baş verən
dyişikliklərdən, şübhəsiz ki, təsirə məruz qalar. Amma illik səviyyəsi
baxımından bunlardan çox təsirə məruz qaldığı olmaz. Icarə müqaviləsinin şərtləri qərarlaşdırılarkən torpaq sahibi ilə kəndli (təsərrüfat ilə
məşğul olan), bu dərəcəni əllərindən gəldikcə məhsulun arabir olan
qiymətinə görə deyil, orta və qəbul edilmiş qiymətinə görə tənzimləməyə
çalışırlar.
Bu kimi dəyişikliklər bazarın məhsul və əməklə, yəni olub-bitmiş
işlə ya görüləcək işlə dolub-daşmasını, yaxud bunların mülkiyyətinin
əksik olmasına görə əməkhaqqının və mənfəətin lazımı məbləğinin
səviyyəsini təsirə məruz qoyar. Hər kəsin tutduğu bir “yas” (o dövrlərdə
bazardakı mülki-məhdud sayda olan) qara parçanın qiymətini yüksəldər.
Əlində bu cür əmtəələr olan tacirlərin mənfəətini çoxaldar. Bunun parça
toxuyanlara təsiri olmaz. Bazarda az tapılan əmək, yəni işgörmə deyil,
həyata keçirilmiş və başa çatmış olan bir işdir. Bu baxımdan, bazarda
əmək çatışmazlığı vardır. Əməyin çoxuna aktiv bir tələb vardır. Bu proses
rəngli ipəklərlə rəngli parçaların qiymətini aşağı endirər. Altı ay, bəlkə də,
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bir il üçün tələb olunmayan bu kimi əmtəələrin hazırlanmasında istismar
edilən işçilərin əməkhaqlarını azaldır. Bu baxımdan, bazar məhsula
ehtiyac olduğu zaman dolub daşmaqdadır.
Bu formada, hərçənd ki, hər məhsulun bazar qiyməti, demək olar,
sürətli bir şəkildə, real qiymətə doğru yönəlir, bəzən isə bir sıra
səbəblərdən müəyyən polis qaydaları, bir çox hallarda isə bazar qiymətini
uzun müddət təbii qiymətdən çox yuxarı edə bilər.
Real tələbi bir artımla müəyyən əmtəənin qiyməti real qiymətdən
çox olarsa, bu bazarı təchiz etmək üçün mülkiyyətdən istifadə edənlər,
təbii olaraq bu dəyişikliyi gizli saxlamağa diqqət edərlər. Bunu hər kəs
bilsə belə şəxslərin mənfəəti, mülkiyyətini eyni məqsədlə istifadə etmək
üzrə, bir sıra yeni rəqibləri səyə gətirə bilər. Belə ki, real tələbin hamısı
ödəniləcəyindən, bazar qiyməti, bəlkə də, müəyyən dövr üçün çox
keçmədən real qiymət səviyyəsinə düşər. Bazar faizinin əmtəə ilə təhciz
edənlərin məskunlaşdığı yerdən çox uzaqdadırsa, bu şəxslər sirlərini bəzi
hallarda illərcə saxlaya bilirlər; ortaya yeni rəqiblər çıxmadan, bütün bu
müddət ərzində fövqəladə mənfəətlərindən yararlanırlar. Amma onu da
qeyd etmək lazımdır ki, bu kimi sirlərin uzun müddət saxlanılması
mümkün deyil; mövcud mənfəətin isə ancaq sirr kimi saxlandığı zaman
ömrü olur.
Fabriklərdəki gizli məsələlər ticarət sirlərindən daha uzun müddətə
saxlana bilir. Xərc kimi istifadə olunan vəsaitlərin yarı qiymətinə olan
vəsaitlərlə, müəyyən bir boyanı istehsal etmək yolunu tapan boyaçı,
səmərəli idarəetməklə bu kəşfi məhsulundan yararlana bilər; hətta onu
uşaqlarına miras da edə bilər. Bu şəxsin fövqəladə gəliri, şəxsi əməyi
üçün özünə ödənilən yüksək əvəzdən irəli gəlir. Bu gəlir onun əməyinin
dolğun olan ödənişlərindən meydana gəlir. Lakin mülkiyyətin hər hissəsi
üzərinə əlavə olunduğu və ödənişin bütün həcmi ilə mülkiyyət arasında
düzgün bir nisbətin tapılması üçün, təbii olaraq, buna mülkiyyətin
fovqəladə mənfəəti kimi baxılır.
Bazar qiymətindəki bu kimi artımların təsiri necə də olsa, bəzən
illərlə davam edə bilən qeyri-adi çatışmazlıqların nəticəsidir.
Bəzi təbii məhsullar, torpaq və yer nöqteyi-nəzərindən elə bir
dəyişmə tələb edər ki, böyük bir məmləkətdə bunların yetişdirilməsinə
əlverişli şərait kifayət etməyə bilər. Bu şəkildə bazara gətirilən bütün
məhsulun miqdarı əməkhaqlarını; hazır edilib bazara çıxarmaları üçün
istifadə edilən mülkiyyətdən əldə olunan mənfəətlərini; becərdikləri
ərazinin rentasını, təbii dərəcələrinə görə ödəməyə kifayət edəndən daha
çoxunu verməyə razı olanlara təslim edilə bilər. Bu kimi məhsullar, yüz il
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ərzində elə yüksək qiymətə satılmağa davam edə bilər. O halda, bu
qiymətin rentaya çevrilən hissəsi, təbii səviyyəsindən yuxarıda pul verilən
hissəsidir. Özünə xas olan bir torpağı və yeri olan bəzi Fransa ərazilərinin
rentasına bərabər olmayan, daha çox istifadə olunan məhsullar verə bilən
ərazinin rentası ilə, bölgədəki bərabər səviyyədəki münbit və yaxşı
şəkildə işlənmiş digər bir ərazinin rentası arasında düzgün bir nisbət
yoxdur. Əksinə, bu kimi malları bazara çıxarmaq üçün istifadə olunan
əməkhaqları ilə mülkiyyətdən əldə olunan mənfəətin ətrafında aralarında
olan təbii gəlirdən kənarlaşması dərhal baş verməz.
Bazar qiymətindəki bu kimi artımlar, aktiv tələbin tam olaraq
qarşılanmasına heç bir zaman imkan verilməməsi ehtimalı olan və bu
səbəbdən təsiri davamlı olacaq təbii səbəblərin nəticəsidir.
Bu şəxslərə və ya ticarət ortaqlarına verilən inhisarın1 ticarət və ya
sənayeyə bir sirr kimi təsiri vardır. İnhisarçılar bazara kifayət etməyəcək
qədər məhsul gətirib, heç bir zaman aktiv tələbi bütünlüklə qarşılamayaraq, məhsullarını real qiymətindən çox yuxarı satırlar. İstər əməkhaqları olsun, istərsə də mənfəətdən formalaşsın hər zaman qazanclarını
real mənfəət dərəcələrindən çox əldə edəcəklər.
İnhisar qiyməti əldə edilə biləcək qiymətin ən yüksək səviyyəsidir.
Bunun əksinə, təbii və ya sərbəst rəqabətin nəticəsində formalaşan
qiymət, hər zaman bu şəkildə olmasa belə, uzun müddət ərzində formalaşan qiymətin ən aşağı səviyyəsidir.
London əhalisinin inhisar imtiyazlarında müəyyən işlərdə olan
rəqabəti, o sahələrə daxil olması mümkün olanlardan daha az şəxslər
arasında buraxan bütün qanunlarda, daha kiçik ölçüdə olmaqla birlikdə
eyni meyil vardır. Bunlar budaq salmış müxtəlif sahədən inhisarlar olub,
bir çox hallarda illər boyunca bütün işçi siniflərində bir sıra əmtəənin
bazar qiymətinin təbii qiymətdən yüksəkdə davam edib qala bilər. Bu
işlərdə istifadə olunan əməkhaqları da, mülkiyyət mənfəətləri də, təbii
səviyyələrindən az-çox yuxarıda saxlanıla bilər.
Bazar qiymətində bu kimi bahalaşmalar, bunlara icazə verən dövlət
qanunları ardınca sürüb davam edə bilər.
Hər hansı əmtəənin bazar qiyməti, təbii qiymət səviyyəsi olaraq
uzun zaman davam edərsə, uzun müddət bundan aşağı qala bilməz.
Qiymətin hansı hissəsinə təbii səviyyədən aşağı, yüksək ödənmiş olsa,
qazanca ortaq olan şəxslər, uğradıqları itkini dərhal duyub bazara
1
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çıxardılacaq kəmiyyətin, çox keçmədən aktiv tələbi qarşılamağa yetəndən
çox olmamasını təmin edəcək qədər torpağı və ya əməyi, yaxud da
mülkiyyətini, o zaman bu işdən geri çəkərlər. Beləliklə, bazar qiyməti, az
sonra real qiymət səviyyəsində olur.
Hər hansı bir sənaye sahəsi yaxşı qazanc əldə edərkən, işçiyə
əməkhaqqının təbii dərəcəsindən çox yüksək çıxarma imkanını verən
qiymətli qanunları ilə London qanunları, işlər pozulan kimi işçiyə bəzən
bu ödənişləri o səviyyədən çox aşağıya endirmək məcburiyyətində qalır.
Bunlar birinci halda bir çox insanları işçinin çalışdığı məsləyin xaricində
buraxır. Bununla birlikdə, işçinin əməkhaqlarını təbii dərəcəyə
endirərkən, bu kimi tənzimləmələrin təsiri, o ödənişləri yüksəldərkən
olduğu qədər sürətli deyildir. Bunların bir tərəfdən təsiri yüz illərlə davam
edə bilər; o birindəki isə bir sıra işlər yolunda getdiyində, o peşə üçün
yetişən bir sıra işçinin ömründən kənara çıxa bilməz. Onlar ortalıqdan
çəkildikdən sonra, o peşə üçün yetişdirilənlərin hamısı təbiətilə, aktiv
tələbə uyğun olacaqdır. Hər hansı bir işdə ya əməkhaqqını, ya da
mənfəətləri, üst-üstə qurşaqlar boyunca, təbii dərəcələrdən aşağıda,
təzyiqdə saxlaya biləcək Hindistan və ya qədim Misir ölkəsi kimi sərt
olmaq lazımdır. (Oralarda bir din ölkəsi olaraq lazımınca hər adam, öz
atasından qalan sənəti öyrənmək məcburiyyətində olub, bunu bir başqa
işlə dəyişdirərsə, müqəddəs varlıqlara qarşı yüksək səviyyədə həyata
keçirmiş olurdu).
Əmtəələrin bazar qiymətinin təbii qiymət səviyyəsindən, bəzən də
davamlı kənarlaşmalarına dair görülməsi lazım olan bu ana qədər,
zənnimcə, bu qədərdir.
Təbii qiymətin özü formalaşdırdığı ödəniş, mənfəət və renta
hissələrinin hər birini təbii olaraq dərəcəsinə görə dəyişir. Bu dərəcə isə,
cəmiyyət içərisində olan şərtlərə görə; zənginliyinə, yaxud yoxsulluğuna,
inkişaf edən, yerində sayan və ya geriləyən vəziyyətinə görə birlikdə
dəyişir. Bu ayrı-ayrı dəyişmələrin səbəblərini əlimdən gəldikcə ətraflı və
açıq olaraq sonrakı dörd bölmədə izah etməyə çalışacağam.
Birincisi ödənişin dərəcəsi təbii olaraq təyin edən şərtlərin nələr
olduğunu; bu şərtləri birliyin zənginliyinin, ya da yoxsulluğunun; inkişaf
edən, yerində sayan, yaxud geriləyən vəziyyətinin necə təsir etdiyini
göstərməyə çalışacağam.
İkincisi, mənfəətin dərəcəsini təbii olaraq müəyyən edən şərtlərin
nələr olduğunu; sonra isə birlik vəziyyətindəki bunabənzər dəyişikliklərin
bu şərtlərə necə təsir etdiyini göstərməyə çalışacağam.
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Hərçənd, pul ilə ödənən əməkhaqları mənfəət əməyin və mülkiyyətin müxtəlif şəkildə istifadə olunmasının ayrı-ayrı formasıdır. Amma
əməyin müxtəlif şəkildə istifadə olunmasında pul ilə ödənilən əməkhaqları, lazım olsa mülkiyyətin müxtəlif şəkildə istismar edilməsində pul
ilə ödənilən mənfəət arasında, əksəriyyət ilə müəyyən bir nisbətin qurulduğu aydın olur. Qarşıda görüləcəyi kimi, bu nisbət bir az müxtəlif işlərin
mahiyyətinə, bir az da bu işlərin görüldüyü birliyin müxtəlif qanunları ilə
siyasətinə bağlıdır. Bir çox nöqteyi-nəzərdən birliyin qanunları ilə siyasətinə istinad etməklə yanaşı, bu nisbət birliyin zənginlik və ya yoxsulluq
halına inkişaf edən, yerində sayan və ya geriləyən gedişatına çox istinad
etməsinə bənzəməz. Əksinə, bütün digər ayrı-ayrı hallarda bu nisbətin
olduğu kimi və ya təxminən eyni qaldığı anlaşılır.
Üçüncüsü, bu nisbəti nizamlayan müxtəlif şərtlərin hamısını izah
etməyə çalışacağam.
Dördüncü və son olaraq rentanı formalaşdıran, torpağın yetişdirdiyi
məhsulların real qiymətini qaldıran və ya aşağı salan şərtlərin nələr
olduğunu göstərməyə çalışacağam.
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VIII F Ə S Ġ L
ƏMƏYĠN ÖDƏNĠġLƏRĠ HAQQINDA
Əmək məhsulu əməyin real qazancını və ya ödənişini əmələ gətirir.
Torpağı mənimsəməklə əmtəənin yığılmasından öncəki primitiv vəziyyət
içərisindən əməyin bütün məhsulu işçiyə aid olur. Bu arada onunla
ortaqlıq edəcək nə əmtəə sahibi vardır, nə də başqa bir şey.
Bu vəziyyət elə davam etsəydi, əməyin məhsuldarlığı əmək bölgüsünün səbəb olduğu inkişaf nəticəsində ödənişləri artırardı. Hər şey
getdikcə ucuşlaşardı. Məhsullar daha az əməklə istehsal olunardı; bərabər
miqdarda əməyin məhsulu olan mallar və əmtəələr, bu vəziyyətdə təbii
olaraq bir-biri ilə dəyişdirilə biləcəyi üçün, yenə daha az əməyin məhsulu
ilə satın alınardı.
Ancaq reallıqda hər şey ucuzlaşmaqla birlikdə ətrafda bir çox şey
köhnəsindən yuxarı qiymətə ola və ya əvəzində başqa mallar, yaxud məhsullarla böyük miqdarda dəyişdirilə bilirdi. Məsələn, deyək ki, bir çox
işlərdə istehsalçı və ya birgünlük əmək, indi başlanğıcdakı ilə müqayisədə
on qatını istehsal edə bilmək qabiliyyətindədir. Müəyyən bir işdə bu
güclər ancaq iki qat bir inkişaf göstərmişdir; yəni, birgünlük əmək əvvəlkindən iki qat daha artıq məhsul yarada bilərdi. Bir çox işlərdə birgünlük
əməyin istehsalı, müəyyən olunmuş işdəki birgünlük əməyin istehsal
olunmuş nəticəsi ilə dəyişdirilincə, onlarda, əslində mövcud iş miqdarının
on qatı, bunda isə mövcud iş miqdarının iki qatını satın ala biləcəkdi. Bu
isə reallıqda əvvəlkindən ikiqat ucuzdur. Hərçənd, onu əldə etmək üçün
beş dəfə ondan baha olan başqa çeşid məhsul vermək tələb olunurdu.
Amma artıq indi satın almaq və ya istehsal etmək üçün köhnəsinin ancaq
yarısı qədər əməyə ehtiyac olacaqdır. Demək, onun əldə edilməsi
köhnəsindən iki dəfə asan başa gələ bilər.
Amma işçinin əməyinin bütün məhsulundan yararlandığı bu sadə
vəziyyət, torpağın özəlləşdirilməsi və əmtəə yığılması başladıqdan sonra
yoxa çıxmamışdır. Onun üçün istehsal sahəsində ən önəmli islahatlar
aparılmazdan çox-çox əvvəl bu vəziyyət sona çata bilmişdir. Bunu əməyin “mükafatı” və ya ödənişləri üzərindəki təsirlərinin nələr ola biləcəyindən daha irəli gedib araşdırmağın mənası yoxdur.
Torpaq özəl mülk olar-olmaz, məhsul sahibi işçinin orada yetişdirə
və yığa biləcəyi məhsuldan həmin anda pay götürür. Torpaq üzərində

74

Adam Smit

istifadə olunan əməyin məhsulundan ilk ayrılan mülkiyyət sahibinin
rentasıdır.
Torpağı işlədən şəxsin məhsul yığımını artırana qədər əlində dolana
biləcək çox şeyi olmaz. İşçinin əməyinin məhsuluna ortaq olmadıqda,
yaxud mülkiyyət əlinə bir mənfəət şəklində geri dönmədikdə, fermer
işçini istifadə etməkdə bir xeyr görməz. Bu mənfəət torpaqda istifadə
olunan əməyin istehsalı üzərindən, ikinci bir məsələni meydana gətirir.
Dərhal bütün digər əməklərin nəticəsində də, buna bənzər mənfəət
azalmasına məruz qalır. Bütün kiçik peşələrdə, bütün sənayedə bir çox
işçilər iş sona çatanadək iş vəsaitlərini və istehsal tapşırıqlarını nağd
şəkildə verə biləcək bir rəhbərə ehtiyac duyurlar. Usta işçilərin əməkhaqqına, yaxud üzərində xərcləndiyi bir hissəyə ortaq olur ki, bu pay onun
mənfəətini meydana gətirir.
Reallıqda bəzən müstəqil bir işçinin işləyəcəyi bir şeyi satın
almağına, həm də iş başa çatmayınca dolanmasına çatacaq məhsul mövcud olur. Beləliklə, həmin usta, yəni mütəxəssis həm də işçidir; əməyinin
bütün ödənişindən, yaxud işlədiyi obyektə əməyinin qatdığı dəyərinin
hamısından yararlanır. Bu halda, çoxluq iki ayrı şəxsə aid olan ayrı gəlir,
yəni mənfəət ilə əmək ödənişləri, yəni əməkhaqqı vardır.
Bu hallara əslində çox rast gəlinmir. Avropanın hər yerində ustanın
əli altında çalışan azı iyirmi işçi vardır. Əməyin nəticəsi baxımından, hər
yerdə işçi ilə ona iş verən məhsul sahibinin, iki ayrı bir şəxs olması halı
başa düşülür.
Orta əməyin istehsalı deyilən bir şey, çoxluq qazancı heç də birbirinin eyni olmayan bu iki tərəf arasındakı sözləşməyə dayanır. İşçilər
əldən olduqca çox götürmək, özləri isə az vermək istəyirlər. Birincilər
əməyin ödənişini artırmaq, ikincilər isə əksinə, bunu endirmək məqsədilə
öz aralarında birləşirlər.
Bununla yanaşı təbii şəkildə, bu iki tərəfin hansının üstün çıxıb, o
birinə istər-istəməz qəbul etdirə biləcəyini öncədən demək olduqca
çətindir. Ustalar sayca az olduqlarından öz aralarında daha tez birləşə
bilərlər. Sonra qanun onların bir araya gəlmələrinə icazə verər və ya heç
olmasa onlara bu şəkildə birləşmələrini qadağan etməz. Halbuki, işçilərin
belə etməsini qanun qadağan edir. İşin qiymətini endirmək məqsədilə
birləşmək üçün parlament qərarlarımız yoxdur. Amma bunu qaldıranlara
qarşı bir çox qanun vardır. Bütün bu kimi qarşıdurmalarda, ustalar daha
çox “alnıaçıq” dayana bilərlər. Bir torpaq sahibi, fermer, sənaye
istehsalçısı və ya tacir bir tək işçi götürməsə belə, öncədən əldə edilmiş
məhsul ilə, təbii olaraq bir və ya iki il yaşaya bilər. İşçilərin çoxu bir
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həftədən çox işsiz qala bilməz, bir ay işsiz qala bilənlər bir qədər, bütün
ili işsiz yaşaya bilən isə yox kimidir. Sonunda işçi üçün usta nə qədər
lazımlıdırsa, usta üçün də işçinin bir o qədər gərəkli olması göz
qabağındadır.
Ustalar arasındakı birliklərin çox olmasını eşitməsək də, bir çox
hallarda işçilərin bunu etdiyini hiss etmək olar. Buna baxıb ustalarn öz
aralarında seyrək şəkildə birləşmələrini sanmaq haqqında danışdığımız
problemi bilməməkdir. Əməkhaqlarını olduqları səviyyəyə qaldırmamaq
üçün, ustalar hər zaman hər yerdə bir qapalı, lakin sürətli və örnək olası
bir birləşmə şəklindədir. Bu birlyi pozma hər yerdə pis şəkildə qəbul
olunacaq bir davranış ola bilər. Reallıqda bu birlik haqqında məlumatlanmağımız çox çətindir. Çünki bu kiminsə maraqlandığı işlərdən deyildir;
hətta bunun təbii olduğunu da söyləyə bilərlər. Bəzən ustaların əmək
ödənişlərini (haqlarını) öz aralarında şəxsi olaraq tərtib etmələri də olur.
Bu tərtibetmələr istifadə etmə anınadək, böyük bir səssizlik içərisəndə
idarə edilir. Bəziləri zamanını etdikləri kimi qiymətləndirərək başa
düşməsələr də, işçilər bunu aydın şəkildə hiss edə bilərlər. Bununla belə
işçilərin müdafiə etmə birlyi belə şəxsi birləşmələrə qarşı durur. Bunların
çoxunun irəli sürdüyü bəhanə, məhsulların yüksək qiyməti, mənfəətli işlər
üzərindən ustaların əldə etdiyi böyük bir mənfəətdir. Ancaq bu birləşmələr necə olursa-olsun, hər zaman mövcuddur. Problemin tez bir zamanda həll olunması üçün, daima hay-küy edərək bunu həyata keçirirlər.
İşçilər isə daha çox ümüdsizlik içində olurlar. Ya aclıqdan ölmək, ya
ustaların gözlərini qorxudaraq, istəklərinin yerinə yetirilməsi üçün tez bir
şəkildə, təsdiqləmə almaq məcburiyyətində olduqlarından işi Allaha
qalmış insanları, çılğınlıq və dalqınlıq ilə davranırlar. Bu halda, öz hesablarına ustalar da eyni dərəcə səs-küylüdür. Mülki mövqelərinin yardımını,
xidmətçi və işçilərin birləşmələrinə qarşı çıxarılmış sərt qanunların
şiddətlə istifadə edilməsini, qışqıraraq istəməkdən geri çəkilməzlər. İşdə
gərək mülki mövqelərin işə qarışması, ümumilikdə qiyamda kapitanlıq
edənlərin cəzaya məruz qalmasından başqa bir nəticəsi olmayan, bu
vəlvələli birləşmələrin səs-küyündən fayda əldə etmələri çox azdır.
İşçilərlə olan döyüşlərində ustalar təbii olaraq üstün olsalar da, bir
müddət hətta “sıfır” əmək şəraitində belə, əməkhaqlarını daha aşağıya
endirilə biləcəyi bəlli olan bir səviyyə vardır.
Bir insanın yalnız işi ilə ömür sürməsi, heç olmasa dolanışığına
çatması lazımdır. Hətta bir çox hallarda əməkhaqqı bundan bir qədər çox
olmalıdır. Əks halda çoxlu uşaq böyütməyə imkan verməz. Bu məsələ
Bay Kantillonun, təbii olaraq iki uşaq böyüdə bilmək imkanına sahib
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olmaq üçün işçilərin ən aşağı sinfini hər yerdə, heç olmasa öz dolanışıqlarının iki qatını qazanmaq düşüncəsini özündə ehtiva edir. Çünki
uşaqlarına baxmaq çətin olduğundan qadının əməyinin şəxsi məsrəfinə
ancaq çatacağı fərz edilməkdədir. Demək, bu hesaba görə, ikisinin bu
yaşa çatmaq fürsətini bərabər olaraq tapmaları üçün bir çox yoxsul
işçinin, heç olmasa orta hesabla dörd uşaq böyütməsi lazımdır. Dörd uşaq
üçün isə lazım olan gəlirlərin aşağı-yuxarı bir böyük adamın ehtiyacına
bərabər olacağı fərz edilməkdədir. Yenə eyni yazı, ayrıca sağlam vücudlu
bir kölənin əməyinin dəyəri, bu kölənin gəlirinin dəyərinin iki qatı olaraq
hesab edildiyini söyləmək olar. Ona görə işçinin əməyi də dəyər nöqteyinəzərindən sağlam bir köləlikdən az olmaz. Şübhəsiz, heç olmasa bu
razılaşdırılır ki, işçilər arasında belə bir ailə yetişdirə bilmək üçün ərlə
arvadın birlikdə əməyinin dolanışıqları üçün ehtiyacları olandan çoxlu bir
şey qazana bilməsi lazımdır. Bəs, bu nə ölçüdə olmalıdır? Yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, yoxsa daha başqa bir nisbətdə? Bunu kənara qoymağı öz
üzərimə götürə bilmərəm.
Bununla belə, bəzən işçilərə üstünlük verib, əməkhaqlarını birbaşa
insanlığa yaraşanın aydın, ən aşağı olan bu səviyyənin çox yuxarısına
çıxarmaları imkanını verən bir sıra hallar vardır.
Hər hansı bir ölkədə əməkhaqqı ilə dolananlara, işçilərə və həmçinin
hər növ xidmət göstərənlərə qarşı tələb birdəfəyə artıb, hər il bir il
əvvəlkindən daha çox insanı işlə təmin edincə, əməkhaqlarını qaldırmaq
məqsədilə işçilərin birləşməsinə heç bir ehtiyac qalmır. Bu, həm də işçi
əldə etmək üçün biznes sahibi arasında da böyük bir rəqabət əmələ gətirir.
Beləliklə, müdirlərin və biznes sahiblərinin əməkhaqlarını yüksəltməmək
məqsədilə, təbii olaraq yaradılan birlikləri öz istəkləri ilə “baltalanmış”
olur.
Əməkhaqqı ilə dolananlara olan tələbin, ancaq məvacib ödəmək
üçün ayrılan fondların artımı qədər çox alacağı meydana çıxır. Bu ödənişlər iki cürdür. Birincisi, dolanışıq ehtiyacından artıq qalan gəlirdir.
İkincisi isə, onların müdirlərinin işləməsi üçün lazım olan məhsulun artıq
qalan hissəsidir.
Məhsul sahibin, illik gəlir sahibin və pul sahibinin ailəsini
dolandırmaq üçün kifayət edə biləcək pul kisəsindən artıq gəliri yarana
biləcəksə, o, bu artığın hamısıını və ya bir hissəsini, daha çox işçi
götürmək üçün istifadə edəcəkdir. Bu artıqlıq artırılarsa, bu da təbii
şəkildə xidmətçilərin və işçilərin sayını artıracaqdır.
Toxucu və çəkməçi kimi müstəqil bir işçinin işlədəcəyi resursları
pulla satın almasına imkan verəcək və hazırladığını reallaşdıranadək
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dolanmasına çatacaq olandan çox məhsul tapılacaqsa, bu işçi onların
reallaşdırılmasından mənfəət əldə etmək məqsədilə bir və ya bir neçə
günlük işləyən işçilərdən istifadə edə bilər. Bu daha da çox artarsa, bu da,
öz növbəsində, gündəlik işləyənlərin sayını çoxaldacaqdır.
Beləliklə, əməkhaqqı ilə dolananlara məxsus olan tələb, hər ölkənin
gəlirinin və milli məhsulun çoxalması ilə birgə artar. Gəlirin və məhsulun
artması, milli sərvətin artması deməkdir. Deməli, əməkhaqqı ilə
yaşayanlara məxsus tələb, təbii olaraq milli sərvətin çoxalması ilə çoxalır.
Başqa sözlə, bunsuz çoxalma mümkün deyil.
Əməkhaqlarının yüksəlməsinə imkan verən milli sərvətin müəyyən
zamanda böyüklüyü deyil, əsas onun sürətli artmasıdır. Bunun nəticəsi
olaraq, əməkhaqları ən zəngin ölkələrdə deyil, ən çox inkişafda olan,
yaxud tez bir zamanda sürətlə inkişaf edən və zənginləşən ölkələrdədir.
Şübhəsiz, bu dövrdə, İngiltərə, Şimali Amerikanın istənilən bir
bölgəsindən çox zəngindir. Bununla belə, əməkhaqları İngiltərənin hər
hansı bir yerində olduğundan çox yüksəkdir. Nyu-Yorkda “qarışıqlıqlar1”
başlamazdan əvvəl (1773) oranın pulu ilə 3 şillinq, 6 penni qazandığı
halda, ingilis işçisi gündə 2 şillinq qazanar. Gəmi düzəldən işçilər oranın
pulu ilə 10 şillinq 6 penni, ayrıca isə 6 pennidən 1 pint 2 rom da əldə
edirlər. Bu cəmdə 6 ingilis şillinqi və 6 penni edər. Dülgərlər, daşyonanlar
Nyu-York pulu ilə 8 şillinq alır ki, bu da 4 ingilis şillinqi və 6 penni edər.
Bu qiymətlərin hamısı Londondakılardan yüksəkdir. O biri müstəmləkələrdə də əməyin ödənişlərinin Nyu-Yorkdakı qədər yüksək olduğu
söyləniləməkdədir. Bütün Şimali Amerikada məhsul qiymətləri İngiltərədəkindən çox aşağıdır. Orada qıtlığın nə olduğunu bilməzlər. Ən pis
mövsümlərdə belə, əllərində olan vəsaitlər özlərinə kifayət etmiş, yalnız
tək ixracata çatmamışdır. Deməli, əməyin pul şəklində ödənilən əvəzi,
ölkənin hər hansı bir yerindəkindən yüksəkdirsə əməyin real əvəzi, yəni
onun işçiyə çatdırdığı həyat üçün vacib və əlverişli olan maddələr
üzərində real üstünlüyün tamamilə yüksək olması lazımdır.
Şimali Amerika da İngiltərə qədər olmasa da birgə inkişaf etmişdir.
Yəni, sərvətlər və zənginlik əldə etmək yolunda daha böyük bir sürətlə
irəliləməkdədir. Bir ölkədə rifahın ən qəti əlaməti, o ölkədə əhali sayının
artması ilə də xarakterizə olunur. Böyük Britaniya ilə yanaşı digər Avropa
ölkələrinin çoxunda nüfuzun beş yüz il ötmədən, iki dəfə olsun belə
artmayacağı fərz edilməkdədir. Şimali Amerika müstəmləkələrində əhali
1
2

İctimai ara-qarışıqlıqlar başlamazdan əvvəl, 1773-ildə yazılmışdır.
0. 528 litr edən bir ingilis həcm, ölçü vahidi.
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sayının iyirmi və ya iyirmi beş dəfə artdığı diqqəti cəlb etmişdir. İndiki
zamanda bu artım, mahiyyət etibarilə, əhali daxil olmasından başqa, həm
də insanların çoxalmasından da irəli gəlir. Orada yaşını, başını almış
şəxslərin öz soylarından çoxu 50-dən 100-ə qədər, bəzən daha çox sürətlə
artmasını müşahidə edərmişlər. Əmək orada o səviyyədə yaxşı mükafat
görür ki, çoxuşaqlı bir ailə, ana-atalar üçün yük olacaq yerdə, bir varlıq və
rifah mənbəyi olmaqdadır. Ailədən ayrılacaq hala gəlmədən, hər uşağın
əməyinin ana-ataya ildə tam 100 lirə qazanc gətirəcəyi hesab edilir.
Evlənməyə vadar edən səbəblərdən ən böyüyü uşaqların dəyəridir. Onun
üçün Şimali Amerikada təbii olaraq gənc yaşında evləndiyini gördükdə
çaşmamalıyıq. Bu kimi erkən evliliklərdən irəli gələn böyük əhali
artımına qarşı Şimali Amerikada adamın pis olmasından əziyyət çəkir.
İşçilərə qarşı olan tələb işçiləri dolandırmaq üçün ödənən əməkhaqları,
aydın olan və çalışdırmaq üzrə tapdıqları işçilərlə sürətlə artmaqdadır.
Bir ölkənin zənginliyi və sərvəti çox böyük də olsa, uzun zaman
yerində saymaqla dayanmışdırsa, orada əmək ödənişlərinin yüksək
olmasına ümid etməməliyik. Əməkhaqqını ödəmək məqsədilə ayrılan
ödəniş, yəni ölkə əhalisinin gəliri və mülkiyyəti çox böyük ola bilər.
Amma bu maliyyə ayırmaları, yüzillərcə eyni böyüklükdə, ya da təqribən
eyni həcmdə olmuşsa, o zaman hər il istifadə edilən işçi sayını asanlıqla
qarşılaya bilirdi; hətta sürətli şəkildə olurdu. Adam qıtlığının çox
olmamasını qeyd edirdi. İş sahibləri də işçiyə sahib olmaq üçün birbirlərilə açıq şəkildə artırma məcburiyyətində qalmazlar. Bu halda əksinə,
işçilər real tələbi üstələyəcək qədər çoxalır. İşçilər üçün sürətli olan iş
qıtlığı olur. İşə sahib olmaq üçün, işçilər öz aralarında açıq şəkildə
azalmaya müdaxilə etmək məcburiyyətində qalırlar. Belə olan bir ölkədə,
əməkhaqları işçini dolandırmaq üçün əlverişli olan, uşaq yetişdirməsini
mümkün etməyə çatanı aşacaqdımı kimi suallar ortaya çıxırdı. Çin uzun
müddətdir ki, dünyanın ən zəngin, ən məhsuldar, torpağı ən yaxşı şəkildə
işlənmiş, ən çalışqan, ən nüfuzlu ölkələrindən biri olmuşdur. Amma bu
ölkə də uzun müddətdir ki, yerində sayan bir ölkə kimidir. Çində beş yüz
ildən qabaq səyahətdə olmuş Marko Polo bu ölkənin əkinçiliyini,
sənayesini, əhalisini bugünkü səyahətçilərin istifadə etdikləri eyni sözlərlə
təsvir etməsidir. Bu imperator qanunlarına və adətlərinə görə mümkün
olacaq zənginliyin hamısı, bəlkə də, Marko Polodan çox əvvəl mövcud
olmuşdur. Bütün səyahətçilərin başqa cür necə baxımlarından asılı
olmayaraq bir-birini tamamlamayan izahatları, Çindəki aşağı olan əmək
ödənişləri üzərində bir işçinin uşaq böyütmək üçün uğradığı çətinlik
naminə razı idi. Bütün günü torpağı qazaraq, axşama azacıq düyü almaq
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üçün kifayət edən pul qazanarsa, o pulu öpüb başının altına qoyar.
Oradakı sənət sahiblərinin vəziyyəti, bəlkə daha da pisdir. Avropada
olduğu kimi səssizcə müştərilərin müraciət etmələrini gözləyəcək yerdə,
xidmətlərini ortaya qoyub, sanki iş dilənərək, küçələrdə vaxtlarını
keçirərlər. Çindəki aşağı təbəqələrdə xalqın yoxsulluğu Avropanın ən
səfil millətlərindəki kasıblığı kölgədə qoyurdu.
Kanton yanaşmasına və yüzlərcə insanın söylədiyinə görə, minlərcə
ailənin torpaqla başını qatacaq bir yeri yoxdur. Bunlar sürətli olaraq,
kanallarla çaylardakı kiçik balıqçı qayıqlarında yaşayır, orada tapdıqlarını
yeməklə, bir Avropa gəmisindən dənizə axıdılmış ən iyrənc artıqları
toplamağa can atırdılar. Hər hansı bir leş, məsələn, xarab olmağa
başlamış, iylənmiş pişik və it ölüsü başqa ölkələr üçün digər yaxşı
nemətlər kimi, bu da onlar üçün məqbul idi. Çində evlənməyə
şövqləndirən şey, uşaqların qazanclı olması deyil, onları ortadan qaldırmalarının sərbəst olmasıdır. Bütün böyük qəsəbələrdə hər gecə bir çox
uşaq küçələrə buraxılır. Hətta bu qorxunc işi etmək, bəzilərinin açıq
şəkildə dolanışıqlarının qazandıqları bir vəzifə idi.
Amma Çin, yerində saymaqla birlikdə geri gedənə bənzəmir. Heç
bir yerdə əhali kəndlərini buraxıb getmir. Heç bir yerdə bir dəfə
işlənməyə başlamış olan torpaq üzü üstə buraxılmamışdır. Demək, hər il,
eyni, ya da az-çox eyni miqdar işin görülməsi lazımdır. Dolayısı ilə işi
ödəyəcək pul ayırmalarının gözə dəyəcək qədər azalmaması lazımdır. Bu
yolla dolanışıqlarının darlığına qarşı ən aşağı təbəqədən işçilər, bu və ya
digər şəkildə sayca hər zamankı kimi geri qala biləcək qədər başlarını
qurtarmaları gərəkdir.
Lakin əməyi əldə tuta bilmək üçün lazım olan maliyyə vəsaitlərinin
get-gedə azaldığı bir ölkədə, vəziyyət başqa cür olmağa başlayır. Bütün iş
sahələrində hər il xidmətçilərə və işçilərə qarşı tələb bir il öncəkindən
daha az olacaqdır. Daha yüksək qrup işlərində yetişmiş olduğundan, bir
çoxları öz sənəti üzrə iş tapa bilməyəcəyindən, bunu böyük məmnuniyyətlə aşağı təbəqələrdə axtaracaqlar.
Ən aşağı sinif, öz işçilərindən başqa bir də bütün digər təbəqələrdən
axın edənlərlə dolacağından, bu təbəqədəki (sinifdəki) iş rəqabəti elə
sürətlə artacaqdır ki, əməkhaqları işçinin ən düşkün, ən yoxsul yaşayış
səviyyəsinə enəcəkdir. Bir çoxları bu çətin şərtlər daxilində belə iş tapa
bilməyəcəklər. Ya aclıqdan öləcək hala gələcək, yaxud dilənərək və ya
əllərindən gələn ən pis əməlləri edərək, dolanışıq yolu axtaracaqlar.
Yoxsulluq, aclıq, ölüm çox keçmədən bu sinif içində hökm sürəcək,
oradan isə yuxarı təbəqələrə yayılacaqdır. Bu proses əhali sayının ölkədə
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digərlərini yox edən bəladan və ya müsibətdən qurtulıb, artıma qala bilən
gəlir və mülkiyyət ilə asanlıqla bəslənəcək qədər azalsın. Bəlkə,
Benqaldakı müstəmləkələrlə, Şərqi Hind adalarındakı o biri bəzi ingilis
qəsəbələrinin 1 bugünkü durumu az-çox belədir. Əvvəlcə əhalisi çox
azalmış olan, bundan ötrü dolanışığın çox olmaması lazım olan bütün
bunlara qarşı bir ildə üç-dörd yüz min insanın aclıqdan öldüyünü, məhsuldar bir ölkədə çalışan yoxsulları yaşadan pul ayırmaları və yardımlar,
böyük bir sürətlə azalacağına şübhə etməməliyik. Şimali Amerikanı
tədqiq edən ingilis qanunundakı anlaşma ilə Şərqi Hind adalarını əzib
suyunu çıxaran ticarət ortaqlığı arasındakı fərq, bəlkə bu ölkələr arasındakı fərqli vəziyyətdən daha yaxşı şəkildə izah edilə bilməz. Əməyin
bol mükafat alması, artan milli zənginliyin gərəkli nəticəsi olduğu qədər
onun təbii əlamətidir. Kənardan yoxsul işçilərin məhdud dolanışığı və
aclıqdan can çəkişmələri isə, geriyə hərəkətin bariz nümunəsidir.
Dövrümüzdə Böyük Britaniyadakı əməkhaqlarının, işçinin çoxlu
uşaq böyütməsini mümkün etmək üçün ehtiyaclarının ödənməsinin açıq
şəkildə çox olduğu aydın olur. Beynimiz sakitləşsin deyə, bunu həyata
keçirə bilmək üçün ən aşağı pula ehtiyac nə qədər olacağından uzun,
yaxud şübhəli məsələlərə girişməyə ehtiyac yoxdur. Bu ölkənin heç bir
yerində əmək ödənişlərini insanlığa yaraşacaq ən aşağı dərəcə üzərindən
təşkil olunduğunu göstərən bir çox aşkar əlamətlər vardır.
Birincisi, Böyük Britaniyanın hər tərəfində ən aşağı səviyyəli işlərdə
belə, yazlıq əməkhaqları ilə qışlıq əməkhaqları arasında bir fərq qoyulur.
Yazlıq əmək ödənişləri hər zaman üçün yüksəkdir. Lakin istilik xərcləri
dolayısı ilə bir ailənin keçinməsi üçün qışda bahadır. O halda, bu xərcin
az olduğu təqdirdə, əməkhaqları yüksək olduğuna görə açıq şəkildə izah
edilir ki, əmək ödənişləri (bir çox hallarda əməkhaqları) bu xərcin tələb
etdiyi kimi deyil, işin miqdarına, fərz edilən dəyərinə görə təşkil
edilməlidir. Həqiqətdə deyilə bilər ki, qış əməkhaqlarının bir hissəsi
artırılmalıdır. Bütün ilboyu bu ödənişlər işçinin və onun uşaqlarının bütün
ili dolanışığı üçün lazım olanı aşmaz. Amma bizə güvənən bir köləyə bu
şəkildə münasibət bəslənilməz. O, kimsənin gündəlik dolanışığı hər günki
ehtiyaclara görə nizamlanır.
İkincisi, Böyük Britaniyada əməkhaqları, yemək-içmək qiymətləri
ilə birgə bir arada durmaz. Bu ödənişlər hər yerdə ildən-ilə, çoxu aydan1
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aya dəyişər. Amma çox yerdə əməyin pul olaraq ödənilən əvəzi, bəzən bir
nəçə il dəyişməz şəkildə qalır. Deməli, buralarda yoxsul işçilər bahalıq
illərində uşaqlarını dolandıra bilirlərsə, bir qədər bərəkətli dövrdə artıq
yaxşı şəraitdə, ucuz dövrdə isə əməlli-başlı bolluq içində olmalıdırlar.
Krallıq ölkəsinin bir çox yerində, xüsusilə son on il ərzində, yeməkiçməyin yüksək qiyməti, əməyə pul olaraq ödənilən əvəzində belə hiss
edilən bir artım ilə uyğun gəlmir. Həqiqətdə, bəzi yerlərdə, yemək-içmək
qiymətlərinin yüksəlməsindən çox, bəlkə qarşı tələbin artması üzündən
bunların birlikdə yüksəlməsi olmuşdur.
Üçüncüsü odur ki, ildən-ilə yemək-içməyin (yaşayış üçün lazım
olan minimumlar) qiyməti, əməkhaqlarından daha çox dəyişdiyi kimi, bu
baxımdan, əməkhaqları da yaşayış minimumlarının qiymətlərindən çox
dəyişir. Çörəklə ətin qiyməti Birləşmiş Krallığın çox yerində, təbii olaraq
bir az fərq olmaqla eynidir. Bunlar və pərakəndə satılan – yoxsul işçilər
hər şeyi pərakəndə alırlar, - bir çox digər şeyləri isə irəlidə izah etmək
imkanı olacağından, böyük şəhərlərdə təbii olaraq digərləri ilə müqayisədə, xüsusilə əyalətlərdə ucuzdur. Amma bir böyük şəhərlə, o şəhərin
daxiləndəki əməkhaqları bir-birindən beşdə bir, yaxud faizlə desək 2025% yüksəkdir. London və onun ətraf əraziləridə gündə 18 penni əməyin
orta ödənişi hesab edilir. Bir az ətraf ərazilərdə bu ödəniş 14 və ya 15
penniyə düşür. Edinburq ilə onun ətraf ərazilərində əməyin qiyməti 10
penni təşkil edir. Bir az aralı ərazilərdə isə o, 8 penniyə enər. Bu
Şotlandiya ərazilərinin çoxunda əməyin qəbul olunmuş bir qiymətidir.
Orada bu qiymət İngiltərədəkinə nisbətən bir qədər dəyişir. Bir insanı bir
bölgədən o biri bölgəyə köçürməyə hər zaman imkan vermədiyi aydın
olan belə bir qimət fərqi, ən həcmli məhsulların məhəllədən-məhəlləyə
deyil, krallıq ölkəsinin bir ucundan o biri ucuna, qiymətləri qısa zamanda
aşağı-yuxarı bir səviyyəyə çatdıracaq qədər çox daşınmasına səbəb ola
bilər. İnsan təbiətindəki istifadə üçün qeyd olunan şeylərin yanında,
təcrübə göstərir ki, hər növ yük içində daşınması ən çətin olan məhz
insandır. Belə olduğu halda krallıq ölkəsində əməyin qiymətinin uşaqları
dolandıra bildiklərinə görə ödənişin ən yüksək olduğu yerlərdə, bunların
bolluq içərisində yaşamalarını labüd edir.
Dördüncüsü, yer və zaman baxımından əməyin qiymətində olan
dəyişmələr, yeyəcək-içəcək qiymətindəki dəyişmələrə uyğun gəlmədikdən başqa, bir çox şəxslər daban-dabana zidiyyət təşkil edirlər.
Şotlandiyada xalqın ən çox istifadə etdiyi taxıl, Şotlandiyanın böyük
miqdarda zahiri cəhətdən götürdüyü İngiltərədən bahadır. Lakin ingilis
taxılını idxal edən ölkə olan Şotlandiyada, ixrac edən ölkə olan
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İngiltərədəkindən baha satılması gərəkdir. Bu nisbətdə, Şotlandiyada,
onunla eyni bazarda rəqabətə girən şotland taxılından baha satıla bilməz.
Taxılın miqdarı, başda dəyirmanda çıxardığı un və ya qırma miqdarına
bağlıdır. Bu baxımdan, İngiltərə taxılı, Şotlandiyanınkından elə üstündür ki,
bir çoxları, ətrafda, yaxud həcminin ölçüsünə nisbətdə daha bahalı olduğu
halda, gerçəkdə miqdarı və ağırlığına görə, təbii olaraq daha ucuzdur.
Əməyin qiyməti isə əksinə olaraq İngiltərədə Şotlandiyadakına baxanda
daha yüksəkdir. Deməli, Birləşmiş Krallığın bu bölgəsində yoxsul işçilər
uşaqlarını dolandıra bildiklərinə görə, ətrafları bolluq içindədir. Şotland
xalq təbəqəsinin qidası, İngiltərədəki eyni təbəqədən olan qonşuların
qidasından təbii çox yavandır. Bu qidanın ən böyük, ən yaxşı hissəsini,
həqiqətdə yulaf qırması təmin etməkdədir. Amma onların dolanışıq
tərzindəki bu fərq əməkhaqları arasındakı fərqin səbəbi deyil, məhz
nəticəsidir. Halbuki, yanlış bir izahla, bunun çoxunun bir səbəb olaraq
göstərildiyini eşitmişəm. Bir insanın arabası var deyə zəngin, qonşusu
piyada olduğu üçün yoxsul hesab edilə bilməz. Amma biri zəngin
olduğundan arabası var, o biri isə yoxsul olduğu üçün piyada gedər.
Ötən yüz il içərisində illəri topladıqda Birləşmiş Krallığın hər iki
bölgəsində ildən-ilə taxıl bu yüz ildə olduğundan bahalı idi. Bu, indiki
halda ağıla sığacaq heç bir şübhəyə yer qoymayacağı bir reallıqdır. Imkan
varsa onun Şotlandiya üçün isbatı İngiltərə üçün olduğundan daha qətidir.
Şotlandiyanın hər yerində bunu, müxtəlif taxıl növləri üzərində bazarların
vəziyyətinə görə and içilərək edilmiş illik qiymətləndirmələr olan rəsmi
bələdiyyə qiymətləri təsdiq edir. Belə bir dəqiq isbatı dəstəkləmək üçün
tamamlayıcı bir dəlil lazımsa Fransada, bəlkə Avropanın bir çox digər
yerlərində vəziyyətin yenə belə olduğunu göstərərəm. Fransa üçün açıqaşkar nümunə vardır. Hərçənd, Birləşmiş Krallığın hər iki bölgəsində
taxılın qiymətinin keçən əsrdə, bu əsrdəkindən bir az bahalı olduğu
şübhəsizdir, amma əməyin də daha ucuz olduğu bir o qədər şübhəsizdir.
Elə isə yoxsul işçilər o zaman uşaq yetişdirə bildiklərinə görə, indi
tamamilə bolluq içində olmaları lazımdır. Keçən əsrdə sıravi əməyin ən
sıx qarşılaşan gündəlik işi, Şotlandiyanın bir çox yerində yazda altı, qışda
isə beş penni idi. Təxminən eyni qiymət olan həftədə üç şillinq,
Şotlandiya dağları ilə Qərb adalarında bu gün də ödənilməkdədir.
Şotlandiya çöllərinin əksər hissəsində sıravi əməyin ən çox rast gəlinən
ödənişi indi gündə səkkiz pennidir. Bəlkə bu qonşuluq səbəbindən,
Edinburq ətraflarında İngiltərəyə həmsərhəd olan qraflıqlarda: Qlazqo,
Ayer-Şires, Karon və s. ətrafları kimi, əməyə olan tələbin son zamanlarda
çox artdığı az sayda başqa yerlərdə on pennidir. İngiltərədə əkinçilik,
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fabrikçilik və ticarətdəki inkişaflar Şotlandiyadan çox əvvəl başlamışdır.
Əməyə olan tələb səbəbindən əməyin qiymətinin bu inkişaflarda istəristəməz artması lazımdır. Bu səbəbdən, istər keçən əsrdə, istərsə də bu
əsrdə əməkhaqları İngiltərədə, Şotlandiyada olduğundan daha yüksəkdir.
Orada müxtəlif yerlərdə ödənən ödənişlər çox dəyişdiyi üçün, nə qədər
olduğunu qabaqcadan söyləmək çətindir, amma o zamandan bəri bu
ödənişlər çox yüksəlmişdir. 1640-cı ildə bir zabitin aldığı məvacib, indiki
kimi səkkiz penni idi. İlk baxışdan bu məvacib zabitlərin çoxluq içindən
yığıldığı xalq təbəqəsinin, yəni sıravi işçilərin orta əməkhaqlarına görə
nizamlanması lazımdır. II Çarles zamanında qələmi ələ alan ədliyyə naziri
Hales tərəfindən, ata, ana iki iş görə bilir və iki iş görə bilməyən uşaqdan
ibarət olan, altınəfərlik bir işçi ailəsi üçün tələb olunan xərc həftədə on
şillinq, yaxud ildə iyirmi altı funt olaraq hesab edilmişdir. Əməkləri ilə
qazana bilməzlərsə, onların bunu ya dilənərək, ya oğurluq edərək
tamamlamaları lazım olduğunu özündə ehtiva edir. Onun özünün bu
məsələni çox diqqətlə araşdırıldığı aydın olur. Siyasi sahədəki bacarıqlılığını Dr. Davenantın çox təriflədiyi Kral Qreqori, 1688-ci ildə işçilərlə
çöldəki işçilərin orta gəlirinin üst-üstə üç adamdan meydana gəldiyini
hesab edən hər ailəyə, ildə on beş funt olaraq hesab etmişdir. Məhz arada
fərqin olduğu görünməklə yanaşı, əsas yanaşmadan onun hesabı hakim
Halesinkinə az qala uyğun gəlirdi. O da, o biri də bu ailələrin həftəlik
xərcini təxminən adambaşına iyirmi penni olaraq hesablayır. O vaxtdan
bəri bu ailələrin pul gəliri ilə xərci bəzi yerlərdə daha çox, bəzilərində isə
daha az olmaqla Krallıq ölkəsinin çox yerində artmışdır. Amma, bəlkə,
heç bir yerdə, həddindən artıq bəzi hesablarda xalqa son zamanlarda
təqdim edildiyi kimi artmış deyildir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heç
bir yerdə əməyin qiyməti tam olaraq dəyərləndirilə bilməz; çünki bir çox
hallarda, eyni yerdə eyni növ əmək üçün yalnız işçilərin müxtəlif
qabiliyyətlərinə görə deyil, müdirin yumşaqlığına və sərtliyinə görə də
müxtəlif əvəzlər ödənilir. Ödənişlərin qanunla nizama salınmadığı yerdə
təyinetmə iddiasında olan ödəniş, ən alışılmış olan ödənişdir. Çoxluq
cəsarət etməklə yanaşı, qanuni ödənişlər heç bir zaman əlverişli şəkildə
yoluna qoya bilmədiyi təcrübə ilə həyata keçirilmişdir. Əməyin real
mükafatı, yəni işçiyə çatdıra bildiyi həyat üçün lazımlı və əlverişli
maddələrin real miqdarı, bu əsr müddətində əməyin pul ilə ödənən
əvəzinə nisbətdə bir qədər artmışdır. Taxıl bir qədər ucuzlaşdıqdan sonra,
tutumlu və çalışqan yoxsulların xoşagələn, bədənə fayda verən yemək
növləri çıxardıqları, bir çox başqa şeylər çox ucuzlaşmışdır. Məsələn, bu
gün kartof ölkənin bir çox yerində otuz, qırx il əvvəlkinin yarı qiymətinə
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belə deyil. Turp, yerkökü, kələm kimi yetişdirilməsində ta qədimdən bel
istifadə edilərkən, bu gün əksəriyyət şum istifadə edilən məhsullar üçün
də eyni şey deyilə bilər. Hər cür bağça məhsulları da çox ucuzlaşmışdır.
Keçən əsrdə Böyük Britanyada becərilən almanın, hətta soğanın çoxu
Flandersdən gətirilərdi. Kobud kətan bezi ilə yunlu parça sənayesindəki
böyük irəliləmələr işçilərə daha ucuz, daha yaxşı geyim təmin
etməkdədir. Ağır metal fabriklərindəki inkişaf daha ucuz, daha yaxşı
sənət alətləri; ayrıca, zövq oxşayıb rahatlığı təmin edən ev əşyası
hazırlamaqdadır. Daha çox üzərinə qoyulan rüsumdan irəli gələrək soğan,
duz, pivə, dəri, ihtımar görmüş içkilər həqiqətən çox bahalaşmışdır.
Amma yoxsul işçilərin bunlardan istehlak etmək ehtiyacı o qədər kiçikdir
ki, bunların qiymətindəki artım, digər başqa şeylərin qiymətindəki
azalmanı aradan qaldıra bilməz. Yoxsulluq1 xalqın ən aşağı təbəqələrinə
qədər yayılır. Yoxsul işçilərin qədimdən özlərinə əlverişli olan yemək,
geyim və sığınacaqla artıq könülləri xoş olmur, deyə hər kəsin
şikayətlənməsi, əməyin yalnız pul olaraq ödənən qarşılığının deyil, real
mükafatının da artmış olduğuna bizi inandıra bilər.
Xalqın aşağı təbəqələrinin vəziyyətindəki bu düzəlmə, cəmiyyət
üçün bir faydadırmı? Yoxsa qorxumu sayılmalıdır? İlk baxışda bunun
cavabı çox sadə görünür. Hər böyük siyasi birliyin ən böyük hissəsini
müxtəlif xidmətçilər, işçilər təşkil edir. Böyük hissəsinin alın yazısını
düzəldən şey isə hamı üçün, heç də qorxu sayıla bilməz. Üzvlərinin bir
çoxu yoxsul və səfil olan bir cəmiyyət , əlbəttə, xoşbəxt ola bilməz. Sonra
xalq birliyinin hamısını bəsləyib geydirənlərin və saxlayanların, əməklərinin məhsulu üzərində özlərini olduqca yaxşı bəsləyib, geydirəcək və
saxlayacaq qədər payların olması yalnız ədalət gərəyidir.
Yoxsulluq evlənməyə, şübhəsiz, maneə olur; amma hər zaman
üçün maneə ola bilməz. Hətta münasibətlərin yaranmasında faydalıdır.
Yarıac, yarıtox bir dağlı qadın, bir çox hallarda iyirmidən çox uşaq doğar.
Halbuki, nazlı, incə bir xanım, bir çox hallarda heç bir uşaq həyata
gətirməz. Ümumiyyətl, iki-üç doğumda hər şeyi istehlak edər. Nəzakətli
xanımlarda tez-tez görünən sonsuzluq halı yerində olmayan qadınlarda
çox seyrəkdir. Yoxsulluq incə cinsin nümayəndələrində məmnunluq
arzusunu şövqləndirərkən, ehtimal ki, münasibətlərin gücünü hər vaxt
taqətdən salır, bir çox hallarda tamamilə qurudur.
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Münasibətlərin yaranmasına mane olmaqla birlikdə, yoxsulluq
uşaqların böyüməsi üçün əlverişli olmaz.
İncə bitki meydana gələr. Ancaq belə soyuq torpaqda, elə sərt bir
iqlimdədir ki, çox keçmədən solub quruyar. Çox eşitmişəm ki, Şotlandiya
dağlarında iyirmi uşağı olmuş bir ananın əlində balalarından iki balasının
belə sağ qalmadığı adi bir hala çevrilib. Təcrübəsi çox olan bir çox zabit
alaylarında doğulmuş əsgər uşaqlarından deyil əsgər; təbil çalan və
xidmətçi belə ala bilmədiklərini söyləyərək məni inandırmışlar. Bununla
belə, məhz heç bir yerdə, çox sayda gözəl uşağa rast gəlinə bilməz. Aydın
olan, bunların içində çox azı 13-14 yaşında nail olur. Bəzi yerlərdə
doğulan uşaqların yarısı dörd yaşına çatmadan, bir başqa yerlərdə yeddi
yaşına, bir çoxlarında doqquz və ya on yaşına çatmadan ölər. Amma hər
yerdə, bu böyük ölüm nisbətinə ən çox, onlara daha yaxşı vəziyyətdəkilər
kimi baxmağa gücü çatmayan xalq təbəqəsi arasındakı uşaqlarda rast
gəlinər. Bunların evlilikləri, nəzakətli dəstəsindəkindən, ümumiyyətlə,
daha məhsuldar olsa da, uşaqlarının az bir hissəsi yetkin yaşa çatmaqdadır. Kimsəsiz uşaqlara ayrılmış xəstəxanalarda və məhəllə xeyriyyə
təşkilatları tərəfindən böyüdülən uşaqlar arasında ölüm, xalq təbəqəsi
uşaqları arasındakından da çoxdur.
Bütün heyvan növləri təbii bəslənmə vasitələri nisbətində çoxalar.
Heç bir heyvan növü bundan kənar, başqa yolla çoxala bilməz. Amma
mədəni cəmiyyətdə yemək qıtlığı, aşağı təbəqələrdəki insanların çoxalmasına sədd çəkə bilər. Bunu da, ancaq o şəxslərin məhsuldar evliliklərindən törəyən uşaqların böyük bir hissəsini aradan qaldıraraq edər.
Əməyinin yetərincə mükafatlandırılması ana və ataların uşaqlarına
daha yaxşı baxmalarını, beləliklə, daha çox uşaq yetişdirmələrini
mümkün edərək, bu sərhədləri aradan qaldırar. Bunu istər-istəməz.
Imkanla və əməyə olan tələbin tələb etdiyi nisbətdə etdiyini qeyd etmək
də yerinə düşər. Bu tələb artırsa, əməyin mükafatı evlənməyi və işçilərin
çoxalmasını elə şövqləndirməlidir ki, bu davamlı artan tələbi, yenə
davamlı artmaqda olan bir əhali ilə qarşılaya bilsin. Bir zaman bu mükafat
bu məqsəd üçün tələb olunandan az olsa, qol gücü çatışmazlığı çox
keçmədən onu artırar. Yenə zaman gəlib mükafat gərəyindən çox olsa,
işçilərin həddindən artıq çoxalması, çox keçmədən ödənişləri lazım olan
səviyyəyə çatdırar. Bu hallardan birində, bazar əməkdən elə məhrum
olacaq, digərində belə əməklə dolub-daşacaqdır ki, az sonra onun
qiymətini, cəmiyyət şərtlərinin olduğu dərəcəyə geri gəlməyə məcbur
edəcəkdir. Bu şəkildə hər hansı bir əmtəə üçün olan bəzi insana qarşı olan
tələb də, insan istehsalını qaçılmaz şəkildə yoluna qoyar. Çox asta
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irəliləyirsə bunu sürətləndirər; çox sürətli olduğu zaman dayandırar.
Dünyanın müxtəlif məmləkətlərinin hamısında, Şimali Amerikada,
Avropada, Çində doğum vəziyyətini yoluna qoyub təyin edən, məhz bu
tələbdir. Bu, ölkələrdən birincisində istehsalı tez inkişaf edən vəziyyətə
gətirər; ikincisində isə yavaşladıb tədric edər; üçüncüsündə isə tamamilə
dayandırar.
Bir kölə müəlliminin kürəyindən, azad xidmətçi isə öz kisəsindən
köhnəlib tükənər deyərlər. Bununla yanaşı həqiqətdə sonuncunun köhnəlib tükənməsi, özünün kisəsində olduğu qədər müəlliminin də kürəyindədir. Cəmiyyətin artan, azalan və ya dayanan tələbinin vacibliyinə
görə, hər müxtəlif günəmuzdlara 1 , xidmətçilərə verilən əməkhaqları,
günəmuzd və xidmətçi dəstəsinin əsaslı davam etməsini mümkün edəcək
qədər olmalıdır. Hərçənd, sərbəst bir xidmətçinin istifadə edib tükənməsi
də, yenə ustasının kisəsindədir amma bu, ümumiyyətlə, ona köləninkindən ucuz başa gələr. Kölənin (belə demək mümkünsə) köhnəlib
tükənməsini aradan qaldırıb təmir etməyə istiqamətlənən pul vəsaitləri,
bir çoxları laqeyd bir usta və ya nizamsız bir idarəçi əliylə idarə olunar.
Müstəqil adama gəlincə isə, eyni işi görəcək pul vəsaitlərini müstəqil
şəxsin özü idarə edər. Ümumi olaraq, birincinin idarə edilməsində üstün
olan bir nizamsızlıq özünü göstərər. Yenə, təbii ki, digərinin idarəsinə,
kasıbın çox möhkəm, çoxtutumlu diqqəti qarışar. Bu şəkildə ayrı-ayrı
idarə olunduqda, eyni məqsədin reallaşdırılması, çox müxtəlif dərəcələrdə
xərcləri zəruri etməsi lazımdır. Bundan ötrü, elə hesab edirəm ki, azad
insanların etdiyi işin gec-tez, kölələrin etdiyindən ucuz başa gəldiyini
bütün dövrlərdəki, bütün xalqlardakı təcrübələr göstərməkdədir. Alışılmış
əməkhaqlarının çox yüksək olduğu Boston, Nyu-York və Filadelfiyada da
belə olduğu aydın olur.
Deməli, əməyin yetərincə qiymətləndirilməsi artan sərvətin
nəticəsi olduğu kimi, əhali artımının da səbəbidir. Buna görə narazıçılığı
bildirmək, xalqdakı ən böyük rifahın qaçılmaz nəticəsindən və səbəbindən
şikayətlənməkdir.
Bəlkə onu da qeyd etmək yerinə düşər: böyük xalq cəmiyyətini
meydana gətirən yoxsul işçilərin vəziyyətinin, həqiqətdə cəmiyyətin
zənginlik baxımından dörd tərəfi də tərəqqi ilə deyil, çox sərvət əldə
edərək irəliləməkdə olmaqla inkişaf edəcək vəziyyətində, ən xoşbəxt, ən
rahat olduğu aydınlaşır. Dayanan vəziyyətdə çətinlik içində, geri gedən
vəziyyətdə isə çox çətindir. İnkişaf edən vəziyyət, real halda, cəmiyyətin
1
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müxtəlif təbəqələrinin hamısı üçün, üz güldürən, stabil vəziyyətdir. Yerində sayma, yorğunluq, geriləmə isə əldən düşmək deməkdir.
Əməyin yetərincə qiymətləndirilməsi mübahisələrin yaranmasını
azaltdığı kimi, xalq təbəqəsinin işini də artırar. Əməkhaqları işi stimullaşdırır. İnsanın bütün digər yaxşı xasiyyətləri kimi, bu da göstərilən
təşviq nisbətində mükəmməlləşər. Öz qeydinə kifayət qədər qaldıqda
işçinin fiziki gücü çoxalar. Vəziyyətini düzəldib, ömrünü, bəlkə rahat
şəkildə, bolluq içində sona çatdıraram deyə bəslədiyi şirin ümid, onu bu
gücü son dərəcəsinə kimi gərginliyə şövqləndirər. Necə ki, işçilərin
qeydində çalışqan və cəld olanların, əməkhaqlarının aşağı olduğu yerdə
görərik. Məsələn, bunlara, Şotlandiyadan çox İngiltərədə, uzaq əyalətdən
çox böyük şəhər ətraflarında rast gəlinər. Həqiqətdə, bəzi işçilər özlərini
bütün bir həftə dolandıra biləcək olan pulu dörd gündə qazandılarsa, qalan
üç günü boş keçirərlər. Amma bir çoxları heç də belə deyil. Əksinə, hər
hansı əmtəə vahidinə görə yetərincə ödəniş aldılarsa, işçilər, çox çalışıb
bir neçə il ərzində dərhal sağlamlıqlarını və bədənə zədələmə yolunu
tutarlar. Londonda və bəzi başqa yerlərdə bir dülgərin tam fiziki gücünü
səkkiz ildən çox qoruması gözlənilməz. İşçilərin məhsul vahidinə görə
əməkhaqqı aldıqları bir çox digər sənətdə az-çox belədir. Əməkhaqlarının
alışılmış dərəcəsindən çox olduğu yerlərdə işçi qüvvəsi belə bu şəkildədir.
Dərhal bütün biznesmenlər mütəxəssisi olduqları işdə var gücü ilə
işləməkdən irəli gələn, o sənətə xas bir xətərə məruzdur. Məşhur bir
italyan həkimi olan Ramuzzini bu kimi dərdlər və problemlər haqqında
kitab yazmışdır. Əsgərlərə aramızdakı ən çalışqan şəxslər gözü ilə
baxmarıq. Lakin əsgərlər kimi bu cür işlərdə işlədilib, məhsul vahidinə
görə real ödəniş aldıqları, ödənilən ödəniş dərəcəsinə görə, müəyyən
birgünlük işdən çox qazanmalarına icazə verilməməsi üçün zabitləri, bir
çox hallarda iş sahibinə şərt qoymaq məcburiyyətində qalmışdır. Bu şərt
irəli sürülənə qədər, bir-birini ötüb çox qazanmaq arzusu, bir çox hallarda,
onları çox işləyib həddindən artıq əmək sərfilə sağlamlıqları ilə kobud
rəftar etməyə vadar edirdi. Çoxluq üzərində qışqırıq-haray salıb bu qədər
şikayətlənən, həftənin geri qalan üç günündəki işsizliyin həqiqi səbəbi,
dörd gün özünü məcbur edərək çalışqan olmaqdır. Üst-üstə günlərlə
davam edən ağır bir beyin və ya fiziki işdən sonra çox insanda böyük bir
boşalma arzusu meydana çıxar. Bu istək məcburi şəkildə və şiddətli bir
zərurətlə qarşısı alınmasza, dərhal dözüləcək kimi deyil. Bu, bəzən yalnız
istirahət etməklə, bəzən zövq və əyləncəylə dəyişməyi istəyən təbiətin
xəbərdarlığıdır. Buna qulaq asılmazsa nəticələri əksəriyyət üçün təhlükəli,
bəzən öldürücü olar. Dərhal hər vaxt gec-tez o sənətə xas olan şikəstlik
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meydana çıxarar. Sənətkarlar, həmişə məntiqin və insanlığın əmrlərini
dinləsələr, işçilərin çoxunda əmək sərfini artırmaq yox, bəzən yüngülləşdirmək ehtiyacını görərlər. Hesab edirəm ki, hər cür peşəyə, davamlı
olaraq iş görə biləcək həcmdə mülayim işləyən bir şəxsin, sağlamlığını
uzun müddət qoruduqdan sonra, ilboyunca ən çox iş ortalığa çıxardığı da
açıq şəkildə bəlli olacaq.
Ucuzluq illərində işçilərin, ümumiyyətlə, daha tənbəl olduqları,
bahalıq illərində isə adi dövrdəkindən daha çalışqan olduqları iddia
edilmişdir. Onun üçün də bol yeyib-içmənin onların işini boşaltdığı, dar
dolanışığın isə sürətləndirdiyi nəticəsinə gəlinmişdir.
Normal halda olandan bir qədər çox bolluğun bəzi işçiləri
tənbəlləşdirməsi şübhəsizdir. Ancaq bunun onların çoxuna bu şəkildə təsir
etdiyi, yaxud insanların, ümumiyyətlə, pis qida ilə təmin olunduqda, yaxşı
yeyib-içərkən, kefli olduqları zaman tez-tez xəstələndiklərində sağlam
olduqları zamankındən yaxşı çalışa biləcəkləri çox ehtimal olunmaz. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, bahaçılıq illəri, ümumiyyətlə, xalq təbəqəsi
üçün xəstəlik və ölüm illəridir. Bu isə onların əmək məhsulunu
azaltmaqdan geri qalmaz.
Bolluq illərində xidmətçilər bir çox hallarda ustalarını və müəllimlərini buraxıb, dolanışıqları üçün öz işləri ilə qazana bildiklərinə bel
bağlarlar. Amma bu yemək-içməyin ucuzluğu, xidmətçi tutmağa ayrılmış
pul vəsaitlərini artırdığından, sənətkarları, hələ fermerləri daha çox işçi
istifadə etmək məqsədilə stimullaşdırar. Bu vəziyyətlərdə fermerlər taxıl
ehtiyatlarını bazarda aşağı qiymətə satmaqdansa, bir neçə işçi tutmanın
daha qazanclı olacağını ümid edirlər. Tələbi qarşılamağa istəkli olanların
sayı azalarkən, xidmətçilərə qarşı olan tələb artır. Deməli, əməyin
qiymətlisi daha ucuz illərdə bir neçə dəfə yüksəlir.
Qıtlıq illərində dolanışığın çətinliyi və qərarsızlığı səbəbindən
bütün bu kimi şəxslər yenidən xidmətə dönməyə can atar. Amma yemək
və içkinin yüksək qiyməti xidmətçi tutmağa ayrılmış pul vəsaitlərini
azaltdığından, baqqaliyyə sahiblərini əllərində olanları artırmaqdan çox
azaltmağa sövq edər. Sonra bahalı illərdə azad, yoxsul işçilər istifadə
etdikləri kiçik mülkiyyətini bir çox hallarda istehlak edərək, dolanmaq
üçün günəmuzd olmaq məcburiyyətində qalarlar. İş axtaranlar asan
şəkildə iş tapa bilənlərdən çoxdur. Bunlardan çoxu işi adi olandan aşağı
şərtlərilə qəbul etməyə hazırdır. Bu şəkildə xidmətçilərin də,
günəmuzdların da əməkhaqqı bahaçılıq illərində bir neçə dəfə azalar.
Bununla belə, hər müxtəlif baqqaliyyə sahibi, xidmətçiləri ilə daha
əlverişli bazarlığı ucuz illərdən daha çox bahalı illərdə edər; onları
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ucuzluq illərində deyil bahalıq illərində daha təvazökar, daha möhtac
şəkildə taparlar. Təbii ki, o səbəbdən bu bahalı illəri əmək üçün daha
əlverişli deyə toxumazlar. Rəhbər təbəqənin ən böyüklərindən ikisi olan
mülkiyyətçilərlə fermerlərin bahaçılıq illərini xoşlamalarının bir başqa
səbəbi də vardır. Birinin rentası, digərinin qazancı yemək-içmək qiymətlərinə çox bağlıdır. Bununla belə, insanların, ümumiyyətlə, özləri
üçün işləyərkən, başqaları üçün çalışdıqlarından az işlədiklərini sanmaq
qədər yersiz bir şey olmaz. Çox halda müstəqil yoxsul bir işçi, əmtəə
istehsalına görə işləyən bir günəmuzd işçidən çalışqan olar. Birincisi,
işinin bütün məhsulundan faydalanarkən, digəri bunu rəhbəri ilə bölüşər.
Böyük fabriklərdə çox zaman digərinin əxlaqını pozan pis yoldaşların
başqalarını başdan çıxarması gözlənilə bilər. Bu ehtimal başlı-başına müstəqil olan şəxs üçün azdır. Müstəqil işçidəki üstünlük, az-çox iş görsün,
ödənişləri və dolanacağı həmişə eyni olan aylığına və illiyinə kirayəyə
götürülmüş xidmətçilərdə olduğundan çox olması gözlənilər. Ucuzluq
illəri, hər müxtəlif günəmuzd işləyən xidmətçilərlə müqayisədə müstəqil
işçilərin sayını artırmağa, bahalıq illəri isə bunu azaltmağa səbəb olar.
Çox məlumatlı və görkəmli fransız yazıçısı Bay Messance, yoxsulların, ucuzluq illərində bahalıçılıq illərindəkindən çox iş gördüklərini,
bir-birindən fərqli zamanlarda üç müxtəlif sənaye sahəsində: Elbeufda
işlədilən bir yun parça fabrikində və ikisi də Rouen ətrafını əhatə edən bir
kətan bezi sənayesi ilə ipək sənayesində edilən məhsulların miqdar və
dəyərini müqayisə edərək göstərməyə çalışmışdır. Özünün, dövlət dairələrindəki qeydlərdən çəkmiş olduğu hesabdan aydın olduğuna görə, bu üç
sənaye sahəsinin hər üçündə istehsal edilən əmtəənin miqdarı ilə dəyəri,
ümumi olaraq bahaçılıq illərində deyil ucuzluq illərində çoxdur. Həmişə
də ucuzluq illərində çox, bahalıçılıq illərində az olmuşdur. Bunların üçünün də yerində sayan sənaye olduğu, yəni, səmərəliliyi ildən-ilə bir qədər
dəyişməklə yanaşı, bütövlükdə nə irəli, nə də geri getdikləri aydın olur.
Şotlandiyadakı kətan bezi sənayesi ilə York Qraflığının qərb bölgəsindəki mahud sənayesi, bir qədər dəyişikliklərlə də olsa, ümumiyyətlə,
həm miqdar, həm dəyər tərəfindən səmərəsi artan və inkişaf edən
sənayedir. Bununla yanaşı, illik məhsul qiymətlərini araşdırdıqda sənayedəki dəyişikliyin mövsüm bahalılığı və ya ucuzluğu ilə elə də
nəzərəçarpacaq bir əlaqənin olduğunu görmədim. Böyük bir qıtlıq ili olan
1740-cı ildə həqiqətən, hər iki sənayenin çox geriyə getdiyi aydın olur.
Ancaq bir başqa qıtlıq ili olan 1756-cı ildə Şotlandiya sənayesi hər zaman
irəli getmişdir. Reallıqda, Yorkshire sənayesi haldan düşmüş, 1766-cı ildə
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Amerika Möhür 1 Qanunu qaldırılana qədər səmərəliliyi 1755-cı il
səviyyəsinə yüksəlməmişdir. Həmin və ondan sonrakı il əvvəlkindən heç
görülməyəcək dərəcədə artmış, o vaxtdan bəri də inkişaf etməkdir.
Bütün böyük sənayenin uzaq yerlərdəki satış üçün məhsulu,
hazırlandığı yerin mövsümi bahalıq və ya ucuzluğundan çox, mütləq istehlak edildiyi ölkələrdəki tələbə təsir edən şərtlərə bağlı qalması lazımdır. Onsuz da, ehtimal ki, ucuzluq illərində edilmiş olan fövqəladə işin
çoxu, rəsmi sənaye qeydlərinə heç daxil edilməz. Ustalarından ayrılan kişi
xidmətçilər müstəqil işçi olarlar. Qadınlar ana-atalarının yanına qayıdıb,
əksəriyyət özləri və ailələri üçün geyim hazırlamaq məqsədilə iplik
bükərlər. Müstəqil işçilər belə hər zaman xalqa satmaq üçün işləməzlər.
Bəzi qonşuları, bunları ailənin işinə yarayacaq sənayedə istismar edərlər.
Onun üçün bunların əməyinin məhsulu siyahıyaalma bəzən böyük təntənə
ilə nəşr olunan bu cəmiyyət sənədlərində çox vaxt nəzərə çarpmaz.
Tacirlərimizlə fabrikçilərimiz bir çox hallarda ən böyük imperatorluqların
yüksəlişini və ya çöküşünü onlarla elan etməyə cəhd edərlər.
Əməyin dəyərindəki dəyişikliklər qida və içkinin qiymətindəki
dəyişikliklərlə hər vaxt uyğun gəlməkdən başqa, əksəriyyət bunun tam
əksinədir. Amma buna baxmayaraq, qida və içkinin qiymətinin əməyin
qiyməti üzərində təsiri olmadığını hesab etməməliyik. Əməyin pul
şəklində ödənilən qarşılığı istər-istəməz iki şərtə görə, yəni əməyə qarşı
olan tələbilə həyat üçün lazımlı və əlverişli maddələrin qiymətinə görə
təşkil edilər. İşçiyə verilməsi lazım olan həyat üçün lazımlı və əlverişli
maddələrin miqdarını; artan, stabil və ya azalan olmasına, yaxud artan,
stabil və ya azalan bir nüfuza ehtiyacı olduğuna görə əməyə qarşı olan
tələbi təyin edər. Əməyin pul ilə ödənən əvəzi də, bu miqdarı satın almaq
üçün lazım olan pulla müəyyən olunar. Deməli, qida və içki qiymətinin
aşağı olduğu yerdə əməyin pul ilə ifadə edilən dəyəri bəzən yüksək
olmaqla yanaşı tələb eyni qaldıqda, qida və içkinin qiyməti yüksəkdirsə,
əməyin dəyəri daha da yüksək olacaq.
Əməyə olan tələb qəflətən ortaya çıxan fövqəladə bolluq illərində artıb,
birdən-birə gələn fövqəladə qıtlıq illərində azaldığı üçün, əməyin pul ilə ifadə
edilən qarşılığı, bəzən bunların birində yüksəlib, o birində azalır.
Qəflətən meydana gələn fövqəladə bir bolluq ilində, əməkdən
istifadə edən rəhbərlərin çoxunun əlində bir il əvvəl istifadə ediləndən çox
xidmətçi adam tutub işlətməyə kifayət edəcək pul vəsaiti olar. Bu fövqəladə ədədi tapmaq isə, hər zaman asan olmaz. Beləcə, çox işçi istəyən
1
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sənətkarlar, bunları əldə edə bilmək üçün bir-birləri ilə açıq rəqabət
yarışına gedərlər. Bu, bəzən işçi əməyinin real əvəzini də, pul olaraq
verilən qarşılığını da yüksəldər.
Qəflətən yaranan fövqəladə bir qıtlıq ilində, bunun tam tərsi olar. O
zaman işçi işlətmək üçün ayrılan pul resursları, bir il əvvəlkindən az olur.
Bir çox insanlar işindən xaric olunarlar. İş tapmaq üçün onlar, bir-birləri
ilə açıq şəkildə mübarizəyə girərlər. Bu da bəzən, əməyin həm real
dəyərini pulla ifadə edilən qiymətini aşağı endirər. Görünməyən bir qıtlıq
ili olan 1740-cı ildə, bir çox insanlar yalnız qida əldə etmək üçün
işləməyə razı olmuşdular. Bunun ardınca gələn bolluq illərində, işçi və
xidmətçi tapmaq çətinləşdi.
Bahalı bir ilin qıtlığı əməyə qarşı tələbi azaltdığından, əmək əvəzini
azalmağa səbəb olduğu kimi, ərzaq və içkinin bahalılığı, bu qiymətin
yüksəlməsinə səbəb olar. Bunun əksinə; bir ucuzluq ilindəki bolluq isə,
bu tələbi çoxaltmaqla, əməyin qiymətini yüksəltməyə; qida və içkinin
ucuzluğu isə, bu əvəzi azalmağa səbəb olar. Əmtəənin qiymətlərinin hər
zamankı dəyişmələrində, bu bir-birinə zidd iki səbəb bir-birinin təsirini
aradan qaldıracaq kimidir. Əmək ödənişlərinin, hər yerdə, qida və içki
qiymətindən çox daha davamlı olmasının səbəblərinin biri də bəlkə budur.
Əməkhaqlarındakı artım qiymətin ödənişə çevrilən hissəsini artıraraq,
bir çox əmtəənin qiymətini, sözsüz artırar. Bu əmtəələrin həm daxildəki, həm
də xaricdəki istifadəsinin də o nisbətdə azalmasına səbəb olar. Bununla belə,
əməkhaqqını yüksəldən eyni səbəb, yəni mülkiyyətin artımı əmək məhsuldarlığının artırılmasına, daha az əməyin daha çox iş görməsinə səbəb olar.
Çox işçi istismar edən mülkiyyət sahibi öz mənfəətinə görə, tamamilə, bunların əlindən gəlincə çox işləmələrini mümkün edəcək və məqsədəuyğun bir vəzifə sahibi və əmək bölgüsü qurmağa çalışacaq. Eyni səbəbdən işçilərə ya özünün, ya da onların düşünə biləcəyi ən yaxşı maşınları
verməyə cəhd göstərər. Filan iş evində 1 işçilər arasında olan şey, eyni
səbəblə böyük bir cəmiyyətdəki insanlar arasında baş vermiş olar. Nə qədər
çox olsalar, o qədər çox müxtəlif siniflərə, müxtəlif hissələrə ayrılarlar. Hər
birinin işini görmək üçün, ən əlverişli maşınları icad etmək üçün daha çox
çalışarlar. Belə olduğu təqdirdə, bunların kəşf edilməsi daha ehtimal olunar.
Bu məqsədlə, bütün bu inkişaflar nəticəsində bir çox əmtəələr əvvəl
olduğundan daha az bir əməklə hazırlanmağa başlayar ki, əməyin qiymətindəki artım, onun miqdarındakı azalma ilə qarşılanmış olar.
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IX F Ə S Ġ L
MÜLKĠYYƏTLƏ BAĞLI MƏNFƏƏT HAQQINDA
Mülkiyyətlə bağlı mənfəətin artıb azalması əməkhaqqının artıbazalması ilə eyni səbəbdən baş verir. Belə ki, o, cəmiyyətin zənginliyinin
artan və azalan vəziyyəti ilə birbaşa bağlıdır. Ancaq bu səbəblər, onların
birində, digərində olduğundan başqa şəkildə öz təsirini göstərir.
Əməkhaqlarını artıran mülkiyyət artımı mənfəətin azalmasına səbəb
olur. Bir çox varlı tacirlərin mülkiyyəti hər növ ticarətə qoyulanda bunlar
arasındakı qarşılıqlı rəqabət, təbii şəkildə ticarətin mənfəətinin bir qədər
azalmasına səbəb olacaqdır. Eyni birlik və ya cəmiyyət içində icra edilən
müxtəlif növ ticarətdə buna oxşar bir mülkiyyətin çoxalması baş verdiyi
təqdirdə, eyni rəqabətin bunların hamısında eyni bir nəticəyə gətirib
çıxarmasını labüd edir.
Müəyyən bir yer və zaman çəçivəsində orta əməkhaqqınıın nə
olduğunu aydınlaşdırmağın asan bir iş olmadığı daha əvvəl aydın
olmuşdu. Bu halda belə əməkhaqlarının ən çox müşahidə olunanlarını
təyin edə bilərik. Lakin mülkiyyətdən əldə olunan mənfəətdə o, bu şəkildə
həyata keçirilmir. Mənfəət elə bir iqtisadi faktordur ki, müəyyən bir
ticarət sferası ilə məşğul olan hər hansı bir şəxsin özü, illik orta mənfəətin
nə qədər olduğunu heç vaxt sizə söyləməz. Bu, yalnız üzərində alış-veriş
etdiyi məhsulların qiymətindəki dəyişmədən təsirlənməklə bitmir.
Rəqibləri ilə münasibətlərin müştərilərinə yaxın olub-olmamasının quru
ya dəniz yolu ilə daşınarkən və ya hətta mağazalarda saxlanılarkən
məhsullara hər hansı bir şeyin olacağının təsiri altındadır. Deməli,
mənfəət yalnız ildən-ilə deyil, dərhal, hər an, gündən-günə də dəyişir.
Böyük bir ölkədə həyata keçirilən müxtəlif ticarət sahələrinin hamısının
orta mənfəətini təyin etmək üçün bacarıqlı olmaq lazımdır. Bu ya digər
şəkildə bunların qədimdən və ya uzaq çağlarda necə olacağı üzərində
mühakimədə olmaq isə tamamilə çətin olsa da lazımlıdır.
Amma mülkiyyətin orta mənfəəti indiki halda nədir?, qədim zamanlarda nə idi?; bunu bu və ya digər şəkildə qətiyyətlə təyin edə bilmək
qabiliyyətində olmasa da, pul faizinə baxaraq, bunlar haqqında müəyyən
bir fikir əldə edilə bilər. Pul istifadə etməklə təmin edilə bilən yerdə,
puldan faydalanmaq üçün, ümumiyyətlə, bir çox şeylərin xərclənməsi, az
məənfəət əldə edilən yerdə isə çoxluq, daha az veriləcəyi düstur olaraq
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qoyula bilər. Beləliklə, bir ölkədə faizin qəbul edilmiş dərəcəsi dəyişilincə, bununla birlikdə mülkiyyətin sadə mənfəətinin dəyişməsinə
uyğun olaraq, faizin artması digərlərində artmasına səbəb olacaqdır. Azalması isə əksinə. Bu halda faizin hərəkəti, bizə mənfəətin hərəkəti
haqqında müəyyən qədər anlayış verə bilər.
VIII Henrinin hakimiyyəti dövründə 10%-dən yuxarı faizin tətbiq
edilməsinə qadağa qoyuldu. Bundan əvvəl isə bəzən daha yüksək faiz
olduğu aydınlaşır. VI Edvardın dövründə dini qaydalara əsaslanaraq
hakimiyyətdə faizdən istifadəyə qadağa qoyulmuşdu. Amma bütün bu
qadağalar kimi, bunun da problemin həllinə töhfə olmadığı və sələmçilik
bəlasını azaltmaq əvəzinə daha da çoxaltmışdır. XIII Elizabetin
hökmdarlığı dövründə meydana gələn qanunların VIII fəsli VIII Henrinin
qadağalarını yenidən aradan götürmüşdür. Artıq J.Ceymsin hakimiyyəti
dövründə faiz dərəcəsi 10% olaraq qalmış, sonradan isə 8%-ə endirilmişdi. Sürgündən geri döndükdən sonra II Çarlzın yenidən taxta
keçməsindən1 bir qədər sonra 6%-ə, kraliça Annanın dövründə isə 12%-ə
çatdırılmışdır. Bütün bu kimi qadağaların çoxunun gözübağlı şəkildə
həyata keçirildiyi qeyd olunur. Bütün bu qadağalar faizin bazar
dərəcəsindən aşağı olmaqla, yaxud etibarlı şəxslərin borc götürdükləri
faiz dərəcəsini üstələməyərək onun ardınca getmişlər deməkdir. Kraliça
Anna dövründən bəri 5% olan bir nisbətin, bazar dərəcəsindən aşağı
olmaqdan çox yuxarı olduğu aydınlaşır. Keçən döyüşdən sonra hökumət
3% ilə, paytaxtdakı və krallıq ölkəsinin bir sıra digər ərazilərində etibarlı
şəxslər isə 3,5 – 4,5% ilə borc alırdılar.
VIII Henri dövründən bəri ölkənin zənginliyi və gəliri bir neçə dəfə
artaraq, inkişaf istiqamətində davamlı olaraq tədricən artmağa başlamışdır. Bu prosesin mahiyyəti sürətləndikcə daha da sürətli olmaq kimidir. Eyni dövr ərzində əməkhaqları artmışdır, ticarət sənayesinin müxtəlif sahələrinin çoxunda mülkiyyətdən əldə olunan mənfəət istiqamətində
azalmışdır.
Böyük bir şəhərdə hər hansı bir ticarət növünü icra edə bilmək üçün,
təbii olaraq, bir daşra kənddəkindən mülkiyyətə ehtiyac vardır. Şəhərdə
ticarətin hər sahəsində çalışan böyük mülkiyyət sahibləri ilə zəngin rəqiblərinin sayı, mənfəət nisbətini, təbii olaraq, yüksəkdə olduğu səviyyədən
azaltmış olur. Lakin əməkhaqları böyük bir şəhərdə, təbii ki, bir əyalətdən
yüksəkdir. Zənginləşməkdə olan bir şəhərdə böyük mülkiyyətə sahib
olanların çoxu istədikləri qədər işçi tapa bilməzlər. Bundan ötrü,
1
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tapdıqları qədər əldə etmələri üçün bir-birləri ilə açıq şəkildə artırmalara
gedirlər, bu da əməkhaqlarının yüksəlməsinə səbəb olur və mənfəəti
azaldır. Əyalətin müxtəlif yerlərindəki mülkiyyət sahiblərinin əhalinin hamısını çalışdırmağa bəs edəcək mülkiyyəti yoxdur. Belə olduğu təqdirdə,
onlar iş tapmaq məqsədilə bir-birlərinə qarşı qiymət mübarizəsi edərlər.
Bu isə ödəmələri aşağı endirib mənfəətin yüksəlməsinə səbəb olur.
Şotlandiyada qanuni faiz dərəcəsi İngiltərədəki ilə eyni olmaqla
yanaşı, bazardakı faiz oradakından yüksəkdir. Etibarı çox olanların belə
orada 5%-dən aşağı borc aldıqları mümkün deyil. Hətta özəl Edinburq
bankirləri belə, istəyə görə hamısı və ya bir qismi üzərindən ödəmədə
olması lazımi öhdəliklər üçün 4% ödəməkdədirlər. Londondakı özəl bank
sahibləri özlərinə qalan pullara faiz ödəməzlər. Şotlandiyada İngiltərədəkindən fərqli olaraq mülkiyyət ilə qurulmayan iş, demək olar ki,
yox səviyyəsindədir. Demək, bu orada mənfəətin hər zamankı faizinin
daha yüksək olmasını labüd edir. Şotlandiyada əməkhaqları ilk baxışdan
göründüyü kimi İngiltərədə olduğundan daha aşağıdır. Daha sonra ölkə
daha çox yoxsuldur, həm də daha iri yaşayış səviyyəsi istiqamətində
atdığı addımlar daha çətin və ağır hesab edilə bilər.
Bu yüz il içində Fransada faizin qanuni dərəcəsi hər dəfə bazar faizi
ilə təşkil edilmiş olmur1. 1720-ci ildə faiz iyirmidə bir pennidən əllidə bir
penniyə və ya 5%-dən 2%-ə endirilmişdir. 1724-ci ildə otuzda bir penniyə, yaxud 3,5%-ə qalxmışdır. 1725-ci ildə yenidən iyirmidə bir penniyə,
yaxud 5%-ə yüksəlmişdir. 1766-cı ildə Bay Leverti istiqaməti dövründə
bu göstərici 4%-ə endirilmişdir. Ondan sonra Teray adlı bir rahib bunu
5% -ə qaldırmışdır. Bu faiz endirmələrinin çoxunda əsas məqsəd dövlət
borcları faizinin endirilməsinə şərait yaratmaq idi. Bu məqsədə çatmaq
üçün müəyyən zaman tələb olunmuşdur. İndiki zamanda Fransa, bəlkə də,
İngiltərə qədər zəngin ölkə deyildir və Fransada qanunla təsbit olunan faiz
dərəcəsi, İngiltərədəkindən aşağı olsa da, bazar faiz dərəcəsi bütünlüklə
daha yüksək olmuşdur. Çünki başqa ölkələrdə olduğu kimi, yayınmaq
yolu ilə qanundan yaxa qurtarmaq üçün bir sıra zəmanətli yanaşma
mövcuddur. Hər iki ölkədə də ticarəti həyata keçirmiş ingilis tacirləri,
Fransadakı alış-verişdən əldə olunan mənfəətlərinin İngiltərədəkindən
yüksək olduğunu söyləyərək məni inandırmağa çalışmışlar. Əməkhaqları
və ödənişlər Fransada İngiltərədəkindən aşağıdır. Şotlandiyadan
İngiltərəyə keçdiyimizdə, iki ölkədəki xalqın geyim tərzi arasındakı fərq
1
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bunu yetərincə göstərə bilər. Fransaya gəldikdə, bu fərq daha da
böyükdür. Fransa, şübhəsiz, Şotlandiyadan zəngin ölkə olmaqla yanaşı,
həmçinin, çox sürətlə inkişaf edən ölkəyə oxşamır. Geriyə getməkdə olan
o ölkədə ortaq şəkildə xalqla bölüşülən bir fikir mövcuddur. Buna
baxmayaraq, Şotlandiyanı bu gün görən və 20-30 il bundan əvvəl görmüş
olan bir şəxsin belə bir düşüncədə olmasına heç bir zərurət yoxdur.
Диэяр тяряфдян, торпаг эенишлийиня, ящалисинин сайына эюря Щолландийа Инэилтяряйя нисбятян варлы бир юлкядир. Орада щюкумят 2% шяртиля,
хцсуси адамлар ися 3% иля боръ алырlar. Щолландийадакы ямякщаггынын
Инэилтярядякиндян йцксяк оlдуьу дейилир. Щолландларын щяр щансы бир
башга Авропа халгындан аз мянфяятля тиcарят етдикляри дя щамыйа
мялумдур. Бязи шяхсляр Щолландийа тиcарятинин зяифлядийини иддиа
едирляр. Тиcарятин голлары цчцн, бялкя дя, бу доьрудур. Амма бу
яламятляр бцтювлцкдя бир зяифлямя олмадыьыны эюстярир. Мянфяят азалаn
кими таcирляр тиcарят рисkinə эедир, дейиб шикайят етмяйя щазырдырлар.
Щалбуки, мянфяятин азалмасы тиcарятин инкишафы просесиндя щяддян чох
капиталын истифадя едилмясинин тябии нятиcясидир. Кечян мцщарибядя, инди
дя олдугcа чох щиссяни ялдя тутдуглары Франса тиcарят йолларынын
щамысыны юз ялляриндя ъямляшдирмишдиляр. Бу тиъарятдя франсыз вя инэилис
пулу олараг, сащиб олдуглары бюйцк сярвятин гырх милйон стерлинг
олдуьу дейилир. (Мян бунун олдугъа шиширдилмясиндян шцбщялянирям).
Фаиз дяряъяляри йцксяк олан юлкялярдя адамлара боръ верилян мябляь,
шцбщясиз, онлардакы капиталын юз ишляриндя ялверишли шякилдя истифадя
едилмяйяъяк сявиййядя артмыш олдуьуну эюстярир. Амма бу щаллар о
ишлярин азалмasını эюстярмир. Хцсуси бир адамын тиъарятдя зяиф
газандыьы о тиъарятя истифадя едя билмяйяъяйи гядяр чохалса беля, о
тиъарят йеня инкишаф едя биляр. Бюйцк бир халгын сярвяти дя беля йараныр.
Шимали Америкадакы, Гярби Щинд адаларындакы мцстямлякяляримиздя, щям ямякщаглары, щям дя пул кцтляси долайысыйла ямтяя сатышындан эялян мянфяят Инэилтярядякиндян йцксякдир. Диэяр мцстямлякялярдя фаизин щям легал дяряъяси, щям дя базар дяряъяси 6% иля 8%
арасындадыр. Бунунла бирликдя йени мцстямлякялярин хцсуси вязиййяти
бир йана бурахыларса, йцксяк ямякщаггы иля бюйцк эялирляр чох да бирбири иля уйьунлашан дейил. Диэяр юлкялярля мцгайисядя йени бир мцстямлякя, бир müddət торпаьынın эенишлийиня эюря сярвят ещтийатı
cəhətdən дарda məhsul ещтийатларынın böyüklüyünə görə də ящалисиnin sayı аз олур. Бунларын ялиндяки торпаглар, бу торпаглары якиббеъярмяйя йарайан истещсал васитяляриндян чохдур. Еля буна эюря дя
əлляриндя, овуъларында ня варса, йалныз ян мцнбит, ян ялверишли йердя
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оланларын, йяни дяниз сащиlляриня йахын, йахуд ялверишли чай вадилярiндя
йерляшян торпагларын якиб-беъярилмясиня сярф едилир. Бу кими торпаглар
ися чох вахт мящсулун майа дяйяриндян ашаьы гиймятя алыныр. Бу ъцр
торпагларын алыныб иъаряйя верилмясиндя истифадя едилян капиталын олдугъа чох бюйцк бир эялир эятирмяси, бюйцк бир фаиз юдянилмясинi тяляб едир.
Капиталын беля бир эялирли ишдя тезликля йыьылмасы, йени бир мцстямлякядя якинчийя ялиндяки ишчи сайыны эюзляниляндəн тез артыра билмяси
цчцн имкан йарадыр. Она эюря тапа билдийи ишчиляря олдугъа бол
ямякщаггы верир. Мцстямлякя инкишаф етдикъя капиталын эялири эет-эедя
азалыр. Ян мцнбит, ян йахшы ярази üzərindəkilərlə birlikdə ишьал едилдикдян сонра щям торпаг, щям дя йер бахымындан даща ашаьы мящсулдарлыьа малик олан торпагларын якиб-беъярилмясиндя даща аз эялир ялдя
едилир. Бу йолда сярф едилян ещтийатлар цчцн дя даща аз фaизля разылыг
ялдя едиля биляр. Еля бу сябябдян фаизин щям легал, щям дя базар
дяряъяси бу яср ярзиндя мцстямлякячиляримизин яксяриййятиндя щяддян
артыг ашаьы дцшмцшдцр. Sərvət, inkişaf əhali artdıqъa azalmışdır.
Ямякщаглары капиталдан эялян эялирлярля бирликдя ашаьы дцшмцр. Эялирлярин ня гядяр olursa-олсун инвестисийаnın артмасыйла ямяйя гаршы тяляб
чохалыр. Эялирляр азалдыгдан сонра мал йыьымы йалныз артмагла
галмайыб, щямчинин яввялkindən də сцрятля артыр. Çалышгaн адамларла
йанашы, инкишаf едян халгларда аз эялирля дя олса, бюйцк бир ещтийат
чохэялирли кичик бир ещтийатдан асан артыр. Мяшщур сюздцр: пул, пул
эятиряр. Бир аз газанынъа даща артыгламасыны газанмаьыныз асан олур.
Ясiл чятинлик бу азаъыг мябляьi газанмагдыр. Истещсал васитяляринин
чохалмасы иля ямяйин артмасы вя йа файдалы ямяйя гаршы тялябатын артмасы арасындакы ялагя даща юнъя бир аз изащ едилмишдир. Ирялидя истещсал
васитяляри йыьымыnı арашдыраркян, бу даща ятрафлы изащ еdиляъякdir.
Сцрятля инкишафда олан бир юлкядя беля йени бир торпаьын, йахуд,
бязи йени сянят сащяляринин мянимсянилмяси бязян капиталдан эялян
эялирляри, бунларла бирликдя пул кцтлясини артыра биляр. Бу мянимсянилян
шейлярдян адамбашына дцшян эялир йалныз ян чох эялир эятирян сащяляря
йюнялдилир. Башга сащяляря йатырылан капиталын бир гисми истяр-истямяз
даща эялирли сащяляря йюнялдилир.
Буна эюря дя, бцтцн бу кечмиш ишлярдяки рягабят яввялкиня нисбятян азалмаьа доьру йюнялир. Базар мцхтялиф ямтяя дясти иля йахшыъа
тяъщиз едиля билмир. Бу малларын гиймяти мцтляг аз-чох йцксялир,
онларын сатышы иля мяшьул оланлара даща чох мянфяят эятирир. Беляликля,
бу шяхсляр даща йцксяк фаизля боръ ала билярляр. Йалныз етибарлы шяхсляр
дейил, Лондонун кечмишдян 4 – 4,5 faizдян çox вермяйя адят етмяйян
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ян бюйцк ортаглыглардан бязиляри беля, keçmiş мцщарибя гуртаранда бир
мцддят яксяриййят 5 фaизля боръ алырды. Шимали Америка иля Гярби Щинд
aдаларында ялимизя кечянляр сайясиндя торпаьын вя тиъарятин чох
эенишлянмиш олмасы бунун сябябяни йетяринъя изащ едир. Ъямиййятин
ясас капиталында бир азалма олдуьуну дцшцнмяйя сябяб йохдур.
Яввялки капиталла щяйата кечириляъяк йени ишлярин бу дяряъядя артмасы,
рягабятин азлыьы сябябiндян эялирлярин артмасы лазым олан бязи тиъарят
голларынын бир чохунда истифадя едилян капиталын мигдарыnı азалтмышдыр.
Böyük Britaniyanın əsas kapitalının keçən мцщарибянин олдугъа
бюйцк мясряфляри ilə азалмадыьы дцшцнъясини məndə ойадан сябябляри
ирялидя шярщ етмяйя чалышаъаьам.
Бунунла бирликдя, ъямиййятин ясас капиталындакы вя йа ямяйин
гаршылыьыны юдямяк цчцн айрылмыш мябляьдяки азалма ямяkщагларыны
ашаьы саларкян, капиталдан эялян эялирляри, долайысы иля дя пул кцтлясини
йцксялдир. Ямякщаглары азалмыш олдуьундан ъямиййят ичиндя артыг
галан капиталын сащибляри, малларыны базара яввялкиндян даща аз хяръля
эятиря билирляр, базары тямин етмяк цчцн яввялкиндян аз ещтийат истифадя
етдийиня эюря бу маллары даща йцксяк гиймятя сата билярляр. Сатдыглары
шейляр юзляриня даща уъуз баша эялир. Бунун мцгабилиндя isə даща чох
газанырлар. Эялирляри, беляликля, пуллары артдыьына эюря чох фаиз юдəйя
билирляр. Бенгалда вя Шярги Щинд юлкяляриндя, о бири инэилис йурдларында
гыса мцддят ярзиндя асанлыгла газанылан бюйцк сярвятляр, виран олмуш
юлкялярдя, ямякщагларынын çox ашаьы, эялирлярин ися одугъа йцксяк
олдуьуну бизя йетяринъя эюстярир. Пул кцтляси дя щямин нисбятдя дяйишир.
Бенгалдакı фермерляря пул чох вахт 40, 50, 60%-дян башлайараг боръ
верилир. Ялдя едиляъяк мящсул бу боръун мцгабилиндя эиров эютцрцлцр.
Беля бир фаизи юдяйя биляъяк эялир, ярази сащибинин рентасыны дярhал
топдан мянимсяйяъяйиня эюря бу дяряъядя ифрат сялямчилик дя
мянфяятин чохуну йыьыб эютцрцр. Буна бянзяр бир сялямчилийин Рома
империйасынын сцгутундан яввял даьыдыъы рящбярлик алтында Рома
яразиляриндя щюкмранlığı мялум олур. Сисеронун мяктубларындан
юйряндийимизя эюря, дцзэцнлцкдян йайымланан Брутус пулуну кцпдя
гырх сяккиз фаизя боръ верирди.
Торпаьы, иглими башга юлкялярля мцгайисядя ян йахшы олан,
бундан ютрц артыг иряли эедя билмяйян, щямчинин эери дя галмайан бир
юлкядя истяр ямякщаглары, истярся дя əmlak эялирлярi, бялкя дя, олдугъа
ашаьыдыр.
Торпаьынын гидаландыра биляъяйи, йахуд ещтийатларыныn истифадя
едиля биляъяйи нисбятдя ящалиси олан бир юлкядя ишля тямин олунмаг цчцн
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рягабят истяр-истямяз ямякщагларыны, ишчилярин сайыны нормал тянзимлямяйя кифайят едир. Онсуз да юлкя ящали иля кифайят гядяр тямин олдуьуна эюря бу сай щеч вахт артмыр.
Мяшьул олаъаьы ишлярин щамысыны тямин едяъяк истещсал васитяляри
олан бир яразидя, щяр бир сащядя о ишин кейфиййятиня və бюйцклцйцнə
мцнасиб мигдарда капитал ишлядиляъякдир. Бу сябябдян, рягабят щяр
йердя о сявиййядя бюйцк, даими эялирляр иsя буна эюря о гядяр ашаьы
олаъаг.
Амма щеч бир юлкя зянэинлийин бу сявиййясиня чата билмямишдир.
Чин чохдан бяри йериндя сайана охшайыр. Ганунларынын вя адятляринин
мащиййятиня уйьун зянэiнлийя də, bəlkə чохдан говуşмушдур. Анъаг
ялдя едилмиш бу səviyyə торпаьы иля иглиминин вя йеринин мащиййятинин
башга ганун вя адятлярlə наил олa biləcəyindən чох ашаьы ола биляр.
Хариъи тиъарятя диггят йетирмяйян, хариъи юлкя эямиляринин лиманларындаn йалныз бир-икисиня эирмяйя иъазя верян бир юлкя, даща башга
ганун вя адятляр олдуьу тягдирдя лазыми гядяр иш эюря билмяз. Сонра
варлылар вя йа бюйцк капитал сащибляри олдугъа тящлцкясиз йашайаркян,
йохсулларын, йа да кичик сащиблярин бундан вахтында йарарланмадыглары, бярабяр ядалят бящанясийля дювлят мəmurlarının ашаьы тябягяни
сойуб таладыьы бир юлкядя, щяйата кечирилян тиъарятин мцхтялиф сащяляриндя ишлядилян ещтийатларын мигдары щеч бир заман о ишин мащиййятиня
уйьун кямиййятдя ола билмяз. Щяр бир ишдя йохсулларын язиляряк
варлыларын инщисар олмасы лазымдыр. Бу варлылар бцтцн тиъаряти ялляриндя
ъямляшдириб, олдугъа бюйцк эялирляр ялдя edə билярляр. Щямчинин, Чиндя
12%-ин ян чох раст gəlinən фаиз дяряъяси олдуьу, адят едилмиш капиталын
эялирляринин бу йцксяк фаизи юдямяйя кифайят етмяси лазым олдуьу
дейилир. Ганундакы бир бошлуг фаиз дяряъясини, бязян зянэинлийи вя йа
гытлыьы бахымындан юлкянин вязиййятинин эяряклийиндян оlдугъа йухары
галдырыр.
Ганунdakı bir qüsur faiz nisbətini, bəzən sərvəti və ya
yoxsulluğu cəhətdən ölkənin vəziyyətini ehtiyac duyduğundan daha
yuxarı nisbətə aparır. Qanun ющдяликлярин йериня йетирилмясини məcbur
etmədikdə, бцтцн боръ аланлары даща йахшы гурулуш алтында олан юлкялярдяки мцфлисляр вя йа шцбщяли адамларla eyni вязиййятя салмыш олур.
Пулуну эери алыб-алмайаъаьынын чох да мялум олмамасы боръ
веряни, цмуми олараг, мцштярилярдян истянилян гядяр чох фаиз истямяйя
сювг edir. Рома императорлуьунун гярб яразиляриня ахын едян барбар
халглары арасында ющдяликлярин йериня йетирилмяси, бир нечя яср бойунъа
мцгавиля тяряфлярини йахшы ниййятиня бурахылмышды. Бу халгларда крал
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мящкямяляри бу ъцр ишляря гарышмазды. Qядим замаnlарда щюкмран
олан йцксяк фаиз дяряъяси, бялкя də бир аз бу сябябдян йараныр.
Ганун tamamilə гадаьан етdikdə faizə мане олмур. Бир чох
адамлар боръ алмаг məcburiyyətindədirlər. Пулларынын ишлядилмяси гаршылыьында вериляъяк дяйяр, щям ону истифадя етмякля ялдя едиля биляъяк
газанcа, щям дя ганундан йайынмаьын чятинлийини вя тящлцкясини
газанмаьа ял веряъяк фаиздя бир мябляья бярабяр güzəşt олмаса, щеч
кяс пулуну боръ вермяз. Ъянаб Монтесгуили (Монкретйен) бцтцн мцсялман халглары арасындакы йцксяк фаиз дяряъясини бу халгларын йохсуллуьу иля дейил, бир аз бунунла, бир аз да пулу эери ала билмяйин
чятинлийи иля ялагяляндирир.
Эялирин ян ашаьы сявиййяси капиталын hər истифадясиндя, бязян йаранан иткиляри гаршылайан мябляьдян həmişə бир аз артыг олмалыдыр. Məhz
бу artıq щисся халис эялири тяшкил едир. Xalis olmayan mənfəətdə çox
vaxt həm bu artıq, həm də belə fövqəladə itgilərin ödənilməsi üçün
miqdar daxil olur. Borc аланын юдямяйя эцъцнцн йетяъяйи фаиз дяряъяси, анъаг халис эялир сявиййясиндядир.
Ейни щалда, фаизин ян ашаьы дяряъяси олдугъа горунaраг верилмиш
боръун беля, бязян йаранан иткиляри гаршыламаьа йетяндян бир аз артыг
олан мябляья бярабярдир. Бундан артыг дейился, боръвермя сябябляри
йа сырф хейир иш эюрмяк, йа да достлуг ола биляр.
Щяр бир иш сащясиндя, орада истифадя едиляъяк kапиталын ян чох
олдуьу, щяртяряфlи варлы, абад олан бир юлкядя халис эялирин цмуми
сявиййяси çox ашаьы олаъаг, щямчинин, бунунла юдяниля билмяси мцмкцн олан фаизин щяр заманкı базар дяряъяси дя ян варлы шяхслярин пулларынын мигдары иллик йашайышыны имкансыз едяъяк гядяр ашаьы олаъагдыр.
Хырда вя йа орта мигйасда сярвяти олан щяр кяс, капиталын истифадясиня
юзц нязарят етмяк мяъбуриййятиндя галаъагдыр. Тезликля щяр инсанын иш
адамы олмасы, йахуд бу вя йа диэяр ишля мяшьул олмасы лазым
эяляъякдир. Щолландийада вязиййятин тяхминян буна йахын олдуьу мялумдур. Орада иш адамы олмамаг дябя зиддир. О тярздя давранмаг
лазым олдуьу цчцн, демяк олар ки, щər kəs еля олмаьа юйряшмишдир.
Щяр йердя дя дяби йарадан адят-янянядир. Башгалары кими эейинмямяк
ня дяряъядя эцлцнъдцрся, щеч кяс кими ишлямямяк дя бир о гядяр gülüncdür. Бир дцшярэядя, йа да гарнизонда мцлкц бир шяхс неъя йадырьанырса, щятта бир аз həqarət təhlükəsi ilə necə üzləşirsə, иш адамлары
арасында ишсиз-эцъсцз бир адам да елядир.
Бир чох малларын гиймятиндя ян йцксяк мянфяят сявиййяси рентанын щиссясинин щамысыны мянимсяйя биляр вя эеридя йалныз о малларын
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щазырланыб базара эятирилмяси ямяйиня щяр щансы бир йердя вериля биляъяк
дяйярин ян ашаьысыны, йяни ишчинин минимум йашайышыны тямин едя биляр.
Иш эюрдцйц мцддятдя ишчинин бу вя йа диэяр формада давамлы олараг
гидаланмасы мцщцм шяртдир. Амма торпаг сащибляринин пулунуn алмадыьы щал да ола биляр. Бенгалда шярги Щинд юлкяляри бирлийи мямурларынын етдикляри тиъарятин эялирляри, бялкя дя, бу дяряъядян чох да узаг
дейил.
Фаизин даими базар nisbəti иля халис эялирин даими nisbəti арасында
olan balans, эялирин азалыб йцксялмясиня уйьун дяйишир. Бюйцк
Британийада ики гат фаиз, таъир дили иля десяк йахшы бир эялир сайылмагдадыр. Билдийимя эюря бцтцн бу сюзляр чох растлаşан эялирдян башга
бир шей дейил. Цмуми халис эялир фаизинин дяряъясинин 8 вя йа 10%
олдуьу бир öлкядя, боръ пул иля иш эюрцлян йерлярдя бунун йарысынын
фаизя эетмяси аьıласыьaндыр.
Mal ehtiyatnın риски, беля демяк düzgündürsə, боръ веряня
ющдялийиnə əsasən борълуйа аиддир. Чох ишлярдя 4 вя йа 5 %, щям бу
рискин сыьортасы цчцн кифайят едян эялир, щям дя капиталын истифадя
едилмяси мцгабилиндя бир мцкафат ола биляр. Лакин эялирлярин адят
едилмиш сявиййясинин йа чох ашаьы, йа да даща йцксяк олдуьу юлкялярдя
фаизля халис мянфяят арасындакы нисбят ейни олмайа биляр. Бу нисбят
даща чох ашаьыдырса йарысыны фаизя айырмаг, бялкя дя, мцмкцн олмаз.
Яэяр даща чох йцксякдирся даща артыг фаизя айрыла биляр.
Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя мянфяятин ашаьы сявиййяси бир чох
малларын гиймятиндя йцксяк ямякщагqынын явязини веряряк, бу
юлкялярин ямякщагqынын даща ашаьы олмасы ещтимал едилян, даща зяиф
инкишаф едян гоншулар гядяр уъуз сата билмяси мцмкцн ола биляр.
Щягигятдя йцксяк мянфяят йцксяк ямякщагындан зийадə ишин
дяйярини артырмаьа сябяб олур. Мясялян, кятан парча сянайесиндя ишляйян кятан дарайан, ипяйирян, тохуйан вя с. кими ишчилярин ямякщаглары
эцндя щяр бириндян 3 penni артса, бир тон кятан parçasının гиймятини,
йалныз истещсал просесиндя истифадя едилян ишчилярин сайы иля бунларын
ишлядикляри эцн сайынын бир-бириня вурулмасындан алынан рягями о
гядяр, 2 penni артырмаг лазым эяляъяkдир. Истещсал просесинин бцтцн
нюв мярщяляляри ярзиндя мал дяйяринин ямякщаггына чеврилян щиссяси бу
артымла мцгайисядя йалныз ядяди силсиля шяклиндя артыр. Амма бу
ишляйян адамларын мцхтялиф мцдiрляринин щамысынын эялирляри 5% артырылса, ямтяя дяйяринин мянфяятя чеврилян щиссяси истещсалын бцтцн
дяйишик мярщяляляриндя бу эялир артымы ilə мцгайисядя, щяндяси силсиля
шяклиндя артаъагдыр. Кятаны дарайанларын мцдiрi кятаны сатанда иш-
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чиляриня наьд вердийи вясаит иля маашларынын бцтцн ъяминдян ялавя 5%
ишляйяъякдир. Ипяйирянлярин мцдири щям наьд вермиш олдуьу даранмыш
йунун дяйяри, щям дя яйирянлярин ямякщагqындан щяддян чох 5%
истяйяъякдир. Тохуйуъуларын мцдири дя nağd верилмиш кятан парчасынын
ипинин дяйяри иля тохуйуъунун ямякщаггындан буна бянзяр 5% истяйир.
Ямтяялярин гиймятлярини артırmaqla ямякщагларынын йцкsялиши боръун
йыьылмасындакы ади фаиз кими, эялирлярин артмасы мцряккяб фаиз кими
тясир едир. Таъирляримизля сянайе рящбяримиз йцксяк маашларын гиймятляриni артырараг юлкя дахилиндя вя хариъиндя малларынын сатышынı azaltmaqла баьлы мянфи тясирлярдян олдугъа эилейлянирляр. Йцксяк эялирлярин
мянфи тясири щаггында бир шей дейиlмир. Юз газанъларынын зярярли
нятиъяляриня сяс чыхармырлар, йалныз башгаларынкындан эилейлянирляр.
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Х FƏSĠL
ƏMƏYĠN VƏ MÜLKĠYYƏTĠN MÜXTƏLĠF ġƏKĠLDƏ
ĠSTĠFADƏSĠNDƏ ÖDƏNĠġLƏR VƏ MƏNFƏƏT
HAQQINDA
Ямяйин вя истещсал васитяляринин мцхтялиф мяшьулиййят сащяляриндяки ямякщаглары иля эялиря эюря бюлэцсц, ямяйин вя мал йыьымынын
мцхтəлиф ъцр мяшьулиййятляриндяки цстцнлцкляр иля мянфи ъящятлярин
щамысы ейни щиссядя йа тамамиля бир-бириня охшардыр, йа да давамлы
бярабярлийя доьру gedər. Ейни бюлэядя бцтцн о бириляриндян açıqca чох
вя йа аз ялверишли bir iş varsa, гыса мцддятдя ондакы цстцнлцкляр о бири
ишлярдяки сявиййяйя чатыр. Щеч олмаса, щяр шейин тябии инкишафына йол
верилян, там бир сярбястлик олан щяр щансы адамын щям цряйи истядийи,
щям дя юзцня уйьун эюрдцйц иш-эцъц сечмякдя тамамиля мцстягил
олан, буну дяйишдиря биляn бир ъямиййятдя вязиййят беля олаъагдыр. Щяр
щансы бир адамын мараьы онуn цстцнлцйц олан мяшьулиййяти сечмяйя
сювг едяъякдир.
Щягигятдя ися Авропанын щяр йериндя пул шяклиндя юдянилян
ямякщаглары вя эялир, ямяйин вя капиталын мцхтялиф ъцр ишлядилмясиня
эюря бир-бириндян олдугъа фярглидир. Амма бу фярг ишлярin öz
daxilindəki бир груп шяртлярдян иряли эялир. Бу шяртляр щягигятян щеч дейился инсанларын тясяввцрцндя бязи ишлярдя мящдуд пул эялирлярини
конпенсасийа едир, бязи ишлярдя дя бюйцк бир газанъа бярабярдир. Бу
фярг бир аз да ишляри щеч бир йердя там сярбяст бурахмайан Авропадакы
идарячилик системиндян йараныр. Бу шяртляр вя bu сийасят, хцсуси олараг
юйрянилмяk цчцн ики щиссяйя айрылмышдыр.

Ы щисся
Мяшьулиййятин тябии хцсусиййятиндян иряли эялян гядярийля ашаьыдакы беш щал мяшьулиййятдя аз пул газанъыны конпенсасийа едян,
диэярляриндя ися йцксяк газанca бярабяр олан мялум шяртлярдир.
Bунлардан биринъиси, ишля тямин едилмянин юзляринин хошуна gəlibgəlməməsi; икинъиси, бу ишляри юйряня билмяйин асанлыьы йа уъузлуьу вя
йахуд чятин, йа да мясряфли олмaсы; цчцнъцсц, бунлардакы ямяйин
давамлылыьы вя йа гярарсызлыьы; дюрдцнъцсц: иши эюрянляря гаршы лазым
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олан аз вя йа чох зяманят; бешинъиси дя, бу ишлярдя уğurun ялдя
олунмасынын мцмкцн олуб-олмамасыдыр.
Биринъиси, ямякщаглары ишин ращат вя йа чятин, тямиз вя йа чиркли,
шяряфли вя йа ади олмасына эюря мцхтялифдир. Щягигятян дя бу, чох
йерлярдя бириллик мцддятя диггят йетирилярся, эцнямузd бир дярзи
тохуъудан аз газанar.
Эцнямузд бир тохуъу бир дямирчидян аз газаныр. Тохуъунун иши
щяр заман асан дейил. Амма даща тямиздир. Бир сянятя малик олдуьу
щалда эцнямузд бир дямирчи 12 саата, сырф бир иши олан мядянчинин 8
саатда газандыьы гядяр газана билмяз. Дямирчинин иши о дяряъядя дя
саьламлыьа зийанлы дейил, тящlцкяси даща аздыр; эцняш ишыьында, торпаьын
цзяриндя иш эюрцлцр. Бцтцн щюрмятли пешялярдя мцкафатын чохуну шяряф
тяшкил едир. Гаршыда эюстярмяйя чалышдыьым кими, ятрафлы dцшцнцлярся пул
эялири бахымындан бунлар ясас олараг аз мцкафат ялдя едирляр.
Етибарсызлыьын тясири ися бунун яксидир. Бир гяссабын сяняти инсана
йарашмайан бир ишдир. Амма бу иш чох йердя ачыг-ашкар сяnətлярин
чохундан эялирлидир. Бцтцн сянятляря эюря ян диксиндириъи олан ъялладын
вязифяси цчцн эюрцлян ишин мигдарына эюря башга сянятлярдякиндян йахшы
пул верилмякдядир.
Ъямиййятдя инсанларын ян мцщцм мяшьулиййяти олан овчулугла
балыгчылыг ъямиййятин инкишаф етмиш вязиййятиндя ян хошладыглары яйлянъя
олмушдур. Бир заман ещтийаълары олдуьуна эюря етдикляри шейи даща
сонра зювг алмаг цчцн едирляр. Бундан ютрц ъямиййятин инкишаф етмиш
вязиййятиндя башгаларынын вахт кечиртмяк цчцн мяшьул олдуьу шейи
сянят кими щяйата кечирянляр йохсул инсанлардыр. Feokrit дюврцндян
бяри балыгчылар бу вязиййятдядирlər. Бюйцк Британийанын щансы щиссясиня
бахсан, йасаг йердя ов едян касыб адамдыр. Ъидди ганунларын йасаг
йердя ов едянляря имкан вермяйи, юлкялярдя ов етмяйя иъазяси оланын
вязиййяти дя чох йахшы дейил. Бу ишлярдян алынан тябии щязз, онун
сайясиндя йахшы доланышыьы оланлары борълара ъялб едян ямяyin нятиъяси
олан мящсулун мигдары, базара щямишя ишчиляря анъаг минимум
йашайıшы тямин едяъяк гядяр чатдырылыр.
Хоша эялмямяк, шяряф вя ляйагятя тохунмаг капиталдан ялдя
едилян эялирляря əməкhаqqында олдуьу кими тясир эюстярир. Щеч бир вахт
юз евинин аьасы ола билмяйян, габаьына чыхан сярхошун тясириня мяруз
гала билян бир ресторан сащиби ня чох хоша эедян, ня дя она сярф edən
бир ишля мяшьул олур. Амма, эюрцнцр ки, кичик бир капиталын беля бюйцк
эялир эятирдийи башга бир сянят вя йа пешя йохдур.
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Икинъиси, ямякщаглары, иши юйрянмяйин асанлыьына, уъузлуьуна,
йахуд чятинлийиня вя мясряфиня эюря мцхтялиф олур.
Бащалы бир аваданлыг дцзялдилян заман, даьылыб кющnяляня кими,
баъара биляъяйи гейри-ади ишин, она йатырылмыш олан капиталын щеч дейился
минимум эялириnin ялдя едилмясини эюзлəмяк лазымдыр. Гейри-ади
усталыг вя баъарыг тяляб едян ишлярдян щяр щансы бири цчцн чох ямяк вя
вахт сярф едяряк ихтисаслашмыш адам, бу бащалы аваданлыглардан бирини
истещсал едя биляр. Yerinə yetirməyi юйряндийим вязифяни, ади ямякщагларындан башга бу тящсил хяръляринин щамысыны, щеч олмаса о дяйярдя бир капиталын эялирляри иля бирликдя gери гайтарылмасыны эюзлямяк
лазымдыр. Sonra инсан щяйатынын щеч бялли олмайан мцддяти иля аваданлыьын даща дягиг олан мцддяти диггят мяркязиндя сахланыларса,
бунун аьıла уйьун мцнасиб бир заманда щяйата кечмяси дя лазымдыр.
Габилиййятли, фядакар ямяйин мяваъиби иля ади ямяйин мяваъиби
арасындакы фярг бу ясаса сюйкянир.
Авропадакы рящбярлийин давранышы алят-лявазиматла ишляйян бцтцн
işçilərə сяняткарларын вя сянайечилярин ямяйинi габилиййят тяляб едян
ямяк; тарладакы ишчиляринkini ися бцтцнлцкдя ади ямяк сайыр. Бу сийасят
биrinиъилярин ямяйинin кейфиййят бахымындан о бирилярин ямяйиндян
даща йахшы, даща инъя щесаб едилмяси кими баша дцшцлцр. Bəzi щалларда,
бялкя дя белядир. Лакин йахында эöстяряъяйим кимi, бир чохунда
вязиййят тамамиля башга ъцрдцр. Бундан ютрц Авропа ганунлары иля
адятляри, она иши даща йахшы баъармасы цчцн мцяййян тапшырыг верир. О
бирисинi ися щяр кяс цчцн сярбяст, ачыг бурахыр. Şagirdlik müddətində
şagirdin gördüyü bütün iş ustasına aid olur. Belə ki, şagirdlik
мцддятиндя şagirdə ата-анасынын вя йа гощумларынын бахмасы, цстбашыны щямишя онларын тямин етмяси лазымдыр. Чох вахт устайа она сяняти юйрятдийи цчцн бир аз пул да верилир. Пул вермяйянляр вахтларыны
boşa sərf edər, йахуд ил щесабы иля нювбядянкянар ишдя галырлар. Бу
анлайыша эюря кюмякчилярдя яксик олмайан ишдян йайынма уста цчцн
щяр заман файдалы олмаса да, ясл кюмякчи цчцн даим тящлцкялидир.
Тарладакы ямякдя ися əksinə олараг ишчи ишин асан щиссяляриндя ишлядиляркян, вязифясинин даща чятин щиссялярини юйрянир, юзцнцн ямяйи,
ишинин бцтцн мцхтялиф мярщяляляриндя ону доландырыр. Демяли,
Авропада алят-лявазимат ишлядян ишчинин, сяняткарын вя сянайе ишчисинин
мяваъибляринин ади ишчи мяваъибиндян бир аз йцксяк олмасы даща
аьлабатандыр. Щягигятян дя белядир. Йцксяк эялирлярин ялдя едилмясиня
эюря чох йерлярдя бунлар халгын елит тябягяси сайылыр. Йеня дя бу
цстцнлцк, цмумиййятля, дявядя ганадын олмасына бярабярдир. Кятан
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парчасы вя йунлу парча сянайеси кими даща ялверишли сянайе сащяляриндя
эцнямузд ишчилярин эцнлцк вя йа щяфтялик газанъы орта гиймятля диэяр
сащялярин ади ишчиляринin эцндялик мяваъибляриндян чох дейил.
Щягигятдя ися ишляри даща чох тякмилдир, бцтцн ili эялирляринин цстцнлцйц
бир аз артыг ола биляр. Амма bu da тамамиля айдындыр ки, онларын
йцксяк тящсил хярълярини гаршыламаьа йетяъяк мябляьдян чох дейил.
Баъарыг тяляб едян эюзял сянятлярля сярбяст пешялярдяки тялим даща
йоруъу вя мясряфлидир. Демяли, ряссамларын, щейкялтарашларын, щцгугшцнасларын, щякимлярин пул мцкафатынын даща çox бол олмасы лазымдыр.
Щягигятян дя елядир.
Капиталдан эялян эялир истифадя едилдийи сяnятдяки тялимин асанлыьындан вя йа чятинлийиндян, эюрцнцр ки, олдугъa аз асылыдыр. Бюйцк
шящярлярдя капиталын чох истифадя олундуьу бцтцн нюв йолларын
юйрянилмясинин, щягигятдя тяхминян бярабяр дяряъядя асан вя йа ейни
дяряъядя чятин олдуьу анлашылыр. Хариъи вя дахили тиъарятин бир голу
диэяриндян цстцн ола билмяз.
Цчцнъцсц, мцхтялиф мяшьулиййятлярдя ямякщаглары ишин давамлы
вя йа мцвяггяти олмасына эюря дяйишир.
Бязи сянятлярдя вязифя о бириляриндян гярарлыдыр. Сянайе ишляринин
чохунда бир эцнямузд ишчи ишляйя биляъяйи илин тяхмини щяр эцнцндя иши
олаъаьына архайын ола билир. Мясялян, бир дашчы, йа да kərpichörən
олдугъа сойуг шахталы пис щаваларда чалыша биляр. Бцтцн диэяр вахтларда
да ишлямяси мцштяриляринин бязян onu ахтарıb tapmaqlarına баьлыдыр.
Бу сябябдян тез-тез бош галмасы ади щалдыр. Демяли, ишлядийи мцддятдя
газандыьы, ону авара оланда эечиндирдийиндян башга, бу дяряъядя
güvənilməz вязиййятə дцшəndə yaraдаъаьы кядяриn, цмидсиз анларда да
бир аз хятрини хош тутмалыдыр. Бунун цчцн сянайе ишчиляринин гейдя
алынан газанълары, тяхминян ади ишчиnin эцндялик ямякщаглары иля бир
сявиййядя олан йерлярдя, даш йонанларла диварщюрянлярин эцндялик мяваъибляри бу ямякщагларындан, цмумиййятля йарыsınдан iki дяфяйя гядяр чохдур. Ади ишчиляр щяфтядя 4-5 şillinq газандыьы щалда, дашйонанларла дивар щюрянляр 7-8 şillinq газаныр, бяридякиляр 6 газандыьы щалда,
о бириляр 9-10 şillinq газаныр. Онлар Лондонда олдуьу кими 9-10 şillinq
газананда да о бириляр цмуми олараг 15-18 şillinq газаныр. Бунунла
бирликдя эюрцнцр юйрянилмяси, даш йонmaqdan вя дивар щюрмякдян
асан бир баъарыглы ямяк нювц йохдур. Йай мювсцмцндя Lондондакы
щамбалларdan бязян кярпиъ диварları щюрmək üçün истифадя едəрлярmiş.
Демяли, бу ишчилярин дольун ямякщаггы, мящарятляринин мцкафаты
олмагдан чох ишляринин мцвяггяти олмасына гаршы бир тязминатдыр.
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Бир дцлэяр бир даш йонандан олдугъа даща инъя вя даща баъарыглы
бир сянятля мяшьулдур. Бунунла бирликдя бир чох йердя, щяр йердя беля
дейил, дцлэярин эцндялик мяваъиби ашаьы ола биляр. Иши мцштярилярин ня
вахт ону чаьырмаьына чох баьлы олса да, тамамиля də буна баьлы дейил.
Щаванын гейри-сабит олмасы сябябиндян ишин дайанмасы ещтималы да
йохдур.
Цмуми олараг арамсыз иш тямин едян сянятляр мялум бир йердя
давамлы иш вяд етмирся, ишчилярин ямякщаггы ади ямякля араларында олан
ади нисбятдян щямишя йцксяк олур. Лондондакы тяхминян бцтцн сянят
сащиби олан эцнямузд ишчиляри башqa йерлярдя олдуьу кими усталарын щяр
эцн вя йа щяр щяфтя ишдян чыхартмаглары мялумдур. Он сяккиз penni
ади ямяйин мяваъиби сайыла билдийи щалда, он алты тябягя сяняткарлардан
олан эцнямузд дярзиляр бундан башга орада эцндя 15 penni газаныр.
Кичик гясябялярдя, кяндлярдя эцнямузд дярзи мяваъибляри чох вахт ади
ямяйин мяваъибляриня йахынлаша билмир. Амма Лондонда щяля йайда
бунлар щяфтялярlя ишсиз галырlar.
Ишдяки мцддятсизлик, вязифянин чятинлийи, хоша эялмямяси вя
натямизлийиn hamısı бир йердя, бязи вахтлар ади ямяk мяваъиблярини ян
баъарыглы сяняткарларын сявиййясиня чыхарыр. Günəмузд ишляйян бир
мядян ишчиси ади ишчи маашлары ilə müqayisədə Нйукасlда чох заман
ики, Шотландийанын чох йериндя тяхминян üç гатыны газандыьы мялумдур. Бу ишчинин йцксяк ямякщаггы, тамамиля ишин чятинлийиндян, хоша
эялмямясиндян, натямизлийиндян иряли эялир. Бир чох щалларда иши
цряйинин истядийи гядяр ола биляр. Лондондакы кюмцр чыхаранлар,
чятинлик, натямизлик, хошаэялмəzlik бахымындан мядян ишчисиндян
тяхминян аз олмайан бир иш эюрцрляр. Кюмцр эямиляринин эялишиндяки
гаршысы алына билмяйян низамсызлыг сябябиндяn бунларын чохунун иши,
истяр-истямяз мцвяггятидир. Демяли, мядян ишчиляри ади ямякщагларынын
чох заман ики-цч гатыны газандыьына эюря, кюмцр чыхаранларын бу
мяваъибляринин бязян дюрд-беш мислини газанdıглары мянтигсиз
эюрцнмямялидир. Бир нечя ил яввял, вязиййятляри щаггıнда апарылан тядгигатда юзляриня юдянян маашлара эюря кюмцр чыхаранларын, бу мяваъиблярин бязян дюрд-беш мислини газанмалары мянтигсиз эюрцлмямялидир.
Бир нечя ил яввял вязиййятляри щаггында апарылан тядгигатда юзляриня
юдянян маашлара эюря, бунларын эцндя алты иля он şillinq арасында пул
газана билдикляри эюрцnмцшдцр. Алты şиллинг Лондондакы ади ямякщагларынын тяхминян 4 мислидир. Щяр бир сянятdə дя ян ашаьы ади
газancın щямишя ən çox qazanılan miqdar olduğu гябул едиля биляр. Бу
газанъ истядийи гядяр чох эюрцнся дя, ишин хоша эялмяйян шяртляринин
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щамысыны йериня йетирирся, инщисарчы имтийазы олмайан бир сянятдя чох
кечмядян буну тез ашаьы бир мябляья ендиряъяк нечя-нечя рягибляр
йарана биляр.
Иşин давамлылыьынын вя йа давамсызлылыьынын щяр щансы бир тиъарятдя
капиталдан эялян эялирляря тясири олмур. Капиталын давамлы олараг
ишлядилиб-ишлядилмямяси бу тиъарятдя дейил, тиъарят едяня баьлыдыр.
Дюрдцнъцсц, ямякщаглары ишчийя гаршы эюстярилян етимадын азлыьына вя чохлуьуна эюря мцхтялиф олур.
Юзляриня яманят едилян дяйярли маддялярдян ютрц зярэярлярля
ъяващирчилярин мяваъибляри щяр йердя дейил, йалныз бярабяр, щятта чох
цстцн габилиййят сащиби олан бир чох башга ишчилярин мяваъибиндян олдугъа чохдур.
Саьламлыьымызы щякимя, сярвятимизи, бязян щяйатымызла шющрятимизи вякиля яманят едирик. Беля бир яманят олдугъа алчаг, йа да пис
вязиййятдяки адамларын асанлыгла ющдясиня бурахыла билмяз. Она эюря
дя, бунларын мцкафаты юзлярини ъямиййятdə етимады лазым олан
сявиййяйя чатдыраъаг гядяр олмалыдыр.
Яэяр щяр щансы бир адам йалныз юзцнцн ещтийатыны истифадя едирся,
етимада ещтийаъ олмур. Башгаларындан ялдя едя биляъяйи кредит ися
тиъарятинин мащиййятиня ясасланмайыб сярвяти, доьрулуьу, тядбирли
олмасы щаггында гаршы тяряфин ня дцшцнмяйиня баьлыдыр. Bu səbəbdən,
тиъарятин müxtəlif növlərindəki kar nisbətləri, tacirlərə verilən müxtəlif
etibarlılıq dərəcələrindən yaranmır.
Бешинъиси, башга-башга ишлярдяки ямякщаглары о ишлярдя уьур
ялдяетмя етимадынын олуб-олмамасына эюря дяйишир.
Щяр щансы бир адамда ихтисaслашдыьы иш цчцн сялащиййятя малик
олмасы еhтималы мцхтялиф вязифялярдя олдугъа башга ъцрдцр. Алятлявазиматла ишляйян сянятлярин чохунда уьур тяхминян дягигдир.
Сярбяст пешялярдя ися щеч бялли олмур. Оьлунузу бир айаггабычы йанына
кюмякчи верин. Бир ъцт айаггабы дцзялтмяйи юйряняъяйи шцбщя доьурмур. Амма щцгуг охумаьа эюндярирсинизся, бу пешядя йашайышыны
тямин едя биляъяк гядяр инкишаф эюстярмяйяъяйиня щеч дейился, birя
ийирми mərc едя билярик. Тамамиля ядалятли бир лоторейа удушлары
чякянляр, бошлары чякən адамларын бцтцн иткилярини газанырлар. Бир баъара биляня гаршы ийирми адамын уьурсузлуьа дцчар олдуьу бир пешядя,
о тяк адамын ийирми адамын газана биляъяйинин щамысыны газанмасы
эярякли олур. Сянятиндян чох эеъ йарарланмаьа башлайан щцгуг
мяслящятчиси, йалныз юзцнцн йоруъу вя мясряфли охунушунун дейил, бу
тящсилдян щеч бир вахт йарарланмасы ещтималы олмайан о бири ийирми
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адамын мцкафатыны да алмалыдыр. Щцгуг мяслящятчиляринин мяваъибляри
бязян олдугъа щядсиз чох эюрцнцrsя дя, щягиги мцкафатлар щеч də еля
дейил. Щяр щансы бир йердя айаггабычылыг, йа да тохуъулуг кими ади бир
сянятля мяшьул олан мцхтялиф ишчиляр щамысынын илдя ещтимал олараг нə
гядяр газаныб, ня гядяр хяръляйяъяйини щесаблайын. Цмумиyyətlə,
газанъын ъяминин хяръляrdən daha çox olduğunu эюряъяксиниз. Амма
ейни щесабламаны щцгугшцнасларын галдыглары мцхтялиф йерлярин
щамысында, ня гядяр щцгуг мяслящятчиси вя тялябяси варса, онларa
tətbiq edin. Биринъисини ялиниздян эялдийи гядяр йuxarı, икинъисини
mümkün qədər ашаьыda тутсаныз, бунларын иллик газанъларынын иллик
мясряфляриlя мцгайисядя çox аз олдуьуну эюряъяксиниз. Она эюря дя,
щцгуг лотарейасы çox ядалятли бир лотарейа олмагдан чох узагдыр. Щям
бу, щям дя бир башга сярбяст вя сярфяли пешя, пул газанъы бахымындан
тамамиля аз мцкафат ялдя едир.
Йеня дя бу пешяляр диэяр вязифялярдян ашаьы галмайыб, инсаны
щявясдян салан бу щаллара гаршы ян габагъыл, ян мящсулдар бейинляр
олараq тoплашмаг цчцн ъан атыр. Бунлары севдирмякдя ики айры сябяб
вар. Биринъиси, бу пешялярдян бириндя юзlərini эюстярənləri эюзляйян
шющрят газанмаг арзусудур, икинъиси, аз чох щяр инсанын щям габилиййятиня, щям дя талещиня гаршы олан тябии инамдыр.
Олдугъа аз адамын орта сявиййяйя чата билдийи бир сянятдя
йцксялмяк дащи, йа да цстцн габилиййят дейилян шейин ян йцксяк тязащцрцдцр. Бу кими сечилмиш габилиййятлярин щяр кясдя йаратдыьы щейранлыг
сявиййя бахымындан, аз, йа да чох йаранмасына эюря бюйцк, йаxud
кичик олмаг цзря щяр заман бунларын мцкафатынын бир гисмини формалашдырыр. Бу, щякимлик сянятиниn мцкафатынын щяддян чох бир щиссясини,
вякилликдя, бялкя, даща артыьыны формалашдырыр. Шеирля фялсяфядя ися
мцкафатın тяхминян щамысы бундан йараныр.
Еля эюзял, еля хош тябии габилиййятляр вар ки, сащибиня мялум бир
щейранлыг дуйулмасыны тямин едир. Амма бунларын эялир мягсядиля
истифадяси бир ъцр орта рцсвайчылыг сайылыр. Она эюря бу габилиййятляри бу
йолда истифадя едянлярин пул мцкафаты йалныз онлары ялдя едя билмяк
цчцн лазым олан вахтыn, ямяйин вя мясряфин дяйярини юдямяйя дейил, бу
габилиййятляри йашайыш васитяси кими инсанлары тямин етмяyə yetməlidir.
Театр актйорларынын, опера мцьянниляринин, ряггасларын вя бaşqalarıнын алдыглары ямякщаглары ики ясаса, йяни бу габилиййятлярин аз
тапылан олмасы иля эюзяллийиня вя онларыn бу йолда истифадясиня ясасланыр.
Юзлярини ашаьы səviyyəli saydığı vaxt габилиййятлярини йцксяк мцкафатландырмаг, илк бахышда мянасыз кими görünür. Амма бирини етдийимизя
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эюря икинъисини мцтляг етмяк мяъбуриййятиндяйик. Бу кими мяшьулиййятляр щаггында инсанларын фикри, йахуд пис мцнасибятi дяйишся,
бунларын пул мцкафаты o ан ашаьы дцшəр. Даща чох адам юзцнц бу
ишляря щяср едир. Рягабят бунларın ямяк гаршылыьыны тезликля ендирир. Бу
кими тябии габилиййятляр щяр кясин хяръи олмамагла бярабяр, щеч дя еля
зянн едилян гядяр аз дейилдир. Онлардан бу йолда истифадя етмяйи гябул
едя билмяйян бир чох адамларда пассивлик вар. Йахшы эюзля эюрцnся,
даща бир чохлары бунлары мянимсяйяъяк габилиййятдядир.
Инсанларын чохунда габилиййятиni olduğundan бюйцк эюрмяsi, щяр
дюврдя философларла яхлагчыларын фяргиня вардыглары гядимдян галан бир
проблемдир. Инсанларын мянасыз йеря талеляри иля юйцнмяси о гядяр дя
nəzərə чарпмамышдыр. Анъаг бу, бялкя даща епидемик бир хястяликдир.
Səhhəti və кефи йериндя олан, бир аз о ъцр дцшцнмяйян адам, щяля ки,
дцнйайа эялмямишдир.
Щяр бир инсан, газанc сявиййясини аз-чох шиширдир. Иткинин
ещтимал олунан сявиййясини ися, адамларын чоху олдуьундан ашаьы
эюрцр. Сящщяти вя кефи йериндя олан щеч бир адам иткини олдуьундан
артыг щесабламаз.
Газанъын ещтимал олунан сявиййясиня, тябии олараг щядсиз дяйяр
юлчдцйцмцзц ъамаатын лотeрейалара эюстярдийи рягабятдян баша дцшя
билярик. Ядалятдян узаглашмайан, йяни бцтюв газанъ бцтюв иткийя
бярабяр олан лотeрейа ня эюрцnмцшдцр, ня дя эюрцnяъякдир. Чцнки беля
вязиййятдя иштиракчы щеч бир шей газана билмяз. Дювлят лотeрейаларында
билетляр щягигятдя, илк нювбядя, онлары алмаьы öhdələrinə götürən
шяхслярин вердийи пула уйьун эялмир. Aмма инсанлара цмуми олараг
20%, 30%, бязян 40% мянфяятля сатылыр. Бюйцк удушлардан бирини
газанмаг цчцн ябяс йеря бяслянян цмид бу тялябин тяк сябябидир. Бу
кичик мябляьин хошбяхтликдян 20%, 30% дяйярi олдуьуну билдикляри
щалда да, аьлы башында олан адамлар он вя йа ийирми мин лиря
газанмаг шансыны ялдя етмяк цчцн хырда бир пул вермяйи аьылсызлыг
саймырлар. Digər tərəfdən, tamamilə əдалятли бир лотeрейаya билдийимиз дювлят лотeрейаларындан даща чох йахын olmaqla yanaşı, мцкафатları arasında ийирми лирядян çox mükafatı oлмайан лoтeрейа
билетляриня гаршы ейни тялабат олмур. Бязян бюйцк мигдарда пул мцкафатлары газанмаг цмиди иля адамлар чох билет алырлар. Бязи адамлар ися
бундан да артыğını алыр. Бунунла бирликдя ня гядяр артыг билетля
бяхтинизи сынасаныз, удузма ещтималыныз о дяряъядя артар. Рийазиййатда бундан дягиг бир дцстур йохдур. Лотeрейадакы бцтцн билетляри
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алсаныз, шцбщясиз удузарсыныз. Билетляринизин сайы артдыгъа бу факта
даща да йахынлашаъагсыныз.
Итирмяк ещтималы щеч бир вахт лазым оландан артыг дейил, чох вахт
олдуьундан ашаьы щесабландыьыны сыьортачыларын мянфяятиндян юйряня
билярик. Йаньына гаршы сыьортанын бир тиъарят иши ола билмяси цчцн сыьорта
щаггынын ади иткиляри гаршыламаьа, идаря хяръляринi öдямяйя, щяр щансы
тиъарятдя истифадя едилян ейни бир капиталын эятиряъяйи эялирi тямин
етмяйя йетмяси лазымдыр. Бу гядяр мябляь верян кимся мялумдур ки,
рискин щягиги дяйəрини вя йа ону сыьорта етдиря биляъяйини мянтигя
уйьун олараг əн ашаьы дяйяриni юдямякдядир. Кимся сыьорта ишиндя бир
аз пул газанмыш олса да, бюйцк сярвят ялдя едян олдугъа аздыр. Бу ися
эюстярир ки, бу нюв ишдяки адят едилмиш эялир вя зярярин балансы
бязиляринин варландыьы башга сянятдякиндян цстцн дейил. Сыьорта щаггы,
цмумиййятля, мцнасиб олдуьу щалда адамларын чоху буну юдямяйя
ящямиййят вермяйяъяк риски nəzərə алмыр. Бцтцн краллыг юлкясиндя 20
евдян 19-у, бялкя дя, 99%-и йаньына гаршы сыьортаlı дейил. Халгын чоху
цчцн дяниз риски даща ваъибдир. Сыьорталанмамыш эялирляр, сыьорта
едилмишлярля мцгайисядя даща чохдур. Йеня дя бир чохлары щяр мювсцмдя, щятта мцщарибя мцддятиндя беля сыьорталанмыш вязиййятдя
дянизлярдя цзцр. Бязи вахтлар беля вязиййят, бялкя дя, тəдбирсизлик
олмайа биляр. Бюйцк hissəli şərikliyin, щятта бюйцк бир таъирин дяниздя
20-30 эямиси олса, бунлар санки бир-бирлярини сыьорталайыр. Щамысынын
pul mükafatından едилян гянаят баш вермяси ещтимал олунан иткиляри
тяхмини компенсасийа едир. Бунунла бирликдя, эями сыьортасына биэанялик чох щалларда узун бир щесабламадан чох ев сыьортасында олдуьу
кими нятиъяляри, дцшцнмядян рискя ловьалана-ловьалана ящямиййят
вермякдян иряли эялир.
Щяйатын щеч бир мярщялясиндя риски nəzərə алмадан уьура цмид
бяслямяк ъаванларын пешя сечдикляри йаşда олдуьу гядяр щярарятли
дейил. О вахтда фялакят горхусунун щяйат шяраити йахшы олан адамларын
сяrбяст пешя дейилян ишляря эирмяйя ъанатмаларында дейил, халг кцтлясини
ясgərlийя, йахуд тайфайa йазылмаьа ъанатмасынdа да даща айдын
эюрцнцр.
Ади бир ясэярин нялярдян мящрум ола биляъяйи ачыг-ашкар
мялумдур. Еля олан тярздя эянъ кюнцллцляр щяр замандан чох йени бир
мцщарибянин яввялиндя тящлцкяйя синя эяряряк ясэярлийя йазылмаг цчцн
ъан атырлар. Ирялилямя имканлары олмадыьы щалда эянъ бейинляриндя щеч
бир заман реаллашмайан мин бир хяйал гурарлар. Тюкдцкляри ганıн
гаршылыьы, йалныз бу хяйал ичиндя чалхаланан цмидлярдян йараныр. Алдыг-
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лары мяваъиб ади ишчилярин мяваъибиндян аздыр. Хидмятдяки йорьунлуглары о бирилярдян артыгдыр.
Дянизин лотeрейасы ордунункu гядяр ялверишсиз дейил. Йахшы бир
ишчинин, йа да сяняткарын оьлу атасынын иъазяси иля дянизя чыха биляр.
Амма ясgярлийя йазılмаmаьына атасы щеч бир вахт разы олмаз.
Дянизчиликдя онун nəsə əldə etməsini щяр кяс эюрцр. Ясgярликдя бир шейи
олмаг ещтималыны юзцндян башга эюрян йохдур. Халг бюйцк бир
командиря, бюйцк бир эенерала олдуьу гядяр щейранлыг дуймур.
Дяниз хидмятиндя ян бюйк уьур сащилдяки ейни уьурдан даща сюнцк
бир шющрят вяд едир. Щяр ики хидмятин бцтцн алт рцтбяляриндяки
йцксялишдя дя ейни фярг вар. Щярби гайдалара эюря капитаn ордудакы
полковникля бир рцтбядядир. Амма щяр кяс ону о бирисиня бярабяр
тутмур. Лотeрейадакы бюйцк удушлар аз олдуьуна эюря кичик удушларын
сайы чох олмалыдыр. Она эюрə дя, ади тайфалар чох вахт ади ясgярдян
даща тез йцксялир. О сянятdя ясл хоşaэялян шей бу удушлара бяслянян
цмиддир. Мящарятляри вя ял габилиййятляри щяр бир сяняткарынкындан
цстцн олмасына, бцтцн юмцрляри битиб-тцкянмяйян тящлцкялярlя dolu
сящня олмасына бахмайараг, бцтцн бу hünər вя тящлцкяляря гаршылыг
тяхминян бунлардан биринъисинə истифадя етмяк və о бирилярини совушдурмаг зювгцндян башга мцкафат ялдя етмязляр. Мяваъибляри дянизçiлярин ямякщаггыны мцяййянляшдирян ади лиман ишчиляринин мяваъибиндян йцксяк дейил. Бюйцк Британийанын айры-айры лиманларындан дянизя
чыханларын айлыг ямякщаггы бцтцн бу ъцр йерлярдяки о бири
ишчилярдякиндян даща чохдур. Ян чох эямичинини эедиб-эялдийи лиманын,
йяни Лондон лиманынын ямякщаггы дяряъяси бцтцн о бири лиманларын
ямякщаггы дяряъялярини мцяййян едир. Лондонда мцхтялиф ишчи
синiфляринин чохунун ямякщаггы Единбургдакы ейни синифдян олан
ишчилярин мяваъибинин тяхминян ikiqatdır. Анъаг Лондон лиманындан
эямичиляр Leyt лиманындан щярякят едянлярля мцгайисядя айда 3-4
şиллингдян артыг газана билмирляр. Чох вахт фярг бу гядяр дейил. Сцлщ
вахты тиъарят эямиляриндя Лонdондакы гиймят (дяйяр) бир айı 30 gцн
эютцрцлмяк шяртиля, təxminən айда 1 gineyadan 27 şillinqə гядярдир.
Лондонда щяфтядя 9-10 şллинг алан ади бир ишчи бир ай 30 эцн
эютцрцлмяк шяртиля айда 40-45 şillinq газана биляр. Щягигятдя ися эямичийя мяваъибиндян башга айрыъа азугя верилир. Бунунла бирликдя бу
мябляьин дяйяри, бялкя дя онун мяваъиби иля ади ишчинин мяваъиби
арасындакы фярги щямишя кечмир. Бязи вахтлар кечся беля, бу, эямичи
цчцн бир газанъ олмаз. Чцнки аилясини дя ямякщаггы иля доландырмаг
мяъбуриййятиндя олдуьу ушаглары иля азугяни бюлцшдцря билмиr.
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Язраилин ятрафына доландыьы тящлцкялярин яксик олмадыьы сярэцзяштлярля долу бир щяйат, эянълярин ъясарятини гырмаг явязиня онлары бу
пешяйя йюнялдир. Ашаьы тябягядян цряйи йуmşaq бир ана эямиляри эюрцб
эямичилярин башына эялян ящвалатлары динлядикдян сонра оьлу дянизчи
олмаг həvəsindədir deyə, ону лиманы олан бир шящярдяки мяктябя
эюндярмякдян чох вахт qorxar. Ъясарятля, сцрятля совушдурмаьы цмид
етдийимиз гяза ещтималлары бизя хош олдуьу кими, щяр щансы бир ишдяки
ямякщагларыны да йцксялтмəz. Мящарятин файда вермядийи щалда
вязиййят дяйишир. Саьламлыьа олдугъа зярярли кими танынан сянятлярдя
ямякщаглары nəzərəчарпаъаг гядяр йцксякдир. Саьламлыьа мянфи тясир
хошаэялмяз щалдыр. Бунун ямякщагларына тясири дя бу мювзуйа дахил
едилмялидир.
Капиталын мцхтялиф ъцр истифадясиндя эялирин адят едилмиш фаизи
тяхминян газаncın дягиг олуб-олмамасына баьлыдыр. Üмуми олараг
бу газанъ дахили ticarətdə хариъи тиъарятдякиндян, хариъи тиъарятин бязи
голларында ися диэярляриндякиндян даща аздыр. Мясялян, Шимали
Америка тиъарятиндя, Йамайкадакындан дягигдир. Мянфяятин адят
едилмиш сявиййяси щяр заман риск иля бирликдя йцксялир. Бунунла бярабяр
эялир риски гаршылайаъаг гядяр йцксяк дейил. Ифласлар ян чох тиъарятин
тящлцкяли голларында олур. Щамысындан тящлцкялиси ян эялирли щесаб
едилян гачагmalçılıq инсаны ифласа уьрада биляр. Архайын отуруб уьур
эюзлямяк бурада да башга йерлярдя олдуьу кими, чохлу сайда маъярачылары бу ъцр тящлцкяли ишляря еля ъялб едяр ки, араларындакы рягабят
бунларын эялирини рискдян сыьорталамаг цчцн лазым олан мябляьдян дя
ашаьы олур. Буну компенсасийа етмяк цчцн щяр заманкы газанъ,
капиталдан эялян эялирлярдян башга бязян баш веря биляъяк иткиляри
юдямяли, щям дя маъяраpərəstləri сыьорталаyanlaрын эялири кими əlavə
эялири тямин етмялидир. Щямишяки газанъ бцтцн бунлара йется,
мцфлисолма щаллары бу нюв тиъарятдя о бириляриндян даща чох олмаз.
Беляликля, ямякщагларыны фяргляндирян беш шярт ичярисиндян йалныз
икиси капиталдан эялян эялирляря тясир эюстярир. Ишин хошаэялян олуболмамасы иля рискли, йа да етибарлы олмасы, ишин хошa эялян олуб-олмамасы бахымындан фярг ещтийатларын мцхтялиф ъцр истифадя едилмяси нятиъясиндя йа аздыр, йа да щеч йохдур. Мцхтялиф ъüр ямяйин истфадясиндя
олдугъа бюйцк фярг вар. Капиталдан эялян эялир, риск nisbətиндя артана
охшамыр. Бцтцн бунлардан о нятиъя чыхыр ки, ейни ъямиййятдя вя йа ейни
бюлэядя, капиталдан эялян эялирин орта вя цмуми сявиййяси, мцхтялиф
ямяк нювляринин мяваъибляриндян даща йцксяк бир сявиййяйя
йахынлашмалыдыр. Щямчинин дя белядир. Ади бир ишчи иля бир вякилин вя йа
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щакимин газанъы арасындакы фярг, бир-бириндян айры щяр щансы ики иш
сащясиндяки цмуми эялирляр арaсындакы фяргдян тамамиля бюйцкдцр.
Əczaçыларын эялири олдугъа мяшщур олуб, щяр кясин ağlına мцхтялиф
дцшüncələr gətirir. Бу эялир чох вахт ямяйин ağıla сыьан мяваъибиндян
башга бир шей дейил. Яъзачыдакы баъарыг щяр щансы бир башга инсанда
олдуьундан даща чохдур. Бундан башга она эюстярилян етибарıн
ящямиййяти даща бюйцкдцр. Əъзачы щяр заман йохсуллар цчцн аьыр вя
тящлцкялярин чох да бюйцк олмадыьы вахтларда да варлыларын щякимидир.
Бундан ютрц pul hədiyyəsi həmin баъарыq вя етибара uyğun олмалыдыр.
Бу да, цмумиййятля, сатдыьы дярманларын дяйяриндян ялдя едилир.
Мясялян, эениш бир базары олан бир шящярдя иши йахшы эедян яъзачынын бир
ил ярзиндя сата биляъяйи бцтцн дярманлар юзцня, бялкя дя 30-40 лирядяn
артыг баша эялмир. Она эюря дя бунлары 800-400%, йа да 1000%
мянфяятlə сатsa чох вахт бу онун дярманларын гиймятиня ялавя мисli
оlдуьу мялум ямякщагларындан артыг бир шей олмайа биляр. Эялир кими
эюрцнян шей эялир ъилдиня эирмиш щягиги мяваъибдир.
Балаъа бир лиман гяsəбясиндяки щяр щансы ərzaq dükanının sahibi
ъями 100 стерлинг ямтяя иля 40% вя йа 50% газаныр. Анъаг ейни йердя
бюйцк щяъмдя топдан сатышы щяйата кечирян таъир он мин лирялик бир
ямтяя иля 8% вя йа 10% газаныр. Орада отуранларын ишинин асанлыьы
цчцн баггалын тиъарятиня ещтийаъ дуйула биляр. Базарын дар мигйасы бу
тиъарятдя даща бюйцк бир капиталын истифадясиня имкан вермяйя биляр.
Амма бу адам аз тиъаряти иля щям гидаланмаsıыны тямин етмяк, щям
дя бунун цчцн лазым олан шяртляря уйьун шякилдя йашайа билмялидир.
Бунун цчцн бир аз капитал олмалы, о инсан цстялик охуйуб-йазмаьы və
щесабламаьы баъармалыдыр. Сонра бялкя ялли, алтмыш чешиддя башгабашга ямтяя иля бунларын гиймятляри, кейфиййятляри, ян уъуз гиймятя ала
биляъякляри базары təhlil етмяйи баъармалыдыр. Сюзцн гысасы, онда бюйцк
бир таъир цчцн лазым олан кейфиййятлярин щамысы олмалыдыр. Бюйцк таъир
олмасына йеэаня тяк манея капиталын олмамасыдыр. Илдя 30-40 лиря,
бцтцн бунлары билян бир таъирин ямяйи цчцн чох да артыг мцкафат сайыла
билмяз. Капиталын бюйцк кими эюрцнян эялирляриндян буну чыхсаныз,
нятиъядя, бялкя дя, ямтяянин орта мянфяятиндян артыг бир шей
галмайаъаг. Эюрцнян эялирин чоху бу вязиййятдя щягиги мяваъибдир.
Пяракяндя тиъарятля топдан тиъарятин эюрцнян эялирляри арасында
олан фярг пайтахтда кичик шящярлярля мцгайисядя яйалят кяндляриндя
олдуьундан чох аздыр. Баггаллыг тиъарятин 10 мин лирянин истифадя едиля
билдийи йердя баггалын мяваъиби бу гядяр бюйцк бир капиталын халис
эялириня ялавя едиляндян başqa бир шей дейил. Буна эюря дя, варлы
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пяракяндя тиъарятля мяшьул оланларын эялирляри орада топдан тиъарятля
мяшьул олан таъирin эялирляриня даща да йахынлышыр. Пайтахтда
пяракяндя сатылан малларын, цмумиййятля, гясябялярdя кяндлярдяки
гядяр, щятта бунлардан беля уъуз олмасы бу сябябдяндир. Мясялян,
баггалда олан ямтяяляр, цмумиййятля, даща уъуздур. Чюрякля ятин
гиймяти ики тяряфдя дя ейнидир. Баггал малларынын бюйцк шящяря
чатдырылмасы кяндя чатдырылмасындан баща баша эялмир. Анъаг чоху
узаг йердян эятирилдийи цчцн щейванын дашынмасы даща бащалыдыр. Буна
эюря дя, щяр ики тяряфдя дя дяйяри ейни олдуьундан баггалын малы аз
эялир олан йердя уъуз олур. Чюрякля ятин гиймяти бюйцк шящярдя
кянддякиндян бащадыр. Она эюря дя эялир даща аз олдуьу щалда, орада
щямишя даща уъуз олмайыб яксяриййяти ейни гиймятядир. Чюряк вя ят
кими мящсулларын (мялум эялир азалдан) ейни сябядян дяйяри
йцксякдир. Базарын эенишлийи даща бюйцк мигйасда капиталларын
йатырылмасына имкан веряряк эялири азалдыр. Мясялян, даща узаг
мясафялярдян мал эятирмяк майа дяйярини артырыр. Бу заман бир
йандан азалма, диэяр тяряфдян артма яксяр щалларда бир-бириня бярабяр
олур. Краллыьын башга йерляриндя тахыл вя щейванын гиймятинin чох вахт
фяргли олдуьу щалда, юлкянин бюлэяляринин чохунда чюряк вя ятин
гиймятинин тяхминян бярабяр олмасынын сябяби, бялкя дя, будур.
Щям топдан, щям дя пяракяндя тиъарятдя ямтяя сатышындан ялдя
едилян эялирлярин щяъми цмумиййятля, кичик шящярлярля кяндлярдякиндян
ашаьы олса да, пайтахтда кичикдян башланыб чох вахт бюйцк сярвятляр
газанырлар. Кяндлярдя базар дар олдуьуна эюря кичик шящярлярля
ямтяянин артмасы иля тиъаряти эенишляндирмяк щяр заман мцмкцн дейил.
Она эюря дя беля йерлярдя мцяййян бир шяхсин эялир сявиййяси чох
йцксяк олa bilərsə дə, бу эялирлярин hamısı, nəticə etibarilə, həmin bu
шяхсин бир ил ярзиндя йыьдыьы мябляь чох да бюйцк олa bilməz. Бюйцк
шящярлярдя ися яксиня олараг ямтяя кцтляси артдыгда тиъарят
эенишляндириля биляр. Гянаятчил вя йахшы иш эюрян бир адамын газанъы
ямтяя кцтлясиндян чох тез артыр. Бу адамын тиъаряти бунларыn щяр
икисинин ъями нисбятиндя эялирлярин ъями, тиъарятин бюйцклцйц нисбятиндя
щяр ил йыьдыьы мябляь ися эялирлярин ъями нисбятиндя артыр. Бунуnла
бирликдя бюйцк шящярлярдя беля дцзэцн, йахшы танынан бир пешя
сащясиндя бюйцк сярвятляр газанылмасы бу ещтималын миндя биридир.
Щягигятдя ися бу йерлярдя спекулйасийа тиъаряти адланан ишдя бязи
вахтлар бюйцк сярвятляр газанылыр. Щямин тиъарятля мяшьул олан инсан
дцзэцн, йахшы танынмыш бир иш сащясиндя фяалиййят эюстярмир. О, бу ил
тахыл таъиридир. Ертяси ил шяраб таъири олаъаг. О бири ил ися шякяр, тцтцн, йа
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да чай таъири олаъаг. Йцксяк эялирин олмасы ещтималыны яввялъядян
фикирляшдийи цчцн щяр cür тиъарятля мяшьул олур. Бир ишдяки эялирлярин
диэярляриндякинин сявиййясиня çatacağını яввялъядян билмядян иши
бурахаъагдыр. Бу сябябдян онун эялир вя иткиляри диэяр бир тиъарят
сащясиндяки эялир вя иткиляр арасында асылылыг ола билмяз. Юзцнц
эюзлямяйян бир маъярачы бязян бир-биринин ардынъа бюйцк мигдарда
сярвят ялдя едя билiр. Амма ики, цч уьурсуз ишля бир о гядярини итирмяси
ещтималы бюйцкдцр. Беля бир тиъарятlə анъаг бюйцк шящярлярдя мяшьул
олуrлар. Йалныз тиъарятин вя рабитянин олдугъа эенишляндийи йерлярдя
лазым олан мялуматларын ялдя едилмяси мцмкцndür.
Йухарыда эюстярилян беш шярт ямякщаглары иля капиталын эялирляриндя чох бюйцк уйьунсузлуг йарадыр, амма бунлардан щяр икисинин
мцхтялиф ъцр истифадясиндяки щягиги цстцнлцкляря мянфи ъящятлярин щамысы
цзяриндя щеч бир уйьунсузлуг йаратмыр. Бу шяртляр бязиляриндя кичик бир
пул эялиринин явязини верян, диэярляриндя ися бюйцк бир газанъа гаршылыг
йарадан нювдяндир.
Бунунла бирликдя, бу ишлярдяки цстцнлцклярля мянфи ъящятлярин
щамысында ейнилийин ола билмяси цчцн ян гцсурсуз сярбястлийин оlдуьу
йердя беля цч шей лазымдыр. Биринъиси, о бюлэядя ишляр йахшыъа танынмыш,
узун замандан бяри гурулмуш; икинъиси, ади вя йахуд тябии щалда;
цчцнъцсц, бунлар мяшьул оланларын ясас вя йеэаня иши олмалыдыр.
Биринъиси, бу ейнилик анъаг о бюлэядя йахшы танынмыш, узун
замандан бяри гурулмуш ишлярдя ола биляр.
Бцтцн о бири шяртлярин бярабяр олдуьу йердя мяваъибляр цмумən
йени пешялярдя кющнялярдякиндян йцксякдир. Щяр щансы бир лайищя
сащиби йени истещсал гурмаьа чалышдыгда башланьыъда, ишчилярин сянятляриндя газандыгларындан да даща йцксяк мяваъибля onları башга
ишлярдян ъялб етмялидир. Бу мяваъиблярi цмуми сявиййяйя ендирмяк
цчцн щяддян артыг вахт лазымдыр. Эюстярилян тялябат бахымындан, сырф
дябя вя мцвяггяти щявяся ясасланан сянайе тез-тез dəyişir. Bunların
“vaxtilə ad qoymuş sənaye” adlanacaq qədər detallı olduqlarına, demək
olar ki, rast gəlinmir. Яксинə, тялябин, ясасян, файда вя ещтийаъдан иряли
эялян сянайеsi ися даща аз дяйишиклийя мяруз галыр. Ейни forma və ya
мисал бир-бириnin ардынъа ясрляр бойунъа мювъуд ола биляр. Бу
сябябдян биринъи нюв сянайедяки мяваъиблярин диэярляриндян йцксяк
олмасы ещтимал едилир. Бирминghем əsasən биринъи нюв сянайе, Şеффилд
ися диэяр нюв иш эюрцр. Бу ики айры-айры йерин ямякщагларыnыn
сянайеляринин мащиййятиндяki фяргя уйьун олдуьу дейилир.
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Йени бир сянайейя, йени бир тиъарят голуна вя йа кянд тясяррцфатындакы йени бир цсула башламаг щямишя лайищя сащибинин гейри-ади
эялир эюзлядийини эюстярир. Бу эялир бязи вахтлар олдугъа бюйцкдцр,
бязян дя башга ъцр олур. Амма цмуми олараг бунларла о бöлэядяки
диэяр кющня пешялярин эялирляри арасында дцзэцн бир нисбят олмур.
Лайищя уьурлу олarса, ялдя едилян эялир илкин олараг чох йцксяк олур. О
сянят вя йа иш йахшыъа танынандан сонра, рягабят бу эялирляри о бири
ишлярдякинин сявиййясиня ендирир.
Икинъиси, ямяйин вя капиталын мцхтялиф ъцр истифадясиндяки цстцнлцклярля мянфи ъящятлярин цзяриндяки бу ейнилик ишлярин йалныз адят
едилмиш вя йа тябии дейиля биляъяк щалларınда ола биляр.
Ямяйин тяхминян щяр ъцр нювцня гаршы тялябат адят едилян
эялирдян даща аздыр. Илкин олараг бу истифадядяки цстцнлцкляр, щяр
заманкы сявиййядяn йцксяk, o бириндя ися бундан ашаьы олур. Тарладакы ямяйя гаршы тялабат бичин вя мящсул йыьымында илин чох
щиссясиндян олдугъа йцксяк олур. Ямякщагqı да тялабатын артмасы иля
ялагядар йцксялир. Мцщарибя дюврцндя 40-50 мин эямичи тиъарят
хидмятиндян айрылыб дювлятин хидмятиня эетмяк мяъбуриййятиндя
галдыгда, тиъарят эямиси тайфаларына гаршы тялабат бунларын азлыьы
сябяbиндян кяскин артыр. Мяваъибляри бу ъцр щалларда чох вахт айда
21-27 şillингдян 40-60 şillinгя йцксялир. Яксиня олараг, зяиф инкишаф
едян сянайедя ишчилярин чоху яввялки сянятлярини бурахмагданса,
ямякляринин кейфиййятиня-хцсусиййятиня уйьун мяваъибдян даща азына
разы олурлар.
Əmlakdan эялян mənfəətin сявиййяси йатырылдыьы сащялярдян асылы
олур. Бир малын гиймяти адят едилмиш вя йа орта сявиййядян нисбятян
йцксяляндя, ону базара чыхармаг цчцн истифадя edilən капиталын щеч
олмазса бир гисминин эялирляри йцксяк сявиййяйя чатыр. О, дцшяндя онлар
да бундан ашаьы дцшцр. Бцтцн маллар аз-чох гиймят дяйишиклийиня
мяруз галыр. Инсанын фяалиййяти нятиъясиндя йарадылан бцтцн малларда
щяр ил истифадя едилян ямяйин мигдарыны тялябат тянзимляйир. Буну
орtаиллик мящсул шяклиндя тянзимляйир. Бязи ишлярдя ейни мигдарда
ямяйин щяр заман цчцн ейни вя йа тяхминян ейни мигдарда мал
истещсал етдийи яввялъя гейд олунмушду. Мясялян, памбыг вя йа йун
сянайесиндя ейни сайда ишчи бир илдя тяхминян ейни мигдарда памбыг,
йа да йун щазырлайыр. Демяли, бу малларын базар гиймятляриндяки
дяйишикликляр, анъаг тялябatdakı мцвяггяти дяйишикликлярдян иряли эялир.
Мисал цчцн, щяр кясин бирдян-биря йасда олмасы гара парчанын гиймятини йцксялдир. Анъаг кятаn вя йун чешидляриня тялябат дяйишмядийи
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цчцн бунларын гиймяти дя дяйишмир. Амма ейни мигдарда ямяйин
щямишя ейни мящсул истещсал етмядийи башга ишляр дя вар. Мясялян, ейни
мигдарда ямяк иля мцхтялиф яразилярдя фяргли мигдарда тахыл, цзцм,
шякяр, тцтцн вя с. истещсал едилир. Бу сябябдян, бу кими мящсулларын
гиймяти йалныз тялябатын дяйишмясиня эюря баш верир. Амма алгы-сатгы
едиляркян бязиляринин эялири, истяр-истямяз бу мящсулларын гиймяти иля
ялагядардыр. Таъирин ямялиййатлары башлыъа олараг бу чешид мящсулларын
цзяриндя апарылыр. Гиймятляринин артмасы ещтималыныn яввялъядян
билинмяси, бу маллары алмаьа ъящд едир, дцшмяк ещтималы оланда ися
сатмаьа чалышыр.
Икинъиси, ямяйин вя капиталын истифадясиндяки ейнилик йалныз бу
ишлярля мяшьул оланларда йарана биляр.
Щяр щансы бир адам чох вахт апармайан бир ишля йашайышынı тямин
едяркян арадакы бош вахтларында башга бир ишдя, о ишин тялябиня уйьун
олан мяваъибля ишлямяйiн арзусунда олур.
Щяля дя Шотландийанын бир чох йерляриндя, komalılar və ya
дахмалылар дейилян бир груп адамлар вар. Бунлара бир нечя ил яввял
индикиндян чох раст эялинирди. Бунлар торпаг сащибляри иля якинчиляря бир
нюв хидмят эюстярян нюкярлярдир. Сащибляриндян чох вахт алдыглары
мцкафат бир ев, кичик бир щяйятйаны сащя, бир иняйи йедирtмяйя йетяъяк
гядяр от, бялкя дя, бир вя йа ики akr ъцt сцрмяйя yararsız торпагдан
ибарят олур. Ямяклярин мцгабилиндя сащибляри онлара щяфтядя 16 инэилис
pennisi гядяр 4 галлон йулаф (вялямир) верир. Илин бюйцк бир щиссясиндя
онлары йа az işlədir, ya da heç işlətmir. Əllərindəki kiçik torpaq sahəsinin
əkilib-biçilməsi isə istədikləri qədər işlədə biləcək vaxta sığmır. Бу ъцр
торпаг ишлядянляр индикиндян чох олдуьуна эюря, артыг галан вахтларыны
аз бир мябляьля ишлятмяк истяйяня вериб, диэяр ишчилярдян аз мяваъибля
ишляйирдиляр. Йохса, якилиб-бичилмяси бир шейя бянзямяйян торпаг сащибляри иля якинчиляр сащядяки ишин бязи мювсцмцндя тяляб етдийи чохлу
сайда ишчини башга ъцр тапа билмяздиляр. Бу ишчилярин мцяййян мцддятдя сащибляриндян алдыглары эцндялик вя йа щяфтялик мяваъиб ямякляринin
гаршылыьы олмадыьы мялумдур. Onların ялиндяки кичик торпаг щямин
мяваъибин ясас щиссясини тяшкил едирди. Бунунла бирликдя кечмиш дюврцн
ямяк вя гида мящсулларынын гиймятлярини nəzərdən keçirib, hяр икисини
инанылмаз гядяр ашаьы эюстярмякдян зювг алан бир чох мцяlлифляр, щямин
эцндялик вя йа щяфтялик мяваъибə бу дяйярин мяъмусу кими бахыблар.
Бу ъцр ямяyin мящсулу базарdа мящсулун майа дяйярини юдямяйяъяк гядяр уъуз эяliр. Ялilə щюрцлян ъораб Şotlandiyanın яксяр
йерляриндя дязэащда toxunan ъорабдан чох уъуз олур. Бу, йашайышлары
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цчцн ясас вясаити башга бир ишдя газанан ишчилярин ишидир. Щяр ил Zeyta
ъцтц 5-7 penni арасында олан мин ъцтдян чох шoтланд ъорабы эятирилир.
Мяня верилян мялумата эюря, шотланд адаларынын чох кичик пайтахты олан
Зервикдя эцндя 10 penni ян чох раст эялинян ямякщаггıдыр. Щямин
адаларда йун ъорабын ъцтцнц бир эинейaya вя даща чох мябляья верирляр.
Шотландийада кятан ипи башга ъцр щазырланыр. Ямяйинин щамысыны
бу ики сянятин бириндян бири иля чыхартмаьа чалышанлар минимум йашайыш
цчцн ъцзи бир мябляь газанырлар. Шотландийанын бир чох яразиляриндя
щяфтядя 20 penni газана билян бир гадын йахшы бир тохуъудур.
Варлы юлкялярдя базар, цмумиййятля, еля эенишдир ки, щансы сянятinдян аслы олмайараг ишляйянлярин бцтцн ямяйини, бцтцн сярвятини istifadəyə bəs edər. Bir işlə həyatını təmin edən və digər tərfədən də başqa
bir işlə кичик мигдарда газанъ ялдя едян адамлара ясасян касыб юлкялярдя раст эялинир. Амма бунун охшары олан ашаьыдакы мисал, олдугъа
варлы бир юлкянин пайтахтында да вар. Щесаб едирям ки, Авропада ев
кирайяси Лондондакындан daha bahadır. Еля олан тярздя, йашайыш цчцн
там щазыр олан мянзилин беля уъуз гиймятя кирайя верилдийи башга бир
пайtахт танымырам. Лондонда йерин гиймяти Pарисдякиндян чох аз
олмагла бярабяр Единбургдакы йахшы йердян дя чох уъуздур. Ишин мАраглы тяряфи, мянзиллярдяки уъузлуq кирайя щаггынын бащалы олмасындан
иряли эялмишдир. Лондондакы кирайя щагларынын бащалыьы йалныз бцтцн
пайтахтлардакы кирайя щаглары артан сябяблярдян, йяни ямяйин бащалылыьындан узаг мясафядян эятирилян бцтцн тикинти материалларынын, щямчинин торпаг рентасынын бащалылыьындан асылы дейил. (Щяр торпаг сащиби
инщисарчы кими щярякят едиб, шящярдя ян пис торпаг цчцн чох вахт чюлдяки ян йахшы торпагдан алына биляъяк мябляьдян дя артыг рента истяйир). Бу, кирайя щаггыны бир аз да, щяр аиля башчысыны башдаn-başa бцтюв
бир ев кирайя вермяк мяъбуриййятиндя гойан халгын юзцня хас олан
щяйат тяърцбяси вя вярдишляриндян иряли эялир. Инэилтярядя мянзил дейиляндя ейни дам алтында щяр шей баша дцшцлцр. Франсада, Шотландийада,
Авропанын бир чох йерляриндя ися йашайыш цчцн йер йалныз бирмяртябя
демякдир. Лондондакы иш-эцъ САщиби олан бир адам шящярдя мцштяриляринин олдуьу бюлэядя бцтюв бир ев тутмаг мяъбуриййятиндядир. Дцканы evin яsas hissяsindя olub, юзц vя аиляси иsя йухары щиссядя йашайыр.
Евин кирайя щаггынын бир гисминин ортадакы икимяртябяни кирайяyə веряряк юдямяйя чалышыр. Аилясини доландырмаг цчцн кирайянишинляриня дейил, ишиня бел баьлайыр. Парис иля Единбургда ися мянзил кирайя верян адамларын яксяриййятинин башга доланышыьы олмадыьы кими, мяртябядян алынан
мябляь щям евин кирайясини, щям дя аилянин бцтцн хярълярини юдямялидир.
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ЫЫ щисся
Авропа сийасятинин йаратдыьы bərabərsizliklər
Ян гцсурсуз бир сярбястлийин олдуьу йерлярдя беля, ямяйин вя
капиталын мцхтялиф cцр истифадясиндяки цстцнлцклярин вя мянфи ъящятлярин
щамысында, йухарыда дейилян цч шяртдян биринин олмамасындан иряли
эялян уйьунсузлуглар бунлардыр. Авропа сийасяти ишляри тамамиля сярбяст бурахмайараг даща чох башга мцщцм уйьунсузлуглара йол ачыр.
Бу, башлыъа олараг ашаьыдакы цч формада мейдана эялир. Биринъиси, бязи ишлярдя рягабяти базара кюнцллц эирмяйя щявяси олан Адамларын даща аз bir гисми арасында сярбяст бурахмагла, икинъиси, башга
ишлярдя рягабяти тябии сявиййясиндян чох артырмагла, цчцнъцсц, ямякля
капиталын щям бир ишдян диэяриня, щям дя bir йердян о бири йеря сярбяст
эетмясиня иъазя вермякля. Биринъиси, Авропа сийасяти бязи ишлярдя рягабяти о ишляря башламаьа щявяси олан адамлардан даща az qismi арасында йарадараг ямяйин вя əmlak ehtiyyatının мцхтялиф ъцр истиfadələrindəki мцсбят вя мянфи ъящятляриниn щамысында bərabərsizliklər йарадыр.
Мцяссисялярин инщисарчы имтийазлarı həmin сийасятин бу мягсядля
истифадя етдийи мялум васитялярдир.
Мцяссися шяклиндя гурулмуш бир сянятин инщисарчы хцсусиййяти,
гурулдуьу шящярдя рягабяти, бу сяняти давам етдирмяк щаггы оланлара
щяср едир. О шящярдя лазым олан хцсусиййятя малик бир устаnın йанында
тяърцбя кечмяк яксяр щалларда бу щаггы ялдя етмяк цчцн ваъиб шяртдир.
Мцяссисянин ясаснaмясиниn маддяляри бязян бир устанын сахлайа
биляъяйи шаэирдлярин сайыны, щяр бир шаэирдин нечя ил хидмят етмяк
мяъбуриййятиндя олдуьуну тянзимляйир. Щяр ики тянзимлямянин
мягсяди rəqabəti юз арзусу иля бу сянятя эирмяк истяйянлярдян даща аз
сайда адам арасында мящдудлашдырмагдыр. Şаэирд сайынын мящдудлашдырылмасы рягабяти уйьун олараг азалдыр. Узун бир стажорлуг
мцддяти тялим хяръини артырараг даща долашыг йолдан ейни дяряъядя
тясирли формада рягабяти артырыр.
Бу ясаснамяйя ясасян Шеффилддя щяр бир бычаг дцзялдян устанын
бир дяфядя бирдян чох шаэирди олмур. Норвеч иля Норфолкда щеч бир
тохуъу устанын икидян чох шаэирди олмур. Инэилтярянин щяр щансы бир
йериндя вя йа инэилис мцстямлякяляриндя бир папаг устасынын икидян чох
шаэирдиnə rast gəlinmir. Бунун йарысы Крала (дювлятя), йарысы сялащиййятли
бир мящкямядя иддиа верян тяряфя верилмяк цзря айда беш лиря ъязасы
вар. Щяр ики тянзимлямяни Краллыг юлкясинин бир ганунуnu мющкям-
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ляндирмякля бярабяр, ачыг-ашкар Шеффилд ясаснамясинi чыхаран ейни
мцяссися анлайышы мяъбур етмишдир. Лондондакы ипяк парча тохуъулары
мцяссися шяклиндя йарадылмасындан бир ил кечмядян, щяр щансы бир
устанын бир дяфядя икидян чох шаэирди олмасыны гадаьан едян бир
низамнамя чыхардыблар. Бу низамнамяни позanlar цчцн хцсуси бир
парламент гярарына ещтийаъ олмушдур.
Яксяр сянятлярдя шаэирдlik мцддятi kimi бцтцн Авропада чох
вахт istifadə olunan müddəti əvvəllər 7 ил idi. Бцтцн бу гурумлара
кечмишдя университетляр дейилирди. Щягигятдя ися бу, гурумун латынъа
адыдыр. Гядим шящярлярин сянядляриндя дямирчиляр университети, дярзиляр
университети вя с. hямишя гаршылашдыьымыз ифадялярдир. Инди уйьун олараг
университет ады верiləн башга гурумлар, илк дяфя мейдана эяляндя
ядябиййат мцтяхяссиси (ядябиййат факултясиnin али тящсил дипломлу)
мярщялясини ялдя етмяк üçün lazım olan oxumaq müddətinin даща
гядимi олан ади сянятлярдяки шаэирдлик мцддятиndən götürüldüyü ачыгашкар мялум олур. Щяр щансы бир сянятдя бир адамын уста олуб, шаэирд
эютцрмяк щцгугуну ялдя едя билмяси цчцн лазым олан вязиййятдя 7 ил
ишлямяли олдуьу кими, сярбяст пешялярдя дя (яввялляр ейни мянадя олан
сюзляр кими) устад, мцяллим вя йа доктор олмаг йанында (йеня дя
яслиндя ейни мянада олан сюзляр кими) köməkçi вя йа шаэирд щазырламаг цчцн бир устад йанында 7 ил ишлямяк лазым эялирди.
Чох вахт шаэирдлик qануни дейилян, Йелизаvетин бешинъи щакимиййят илиндяки бир ганун, яввялъядян о ишлярдя ян ашаьы йедди ил тяърцбя
йыьмадан щеч бир адамын о дюврдя Инэилтярядя олан сянят вя пешялярдян бири иля артыг мяшьул олмайаъаьы гярарыны вермишдир. О дюврядяк
бир чох юзял мцяссисяляря аид олан ясаснамя тиъарят шящярляриндяки
бцтцн сянятляр цчцн Инэилтяря дювлятинин гануну сявиййясиня чатмышдыр.
Чцнки ганунун терминляринин ясас олмасына, Краллыг юлкясинин
щамысыны ачыг-ашкар ящатя даирясиня алмасы мцгабилиндя шярщ етмяк
йолу иля бунун тясири йалныз базары олан шящярляря aid edilmiş, яйалят
кяндляриндя щяр щансы бир адамын йедди ил шаэирдлик етмядян дя бир чох
башга сянятлярля мяшьул ола биляъяйи, кянддя йашайанларын ращатлыьы
цчцн бу сянятлярин эярякли олдуьу, ящали сайынын чох вахт бу
сянятлярдян щяр бириня айры-айры, груп шяклиндя адам айырмаьа
чатмайаъаьы нязяря алынмышдыр.
Терминляринин гяти шякилдя шярщ едилмясийля дя бу ганунун тясири
йалныз Йелизаvетин щакимиййятинин бешинъи илиндяки ганундан яввял
Инэилтярядя йарадылан сянятляря щяср едилмиш, ондан сонра ортайа
чыханлар щеч вахт ящатя даирясиня алынмамышлар. Асайиш гайдалары

Adam Smit

121

олараг bахылдыгда бу щисся планлашдырмаьа сыьмайаъаг дяряъядя бир
сıra мянасыз diskriminasiyalara йол ачмышдыр. Мясялян, бир араба
дцзялдян араба тякярлярини ня юзц дцзялдя биляр, ня дя дцзялтдирмяк
цчцн кюмякчи тута биляр. О, бунлары тякяр дцзялдян бир устадан алмаг
мяъбуриййятиндядир. Чцнки бу сянят Йелизаvетин щакимиййятинин
бешинъи илиндян яввял дя Инэилтярядя вар иди. Амма тякярчи арабачы
йанында щеч вахт тяърцбя кечмядийи щалда щям юзц араба дцзялдя
биляр, щям дя бу иши эюрмяк цчцн кюмякчи тута биляр. Чцнки ганун
щазырланан дюврдя Инэилтярядя бу сянятля мяшьул олунмадыьына эюря,
араба дцзялтмяк сяняти ганундан яввял йарадылмадыьы цчцн Маннчестер, Волверщамртон, Бирмиngщem сянайеси бу сябябдян ганун
лайищясиня дахил едилмямишдир.
Франсада тяърцбя мцддяти мцхтялиф шящярлярдя, мцхтялиф сянятлярдя фярглидир. Бунларын бир чоху цчцн Парисдя лазым олан мцддят беш
илдир. Амма бир адамын сянятlə уста kimi мяшьул олмаг щцгугуну
ялдя етмяк цчцн чох вахт даща беш ил эцнямузд ишлямяси лазымдыр. Бу
мцддят ярзиндя ona устанын шаэирди, бу мцддятя ися шаэирдlik
мярщяляси дейилир.
Шотландийада тяърцбя мцддятини hamı üçün nizamlayan цмуми
бир ганун йохдур. Истянилян сянят сащяляриндя мцддят мцхтялифдир.
Мцддятин узун олдуьу йерлярдя бунун бир щиссясиндян цмуми олараг
кичик бир рцсум юдямякля aзaд олмаг mümkündür. Шящярлярин чохунда
олдугъа кичик бир рцсум щяр щансы бир мцяссисядян вясигя алмаьа
имкан верир. Юлкянин ясас мящсуллары олан кятан вя чялтик парчасыны
тохуйанлар, бунлара баьлы olan digər ишчиляр: чархчылар, йумагчылар вя с.
шящяр статусуна мaлик олан бир гясябядя рцсум юдямядян сянятлярини
давам етдиря билярляр. Шящяр статусуна малик олан бцтцн гясябялярдя,
щяфтядя ганунун иъазя вердийи эцнлярдя щяр кяс гяссаблыг етмякдян ят
сатмагда сярбястдир. Шотландийада бязи ян чятин сянятлярдя беля, стажорлуьун нормал мцддяти цч илдир. Цмуми олараг Авропада, мцяссися
ганунлары Шотландийадакындан мцлайим olan бир юлкя танымырам.
Инсанын юз ямяйи цзяриндяки гянаяткарлыьы бцтцн мцлкиййят
щцгугларынын ясас тямяли олдуьу кими, щямчинин бунларын ян мцгяддяси, ян тохунулмаз оланыдыр. Йохсул бир адамын вар-дювляти юз эцъц,
бир дя ялляриндяки баъарыьыдыр. Гоншусуна зийан вермядикъя бу эцъц вя
баъарыьы ян уйьун билийи формада истифадя етмякдян ону мящрум
етмяк ися, ян мцгяддяс мцлкиййят щцгугуну ачыг-ашкар шцбщя алтына
алмагдыр, щям ишчинин, щям дя она иш вермяк истяйянлярин гануни
сярбястлийини мящдудлашдырмагдыр. Бу, биринин ялверишли эюрдцйц кими
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ишлямясиня, о бирилярин ися ишиня уйьун эюрдцйцнц истифадя етмясиня
мане олур. Щяр щансы бир адамын ишлядилмяйя мцнасиб олуб-олмадыьына гярар вермяк, бу ишдя мянафейи олан сащибкарларын ихтийарына
бурахыла биляр. Онларын уйьун олмайан ишчиляри ишлятмямяси цчцн ганун
щазырлайанын юзцнц наращат эюстярмяси щям йерсиз, щям дя йоруъудур.
Узун тяърцбя мцддяти гоймаг işинин keyfiyyəti мягсядяуйьун
олмайан işlərin халг гаршысында сатыша чыхарылмайаъаьынı ямин едян бир
зяманят ола билмяз. Беляси, цмуми олараг, сяриштясизликдян дейил,
щийлядян иряли эялир, щийляйя гаршы да ян узун стажорлуг зяманят ола
билмяз. Бу уйьунсузлуьун гаршысыны алмаг цчцн тамамиля башга
ганунлар лазымдыр. Габ-гаъаг цзяриндяки стерлинг ишаряси вя йа кятан,
йун парчаларын цзяриндяки мющцр алыъыйа щяр щансы бир ясаснамядян
даща чох зяманят верир. Мцштяри мящсул аларкян ясас олараг бунлара
бахыр, бу заман ишчинин йедди ил стажорлуг едиб-етмядийи онун аьлындан
беля кечмир.
Узун мцддят давам едян шagirdlik цсулу эянъляри баъарыглы
йетишдирмяйя фцрсят вермир. Парчанын ölçüsünə эюря ишэюрян günəmuzd
ишчи, щяр бир ъидди ямяк сярф етдикдя газанъ məqsədilə тяърцбя ялдя
етмясиня цмид bəsləyir. Башга ъцр даврaнмагда мараьы олмадыьы
цчцн, бу шаэирдин вахтыны бош кечирмяси ещтимал олунур, реаллыгда да
щямишя heç bir işlə məşğul olmur. Ади ишлярдя ямяйин йахшы тяряфи ися
мцкафатдан иряли эялир. Яввялъя дадына баханларын ондан яввял зювг
дуйуб, еркян йашларындан иш вярдишляриня йийялянмяси эюзлянилир. Бир
gənc оьлан узун мцддят газанъ ялдя етмядян ишляйирся, ишя гаршы тябии
олараг мараьы азалар. Иътимаи хейriyyə cəmiyyətlərinə эюря шаэирдлийя
ъялб едилян ушаглар, adətən illərin сай бахымындан адят едилмиш
мцддятдян артыг сахланылыр, чох вахт авара вя файдасыз олурлар.
Яввялляр стажорлуг щаггында щеч кясin təsəvvürü yox idi. Бу эцн
бцтцн дяръ едiлмиш ганунларда уста иля шаэирдин гаршылыглы вязифяляри
мцщцм йер тутмагдадыр. Романын щцгуг нормалары бунунла ялагядар олараг щеч бир шейи нязярдя тутмур. О сяняти юзцня юйрятмяк
шяртиля бир устанын хейриня filan сянятдя filan qədər il işləməli olan
nökяr mənası verən və şagird сюзцня буэцн вердийимиз мянаны
билдирян yunan və ya латынъа башга bir сюз билмирям. Belə sözün
mövcud olmadığını da tam qətiyyətlə deyə bilərəm.
Узунмцддятли стажорлуьа щеч бир ещтийаъ йохдур вя дивар сааты
дцзялтмяк кими ади сянятлярдян даща чох цстцн оланларда елə узун
тялим мцддятини зярури едян sirr йохдур. Щягигятдя ися, бу эюзял
ъищазларын щятта бунлары дцзялтмяк цчцн истифадя едилян алятлярдян щяр
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щансы биринин илк ихтирасы, шцбщясиз, узун мцддятин вя дярин
дцшцнъялярин нятиъясидир вя о, щаглы олараг инсан зякасынын ян уьурлу
ъящдляри арасында сайыла биляр. Амма о да, о бириляр дя бир дяфя йахшы
баша дцшцлдцкдян сонра бу алятлярин неъя тятбиг едиляъяйини, бу
ъищазларын неъя дцзялдиляъяйини дягиг олараг щяр щансы бир эянъ оьлана
баша салмаг бир нечя щяфтялик дярс тяляб едир. Бялкя дя, бир нечя эцнлцк
дярс дя кифайят едяр. Аваданлыгдан истифадя едилян сянятлярдя бир нечя
эцнлцк дярс, ялбяття, ялверишли олар. Реаллыгда ися сянятлярдя беля ял вярдиши анъаг чох мяшьул олмагла вя тяърцбя иля ялдя едиля биляр. Амма
бир gənc lap башланьыъда эюря биляъяйи kiçik иш мцгабилиндя мяваъиб
алыб, диэяр тяряфдян бязян səriştəsizlik вя тяърцбясизлик сябябиндян
корлайа биляъяйи материалларын пулуну юдяйяряк, бир günəmuzd fəhlə
kimi işləyərsə, işini daha diqqətli və ehtiyyatla görər. Beləliklə, онун
инкишафы, ümumiyyətlə, даща уьурлу, щямишя даща az йоруъу олуб уъуз
баша эялир. Реаллыгда ися уста бундан зяряр чякир. Инди гянаят етмякдя
олдуьу шаэирдя верилян мяваъибин йедди иллийини бирдян итирир. Сонда
зяряр чякян тяряф, бялкя дя, шаэирдин юзцдцр. Belə асан юйрянилян бир
сянятдя рягiбляри артыр, гцсурсуз бир ишчи сявиййясиня чатанда мяваъибляри индикиндян чох ашаьы олuр. Рягабятin артмасы щям ишчилярин
мяваъибини, щям дя усталарын эялирини ашаьы салыр. Сяняткарларын вя
сащибкарларын щамысы бирдян иткийя мяруз галыр. Анъаг бцтцн sənətkarların мящсулу, беляликля, базара даща чох уъуз гиймятя чыхарылдыьы
цчцн бундан халг газаныр.
Бцтцн сяняткар гурумларынın вя мцяссися ганунларынын яксяриййяти azad рягабятин дягиг олараг сябяб олаъаьы бу гиймят
дцшмясинин, nəticə etibarilə də, мяваъиб вя эялирлярин ашаьы дцшмясиnя,
рягабяти мящдудлашдырараг гаршысыны алмаг цчцн qurulmuşdur. Яввялляр Авропанын бир чох щиссясиндя мцяссисянин тяшкили цчцн онун
гурулаъаьы шящяр статусуна малик олан гясябянин иъазясиндян башга
щеч бир шейя ещтийаъ йох idi. Щягигятдя Инэилтярядя кралдан bəraət
алмаьа ещтийаъ вар иди.
Мялум олур ки, щюкмдардакы щямин сялащиййят бу кими инщисарлара гаршы щяр кясин сярбястлийини горумагдан чох вятяндашлардан
пул газанмаг цчцн истифадя олунурду. Крала бир рцsум юдяниляндя
рясми иъазя тезликля верилирди. Щяр щансы бир сянят вя йа тиъарятlя мяшьул
олан адам рясми иъазя алмагданса мцяссися сащиби кими даварaнмаьы
уйьун эюрдцйц вахт, гейри-гануни ширкятляр дейилян бу кими гурумлар,
щямин сябябдян сярбястликлярини щямишя итирмяйяrяк bящаня етдикляри
имтийазларыны истифадя иъазяси мцгабилиндя крала иллик пул ъязасы юдямяк
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мяъбуриййятиндя галырdılar. Бцтцн сяняткар бирликляри иля бунларын юзляринин рящбярлийи цчцн уйьун олан ясаснамялəирин билаваситя йохланылмасы, йаранмыш олдуглары шящяр статусуна малик гясябяйя аиддир.
Бунлар цзяриндя тятбиг олунан гайда-ганунда чох вахт кралдан дейил,
бу асылы гурумлар вя йалныз цзвляри олдуглары бюйцк ширкятдян чыхырды.
Шящяр статусуна малик олан гясябялярин идаряси таъирлярин,
сяняткарларын ялиндя иди. Бунлардан щяр биринин ачыг-ашкар мянфяяти
юзляринин сянятляриндян олан диэяр пешялярин – чох вахт истифадя етдикляри
ифадя иля базар долдурулмасынын гаршысын алынмасыдыр. Щягигятдя ися бу,
базарда щяр заман цчцн кифайят етмяйяъяк гядяр мал йерляшдирмяк
демякдир. Щяр бир сяняткар бу мягсядяуйьун ганунлар чыхармаьа
чалышырды, бу йолда юзцня иъазя верилмяк шяртиля диэяр сяняткарларын ейни
шейи етмясиня əvvəldən разы иди. Щягигят ися бу ганунлара эюря щяр бир
сяняткар, ещтийаъ дуйдуьу маллары шящярдяки диэяр инсанлардан ади
щалда ала биляъяйи гиймятдян даща баща гиймятя алмаг мяъбуриййятиндя иди. Amма бунун явязиндя юз мящсулларынын о дяряъядя баща
гиймятя сатмасы мцмкцн олурду. Йяни, hamısı eyni hesaba gəlirdi
демяк иди. Шящярдяки мцхтялиф сянятлярдян щеч бири араларында щяйата
кечирдиkляри алгы-сатгыда бу ганунлар сябябиндян иткийя мяруз
галмырды. Яйалят иля щяйата кечирдикляри алгы-сатгыdan ися щамысы йцксяк
эялир ялдя едирди. Щяр бир шящяри инкишаф етдириб варлы едян бцтцн алгысатгы, бу яйалят иля олан тиъарятдир.
Щяр бир шящяр йашайыш цчцн вясаитляри лазым олан бцтцн яйалятдян
эятирир. Бунларын явязини ясасян ашаьыдакы ики формада юдяйир. Биринъиси,
бу материаллары формайа эюндярир. О заман бу материалларын гиймяти
ишчилярин мяваъибляри, бунларын усталарынын вя йа онларын бирбаша
ишлядянлярин эялирляри иля артıр. Икинъиси, йа башга юлкялярдян вя йа ейни
юлкянин узаг бюлэяляриндян шящяря эятирилян, истяр там щазырланмамыш,
истярся дя щазырланмыш мящсулун бир щиссясини яйалятя эюндярир. Йеня бу
щалда да, малларын илкин гиймяти арабачыларын, йаxud эямичилярин
мяваъибляри вя бунлары ишлядян таъирлярин эялирляри гядяр артмыш олар. Бу
ики тиъарят голунун биринъисиндян ялдя едилян газанъ шящяр сянайесиндян ялдя етдийи файданы ямяля эятирир. Икинъи газанъы шящярин дахили
вя хариъи тиъарятиндян ялдя етдийи мянфяятдир. Ямякщаглары иля онлары
ишлядян мцхтялиф адамларын эялирляри щяр икисиндян бирдян газанылан
мябляьин мяъмусудур. Она эюря дя, бу мяваъибляри вя эялирляри ола
биляъяйиндян йцксялтмяйя сябяб олан бцтцн ганунлар шящяр ящалисинин
даща аз ямяйи иля яйалят сакинляриниn ямəйинин даща артыг мящсулуну
ала билмясини мцмкцн едир. Бу ганунлар шящярдяки таъирляря вя ся-
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нятчиляря, тарлаларын сащибляри, якинчиляри вя ишчиляри гаршысында бир цстцнлцк verir, бунлар арасында щяйата кечириляъяк тиъарятдя тябии олараг
мювъуд олан бярабярлийи арадан галдырыр.
Ъямиййятин иллик ямяк мящсулунун щамысы бир-бириндян айры ики
груп ящалиси арасында бюлцшдцрцлцр. Бу ганунларла ялагядар олараг,
щямин мящсулдан шящярдя йашайанлара, ади щалда ялляриня кечя биляъякдян даща бюйцк, чюллярдя (сащялярдя) йашайанлара ися даща кичик бир
щисся дцшцр.
Щяр ил эятирилян гида мящсуллары иля материалларын мцгабилиндя
шящярин реаллыгда юдядийи мябляь, орадан щяр ил ихраъ едилян сянайе
мящсулу иля о бири малларын мигдарыдыр. Бунлар ня гядяр баща сатыларса,
диэярляри о дяряъядя уъуз гиймятя алынар. Шящярлярин ишлямяси олдугъа
чох, тарлаларын ишлямяси ися аз йарарлы вязиййятя дцшцр.
Бцтцн Авропа шящярлярinдя эюрцлян ишин чюллярdяки ишдян эялирли
олдуьуна узун щесабламалар ещтийаъ олмадан, чох садя, щяр кясин
эюря биляъяк тяк бир мисалла инана билярик. Щяр ил Авропа юлкясиндя
яйалятя хас олан ишлярдян, йяни торпаьы беъяриб мящсул йетишдирмяк
сянятиндян варланан бир адама гаршылыг, ясл шəщяр сяняти олан тиъарят вя
сянайедя кичикдян башлайыб бюйцк сярвятляр ялдя edən щеч олмаса йцз
адам тапа билярик. Она эюря дя, бу шяраитлярин бириндяки ишin о бириляриндян даща йахшы мцкафатландырылмасы ямякщаглары вя капиталдан
эялян эялирлярин тамамиля артыг олмасы лазым эялир. Капитал иля ямяк ися,
тябии олараг, ян эялирли ишляри ахтарыр. Она эюря дя бунлар, мцмкцн
олдуьу гядяр шящярляря истигамятлянир, чюллярдян (тарлалардан, дцзянlikлярдян) узаглашырлар.
Бир шящярин ящалиси бир йердя ъямляшдиyiня эюря асанлыгла бирляшя
билир. Бу сябябдəн шящярлярдя давам етдирилян мцхтялиф сянятляр, орадабурада гурулуш щалында бирляшир, тяшкилата дахил олмадыглары щалда беля
мцяссися аб-щавасы, юзэяляри гябул етмямяк, шаэирд эютцрмякдян вя
йа сянят сирляринин ачыьа чыхмасындан чякинмяк, цмумиййятля, бунлардан яксик олмур; чох вахт ясаснамялярlя гадаьан едя билмядикляри
сярбяст рягабяти кюнцллц бирляшмя вя разылашма əsasında онлара юйрядир.
Аз ишчи ишлядян сянятляр бу кими цсуллара тяъили мцраъият едир. Мин дяня
ип яйирмяк, тохумаг цчцн 6 няфяр йuн яйирян лазымдыр. Бунлар шаэирд
алмамаг барясиндя араларында разылыьа эяляндя, щям иши ялляриндя
ъямляшдирир, щям дя бцтцн о сянайени юзляриня санки табе етдирир,
ямякляринин нятиъясиндя гиймятини ишляринин тябиятиня эюря lazım olan
səviyyənin çox yuxarısına yüksəldirlər.
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Bир-бириндян узаг йерлярдя даьыныг щалда йашайан чюл ящалиси, юз
араларында асанлыгла бирляшя билмирляр. Бирэя щалда йашайa билмядикляри
кими, фирма нязяриййяси дя бунлар араsınда щеч вахт йайылмамышдыр.
Чюллярин ян эениш йайылмыш сяняти олан кянд тясяррцфатында баъарыьын
олмасы цчцн тяърцбянин лазым олдуьу щеч аьла эялмямишдир. Бунунла
бирликдя эюзял сянятляр, сярбяст пешяляр ады верилян ишлярдян сонра якинчилик гядяр мцхтялиф ъцр билик вя тяърцбя тяляб едян сянят йохдур. Кянд
тясяррцфаты щаггында щяр дилдя йазылмыш олан сайсыз китаблара бахсаг,
ян аьла уйьун, ян савадлы халгларын буну щеч дя асан гавранылан бир
мювзу саймадыгларына инана билярик. Бу laqeyd мцяллифлярдян бязиляри
сюзцнц deyərkən бязян кичик эюрмяйя чалышсаlar да, чох вахт ади
рянъбярдя беля олан мцхтялиф вя гарышыг кянд тясяррцфаты ишляриня аид
мялуматлары о ъилддя ахтаранда щеч бир нятиъя ялдя етмирик. Щалбуки,
техникадан истифадя едян бир ади сянят йохдур ки, бцтцн ишляри шякил вя
сюзлярля эюстяриля билдийи тярздя, ачыг-ашкар бир нечя сящифялик журналда
шярщ едиля билмясин. Франса Елмляр Академийасынын няшр етдийи сянятляр
тарихиндя бу сянятлярдян бир чоху бу тярздя шярh едилмишдир. Сонра щяр бир
щава дяйишмясийля бир чох лянэийян ишлярин идарясиня щямишя бир вя йа тяхминян бир олан ишлярдян олдугъа чох мцщакимя вя тядбиря ещтийаъ дуйулур.
Рянъбярлик (якинчилик) ямялиййатынын цмуми идаряси олан якинчинин сяняти бир йана дурсун, тарладакы ишлярин бир чох лазымсыз голлары
беля, алятлярля иш эюрян сянятлярин чохундан йцксяк ял габилиййяти вя
тяърцбя тяляб едир. Чялтик вя дямирля баьлы ишляйян адам, хцсусиййятляри
щяр заман ейни вя йа тяхминян ейни олан алятлярля ишляyир. Мясялян, бир
ъцт ат вя йа юкцзля торпаьы шумлайан адам мцхтялиф дюврлярдя истифадя
эцъц, хцсусиййятляри башга ъцр олан алятлярля ишлямякдядир. Цзяриндя
ишлядийи матeриалларын вязиййяти дя истифадя етдийи алятляр гядяр дяйишкян
олуб, щяр икисинин лазыми гайдада мцщакимя вя тядбирля истифадя
едилмяси лазымдыр. Цмумиййятля, ади рянъбяр (якинчи) бир савадсызлыг
нцмуняси сайылса беля, бу ъцр мцщакимя вя тядбир онда йохдур. Щяр
ня гядяр олса да, инсанларла отуруб дурмаğа шящярдя йашайан сянятчи
гядяр адяткар дейил. Адят етмямиш оланлар цчцн якинчинин сяси вя
данышыьы кобуддур, асанлыгла баша дцшцлмцр. Бунунла бирликдя даща
мцхтялиф шейляри дцшцнмяйя адяткар олдугларындан тясяррцфат, чох вахт
бцтцн диггятини сящярдян ахшамадяк олдугъа бир-ики садя ямялиййатын
иъра едилмясиня йюнялтмяк диэярляриндян цмумиййятля цстцндцр. Чюллярдяки тябягялярдян олан халгын, шящярдякиня нисбятян ня дяряъядя цстцн олдуьуну, иш вя мараг сябябиндян бунларын щяр икиси иля чох йахын
оланлар йахшы биляр. Щямчинин, Чин иля Щиндистанда кянддяки ишчилярин
мяваъибляринин сянятчилярля сянайе ишчиляринин чохунункундан йцксяк
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олдуьу дейилир. Сяняткар гурумларынın ганунларыйла ферма нязяриййяси
зиддиййят тяшкил етмяся, бялкя щяр йердя бу беля оларды.
Авропанын щяр йериндя шящяр мяшьулиййятинин кяндлярдяки мяшьулиййятиндян цстцн олмасы щеч дя щямишя фирмаларла сяняткар гурумлары ганунларындан иряли эялмир. Буну бир чох башга гурулуш да
дястякляйир. Йерли олмайан сянайе мямулатларыйла диэяр юлкялярдян
таъирлярин эятирдикляри бцтцн хариъи маллар цзяриндяки йцксяк рцсумлар
бцтцнлцкдя ейни мягсяд эцдцр. Сяняткар гурумlу ганунлары шящярлярин ящалисиня, щямвятянляринин сярбяст рягабятля юзляриндян ашаьы
гиймятя сатышı щяйатa кечирмяyə чякинмядян гиймятлярини йцксялтмяйя
имкан верир. Бу ганунлар ися онлары хариъилярин рягабятиндян ейни
дяряъядя горумуш олур. Бунларын щяр икисинин бирдян сябяб олдуьу
гиймят артымыны сонда щяр йердя бу кими инщисарларын гурумуна гаршы
олмайан торпаг сащибляри, якинчиlяр вя ишчиляр юзляри юдяйирляр. Adətən,
бунларын юз араларында бирляшмяк цчцн ня истякляри, ня дя имканлары
вар, таъирлярlя сянайечилярin hay-küyü бир азлыьын, щям дя ъямиййятин
икинъидяряъяли бир щиссяси олан азлыьын мянфяятинин щяр кясин цмуми
мянафейи олдуьуна асанлыглa инандырыр.
Бюйцк Британийада шящяр мяшьулиййятiнин кянд мяшьулиййятиня
нисбятян цстцнлцйцнцн кечмишдя индикиндян артыг олдуьу айдын олур.
Бу эцн кянддя ямякщаглары сянайедякиляря, кянд тясяррцфатында
истифадя едилян капиталын эялирляри ися тиъарят вя сянайенин эялирляриня
кечян ясрдя вя йа бу ясрин яввялиндя оландан даща чох йахынлашмагдадыр. Бу дяйишмя шящярдяки ишин гачылмаз, анъаг олдугъа эеъикмиш
нятиъяси сайыла биляр. Ораларда йыьылан сярвят еля бюйцкдцр ки, шящярляря
хас мяшьулиййят növündə артыг ейни эялирля истифадя едиля билмир. Бцтцн
digər мяшьулиййятляр кими бунун да щядди вар.
Капиталын артымы рягабяти артырмагла истяр-истямяз эялири азалдыр.
Шящярдя эялирин азалмасы капиталын кяндляря истигамятлянмясиня сябяб
олур. Орада кянд ямяйиня йени тяляб йарадараг, ямякщагларынı гяти
олараг артырыр. Онда беля демяйим дцзэцн оларса, капитал торпаьа
йюнялдилир. Яслиндя бюйцк юлчцдя яйалят зяряриня йыьылмыш оланлар кянд
тясяррцфатында истифадя едилмякля бир щиссяси шящярдян кяндляря (тарлалара) эери гайыдыр. Бцтцн Авропа кяндляриндяки ян бюйцк инкишафын
илкин olaraq шящярлярдя yığılan mal ehtiyyatlarının artmasından
meydana gəldiyini ирялидя эюстярмяйя чалышаъaьам. Ейни заманда,
бязи юлкялярдя варлы сявиййяйя чатдыглары, анъаг bünövrəsində бунун
истяр-истямяз йаваш, гярарсыз, лянэийиб кясилмяйя уйьун щяр cəhətdəн
тябият ганунларына зидд олдуьуну да билдирмяйя səy göstərəcəm. Буна
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сябяб олан мянфяяти, йалныш бахышлары, ганунлары, адятляри, там вя ачыг
олараг бу тядгигатын цчцнъц вя дюрдцнъц китабларınда шярщ етмяйя
чалышаъаьам.
Eyni sənətlə məşğul olanlar яйлянъяли вахт кечирмяк цчцн олса
беля, бир йеря йыьышанда сюз дюнцб-долашır, gəlib халгын ялейщиня olan
pis bir məqsədə, ya da гиймятляри артырмаьын бир йолуну тапмаьа
çıxır. Бу кими йыьынъаглары гцввядя олан, йа да сярбястлик вя ядалятя
уйьун эяля биляъяк бир ганунла гадаьан етмяйя щягигятян имкан
йохдур. Ганун щяр ня гядяр бир сянятдян олан адамларын ара-сыра
йыьышмаларынын гаршысыны ала билмяся дя, бу кими иъласлары асанлашдырмаг, онлары эярякли етмяк цчцн щеч бир шей етмямялидир.
Мцяййян бир шящярдя ейни сянятдян оlanları, адларыны, йашадыглары
йерляри ъямиййятин гябул етмясиня мяъбур едян бир ганун бу кими
эюрцшляря кюмяк эюстярмиш олур. Bашгa ъцр щеч таныш ола билмяйян
адамларı бир-бирiнə баьлайыр, о сянятдян олан щяр адама диэярляринин
щарада тапыла биляъяйи барясиндя йол эюстярир.
Йохсуллара, хястяляря, дуллара вя кимсясизляря бахмаг цчцн сянятдян оланлара, араларында вясаит йыьмаг имканы верян бир гайдаганун орта мянфяяти тямин едяряк бу кими йыьымлары зярури едир.
Бир сяняткар бирлийи бу йыьымлары зярури етдийи кими, яксяриййятин
вердийи гярары щамысы цчцн кечярли едир. Сярбяст бир сянятдя щяр бир
сяняткарын разылыьы олмaдан фяал бирляшмя ола билмяз, бу бирляшмя щяр
бир сяняткарын ейни фикирдя олдуьу мцддятə гядяр давам едя биляр. Бир
сяняткар тябягясинин яксяриййяти рягабяти кюнцллц бирляшмядян даща
фяал вя давамлы шякилдя гейдя алмасы цчцн лазымлы ъязалары олан бир
низамнамя чыхара биляр.
Сянятин даща йахшы идаряси цчцн сяняткар бирлийиня ещтийаъ олмасы
щеч бир ясаса сыьмайыр. Бир ишчiyə təsir edəcək щягиги вя актив олан
интизам дейил, мцштярилярин ишчийя веряъяyi сялигя-сящманıдыр.
Ямякчинин işi canla-başla yerinə yetirmяsinin сябяби мцштярилярин
тяmиn етдийи иши итирмяк гorxusudur. Инщисар бирлийи бу ъиловламанын
тясирини щюкмян зяифлядир. О вахт истяр йахшы ишлясин, истярся дя пис
даврансын, мцяййян ишчи групуну истифадя етмяк лазым эялир. Шящяр
статусуна малик бир чох бюйцк гясябядя, бязян ян ваъиб сянятлярдя
беля бу сябябдян ишя уйьун ишчи тапылмыр. Ишинизин йахшы дейиля биляъяк
кими олмасыны истяйирсинизся, онун гясябя ятрафларында щяйата
кечирилмяси мягсядяуйьундур. Орада ишчилярин инщисар имтийазы олмадыьына эюря юз хцсусиййятляриnдян башга инанаъаглары йохдур. Сонра
hazırlatdırdığınız шейи мцмкцн олса, эизлиъя шящяря дахил етмялисиниз.
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Авропа адят-яняняси, рягабяти бязи ишляря эирмяк истямяйянлярдян
ямяйин və kapitalın мцхтялиф истифадяляриндяки цстцнлцклярля вя мянфи
ъящятлярин щамысында бу тярздя олдугъа ящямиййятли уйьунсузлуглар
йарадыр.
Икинъиси, Aвропа сийасяти рягабяти бу кими ишлярдя тябии щалда ола
биляъяйиндян даща да ирялийя апармаг, ямякля капиталын мцхтялиф ъцр
истифадяляриндяки цстцн вя мянфи ъящятлярин щамысында башга бир
уйьунсузлуг йарадыр.
Бир груп пешяляр цчцн лазыми гядяр эянъ йетишдирилмясинин чох
бюйцк ящямиййяти олдуьу дцшцнцлмцш, бу мягсядля бязян дювлятин,
бязян ися хцсуси мцлкиййят сащибляринин дин севярлийи иля бир чох айлыг
тядбирляр олмуш, burada ианяляр, хяръликlər вя s. верилмишдир. Бунлар
оралара нормал щалда дахил олмаьа чалышанлардан даща артыг адамы бу
сянятляря ъялб едир. Бцтцн христиан юлкяляриндя щесаб едирям ки,
ращиблярдян чохунун тялим-тящсил мясряфи бир йолlа юдянилмякдядир.
Ращибляр арасында тамамиля юз щесабларына охуйанлар олдугъа аздыр.
Демяли, юз щесабларына охуйанларын узун, йоруъу вя мясряфли тялимтящсилi бунлара щямишя ялверишли мцкафат вермир. Чцнки иш тапа билмяк
цчцн беля бир тящсил сайясиндя нормал щалда лайиг олаъаглары мяваъибин
даща азыны гябул етмяйя разы олан адамлар, килсяйя ахышыб эялмишдир.
Беляликля, йохсулларын рягабятi варлыларын мцкафатыны тящлцкя алтына алыр.
Бир кешиш кюмякчисини вя йа ращибi беля бир ишдяки хидмятчи иля мцгайися
етмяйя чалышмаг, ялбяття, щюрмятсизлик олар, амма бир кешиш кюмякчисинин, йа да ращибин алдыьы иля хидмятчинин ямякщаггы ейни хцсусиййятя маликдир. Бунларын щяр цчц ишляринин явязиндя баьладыглары
мцгавиляйя ясасян пул алырлар. Мцхтялиф милли шураларын чыхардыьы
гярарларла низамландыьыны эюрдцйцмцз кими, XIV ясрин икинъи йарысынадяк, индики пул ващидимизин 10 лирасындакы гядяр эцнцмцзя бярабяр
5 марка Инэилтярядяки бир ращибин нормал мяваъибидир. Ейни дюврдя
индики пул ващидимизин бир şиллингиндяки гядяр эцмцшя бярабяр олан 4
penniнин бир бяннанын, индики пул ващидимизля 9 penni едян 3 penni ися
дивар щюрян ишчинин эцндялик мяваъибi одуьу елан едилмишдир. 1
Демяли, фасилясиз олараг ишлядя билдикляри фярз едилярся, бу ишчилярин
щяр икисинин ямякщаггы ращибинкиндян даща чох артыгдыр. Илин цчдя
бириндя ишсиз щесаб едилярся, бяннанын мяваъиби диэяри иля ейнилик тяшкил
едир. Кралича Аннанын 12-ъи щакимиййят илиндя гябул едилян ганунларын
12-ъи щиссясиндя беля дейилир: «Кешиш кюмякчиляри йетярли дяряъядя щазыр1

ЫЫЫ Едвард-ын 25-ъи щакимиййят илиндяки «Статуте оф Лабоверс» ишчиляр щаггында
гануна бахын.
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ланмадыьы цчцн чох йердя кешишлик мювгейи тутанлар ашаьы сявиййядядир. Бундан ютрц, йепископа юз ялйазысы вя мющрц иля илдя ялли
лирядян йухары, ийирми лирядян ашаьы олмамаг шяртиля онлара чатаъаг
мябляьи тяйин етмяк сялащиййяти верилмишдир». Бу эцн илдя щяр щансы
кешиш кюмякчиси цчцн гырх лиря чох йахшы пул сайылыр. Бу парламент
гярарына гаршылыг олараг ямякщаггы илдя ийирми лирядян ашаьы олан бир
чох кешиш кюмякчиси вар. Лондонда илдя гырх лиря газaнан эцнямузд
айаггабычылар вар. Пайтахтда ийирми лирядян чох газанмайан, чалышган
ишчийя тяхминян раст эялинмир. Бу йекун мябляь реаллыгда чох вахт бир
чох яйалят мящяллясиндяки ади ишчилярин газандыглары пулун мигдарыны
кечмир. Ганун ня вахт ишчи мяваъиблярини гайдайа салмаьа чалышса,
бунлары артырмалы олдуьу щалда, яксиня азалдыр. Амма бир чох щалларда
ганун кился кюмякчиляринин ямякщагларыны артырмаьа, килсянин
нцфузуну бунлара гябул едя биляъякляри мигдардан даща артыьыны
вермяйя, мящялля ращиблярини мяъбур етмяйя чалышмышдыр. Щяр ики щалда
ейни ганунун тясирсиз олдуьу, ня кился кюмякчиляринин ямякщагларыны
артыра билдийи, ня дя ишчиляринин истянилян сявиййяйя ендиря биляъяйи
эюрцнцр. Йохсул олмалары вя рягабятлярин чохлуьу сябябиндян кешиш
кюмякчиляринин гануни юдяниляъяк мябляьин азыны гябул етмясинин
гаршысыны ала билмядийи кими, о бириляринин дя юдянилмясиндян йа эялир,
йа да зювг ялдя етмяйи эюзляйянлярин гаршылыглы рягабяти сябябиндян
даща артыг алмасына манея ола билмямишдир.
Ашаьы рцтбяли бязи нцмайяндялярин ашаьы сявиййясиня бахмайараг
диэяр рущани тябягяляри килсянин шан-шющрятини горумагдадыр. Сонра бу
пешяйя гаршы эюстярилян щюрмят дя бунларын пул мцкафатынын азлыьыны бир
аз конпенсасийа едир, Roma католикi олан бцтцн юлкялярдя кился
лоторейасы, щягигятдя нормадан чох ялверишлидир. Шотландийа, Ъеневря
вя даща бир чох башга protestant килсяляриня бахараг, тялим-тящсил
олдугъа асан ялдя едилян беля шяряфли бир пешядя, даща чох йцксяк
газанъларын йетярли сайда савадлы, щалал сцдяммиш, щюрмятли адамлары
кешишлийя ъялб едя биляъяйиня инана билярик.
Щцгуг вя тибб кими сянятлярдя мцяййян сайда инсан ъямиййят
щесабына тящсил алаъаг олса, чох кечмядян рягабят бунларын пул
мцкафатыны артыгламасы ilə ашаьы салаъаг гядяр артыраъаг. Онда щеч бир
шяxсин бу сянятлярдян бири цчцн оğлуну юз щесабына охутмаьына
дяймяз. Бу ишляр щямишя хейриййя ъямиййятляри тяряфиндян охудulanлара
галыр. Saylarının çox olmağı və ehtiyac ичиндя олмалары бунлары,
цмумиййятля, олдугъа аз бир мцкафатла разылашмаг мяъбуриййятиндя
гойур, инди хцсуси гайьы эюстярилян щцгуг вя тибб сянятлярини
бцтцнлцкля эюздян салыр.
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Цмумиййятля, ядябиййатчы адландырыланларын бу иши йухарыдакы
фярзиййялярин реаллашмасы щалында щцгугшцнасларла щякимлярин tapılması мцмкцн олан вязиййятиндядир. Авропанын щяр йериндя бунлардан
чоху килсяйя дахил олмаг цчцн охумушдур, амма мцхтялиф сябябляр
onları кешишлярin arasına qatılmağa янэял олмушдур. Буна эюря дя
onlar, ъямиййят щесабына охумуш вя сайъа ямякляринин дяйярини щяр
йердя олдугъа ашаьы вя мцкафат щалына эятиряъяк гядяр чохдурлар.
Nəşriyyat sənətinin kəşfindən əvvəl, bir ədəbiyyatçının öz bacarığından faydalana biləcəyi kiçik bir iş mülki müəllimliyi və ya özəl, fərdi
müəllimlikdir: yəni əldə etdiyi maraqlı, cəlbedici, yararlı мялуматы башгаларына чатдырмаг иди. Инди дя бу сянятин сябяб олдуьу бир китаб
йазан цчцн йазы йазмаг ишиндян, ялбяття, даща сярфяли даща файдалы,
цмумиййятля, даща эялирли бир ишдир, сечилмиш елмляр мцяллиминин ишиня
там йийялянмяк цчцн зярури вахт, тящсил, баъарыг, билик, мялумат,
чалышганлыг щцгугшцнас вя щякимликля мяшьул оланлар sayındadır.
Мясялян, сечilmiш мцяллимin орта мяваъиби иля щцгугшцнасынkы вя йа
щякиминkи бир-бирi иля мцгайися едиля билмяз. Чцнки биринин сяняти
ъямиййят щесабына формалашан йохсулларла долу олдуьу щалда, о бири
икисинин сянятиндян юз щесабына охуйанларын сайы олдугъа аздыр. Рясми
вя юzяl (шяхси) сявиййядя мцяллимлярин орта мяваъиби аз эюрцнся дя,
юзцнцн минимум йашайышыны тямин етмяк цчцн яsяr йазан, онлардан
даща qяpik-quruшsuz ядябиййатчыларын рягабяти базардан чыхардылмасa,
бу мяваъиб, шцбщясиз, тамамиля азаларды. Няшриййатын йарадылмасындан яввял, эюрцнцр, варлы иля дилянчи, тяхминян ейни мянада олан
анлайышлар imiş. O дюврдян яввял университет рекtорларынын бир чохуну
юз тялябяляриня dilənmək icazəsi verdiyi məlumdur.
Ихтисасларi цчцн fənnляри йохсул адамлары охутдурмаг цзря бу
ъцр хейриййя тяшкилатлары йарадылмамышдан əvvəlki vaхtlarda, сечилən
мцяллим мяваъибинин даща чох дольун олдуьу мялумдур. Сократ
“Софистляря гаршы” адлы ясяриндя етдикляри шейlər бир-бириня уйьун олмадыьы цчцн о дюврцн мцяллимляриня гаршы чыхыр. «Тялябяляриня ян
парлаг вярдишляр верирляр» дейир. Онлара аьыллы, хошбяхт, ядалятли ола
билмялярини юйрятмяйi ющдяляриня эютцрцрляр. Беля ящəмиййятли бир
хидмят гаршылыьы олараг дюрд-беш минаlıq байаьы бир мцкафат тяляб
едир. “Mцдриклийи юйрядянлярин» дейя давам едир, «юзляриnin дя ялбяття,
щаким олмаları зяруридир. Амма щяр щансы адам еля бир алвери беля
уъуз гиймятя сатмаьа чалышырса, бирбаша она нязарят едилир». Бурадакы
мягсядин, мцкафатын дяйяринин шиширдилмямяси, ямякщаггынын, онун
эюстярдийиндян аз олмадыьына шцбщя йохдур. Дюрд минайя 13 лиря 6

132

Adam Smit

şillinq 8 penniйя бярабярдир. Беш мина дa 16 лиря 13 şillinq 4 penni едир.
О щалда о дюврдя Афинанын ян йахшы мцяллимляриня чох вахт бу ики
нятиъянин cəmindən ашаьы оlмайан мябляьдя пул верилирди. Сократын юзц
щяр тялябясиндян 10 мина, йяни 33 лиря, 6 şillinq, 8 penni алырды. Онун
Афинада мцяллимлик едяркян йцз тялябяси вар имиш. Бунун, бир дяфядя
охудугларынын, йахуд бир курслуг дейя биляъяйимиз дярсляря давам
едянлярин сайы олдуьуну гябул едирям. Бу, бюйцк бир щяддя, щям дя
дюврцн ян чох лазым олан елми, йяни ritorika елмини 1 юйрядян беля
эюркямли мцяллим цчцн гейри-ади дейилмяйяъяк бир мигдардыр. Демяли,
щяр дярс силсилясиндя 1000 мина вя йа 3333 лиря 6 şillinq 8 penni алмыш
олур. Йеня башга бир йердя Плутарх, Дидактронун, йахуд да бир чох
сечилян мцяллимлярин бюйцк сярвятляр ялдя етдикляри мялум олур. Qорэиy
(Gorgias) Делfa (Деlphi) şəhərinдяки məbədə, халис гызылдан дцзялдилмиш щейкялини щядиййя етмишдир. Мянъя бир щейкялин тябии бюйцклцкдя олдуьунц щесаб етмямялийик. Щипpиас иля Протагорасын щяйатларыны Яфлатун щядсиз дяряъядя ятрафлы олараг эюстярир. Яфлатунун
юзцнцн дя dяb-dяbя ичиндя йашаdığı дейилir. İskəndərə мцяллимлик едиб,
щamının билдийи кими щям онун, щям дя онун атасы Фиiлипин тяряфinдян
çox səxavətli şəkildə мцкафатландырылдыгдан сонра Ариsto, юз мяктябиндяки мцяллимлийиня йенидян башламаг цчцн Афинайа эери дюнмяйя
гярар вермишди. Eщтимал olunur ки, о дюврцн елм юйрядян мцяллимляри,
бялкя ямякляринин дяйяри, бялкя дя шяхсиййятляриня гаршы щейранлыьы
рягабяти эет-эедя азалтмыш олдуьу, бир нечя яср сонракылар гядяр уъуз
дейилдир. Анъаг бунларын яn seçilmişlərinə həmişə индики заманларда
охшар сянят адамларындан бириня эюстяриляндян даща чох щюрмят
бясляндийи мялум олур. Афиналылар Академик Карнеадес иля qalereya
sahibi Дийojени рясми şəkildə təmsil etmək vəzifəsi ilə Ромайа
эюндярдиляр. Бунларын шящяри кечмиш нцфузуну итирмиш олмагла бирликдя
йеня мцстягил республика иди. Карнеадес анаданэялмя бабилли олдуьуна görə, иътимаи ишляря хариъилярi гарышдырмамагда, афиналылардан
даща ъидди давранan бир миллят олмадыьына эюря dя она гаршы щюрмятляри чох бюйцк idi.
Бу уйьунсузлуг, цмумиликдя халг цчцн зярярли олмагдан чох,
бялкя дя файдалыдыр. Буну ъямиййятдя мцяллимлийи бир аз эюздян салмаг кими гиймятляндирмяк олар. Амма ядябиййат тящсилинин уъузлуьу,
ялбяття, бу кичик чатышмазлыьы артыгламасы иля арадан галдыран цстцнлцкдцр. Авропанын чох йериндя тялим-тящсилля мяшьул олан мяктяблярля
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коллеълярин гурулушу индикиндян даща йахшы олса, халг бундан даща
чох истифадя едя биляр.
Цчцнъцсц, Авропадакы идаря системи бир ишдян диэяриня, бир йердян башгасына сярбяст кечмясиня манея олдуьуна эюря, ямякля
капиталын мцхтялиф истифадяляриндяки цстцн вя мянфи ъящятлярин щамысынdа бязи щалларда олдугъа ялверишсиз бир уйьунсузлуг йарадыр.
Ямяк гануну ейни йердяки ямяйин беля бир ишдян башгасына
сярбяст кечя билмясиня манея олмагдадыр. Мцяссисялярин инщисар
имтийазлары ямяйин ейни ишдя дя олса, орадан-орайа кечмясиня янэял
тюрядир.
Сянайенин бириндя ишчиляря йцксяк ямякщаггы вериляркян, бир башгасында ися минимум йашайышыны тямин етмяк мяъбуриййятиндя галыныр.
Бириндя, игтисади артым олдуьу цчцн йени ишчиляря давамлы олараг
тялябат вар. Диэяри ися тяняззцля уьрайыр, ишчилярин сайынын артыг олмасы
давамлы олараг артыр. Бу ики сянайенин бязян бир шящярдя, бязян дя бир
бюлэядя олдуглары щалда бир-бирляриня ян кичик хейри беля дяймяз. Буна
щям ямяк гануну, щям дя инщисар мцяссися мане ола биляр. Амма
сянайенин мцхтялиф сащяляриндя просесляр бир-бириня еля охшайыр ки, бу
мянасыз ганунлар манея олмаса, ишчиляр бир-бирляри иля асанлыгла
сянятляриni дяйишя билярляр. Мясялян, ъод кятан парча тохумагла ипяк
парча тохумаг сяняти тяхминян бир-бири иля ейнилик тяшкил едир. Ъод
йунлу тохума иши бир аз фярглидир. Анъаг фярг елядир ки, кятан парча вя
йа ипяк тохуйуъусу бир нечя эцн ярзиндя буна уйьун бир ишчи ола биляр.
Она эюря дя, бу цч ясас сянайе сащяляриндян бири зяифлямяйя башласа,
ишчиляр даща сaбит инкишаф едян диэяр сянайе сащясиндя ишляйиб долана
билярляр. Ямякщаглары ня инкишафда олан сянайедя чох артыр, ня дя
тяняззцля доьру ирялиляйяндя азалыр. Реаллыгда Инэилтярядя кятан парча
сянайеси хцсуси бир ганун иля щяр кяся ачыгдыр. Амма о, юлкянин чох
йериндя еля дя инкишаф етдирилмядийи цчцн чюкмякдя олан диэяр
сянайедяки ишчилярин, цмумиййятля, мцраъият едя биляъякляри бир эялир
мянбяйиni тямин етмир. Ямяк ганунунун гцввядя олдуьу йерлярдя
бунлар цчцn йа йашадыьы йердя галмаг, йа да ади ишчи кими ишлямякдян
башга йол йохдур. Бунда ися, вярдишляри сябябиндян юзляринкиня аз-чох
охшайан бир сянайедяки гядяр иşя йарамазlar. Bu сябябдян, цмумиййятля, мящяллядя галмаьы цстцн тутурлар.
Ямяйин бир ишдян башгасына сярбяст олараг кечмясиня манея
олан сябяб ейни формада капитал щярякятиня дя янэял тюрядир. Чцнки
щяр щансы бир иш сащясиндя истифадя едиляъяк капиталын мигдары орада
ишлядиляъяк ямяйин мигдарындан асылыдыр. Бунунла бирликдя мцяссися
(фирма) ганунлары капиталын бир йердян башга йеря сярбяст кечмясиня
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ямяйин щярякятиндя олдуьу гядяр янэял тюрятмир. Шящяр статусуна
малик олан бир гясябядя варлы таъирин тиъарят имтийазыны ялдя етмяси,
йохсул бир сянятчинин иш иmтийазы ола билмясиндян асандыр.
Hесаб едирям ки, Авропада мцяссися ганунларыныn ямяйин
сярбяст олараг щярякят етмясиня янэял тюрятмядийи йер йохдур. Бунун
гаршысыны йохсуллуг ганунларыйла алан манея ися, билдийимя эюря, йалныз
Инэилтярядя вар. Бу, йохсул бир адамын мянзил тапмагда, щятта,
сянятини асылы олдуьу мящяллядян башга йердя davam етмясиня иъазя
вериляркян гаршысына чыхан чятинликдян иряли эялир. Müəssisə ганунларынын
сярбяст щярякятиня янэял олан, йалныз сянят вя сянайе ишчиляринин
ямяйидир. Мянзил тапмаг чятинлийи ися ади ишчинин беля ахтарышына манея
олур. Инэилтярядя полис ишляриндяки низамсызлыгларын, бялкя дя, ян бюйцйц
олан бу проблемин йаранмасыnı, инкишафынı, индики вязиййятини бир аз
изащ етмяк, эяряk ки, файдасыз олмаз.
Монастырларын даьыдылмасы иля йохсуллар бу ибадятэащларын хейриййячилийиндян мящрум галанда, бу адамларын хилас едилмяси цчцн
давамы олмайан бир груп башга ъящдлярдян сонра Йелизаvetин 43-ъц
щакимиййятi илиндя чыхарылан ганунларын икинъи щиссясиндя, щяр бир
мящяллянин юз йохсулларына бахмаьа мяъбур галаъаьы, йохсул башчысы
тяйин едиляъяйи, бунларын кился ишчиляри иля бирликдя евин кирайя щагларындан юдянилян мящялля верэиsиня эюря бу мягсядя йетярли мябляьи
йыьмаглары щюкмц гойулмушдур.
Бу ганун иля щяр мящяллянин йохсулларына бахмаг зяруряти
йаранмышды. Бундан ютрц щяр мящяллядя кимлярин йохсул сайылаъаьы
олдугъа бир проблем олду. Бир аз дяйишикликдян сонра бу проблем,
нящайят, ЫЫ Çarlzıн 13 вя 14-ъц щакимиййятi илиндя чыхарылан ганунларла
арадан галдырылды. Ганунда дейилирди ки, 40 эцн сцлщ1 ичиндя йашамаг
бир адама щяр щансы бир мящяллядя ишля мяшьул олуб йерляшмяк
щцгугуну верир. Йалныз бу мцддят ярзиндя кился ишчиляринин вя йа йохсул бахыъыларынын шикайяти цзря, ики сцлщ щакиминин мящялляйя йени
эялмиш бир адамы, сон дяряъядя гануни шякилдя йерляшдийи мящялляйя
эюндярмяси ганунауйьундур. Щямчинин, илдя 10 лиряйя мянзил кирайя
эютцрмцш вя йа о вахтда йашадыьы мящялляни иткидян хилас етмяк цчцн
бу щакимляр кифайят едяъяк гядяр зяманяt эюстярмялидир.
Дейилянляря эюря бу ганунда бязи щийляляр едилиб. Ясл баьлы
олдуглары йердян эизлиъя башга бир мящялляйя эедиб йашамаг щцгугуну
газанмаг цчцн, орада 40 эцн эизли галмагдан ютрц мящялля
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мямурлары бязи вахтлар юз йохсулларына рцшвят верибляр. Бу сябябдян ЫЫ
Ceymsин илк щакимиййяти илиндя чыхарылан ганунла щяр щансы бир адамын
мяскунлашмаг щцгугуну ялдя етмяк цчцн зярури олан 40 эцн сцлщ
ичиндя йашайышынı, эялдийи мящяллядяки кился ишчиляринин вя йа йохсуллара
баханлардан бириня анъаг йашадыьы йери вя аиля цзвляринин сайını йазылы
шякилдя билдирмясиндян сонра щесабланаъаьына гярар верилди. Айдын
олур ки, щямишя мямурлар юз йашадыглары яразийя гаршы да о бири
мящяллялярдян аз щийлясиз щярякят етмяйибляр. Бязян беля бир дахил
щалда олан тядбирляр эюрülмямиш, бу кими уйьун олмайан щаллара эюз
йумулмушдур. Она эюря айрыъа олараг бу кими щалларын гаршысыны
алмагда щяр кясин мараьы олдуьу нязяря алыныб, ЫЫЫ Уиллиам-ын 3-ъц
щакимиййят илиндя чыхарылан гануна эюря 40 эцнлцк йашайышда,
щаггында беля бир хябярин, базар эцнц килсядя, айиндян дярщал сонра
йазылы шякилдя верилмясиндян башлайараг щесабланмасы ямри верилмишдир.
Доктор Бörn дейир: «Йеня дя беля йазылы олан хябярин верилмясиндян сонра 40 эцн йашайараг мянзил ялдя едилмир. Бу ганунларын
мягсяди ися йашайыш иъазяси вермякдян чох щяр щансы бир мящялляйя
эизли эялян адамларын бу иъазясини ялдя етмякляринин гаршысыны алмагдыр.
Чцнки хябярдарлыг етмяк йалныз мящялляни, сизи гырмаг мяъбуриййятиндя гоймаг демякдир. Анъаг бир адамын щягигятян эюндяриляъяк
олуб-олмамасы мялум дейился, хябярдарлыг едилдикдя мящялля ящли ону
ямин-аманлыг ичиндя 40 эцн сахлайараг мяскунлашмаг цчцн она иъазя
верир вя йахуд да щаггыны тяляб етмяк цчцн ону эери эöндярир».
Она эöря дя, бу гайда-ганун йохсул бир адамын яввялки кими
qırxэцнлцк бир йашайыш иля йени мяскунлашмаг (гейдиййат) щцгугу ялдя
едя билмясини тяхминян мцмкцнсцз етмишдир. Йалныз бир мящялля
ящлинин башга бир мящялляйя тящлцкясиз мяскунлашмасына гаршы тяряф
кими эюрцнмямяк цчцн хябярдарлыг едилмямясинин вя йа няшр
едилмядян бир мянзил ялдя етмяк цчцн даща цч йол эюстярилмишдир.
Бунлар, бириниъиси, мящялляйя верэинин гойулмасы вя бунун юдянилмяси,
икинъиси, иллик мящяллянин дювлят идаряляриндян бириня сечилиб, бурада бир
ил ишлямяк, цчцнъцсц, орада хидмят етмяк цчцн бцтцн илi о вязифядя
галмагдан ибарятдир. Бцтцн мящяллянин гярары олмадан бу илк ики
йолдан бири васитясийля щеч бир адам мяскунлашмаг щцгугу ялдя edə
билмяз. Мящялля ъамааты йашайышыны тяmин етмяк цчцн ямяйиндян
башга бир шей олмайан йени эялян адамы верэийя ъялб едяряк вя йа ону
мящяллянин хидмяти вязифясиня тяйин еtməklə аралаrына дахил етмяйин
нятиъялярини чох йахшы билир.
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Евли бир адам bu сон ики формада асанлыгла мяскунлашма
щцгугу ялдя едя билмяz. Щяр щансы бир шаэирдin ailя hяyatы qurduьu
olmayыb. Евли хидмятчинин бир ил ярзиндя кирайя едилмякля мяскунлашмасы щцгугуну ялдя едя билмяйяъяйиня аид олан гяти бир гярар
вар. Хидмятчи вязифяси вастясиля мяскунлашмаг цсулунун ясас нятиъяси
иллик хидмятчи тяйин етмяк формасыны бюйцк мигйасда арадан галлдырмагдан ибарятдир. Бу цсул кечмиш дюврдя Инэилтярядя еля адят иди ки,
индики дюврдя дя башга вахт явязиндя разылашдырылмамышsa, ганун
бцтцн хидмятчилярин иллик тяйин едилдиклярини гябул едир. Амма сащибляри
хидмятчилярини бу тярздя işə götürərək онлара мяскунлашма щцгугу
вермяйи щямишя истямир. Хидмятчиляр дя щямишя бу формада сахланылмаьы арзу етмир. Чцнки щяр бир сонунъу мянзил бцтцн ондан
яввялкиляри ляьв етдийиня эюря инсанлар ата-баба йурду олан йерлярдяки
ясл məkanlarını итирирляр.
О да мялумдур ки, истяр ишчи, истярся дя сянятчи олсун сярбяст ишчинин кюмякчи вя йа хидмятчи йолу иля йени бир мянзил ялдя етмяк ещтималы йохдур. Бу сябябдян дя беля бир адамын сянятини йени бир мящялляйя апаранда кился ишчисинин, йахуд да йохсул бахыъынын аьлына батанда, сящщяти ня гядяр нормал вязиййятдя, юзц ня гядяр чалышган олса
да бир йердян башга йеря апарылмасы ещтимал алтындадыр. О, илдя 10 лиряйя йер кирайяляйир (бу ися ишиндян башга доланышыьы олмайан адам цчцн
имкансыз бир шейдир), йахуд мящялляни йцкдян азад етмяк цчцн ики
асайиш ишчиляринин кифайят билдийи зяманяти эюстяря билмялидир. Ня гядяр
зяманят истяйяъякляри тамамиля онларын ющдясиня галыб. Амма 30
лирядян ашаьысыны истяйя билмирляр. Чцнки мящялляни бундан азад етмяйя
кифайят етмяйяъяйиня эюря дяйяри 30 лиря олмайан bir mülkün гейдшяртсиз алынмасына да бир кимсяйя мяскунлашма щцгугu вермяйяъяйиня бянзяр фикир вар. Бу, зящмяти иля доланан щеч бир инсанын веря билмяйяъяйи зяманятдир. Чох вахт ися даща бюйцк зяманят ахтарылмагдадыр.
Мцхтялиф ганунлар тяряфиндян тяхминян бцтцнлцкдя арадан
галдырылан ямяйин сярбяст щярякятини мцяййян сявиййяйя гядяр йенидян
тямин етмяк цчцн сянядляшдирмя ишиня башланды. ЫЫЫ Виллиамын сяккизинъи вя доггузунъу щакимиййят илляриндя чыxarыlan ганунларында
дейилирди: bир кимся кился ишчиляри иля йохсул бахыъыларын имзаладыьы, ики
ядалят щакиминин тясдиг етдийи сяняди гануни шякилдя сонунъу
йерляшдийи мящяллядян эятирся, бцтцн диэяр мящялляляр ону гябул етмяк
мяъбуриййятиндя галаъаг. Юзц сырф йцк олмаг ещтимал олдуьуна эюря
дейил, йалныз щягигятян йцк олдуьу щалда башга йеря эедир. Щямин
вахт сяняди верян мящялля онун истяр йашайыш, истярся дя йол хяръини
юдямяк мяъбуриййятиндя галаъаг. Бу ъцр сяняди olan адамын
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йашайаъаьы мящяллянин тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн ейни гануна
эюря илдя 10 лиря кирайя щаггы йер кирайялямякдян вя йа юзщесабына бир
ил ярзиндя дювлят гуллуьунда ишлямякдян яввял неъя олурса-олсун
мяскунлашма щцгугу ялдя едя билляъяйи гярары верилмишдир. Демяли, ня
хябярдарлыг етмякля, ня хидмятля, ня кюмякликля, ня дя мящяллядяки
верэиляри юдямякля бу щцгугу ялдя етмяк олмур. Кралича Аннанын 12-ъи
щакимиййят илиндя бир сайлы гайданын 18-ъи бюлмясиня эюря бу ъцр
сяняди олан адамларын йашадыглары мящяллядя олан хидмятчилярин də,
уста шаэирдляринин дя мяскунлашма щцгугу ялдя едя билмяйяъяйиня
бянзяр башга щюкм верилмишдир.
Бу йени гярарын кечмиш цсулларла тяхминян арадан галдырылан
ямяйин сярбяст шякилдя щярякятини ня дяряъядя эери гайтардыьыны, Доктор Бörн дейир: «Щяр щансы бир йеря мяскунлашмаг цчцн эялянлярдян
сяняд ахтармаьын мцхтялиф мягбул сябябляри вар. Бу сябябляр ашаьыдакыlardır: щямин сянядляр лазыми гядяр бир йердя йашайанларын хидмятля, хябяр вермякля, мящялля верэилярини юдямякля мяскунлашма щцгугуну газана билмяляри, шаэирдлярин хидмятчини евля тямин едя билмямяляри, мящялля ъамаатына йцк олдуьу щалда щарайа эедяъякляринин
дягиг олараг мялум олмадыьы, бу мцддят ярзиндя йолаsалма вя йашайыш хяръляринин мящялля ъамааты тяряфиндян юдянилмяси, хястяляниб эедя
билмядикдя сяняди вясигя верян мящяллянин онлара бахмаг мяъбуриййятиндя олмасы. Бцтцн бунларын щеч бири сянядсиз ола билмяз, бу
сябябляр мящяллялярин мцмкцн щалларда сяняди веря билмяляриндя дя
ейни нисбятдя тясир эюстярир. Чцнки сяняди оланларын, йенидян даща пис
вязиййятдя тякбашына галмасы ейни дяряъядя дейил, даща да böyük
ещтимал алтындадыр. Бу hekayədən чыхаrılacaq dərs йашамаг мягсядиля
эялян йохсул бир адамдан щямишя сяняд тяляб едилмяси, чыхыб эетмяк
ниййятиндя олдуьу мящяллядян ися олдугъа аз верилмяси зярурятидир».
Мцяллиф ейни щалда «Йохсуллуг” Ганунларынын Тарихи» адлы ясяриндя
беля дейир: «Мянзил дейилян шейин газанылдыьы о йердя йашамаг юзц
цчцн истядийи гядяр янэялли олан, йахуд башга бир йердя йашамагдан ня
гядяр файдалы олса да, щяр щансы бир адамы санки юмрцнцн ахырынадяк
щябс етмяк сялащиййятинин бир реэион мямуруна верилмяси иля бу
сянядляшмя ишиндя бир аз йанлышлыг олмушдур».
Щяр щансы бир сяняд йахшы ряфтарын вя щярякятин сцбуту олмайыб
йалныз бир адамын щягигятян ялагяли олдуьу реэиона мянсубиййятини
тясдиг етмякдян ибарятдир. Амма ону вериб-вермямяк тамамиля
мямурларын ихтийарына верилмишдир. Doктор Бörн бир вахтлар кился
мцвяккиллярi иля йохсул бахыъыларынын сяняди имзаламаларыны мяъбур
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етмяк мягсядиля бир ганун чыхартмаг тяклифинин едилдийини, анъаг
ядалят мящкямясинин бу тяклифи рядд етдийини дейир.
Инэилтярядя бир-бириндян чох да узаг олмайан йерлярдя тез-тез
раст эялинян, бир-бириня уйьун olmayan əməyin qiymяti, ehtimal olunur
ki, sяnяtini bir mяhяllяdяn диэяриня сянядсиз şəkildə aparmaq истяйяъяк
йохсул бир адамын гаршысына миграсийа ганунунun йаратдыьı манеядян иряли эялərək çıxmaqdadır. Реаллыгда саьламлыьы йериндя, чалышган, субай бир адам чох вахт xoш гаршыланараг гейдиййатсыз йашайа
биляр. Амма щяйат йолдашы, ушаглары олаn бир адаm беля едярся, бир чох
реэиондан говулаъаьы шцбщясиздир.
Субай адам да сонра евлянярся, цмумиййятля, ейни формада
реэиондан узуглашдырылар. Она эюря дя, бир йердяки ишчи азлыьы щямишя
диэярляриндяки артыг сайда ишчи иля арадан галдырыла билмир. Амма
Шотландийада вя мянзил ялдя етмяк имканы олмайан диэяр юлкялярдя
щямишя белядир. Доьрудан да, бу ъцр юлкялярдя бюйцк бир шящярин
ятрафында вя йа ямяйя тялябин олдуьу йердя ямякщаглары бязян бир аз
йцксялиб, мясафя артдыгъа, юлкядяки щямишя раст эялинян сявиййяйя
чатаъаг гядяр азала биляр, amma Инэилтярядя бир-бирilя гоншу олан
яразилярдяки ямякщагларында бязян эюрцлян гяфлятян, сябяби мялум
олмайан фяргляря ораларда щеч вахт раст эялинмир. Инэилтярядя йохсул
бир адам цчцн сцни реэион сярщядини кечмяк, baшqa юlkяlяrdя mцxtяlif
яmяkhaqqы nisbяtlяrini bяzяn ağıllı şəkildə айырд едян кюрфяз вя йа
йцксяк бир даь силсиляси кими тябии сярщядляри кечмякдян чятиндир.
Йашамаг истядийи бир яразидян щеч бир пислийи эюрцnмямиш адамы
узаглашдырмаг тябии азадлыьы вя ядаляти ачыг-ашкар сыхышдырмаг демякдир. Амма азадлыглары, бир чох башга юлкялярин халг кцтляси кими,
бунун ня олдуьуну щеч вахт баша дцшмяйян инэилис халгы бир ясрдян дя
чох мцддятдян бяри чыхыш йолу тапа билмядян бу зцлмя дюзмцшдцр.
Лакин аьыллы инсанлар бязян иътимаиййятин проблеми олараг мяскунлашмаг щаггында олан ганунлардан шикайят едибляр. Амма бу
сянядляр, уйьун эялмяйян бир цсул олдуьу шцбщя доьурмамагла
бирликдя, орталыьы гарышдырмаг ещтималы олмайан щябсетмя ганунu 1
кими, щяр кясин бирликдя етиразына сябяб олмамышдыр. Дейя билярям ки,
Инэилтярядя юмрцндя мцяййян мцддят, пис интизам щаггында олан бу
мяскунлашма щаггында ганундан ъана эялмиш касыб бир адам
йохдур.

1

«Эенерал Варрантс – цмуми щябсетмя мяъялляси» дейилян бу мцяййян бир адамын
ады олмурды. Мцяййян эцнащы олан щяр бир адамын бунун васитясиля щябс едирдиляр.
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Кечмишдя ямякщаглары яввялъя бцтцн Краллыг яразисинi ящатя едян
цмуми ганунларла, сонракы дюврлярдя щяр бир щакимлярин хцсуси
гярарлары иля мцяййян едилдийи щалда, индики дюврдя бу ики цсулун да
кечмишдя галдыьыны билдиряряк бу узун бюлмяни йекунлашдыраъаьам.
Доктор Бörн дейир ки, йухарыдакы дюрд ясрлик тяърцбядян сонра,
яламятиня эюря гяти олараг мящдудлашдырмаьа ялверишсиз олан шейи, сярт
ганунларла ялагяляндирмяkдян ял чякмяйин ясл вахты олдуьу мялум
олур. Чцнки ейни нюв ишдя щяр кяс бярабяр мигдарда ямякщаггы аларса,
стимул (щявяслянмя) олмаз, чалышганлыьа, йахуд да баъарыьа фикир
верилмяз.
Бунунла бирликдя бязи парламентлярин чыхардыьы гярарлар индийя
гядяр бир груп сянятлярдя вя йерлярдя ямякщагларыны тянзимлямякдядир. Щягигятян дя ЫЫЫ Эеорэенин сяккизинъи щакимиййяти илиндя
чыхарылан ганун, йаs мярасимляри заманы истисна олмагла, Лондон иля
беш мин мясафяйя гядяр яразидя олан дярзи усталарынын ишчиляриня
эцндялик ики şillinq, 7,5 pennidən артыг пул вермяляринi, ишчилярин дя
буну гябул етмялярини аьыр ъязаларла гадаьан едир. Гануnvericiлик
усталарла ишчиляри арасындакы конфликтляри тянзимляйяркян, щаглы тяряф щяр
заман усталар олур. Она эюря дя ганун, ишчилярин лейщиня оlдугда,
ядалятли вя инсафлы щесаб едилiр. Амма сащибкарларын лейщиня ися бязян
башга ъцр олур. Беля ки, бир чох мцхтялиф сянятлярдяки усталары, ишчиляриня
мал олараг дейил, пул шяклиндя ямякщаггы вермяйя мяъбур едян
ганун ядалятя вя инсафа тамамиля уйьундур. Бу ustalara щеч дя зяряр
вермир. Йalnыz бунлары мал иля юдяdikлярини иддиа етдикляри щалда,
реаллыгда ися ганун щяр заман беля формада юдяmядикляри дяйяри, пул
шяклиндя юдямяк мяъбуриййятиндя гойур. Бу ганун ишчилярин лещинядир.
ЫЫЫ Эеорэенин сяккизинъи щакимиййят илиндяки ганун ися усталарын
лейищинядир. Усталар ишчиляринин ямякщагларыны азалтмаг цчцн
бирляшяндя, бу гядяр мяваъибин ня гядяр ъязанын эярякliliyini хцсуси
бир мцгавиля вя йа сазишlə баьлайырлар. Ишчиляр дя мцяййян бир мяваъиби
гябул етмяйиб ейни нювдян олан гаршы бирлийя дахил оларларса, ганун
бунлары олдугъа шиддятли ъязаландырыр. Битяряф давранышда ися, ганунун
усталара да ейни тярздя тясир эюстярмяси лазым эяляр. Мясялян, ЫЫЫ
Эеорэенин сяккизинъи щакимиййят илиндя чыхарылан ганун бязи вахтлар
усталарын бу ъцр цсулларла йаратмаьа чалышдыглары гайданы гцввяйя
qoymuшdu. Ганун ян габилиййятли, ян чалышган оланлары ади ишчилярля
бярабяр тутur deyя, ишчилярин наращат олмасы нормал щалдыр.
Кечмиш заманларда да таъирляр тез-тез башга сатыъыларын эялирини,
щям ярзаг мящсулларынын, щям дя башга мящсулларын гиймятини
тянзимлямяйя чалышырдылар. Билдийимя эюря, чюряйин гиймяти бу гядим
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адятин йеэаня галыьыдыр. Инщисар мцяссисянин йерляшдийи яразиdə йашайыш
цчцн ян ваъиб олан мящсулун гиймятини тянзимлямяк лазымдыр. Беля бир
вязиййятин олмадыьы сащядя ися рягабят буну щяр ъцр гиймятдян даща
йахшы тянзимляйир. ЫЫ Эеорэенин отуз биринъи щакимиййят илиндяки
ганунла гойулан чюряйин гиймятини мцяййян етмяк цсулу, ганундакы
бир бошлуг сябябиндян Шотландийада тятбиг едилмямишдир. Чцнки бу
цсулун щяйата кечирилмяси базар щакимиййятинин олмасына баьлыдыр. Бу,
цчцнъц щакимиййят илиндя чыхарылан ганунла арадан галдырылмышдыр.
Гиймятлярин мцяййян едилмяси чох да щисс едилян гядяр тятбиг едилдийи
бир нечя йердя nəzərəчарпан файда йаратмамышдыр. Бунунла бирликдя
Шотландийанын бир чох шящярляриндя, чох ящямиййят верилмяйян инщисар
имтийазы олдуьу иддиа едилян бир чюряк биширян тяшкилат вар.
Ямякля капиталын мцхтялиф ъцр истифадя едилмясиндя щям
ямякщагларынын, щям дя эялирин мцхтялиф сявиййяляри арасындакы нисбят
яввял мялум олдуьу кими, ъямиййятин варлы олмасындан вя йа йохсуллуьундан ирялиляйян, эериляйян вязиййятдян чох да тясиря мяруз гаlмыр.
Халгын хошбяхт щяйатындакы belя дяйишмяляр, ямякщагqının da,
эялирлярин дя цмуми nisbяtinя тясир етмякля бярабяр, яввял-ахыр бунлarа
истянилян ишдя бярабяр шякилдя тясир етмяlidir. О сябябдян дя, бунлар
арасындакы нисбятин ейни олмасы щеч олмаса олдугъа узун бир мцддят
ярзиндя бу ъцр дяйишмяляря мяруз галмасы лазымдыр.
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ХI F Ə S Ġ L
RENTA HAQQINDA
Торпагдан истифадя цчцн юдяниляъяк haqq сайылан рента, торпаьын
mövcud актуал вязиййятиня эюря иъарядарын веря биляъяйи ян йцксяк
мябляьдир. Торпаг сащиби иъаря мцгавилясинин шяртлярини мцяййянляшдиряркян иъарядара, онун ещтийатlarыны 1 (алдыьы тохум, щейванларыn,
башга алят və материалыны ялдя едяркən ödədiyi ямякщаггы) ödəməyə,
о сащядяки аграр ещтийатынын эялирляри иля бирликдя bərpa etməsinə
кифайят едяъяк мигдардан даща çox мящсул пайы эютцрмясиня imkan
verməməyə чалышыр. Aydındır ki, bu иъарядарын зийан чякмядян разы
ола биляъяйи ян кичик мябляьдир. Торпаг сащибинин дя она бундан
артыьыны ялдя етмясиня имкан вермяйя чох да фикри йохдур. Торпаг
сащиби мящсулун, йахуд ейни мянада онун дяйяринин бу щиссядян
башга йердя галаныны рента олараг юзцня сахламаьа сяй эюстярир.
Aydındır ki, щямин анда торпаьын шяраитиня эюря иъарядарын юдяйя
бияъяйи ян йцксяк дяйярдир. Реаллыгда ися бязян торпаг сащибинин
ялиачыглыьы, даща чох савадсызлыьы онуn-буnun аз да кичиk hissəsilə
qane olmasına səbəb olur. Бязян дя иъарядарын савадсызлыьы бир аз
артыг юдямясиня вя йа о сащядяки аграр ещтийатынын нормал эялирляринин
даща азı иля кифайятlənməsinə сябяб олур. Бунунла бярабяр бу, təbii
torpaq rentasıdır, йахуд да torpaqların əksəriyyətinin иъаряйя
верилмяси hesab edilərsə təbii gəlir олан рентаdır.
Çox vaxt рента torpaq сащибиня торпаьын беъярилмяси цчцн сярф
едиляn капиталын ağılasığacaq dərəcədə faydasından, йа da фаизиндян
башга бир шей олмадыьы щесаб едиля биляр. Бу, шцбщясиз ки, бязи
вахтларда гисмян беля ола да биляр. Бу, məhz bəzi hallarda ямлак
сащиби беъярилмямиш торпаг цчцн дя рента истяйир. Торпаьын беъярилмяси
цчцн чякилян хяръин фаизи вя йа эялири щесаб едиляъяк шей дя, цмумиййятля, ясл рентайа бир ялавядир. Bundan başqa, бу беъярмя ишляри
бязян иъарядарын ещтийаты иля щяйата кечирилир. Амма мцгавиля
йениляндикдя торпаг сащиби bütün беъярилмя хяръляринин юзц чякмиш
кими рентанын артырылмасыны истяйир.

Тяръцмядя яввялдян бяри «Ъапитал стоък» явязиня «аксийа», «ъапитал» явязиня
«капитал», «стоъ» явязиня «ещтийат» ифадяляринdən истифадя едирик. Мцяллиф термин
олараг бязи йерлярдя цчц арасында фярг гоймур.
1
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О, бязян becərilməsində iнсан ялinin istifadəsi щеч мцмкцн
олмайан шей цчцн рента истяйир. Dənizotunun bir növü olan sabunotu
йандырылдыгда qələvi duzu əmələ gətirir ki, bu da шцшя, сабун
щазырламаьа вя бир чох ишляря йарайır. Бу от Бюйцк Британийанын бир
чох яразиляриндя, əsasən Шотландийада эцндя ики дяфя дяниз səviyyəsinin qalxıb-enməsi нятиъясиндя суйун алтында галан гайаларда битир.
Она эюря дя бунларın чохалмасында щеч вахт инсан ямяйи олмамышдыр.
Бунунла бярабяр беля от битян сащил иля ящатя олунмуш мцлкцn сащиби,
бу məqsədlə, якин сащяляри цчцн истядийи гядяр рента тяляб едир.
Шoтланд адалары сащилиндяки дяниздя балыг кифайят гядяр болдур.
Орада йашайанларын яксяриййятиниn эцзяраныны балыгчылыг тяшкил едир.
Дяниз мящсулларындаn файдалана билмяляри цчцн ящалинин о ятрафдакы
сащилдя йашайış йерляри олмалыдыр. Ямлак сащибинин aлаъаьы рента иъарядарын торпагдан ялдя едя биляъяйи эялир гядяр дейил, щям торпагдан,
щям дя судан газана биляъяйи эялир сявиййясиндядир. Бу иъаря щаггыынын
бир щиссяси балыгла юдянилир. Malın qiymətinə rentanın daxil олмасы
кими аз раст эялинян бир щал о юлкядя мювъуддур.
Торпагдан истифадя етмяк цчцн верилян рента, тябии олараг инщисар
гиймятидир. Рента щеч дя торпаьын беъярилмяси цчцн торпаг сащибинин
хярълядийи вя ya itgisiz гябул едя биляъяк мябляь щяъминдя дейил,
торпаьы беъярянин вермяйя разы олдуьу мигдара бярабярдир.
Чох вахт орта гиймяти базара чатdырмасы цчцн истифадя олунан
истещсал васитяляриni юдяйян торпаг мящсуллары базара чыхардыла биляр.
Яэяр гиймят бундан йцксяк олаrsa, яксяр щиссяси рентанын юдянилмясиня сярф едилир. Гиймят йцксяк олмазса, mал базара чыхарылмагла
бярабяр, торпаг сащибиня рента веря билмяз. Гиймятин йцксяк олуболмайаъаьы тялябдян асылыдыр.
Истещсал олунмуш elə мящсул вар ки, тялябин онлары майа дяйяриндян даща йцксяк гиймятя сатылмасына имкан вермяси зяруридир.
Еляси дя вар ки, тялəб бу йцксяк гиймяти формалашдыра да биляр, формалашдырмайа да. Биринъиси, мцлк (ямлак) сащибиня щямишя рента шяклиндя
эялир эятирир. О бириси ися, вязиййятдян асылы олараг эялир эятиря də, эятирмяйядя биляр.
О щалда гейд едилмялидир ки, рента мящсулларын гиймятинин
тяркибиня, ямякщаггы вя эялирлярдян башга бир форма да дахилдир.
Йцксяк вя йа ашаьы ямякщаггы вя эялир, йцксяк, йаxud ашаьы гиймятлярин ямяля эялмясинин ясас сябябляридир. Йцксяк вя йа ашаьы рента ися
бунун нятиъясидир. Истянилян бир мящсулу базара чыхартмаг цчцн
йцксяк, йахуд ашаьы ямякщаггы вя эялирин юдянилмяси зярури олду-
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ьундан малын гиймяти йцксяк, йа да ашаьы ола биляр. Амма гиймят
йцксяк вя йа ашаьы, бу ямякщаглары вя эялири юдямяйя кифайят едян
сявиййядян даща чох вя йа кифайят едяъяк гядяр олдуьуна эюряdir ki,
йцксяк, йахуд ашаьы эялир эятиряr яксиня дя ола bilər.
Bu фясилдя müvafiq olaraq цч бюлмя нязярдян кечирилир, birincisи,
торпагdan ялдя едилян мящсулdan щямишя мцяййян мигдарда рента
тямин едянляр, икинъиси, бязян рента верян, бязян ися веря билмяйянляр,
цчцнъцсц, щям бир-бири иля, щям дя сянайе мямулатлары иля мцгайися
едилдикдя ъямиййятин мцхтялиф инкишаф дюврляриндя емалолунmuш мящсулун бу ики айры чешидинин nisbi дяйяриндя тябии олараг ямяля эялян renta.

Ы щисся
Щяр заман рента верян
торпаг мящсулуна эюря
Бцтцн ъанлылар кими инсанлар да тябии олараг йашайыш цчцн олан
маддяляр сявиййясиндя чохалдыгларына görə, гида мящсулларына щяр
заман тялабят вар. Гида мящсуллары аз вя йа чох олмагла щяр заман
ямяк tələb едя вя йахуд ямяйя нязарят едя биляр. Щяр заман гида ялдя
етмяк цчцн щяр шей етмяйя щазыр олан адам тапмаг мцмкцндцр.
Щягигятдя ися, гиданын ялдя едя биляъяйи ямяйин мигдары, bəzən əməyə
верилян йцксяк мяваъиблярдян ютрц, ян гянаятъил формада истифадя
олдундуьу тягдирдя доландыра биляъяйиня бярабяр олмур. Амма о
əraziдя ямяk növünün ян чох йашайышы тямин едяъяк сявиййясиня görə
йашайышла тямин едя биляъяйи гядяр ямяйи щяр заман ала биляр.
Демяк олар ки, щяр бир вязиййятдя торпаг гиданын базара чыхарылмасына лазым олан бцтцн ямяйи ян чох гидалана биляъяйи вя даща
артыьыны йетишдирир. Бу артыглыг да ямяйи ишлядян капиталы эялирляри иля
бирликдя йенидян йериня гайтармаьа кифайят оландан даим даща чохдур. Она эюря дя ямлак сащиби щямишя рента олараг мянфяят ялдя едир.
Норвеч иля Шотландийадакы ян йарарсыз яразидя щейванлар цчцн бир
нюв чямянлик (отлаг) вар. Бу щейванларын сцдц вя балалары, онлара
гуллуг етмяк цчцн лазым олан ямяйи гаршылыьыны юдяйиб, fermerin,
йахуд ири və kiçikбуйнузлу щейван сащибинин нормал мянфяятиндян
башга ямлак сащибиня кичик мигдарда рента вермяйя çatar. Рента,
отлаьын вязиййятиня эюря дяйишир. Ейни бюйцклцкдя олан торпаг щям
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даща чох щейванын сахланмасына имкан верир, щям дя кичик бир сащядя
чямянлийиня эюря бу щейванлара бахмагла бярабяр мящсуллары йыьмаьа
даща аз ямяк сярф едилир. Торпаг сащиби мящсулунун артмасы вя бу мящсула сярф едилян ямяйин азалмасы сайясиндя ики ъцр газанъ ялдя едир.
Мящсул ня гядяр олса да, яразинин рентасы йалныз мящсулдарлыгдан асылы дейил. Мящсулдарлыьы ня гядяр олса да, о иъаря щаггы торпаьын
йерляшдийи йеря уйьун дяйишир. Щяр щансы бир шящярин ятрафындакы торпаг
сащясинин иъаря щаггы яйалятин уъгар йериндяки ейни дяряъядя мящсулдар оландан даща чохдур. Биринъини якиб беъярмяк о бирисиня сярф
олунандан чох олмаса да, уъгар сащядяки мящсулун базара чыхарылмасы щямишя даща чох баща баша эялир. Она эюря дя, бунa даща чох
ямяк сяфр едилмялидир. Истяр якинчи эялиринин, истярся дя ямлак сащибинин
рентасынын (эялиринин) ялдя едилдийи артыг мябляь азалаъагдыр. Анъаг
яввялъя эюстярдийимиз кими, эялирин сявиййяси яйалятин уъгар йерляриндя
бюйцк бир шящярин ятрафындакындан йцксякдир. Она эюря дя бу кичилян
мябляьин даща аз бир щиссяси торпаг сащибиня аид олмалыдыр.
Дашынма хяръляринi азалтмагла, ращат йоллар, каналлар вя ялверишли
чайлар, яйалятин уъгар бюлэялярини шящярятрафы яразилярля бир сявиййяйя
чатдырыр. Она эюря бунлар бцтцн аваданлыг ишляринин ян бюйцк олуб.
Щямишя юлкянин ян эениш яразиси олан уъгар йерлярин якиliб-бичилмясини
ъанландырыр. Гоншу чюллярин-яразилярин инщисарчылыьына тясир эюстярмякля
шящяря йарарлы олур. Щямин яразилярин о щиссясиня беля хейир верир.
Яввялки базара бязи рягиб ямтяяляри чыхармагла bərabər, oranın
мящсулунa бир чох йени базарлар da ачырлар. Яслиндя ися инщисар йахшы
идаряетмянин ялейщинядир. Бу идаряетмя юзцнц мцдафия етмяк цчцн щяр
бир шяхси мцраъият етмяк мяъбуриййятиндя гойан, сярбяст вя эениш
рягабят нятиъясиндя бцтцн шякилдя йерляшя биляр. Башланьыъ цчцн верилян
пулун алыныб давамлы олараг тямир едилян ясас йоллары уъqар яразиляря
гядяр узадылмамасы цчцн Лондона гоншу олан бязи яразиляр
парламентя яризя иля мцраъиятиндяn щеч ялли ил кечмяйиб. Бунлар узаг
яразилярин ямяйинин уъуз олдуьуна эюря от вя тахылларын Лондон
базарында йахын яразиляриндяки уъуз гиймятя сатараг, рентаны азалдыб
тясяррцфатларыны мящв едяъяйини иддиa етмишдиляр. Еля олан тярздя о
вахтдан бяри бу йахын яразилярин рентасы артмыш, тясяррцфатлары
эенишляндирilмишдир.
Орта бюйцклцкдя олан щяр щансы бир якин сащяси бярабяр юлчцдяки
ян йахшы отлагдан даща чох гида йетишдирир. Лакин якин сащясинин якиббеъярилмясиня даща артыг ямяк сярфиня ещтийаъ вар, амма тоxумлуьу
йериня гойуб инсанлары тямин етдикдян сонра йердя галан щисся чох
бюйцкдцр. Она эюря бир lиbрelik ят щеч вахт бир лиbрe чюрякдян артыг
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щесаб едилмяся, бу daha böyük əlavənin дяйяри щяр йердя даща чох
edər, истяр fermerin эялири, истярся дя торпаг сащибинин рентаsı олараг
ялдя етдийи мянфяят даща бюйцк фонд мейдана эятирир. Тясяррцфатын
ирялилядийи дюврдя вязиййятин, цмумиййятля беля олдуьу баша дцшцлцр.
Лакин кянд тясяррцфатынын мцхтялиф дюврляриндя бу ики мцхтялиф
чешид гиданын, йяни чюрякля ятин nisbi дяйярляри бир-бириндян фярглянир.
Кянд тясяррцфатынын щяля инкишаф етмямиш олдуьу дюврлярдя юлкянин
эениш яразилярини ящатя едян, истифадя едилмямиш, сащибсиз торпагларда
тамамиля мал-гара отарылыр. Чюрякдян чох ят вар. Бундан ютрц чюряк
ян чох рягабят малы олан гида мящсулудур. Бу сябябдян дя ян йцксяк
мянфяят ялдя едилир. Улоанын бизя дедийиня эюря 4 реал, йяни 21, 5
Инэилтяря penniси 40-50 ил яввял Буенос Айресдя ики-цч yüz башdan
ибарят сцрцдян сечилян бир иняйин мцмкцн гиймяти иди. Бялкя дя,
нязяряçарпаъаг бир шей эюрмядийинə эюря чюряйин гиймяти барясиндя
бир шей демир. Орада бир юкцз, onun tutulmasına sərf olunan ямяkдян
bir qədər артыг qiymətdir. Амма якин щеч бир йердя бюйцк ямяк сярф
едилмядян щяйата кечириля билмяз. О дюврдя Авропадан Потоси эцмцш
мядянляриня gedən əsas йол олан Плейт чайы ятарфындакы юлкядя ися,
ямяйин пул иля юдянилян гаршылыьы çox da ucuz ола билмязди. Кянд тясяррцфаты ölkянин бюйцк бир гисминя йайылдыгда вязиййят дяйишир. Онда
чюряк мал ятиндяn чох олуr. Rягабят истигамятини дяийшдирир. Ятин
гиймяти чюряйин гиймятиндян йцксяк олur.
Бундан ялавя кянд тясяррцфатынын инкишафы иля ялагядар олараг
истифадя едилмямиш бoш ярази ятя олан тялябаты юдямяйя кифайят етмир.
Беъярилян торпагларын чохусуну ири вя kiçikбуйнузлу щейванларын
сахланмасына йюнялтмяк зяруридир. Бу сябябдян дя, бу щейванларын
гиймяти щям онлара гуллуг етмяк цчцн лазым олан ишчиляри, щям дя
тясяррцфат цчцн истифадя олунан бу кими торпаглардан торпаг сащибинин
вя якинчинин эютцряъяйи эялири тямин етмялидир. Ян йарарсыз торпагда
йетишдирилян щейван базара эəтирилян кими, ян мящсулдар торпагда
йетишдирилянин гиймятиня сатылыр. Щямин истифадя едилмяйян торпагларын
сащiбляри бундан эялир эютцрцр, сярянъамдакы яразинин рентасыnı
щейванларын гиймяти нисбятиндя йцксялдирlər. Шотландийа даьларынын
чохунда ятин вялямир (йулаф) унундан щазырланмыш чюряк гядяр, щятта
бундан да уъуз олмасынын цстцндян щеч бир яср дя кечмямишдир. Ики
юлкянин бирляшмясиндян Инэилтяря базары йайлаг щейванларына
ачылмышдыр. Индики дюврдя бунларын орта гиймяти ясрин яввялиндя
олдуьунун цч гаты гядярдир. Бир сыра даь мцлкцнцн иъаря щаггы да
ейни мцддят ярзиндя 4 дяфя артмышды. Бу эцн Бюйцк Британийанын
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тяхминян щяр йериндя, ян йахшы ятин фунту, цмумиййятля, ян мцкяммял
аь чюряйин ики фунтундан артыг едир. Мящсул бол оланда ися, бязян цчдюрд фунта бярабяр иди.
Бу щалда абадлыг ишляринин эенишлянмяси иля ялагядар истяфадя
едилмяйян отлагларын иъаря щаггы вя эялири, истифадя едилян сащялярин
иъаря щаггы вя эялири иля бир сявиййядя мцяййян едилир. Якин, illik bir
məhsuldur. Ят ися mal-qaranın böyüməsinə дюрд-беш ил лазым olan bir
məhsuldur. Она эюря дя, бир щектар торпаг, бir гида мящсулуnu о
бириндян чох аз yетишдийиня эюря, мигдарын аз олмасы гиймятдяки йцксялмя иля конпенсасийа олунур. Бу, тяхминян компенсасийa олунуб
артарса, онда даща чох якин сащяси отлаьа чевриля биляр. Яэяр компенсасийа олунмасa, бир щиссяси йенидян тарлайa чевриляр.
Бунунла бирликдя отлаьын рента вя эялири иля якин сащясиниn rentası
və gəliri арасындакы, йяни мящсулу яслиндя щейван йеми олан торпагла,
мящсулу тамамиля инсан гидасы олан торпаг арасындакы бу бярабярлийин, анcаг бюйцк бир юлкядяки, истифадя едилмиш яразинин бир
чохунда мейдана эялдийи иля разылашмаг лазымдыр. Бязи гейри-ади
щалларда ися vəziyyət tamamilə başqa cür olub, otlağın rentası və gəliri
ilə, якин сащясиндя ялдя едиляъякdən даща йцксякдир.
Беляcə, бюйцк бир шящярин ятрафында ятин йцксяк гиймяти иля
бирликдя сцдя вя ат йеминя олан тяляб чох вахт отун дяйярини якин
сащяси иля арасында олан тябии нисбятя бярабяр едир. Бу йерли цстцнлцк
айдындыр ки, узaгдакы торпаглара аид едиля билмяз.
Хцсуси шяртlяр бязян бир груп юлкялярdə еля сыхлыг йаратмышдыр ки,
бюйцк бир шящярин ятрафларындакы торпаглар кими яразинин щамысы орада
йашайанларын доланышыьы цчцн лазым олан мящсулу йетишдирмяйя имкан
вермямишдир. Бу сябябдян юз торпагларынын даща чох узаг мясафядян
асанлыгла эятириля билмяйян биткинин йетишдирилмяси истигамятиндя
истифадя едилмишдир. Бюйцк халг кцтлясинин ясас гидасы олан тахыл ися
хариъи юлкялярдян эятирилмишдир. Щолландийада бу щал мювъуддур.
Кечмиш Италийанын бир щиссясиндя ромалыларын фираван вахтында eyni
vəziyyətdə olduğu məlum olur. Kato, Siseronun дедийиня эюря хцсуси
мцлкиййятдя ян эялирли ишин йахшы отлаг сащяси олдуьуну билдирирмиш 1. О,
йахшы отлаьыn икинъи, пис отлаьыn ися цчцнъц иш олдуьуну дейирди. Ъцт
сцрмяйи мянфяят вя файда бахымындан дюрдцнъц сырайа дахил едирди.
Реаллыгда ися гядим Италийада, Рома ятрафында халга тез-тез щавайы вя
йа чох уъуз тахıl пайлаnмасы сябябиндян торпагларын истифадясиня
1

Юзцндян хейли сонракы нясилдян «нявяси» олан о бири Като-дан айырмаг цчцн
«кечмиш» дейилмишдир.

Adam Smit

147

мянфи тясир эюстярмишдир. Бу тахыл фятщ едилян яразилярдəн эятирилирди. Бу
яразилярдян бир чоху республикайа верэи явязиня мящсулларынын онда
бирини бяли бир гиймятя, батманынı тяхминян 6 пенся вермяк мяъбуриййятиндя идиляр. Бу тахылын уъуз гиймятя халга верилмяси Латiумдан,
йяни гядим Рома яразисиндян Ромайа эятирилян тахылын гиймятини
истяр-истямяз ашаьы салмыш вя о, юлкядя тахылын якилмясиня мянфи тясир
эюстярмишдир.
Ясас мящсулу тахыл олан düzənlik чюлдя дя торпаг сащиби
ятрафындакы отлагдан чох вахт йахынлыгдакы щяр щансы якин сащясиндян
даща йцксяк рента (мянфяят) ялдя едир. Бу, якиндя истифадя едилян
щейванлары сахламаг цчцн ялверишлидир. Беля олан тярздя яслиндя бунун
йцксяк иъаря щаггы чох да мящсулун щяъми иля дейил, якиб-бичилмясиня
имкан верян торпагларын мящсулунун дяйяри иля юдянилир. Гоншу
торпагларын яразиси тамамиля ящатя олундугда рентанын азалмасы
ещтималы вар. Шотландийада бу ъцр яразилярин йцксяк рентасы бу щалларын
аз олмасындан иряли эялир. Bu aзлыq арадан галхдыгдан сонра да,
йцксяк рентанын давамлы олмаğı суал алтындадыр. Торпаглары hasara
алмаьын файдасы отлагларда якин сащясиндян даща бюйцкдцр. Щейванларa нязарят етмякдян гянаят етмиш олурлар. Чобаны вя йа итини
наращат едян щал олмадыгда, бунлар даща тящлцкясиз отлайырлар.
Анъаг беля бир файданын олмадıьı йердя, якин вя йа халгын
эцндялик бцтцн гидасы олан башга щеч бир шей йцксяк мящсулдарлыьа
малiк олан яразинин рентасы иля эялиринин, отлаьын иъаря щаггы иля эялирини,
əlbəttə ki, мцяййян етмяси лазымдыр.
Бярабяр мигдарда торпаьын тябии чямяндян даща чох щейваны
гидаландырмасы цчцн сцни чямян, шальан, йеркюкц, кялям вя башга
шейlярдян йарарланмаьын, юлкядя ятин гиймятинин чюряйя олан тябии
цстцнлцйцнц бир аз азалтмасы эюзляниля биляр. Həmçinin də, азалтдыьы
мцшащидя едилир.
Чюряйин гиймятиnя эюря ятин гиймятинин индики дюврдя, щеч
дейился, Лондон базарында кечян ясрин яввялиндян ашаьы олдуьуна
инанмаг цчцн сябяб вар.
Доктор Биръщ “Şащзадя Щенринин hяйаты” адлы ясяриндя бу шащзадянин ятя чох юдядийи пулун щесабыны верир. Бу китабда бир иняйи 600
фунт бudунун она тяхмини 9 лиря 10 şillinqя вя йа буна йахын бир
гиймятя баша эялдийини дейир. Йяни, иняк ятинин щяр 100 фунту 31 şillinq
8 penniйя бярабяр иди. Шащзадя Щенри 6 нойабр 1621-ъи илдя 19 йашында
вяфат етмишдир.
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1764-ъц ил март айында о дюврдяки гида мящсулларынın гиймятинин
баща олмасынын сябяблярини арашдырмаг цчцн парламентин тяdгигаты
щяйата кечирилмишдир. О дюврдя бу ишля ялагядар башга фактлар арасында
виръиниалы таъир 1763-ъц илin mарт айында эямиляри цчцн 100 фунту 24-25
şillinq олан мал яти азугяси алдыьыны эюстярмишдир. Юзц буну ади гиймят
щесаб етмишдир. О, щямин илдя ейни мигдарда чох чешиддя азугя цчцн
27 şillinq вермишди. Бунунла бирликдя 1764-ъц илдяки бу йцксяк гиймят
шащзадя Щенринин юдядийиндян 4 şillinq 8 penni уъуздур. О, узун
сяйящятляр цчцн дана ятинин анъаг ян йахшысынын шораба ялверишли
олдуьу да нязярдян гачырмамышдыр.
Шащзадя Щенринин вердийи пул щяр бир щиссясиндян аслы олараг, щяр
бир фунту 3,75 penniйя бярабяр олур. Бу щесабла йахшы щиссяляр 4,5 вя
йа 5 penniдян ашаьы гиймятə саtıлмамалыдыр.
1764-ъц илдяки Парламент сорьусунда ян йахшы дана ятинин сечилмиш щиссясинин истещлакчыйа 4-4,25 penniйя уйьун эялдийи дейилмишдир.
Ади щиссялярин гиймяти ися, цмумиййяйтля, 7 фарtингдян 2.5-2,75 пенйя
гядяр иди. Онларын дедийяня эюря бу, март айында сатылан ейни щиссялярдян йарым penni бащалы иди. Амма бу ъцр йцксяк гиймят беля, шащзадя Щенринин дюврцндяки пяракяндя сатыш гиймятиндян олдугъа уъуздур.
Кечян ясрин илк он ики или ярзиндя Винzor базарында ян йахшы
буьданын гиймятi 9 Винчестер buşşelи, щяр бир дюврдя бир инэилис kvanteri
(50 кг) бир лиtря 18 şillinq 3 1 penni иди. Лакин 1764-ъц илин яввялki 12 ил
6

ярзиндя, 12-ъи ил дя дахил олараг, ейни базарда, ейни юлчцдя ян йахшы
буьда 2 лиря 1 şillinq 9,5 penni иди.
Демяли, 1764-ъц ил дахил олмагла, ондан яввялки 12 ил ярзиндя
буьданын гиймяти ясрин илк 12 илиндя олдуьундан çox ucuz, ятин
гиймятиnin ися баща олдуьу мялум олур.
Яксяр бюйцк юлкялярдя якилян торпагларынın чохусу йа инсан
гидасы, йа да щейван йеми беъярилмяsinдя истифадя едилир. Бу торпаьын
рентасы иля эялири диэяр бцтцн якили торпагларынkını qaydaya salır, müəyyənləşdirir. Истянилян бир мящсул бунлардан аз эялир эятирярся, торпаг
гыса мцддят ярзиндя тарлайа вя йа отлаьа чевриляр. Яэяр щяр щансы бир
мящсул даща артыг эялир эятирярся, тарла вя йа отлаг сащяси олан
торпагларын бир щиссяси гыса мцддятдя артыг мянфяят эятирян мящсулун
якилмясиня истигамятляняр.
Торпаг ялверишли беъярмяк цчцн даща йцксяк ilk abadlaşdırma
хяръляри вя йа иллик диэяр хяръляр тяляб едян мящсuллардан биринин якин
вя йа отлаг сащясиндян даща чох рента, o birinиn iся даща бюйцк эялир
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эятирдийи мялум олур. Бунунла бярабяр бу цстцнлцйцн хяръи мцяййян
бир фаиз вя йа гаршылыьы олмагдан иряли эялмир.
Щяр щансы бир mayaotu бахчасында, мейвя, тярявяз баьларында
щям торпаг сащибинин рентасы, щям дя якiнчинин эялири, цмумиййятля,
якин вя йа отлаг сащясиндякиндян чохдур. Анъаг сащяни бу вязиййятя
эятирмяк цчцн даща чох вясаит хярълянмялидир. Бу сябябдян дя ярази
сащибиня даща йцксяк рента верилмялидир. Щямчинин, яразини даща
диггятля, даща баcарыглa идаря етмяк лазымдыр. Буна эюря дя якинчиyə
даща чох эялир vermək lazımdır. Мейвя вя тярявяз баьында йетишдирилян
мящсулlар даща чох гуллуг тяляб едир. Она эюря дя щямин мящсулун
гиймяти бязян баш верян бцтцн иткиляри компенсасийа етмякдян башга
сыьорта иши кими бир щисся айрылмалыдыр. Цмумиййятля, ашаьы, щямишя
мцхтялиф олан вязиййятləri, баьбанларын йцксяк габилиййятинin çox vaxt
артыг мцкафат алмадыьына бизи инандырмалыдыр. Бязи варлыларын яйлянъя
хатириня баьбанлыг етмясиня эюря онунла газанъ цчцн мяшьул
оланларын веряъяйи файда даща аздыр. Чцнки баьбанларын ян йахшы
мцштяrиляринин олмасы мягсядиля адамларын мящсулларыны юзляри истещсал
едирляр.
Торпаг сащибинин бу кими щаллардан ялдя етдийи мянфяятин щеч
вахт чякилян хяръи юдямяйя кифайят едян мябляьдян даща артыг
олмадыьы мялум олур. Qədim кянд тясяррцфатында баьдан сонра йахшы
беъярилян тярявяз сащясинин дя ян ясас щисся олдуьу мялумдур. Амма
кянд тясяррцфатында барясиндя тяхминян 2 мин ил яввял йазыб йаратмыш
бу сянятин мцтяфяккирляриндян сайылан Демокрит щесаб едир ки, тярявяз
беъярилян яразини щасара алмаг мягсядяуйьун дейил. Онун дедийиня
эюря, ялдя едиляъяк эялир даш hasарын тикилмяси хяръини юдямяйя кифайят
етмирди. Кярпиъ ися (йцксяк температурда биширилян) йаьышдан, гышын сярт
щавасындан тез-тез тямиря ещтийаъ yaradıр. Demokritin bu düşüncəsini
bizə çatdıran Kolumella bunу имкан етmir. Амма оптимал вариант
олан бюйцк кол вя кактусдан чяпяр щюрмяйи мяслящят эюрцр. Дедийиня
эюря о, тяърцбя нятиъясиндя бунун щям узунюмцрлц, щям дя кечилмяси
мцмкцн олмайан щасар олдуьуну мцяййян етмишдир. Амма эюрцнцр
ки, буну Демокритин дюврцндя щамы билмирди. Палладиус даща яввял
Вавронун мяслящят йцрцtдцйц Колумеллнин бу фикирини мянимсямишдир. Бу, кечмиш торпаг беъярянлярин фикринъя, бостан мящсулу
якин вя суварма хяръини юдямяйя кифайят едяъяк гядяр олурду. Чцнки
эцняшя belə йахын юлкялярдя, инди олдуьу кими о дюврдя дя, щər бир
баьда кичик su axınının олмасы мягсядяуйьун щесаб едилмишдир. Бу
эцн Авропанын бир чох щиссясиндя щяр щансы бир бостанын ятрафыны
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Колумелланын мяслящят эюрцлдцйцндян даща йахшы щасара алмаьын
мцмкцн олмадыьы щесаб едилир. Бюйцк Британийа иля бязи шимал
юлкяляриндя йахшы мейвяляр чяпяр олмадан йетишдириля билмяз. Бу
сябябдян бу юлкялярдя чяпярсиз йетишдириля билмяйян мейвялярин гиймяти
чяпярин тикилмясиня вя тямириня чякилян хяръляри юдямялидир. Чох вахт
мейвя аьаъларындан ибарят олан чяпяр бостаны да ящатя едир. Беляъя
бостан юз мящсулунун мясряфини чох да горуйа билмяйяъяйи чяпярдян
йарарланыр.
Лазыми гядяр тикилиб, дюрд йаны абадлашдырылан щяр щансы бир
баьын, ферманын ян дяйярли щиссяси олмасы, бцтцн баьчылыг инкишаф етмиш
юлкялярдя индики кими кечмиш кянд тясяррцфатында да гябул едiлян
мцддяадыр. Анъаг Колумелладан юйряндийимя эюря, кечмиш италйан
тясяррцфатчылары арасында йени бир баь салмаьын сямяряли олуб-олмамасы
мцзакиря предмети иди. О да баъарыг тяляб едян, щяр ъцр тясяррцфаты
црякдян севян бир шяхс олараг, баьчылыг тяряфdarı kimi фикир йцрцдцр.
Мянфяятля хяръи мцгайися едяряк бунун чох файдалы бир иш олдуьуну
эюстярмяйя чалышыр. Бунунла бирликдя йени тяшяббцслярин эялирляри иля
хяръляри арасында мцгайися яксяр щалларда чох чашдырыъыдыр. Башга
шейляря нисбятян hələ кянд тясяррцфатында тамамиля еlədir. Яэяр йени
йарадылан баьдан эялян эялир реаллыгда онун фикирляшдийи гядяр олсайды,
щеч бир проблем олмазdı. Бу мясяля иля ялагядар буэцнкü дюврдя бир
чох юлкялярдя разылığa эялinир. О юлкялярдя кянд тясяррцфаты барясиндя
ясярляр йазан мцяллифляр, йяни якинчилийи щягигятян севян вя онун
тяряфиндя оланлар, цмумиййятля, Колумелла кими баь лейщиня olmağa
мейiллидирляр. Франсадакы кечмиш баь сащибляринин йени баь тикилмясинин гаршысыны алмаг цчцн наращат олмалары о мцяллифлярин фикирляриня
мейiл олдуьуну, о юлкядя кянд тясяррцфатынын бу нювцнцн диэяриндян
эялирли олдуьуна инандыгларыны эюстярдийи мялум олур. Щямчинин бу,
диэяр тяряфдян дя башга бир фикир, йяни сярбяст олараг баь салмаьа гаршы
ганунлар олмазса, беля йцксяк мянфяятин давамлы олаъаьыны эюстярир.
1731-ъи илдя тяфтиш шяхслярин йохлама нятиъясиндя торпаьын bашга бир
якиня йарамайаъаьы иля ялагядар вердийи сянядя ясасланан, хцсуси Крал
иъазяси олмадан, щям йенидян баь салмасыны, щям дя истифадясиндя 2 ил
фаизя йаранмыш кющня баьларын йениляшмясини гадаьан едян сярянъам
вердиляр. Бу гярарын сябяби якин сащяси иля отлаьын мящдуд, шярабын ися
олдугъа бол олмасы иди. Амма бу щядсиз боллуг щягиги олса, щеч бир
сярянъам олмадан бу ъцр тясяррцфатын эялирлярини якин сащяси иля отlаг
арасында мювъуд олан тябии нисбятдян ашаьы салмагла йени баь
салынмасынын фяал шякилдя гаршысыны аларды. Баьларын чохалмасындан
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якинин мигйасынын азалмасы иддиасына эялинъя ися якинчилик мящсуллары
Франсанын щеч бир йериндя бу мящсулун йетишдирилмясиня ялверишли олан
Burqundiya, Giyena вя йа Ланgedok кими шярабчылыг яразиляриндя
олдуьу гядяр йетишдирилмир. Мящсулуну сатмаг цчцн базар тапмагла
кянд тясяррцфатынын о сащясиндя ишлядилян хейли сайда ишчи диэяр сащяни
дя мцтляг шякилдя инкишаф етдирмякдядир. Йцксяк мябляь юдяйя
биляnləрин сайыны азалтмаг якин сащяляринин беъярилмясини инкишаф
етдирмяк цчцн ян сямярясиз цсулдур. Бу, сянайени мящдудлашдырараг
кянд тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк сийасятини хатырладыр.
Бу сябябдян торпагдан истифадя етмяк цчцн бюйцк мигдарда
иллик якин хяръи лазым олан мящсулларын рента вя эялири яксяр щалларда
якин вя отлаг сащяляриндякиндян олдугъа йцксяк ола биляр, амма диэяр
тяряфдян беля мясряфlи мящсулларын рента вя эялири истещсала чякилян
хяръляри тамамиля юдядийи кими, яслиндя диэяр мящсулларын рента вя
эялири иля мцяййян олунур.
Реаллыгда ися истянилян мящсул цчцн ялверишли щала эятирилмяси
мцмкцн олан торпаьын кямиййяти бязян тялябаты юдяйя билмяйяъяк
гядярdən аз олур. Йетишдирилиб базара чыхарылмасы цчцн эярякли олан
рента иля эялирин щамысы тябии фаизляриня вя йа диэяр якилмиш торпаглардан
бир чохунда юдянилян фаизя эюря юдямяйя кифайят едянdən даща
артыьыны вермяйя разы оланлара мящсулун щамысы vериля биляр. Бцтцн
якиб беъярмяк хярълярини чыхардыгдан сонра, галан мябляь иля якин вя
отлаг сащяляринин буна охшар мябляьи арасында яксяр щалларда дцзэцн
нисбят олмайа биляр, бу щисся о артыг мябляьи щяр щансы бир юлчцдя кечя
биляр. Бу артыг мябляьин дя чоху, тябии ки, ярази сащибинин рентасына
дахил олур.
Мясялян, шярабчылыгдан ялдя едилян рента эялир иля якин вя отлаг
сащясиндян ялдя едилянляр арасындакы нисбятин бцтцнлцкдя щяр йердя
чынгыллы вя йа гумлу торпагда йетишдирилиб организмя файдалы олмасындан башга цстцнлцйц олмaйан ади мящсулу цзцм баьларында
олаъаьы мялумдур. Юлкянин ади торпаглары анъаг бу ъцр баьларла
рягабят апара биляр. Чцнки хцсуси кейфиййятя малик оланларла рягабят
апара билмяйяъяйи ачыг-ашкар мялумдур.
Цзцм чубуьу торпаьын мцнбитлийиндян асıлы олараг щяр щансы
башга бир мейвя аьаъы иля мцгайисядя даща чох тясиря мяруз галыр.
Бязи торпагларда йетишдирилян məhsullar, щеч бир гуллуqdan asılı
olmayaraq башга бириня бярабяр тутмайаъаьы qədər dadlı olur. Бу
дад бязян йалныз бир нечя баьла мящдудлашыр. Бязян ися кичик бир
яразини, бюлэяни ящатя едир. Бу ъцр шярабларын базара чыхардылмасы

152

Adam Smit

цмуми мигдары ади баьлардан базара чыхармаг цчцн лазым олан
рентаya uyğun иди. Баьлардан базара чыхармаг цчцн лазым олан
рентанын, мянфяятин вя мяваъиблярин щамысыны юдямяк истяйянлярин
тялябиндян даща аз олур. Она эюря дя, базара чыхардылан цмуми мигdaрıн бюйцк бир щиссяси топдан олараг даща чох пул верянляря сатыла
биляр. Бу ися гиймяти истяр-истямяз ади шяраб гиймятляриндян йцксяйя
галдырыр. Бу шяраба мараьын бюйцк вя мигдарынын ися аз олмасы алыъылар
араsындакы рягабяти аз вя йа чох дяряъядя сцрятляндирмясиня эюря
йаранан фярг дя аз вя йа чох олур. Фярг ня гядяр оларса-олсун, бунун
щамысыны ямлак сащиби рента васитясиля мянимсяйир. Чцнки бу кими
баьлар, цмумиййятля, диэярляриндян даща çox сяйля йарадылса да,
шярабын йцксяк гиймяти бу сяйин нятиъяси дейил, сябябiдир. Беля дяйярли
мящсулда йаранан итки ня гядяр бюйцк olsa da, щяр кясин öz ишиня
daha сяйля, диггятля йанашмасына сябяб olur. Она эюря дя, бу йцксяк
гиймятин кичик бир щиссяси истещсалына сярф едилян ямяйин мяваъиблярини
вя ямяйи щярякятя эятирян kapital хярълярини юдямяйя кифайят едир.
Авропа dövlətlərinin Гярби Щинд адаларындакы шякяр гамышы
йетишдирилян мцстямлякяляри бу гиймятли баьларла мцгайися едиля биляр.
Бунларын истещсал етдийи бцтцн мящсул Авропанын тялябатындан аздыр.
Цмумиййятля, щяр щансы башга бир мящсулла ялдя едиляъяк мябляьдян
аслы олараг бу мящсулun истещсал олунуб базара чыхардылмасы цчцн
лазым олан рентанын, эялирин вя мяваъиблярин щамысыны юдямяйя кифайят
едяндян дя артыьыны вермəк истяйянляря satıla биляр. Кoşinşində ян йахшы
аь шякярин бир kvintalы 3 piastra сатылыр. Бизим пул ващидимизля 13 şillinq 6 penniйя бярабярдир. Буну щямин юлкянин тясяррцфатыны диггятля
изляйян М.Пuaвр1 сюйлəмишдир. Орада бир kvintal 150-200 Парис фунтуна бярабярдир. Бу ися инэилис чяки ващиди иля бунун 100 фунтунун
гиймятини тяхминян 8 инэилис şillinqиня бярабяр едир. Бу, мцстямлякяляримиздян эятирилян şəkər tozuna верилян цмуми пулун 1/4-и, ян
йахшы аь шякяря верилянин ися 1/6-ı дейил. Кoшишиндя əкилян торпагларын
яксяриййяти бюйцк халг кцтлясинин гидасы олан тахыл иля чялтik йетишдирилмясиня истигамятляндирilмишдир. Орада ərzaq məhsulu düyünün вя
шякярин гиймяти, бялкя дя, тябии сявиййядя йени торпаг сащили иля
якинчинин мцхтялиф мящсулларын беъярилмясиня сярф едилян рекултивизасийа, иrригасийа, якин хярълярини тамаиля юдяйя билдийи сявиййядядир. Анъаг мцстямлякяляримиздяки шякярин гиймяти иля ня Авропа,
1
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ня дя Америкадакы чялтик вя йа якин сащясиндя йетишдирилян мящсулун
гиймяти арасында беля бир нисbят йохдур. Шякяр йетишдирилян plantasiya
sahibləri яксяр щалларда бцтцн якин хяръини ром вя patka иля компенсасийа едяъяйини və yalnız şəkərdən халис мянфяят ялдя olunacağını цмид едир. Mən demirəm ki, дцздцр, lakin демирям ки, bu
доьрудурса, якинля мяшьул олан фермерин якиб-бичмя хярълярини saman
və кяпяйи satmaqla юдяйяряк тахылын (дянли биткилярин) xалис эялир
шяклиндя юзцня галмасы кими бир шейдир. Чох вахт, görürük ki, Лондон
вя диэяр тиъарят шящярляриндяki, таъир бирликляри шякяр чуьундуру якилян
мцстямлякяляримизdя бош яразиləri alırlar. Онлар чох узаг олмасына,
бу юлкялярдя пис hüquq гайдаlarиля ялагядар ня qədər эялир эятиряъяйинин мялум олмаmaсына бахмайараг, нцмайяндяляри вя дяллаллары
васитясиля мянфяяtли шякилдя якиб-бecərəcəklərinə цмид едирляр. Öлкялярдя ядалят щюкм сцрдцйц цчцн эялир ялдя едиляъяйи Шотландийанын,
Ирландийанын, Шимали Америкада тахыл йетишдirilən əyalətлярин ян
мящсулдар торпагларыны щеч кяс bu üsulla якиб-беъярмяйя ъящт етмир.
Виръиниа иля Мериландdа тцтцнцн якилмяси даща эялiрли олдуьу
цчцн тахылын йетишдирилмясиня о гядяр дя мараг йохдур. Тцтцнün Авропанын чох щиссясиндя беъярилмяси мцмкцндцр. Амма тцтцн Авропанын тяхминян щяр йериндя верэийя ъялб едилир. Бу биткинин йетишдирилдийи фермалардан hər birindən верэи йыьылмасынын эюмрцкдян
кечириляркян рцсум тятбиг едилмясиндян чятин олдуьу щесаб едилир. Бу
сябябдян Авропанын бир чох щиссясиндя тцтцнлярин якилмяси мянасыз
олараг гадаьан едилмишдир. Бу да, юз нювбясиндя, тцтцнцн якилмясиня
иъязя верян юлкялярин истяр-истямяз инщисарлашмасына сябяб олмушдур.
Тцтцнцн чох щиссясини Вирciniya иля Мериланд йетишдирдийиня эюря бу
инщисар мянфяятинin чохуну онлар ялдя едир. Анъаг тцтцнцн йетишдирилмяси шякяр чuьuндuрu гядяр эялирли дейил. Беля ки, индийя гядяр
İngiltərədə yaşayan tacirlərin kapitalı ilə yaradılan тцтцн фермасы
ешитмямишям. Вятянимизя тцтцн йетишдирилян мцстямлякяляримиздян
шякяр чuьuндuрu беъярилян адаларымыздан эялянlяр гядяр якинчи эялмир.
Бу мцстямлякялярдя тахылын якилмясиня тцтцня нисбятян цстцнлцк верилдийиня эюря Авропанын тцтцня олан тялабаты тамамиля юдянмяся дя, бу
тялабат шякяря олан тялабатдан даща чох тямин едилир. Тцтцнцн индики
гиймяти якин сащяляриндя юдянилян фаизя эюря истещсал едилиб базара
эятирилмяси цчцн лазым олан рентанын, ямякщагqынын вя эялирин щамысыны
юдямяйя кифайят едяндян, бялкя дя, артыгдыр, амма шякярин буэцнкü
гиймятиндян чох да артыг дейил. Беляъя, тцтцн фермаларымызда тцтцня
гаршы Франсанын кечмиш цзцм баьларынын сащибляринин шярабын бол
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олмасы сябябяиндян эюстярдикляри сойуг мцнасибяти эюстярибляр.
Парламент гярары иля тцтцн якилмяси 16-60 йашлары арасында олан щяр
зянъинин адамбашына 1000 фунт чякисиндя тцтцн вердийи фярz едилян
6000 kol иля мящдудлашдырылмышдыр. Дейилянляря эюря беля бир зянъи бу
мигдарда тцтцндян башга 4 сентнер гарьыдалы истещсал едя билирди.
Базара артыг мящсулун дахил олмасынын гаршысыны алмаг цчцн дя боллуг
илляриндя бязян зянъилярдян адамбашына (фlandriyalilarin яdvиййат цчцн
етдикляри formada) mцяййян мигдарда тцтцн yandırarmışlar. Доктор
Дуглас беля дейир анъаг онун дцзэцн информасийа ялдя етмясиндян
шцбщя едирям. Тцтцнцн базар гиймятини сабит сахламаг цчцн бу кими
чятин цсуллуар лазымдырса, тцтцнцн зяифлямясиндя диэяр биткилярин якининя нисбятян малик олдуьу цстцн мянфяят, бу цстцнлцк щяля дя варса,
бялкя дя, давамлы олмайаъагдыр.
Беляликля, мящсулу инсанын гидасыны тяшкил едян якилмиш яразилярин
рентасы бир чох башга яразилярин рентасыны мцяййян едир. Щеч бир xüsusi
мящсул uzun müddət бундан ашаьы рентайа малик ола билмяз. Чцнки
торпаг дярщал башга формада истифадя едилир. Щяр щансы бир мящсул
даща артыг мянфяят эятирярся, бу щямин мящсулун йетишдирилмяси цчцн
ялверишли олан торпаг sahəsinin тялабаты юдямяйяъяк гядяр аз олмасындан асылыдыр.
Тахыл Авропада инсан гидасынын бюйцк щиссясини тяшкил едян
başlıca мящсулдур. Она эюря дя, бязи щаллар истисна олмагла, Avropadakı bütün digər ərazilərin rentasını da мцяййян едир. Бюйцк Британийанын ня Франса баьларына, ня дя Италийа зейтунлугларына гибтя етмясиня сябяб йохдур. Гейри-ади щаллар истисна олмагла бунларын дяйяри
тахылын дяйяри иля тянзимляnir və Бюйцк Британийанын тахыл сащясиндяки
йцксяк мящсулдарлыьы диэяр ики юлкянин икисиндян дя ашаьы дейил.
Щяр щансы бир юлкядя щяр кясин эцндялик гидасыны тяшкил едян битки
мящсуллары, ади торпагда беъярилмякля ян мящсулдаr торпагда
йетишдирилян тахылдан даща артыг мящсул ялдя едилирся, ярази сащибинин
рента вя йа якинчинин ямяйинин гаrшылыьыны юдяйиб эялирляри иля бирликдя
ещтийатлары йенидян тямин етдикдян сонра мящсулдан сащибиня галан
щисся мцтляг даща чох олаъагдыр. Щямин юлкядя йашайыш сявиййяси ня
дяряъядя оларса-олсун, артыг галан бу мящсул даима даща чох инсанı
гидаландыра биляр. Bеляликля дя, торпаг сащибинин даща чох инсан
ямяйиндян истифадясини мцмкцн едяр. Торпаг сащибинин ялдя етдийи
рентанын реал дяйяри, онун нцфузу вя сялащиййяти, йяни башгаларынын
ямяйинин юзцня веряъяйи йашайыш цчцн зярури олан мадди немятляр
цзяриндя нязаряти, айдындыр ки, даща бюйцк олур.
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Чялтик беъярилян сащя ян мящсулдар якин тарласындан даща чох
мящсул вериr. Илдя bir aktdan hər biri 30-60 килограм olmaqla ики dəfə
мящсул götürülməsi чялтийин нормал məhsuludur. Бу сябябдян дя
чялтик ямяктутумлу олмагла бярабяр сярф едилян ямяйин гаршылыьыны
юдядикдян сонра даща чох артыг галыр. Она эюря дя, чялтийин халг
тяряфиндян ян чох эцндялик гида kimi цстцнлцк вердийи və əkinçilərin ян
чох онунла гидаландыьы бу юлкялярдя артыг галан мящсулун диэяр əkin
юлкяляриндякиндян даща бюйцк бир щиссяси торпаг сащибиня qаlыр. Бюйцк
Британийанын диэяр мцстямлякяляриндяки кими чялтик якянлярин щям
fermer, щям дя торпаг сащибi oлдuьu бу сябябдян эялирля рентанын бирбириня гарышдыьы Каролинада тарлаларын илдя бир дяфя мящсул вермясиня
вя щяр кясин ян чох цстцнлцк вердийи qida olması Aвропа адятляриня
уйьун олмадыьына baxmayaraq чялтик, якинчилийин диэяр сащяляриндян
даща эялирлидир.
Йахшы чялтик тарласы щяр бир мювсцмдя сu иля юrtülü батаглыьa
бянзяйир. Щямин тарла ня тахыла, ня отлаьа, ня баьа, ня дя инсанa
файдалы олан башга бир биткийя йарамыр. Бу мягсядяуйьун ялверишли
торпаглар ися чялтийин якилмясиня уйьун олмур. Она эюря дя щямин
юлкялярдя диэяр биткилярин якилдийи яразилярин рентасы чялтик тарлаlаrıнын
рентасını мцяййян едя билмяз.
Щяр щансы бир картоф йетишдирилян сащядя ялдя олунан мящсулун
мигдары чялтик якилян сащядян ялдя олунандан аз дейил. Анъаг буьда
якилян яразидя ися даща чохдур. Бир akr торпагдан алынан 12 мин
kvintal (50 кг) картоф 2 мин kантар буьдадан даща цстцн бир мящсул
дейил. Реаллыгда ися бу ики биткидян айры-айры ялдя едилян гида вя йа
гарышыгсыз маддяляр, kartof sulu xassəyə malik olduğundan, onların
чякиляrinə mütənasib deyildir. Бунунла бярабяр бу meyvəköklü
məhsulun йарысынын су олдуьуну фярз етсяк, бир akr картоф сащяси йеня
də 6 мин kantar (50 кг) гидаландырыъы маддя йетишдиряр. Бу bir akr
буьда сащясиндя йетишдирилянdəн 3 dəfə гатыдыр. Бир akr torpaqdan
картоф, бир akr torpaqdan буьдадан аз хяръля йетишдирилир. Чцнки
буьданын якилмясиндян яввял торпаьын шумланмасы, картоф беъярилмясиндя щеч яскик олмайан торпаьы тохаlama (yumşaltma) вя диэяр
гейри-ади гуллуг ишляриндян чятиндир. Бу мейвякюклц məhsul, bəzi
ölkələrdə чяlтикдя олдуьу кими якиlən торпагларда индики буьда вя
башга növ дянли биткиляр беъярилдийи гядяр йер тутураг, Авропанын бир
щиссясиндя щяр кясин ян йахшы эцндялик битки гидасы олса, ейни мигдарда
якилмиш торпагдан ялдя едилян мящсул даща чох инсаны гидаландыра
биляр. Цмумиййятля, тясяррцфат ишчиляри картофла гидаландыгларына эюря,
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кянд тясяррцфатында истифадя олунан инсанларын ямяйи və бüтцн истещсал
ещтийатлары юдянилдикдян сонра belə даща бюйцк бир щисся артыг галыр.
Бунун да даща бюйцк бир гисми торпаг сащиби тяряфиндян ялдя едилир.
Ящалинин сайы артыр, ренталар даща да йцксялир.
Картофун беъярилмясиня ялверишли олан торпаг бцтцн диэяр тярявязлярин якилмясиня имкан верир. Яэяр картоф яkилян торпагларын бюйцк
бир щиссясини ящатя даирясиня aлса, ейни заманда, бир чох якили яразинин
рентасыны мцяййян едяр.
Дедикляриня эюря, Ланkaşir kimi йерлярдя вялямир унундан
щазырланан чюряк, ишляйян инсанлар цчцн буьда чюряйиндян даща
гцввятли qida щесаб олунурду. Шотландийаdа да бунун беля олдуьуну
ешитмишям. Амма бунун щягигятя уйьун олмасына биr аз шцбщя
едирям. Шотландийада вялямир (йулаф) уну иля гиадаланан sadə халг
кцтляси, цмумиййятля, Инэилтярядя буьдадан щазырланан чюрякля гидаланан ейни təbəqədən olan халг кцтляси гядяр эцълц вя эюзял дейилдир.
Онлар гядяр ишляйя билмирляр. Бундан башгa görünüşləri дя о гядяр
саьлам дейил. Ики юлкянин imkanlı insanları арасында ейни фярг олмадыьына эюря, тяърцбя эюстярир ки, Шотландийадакы sadə халг кцтлясинин
гидасынын инсан организминя Инэилтярядяки ейни тябягядян олан
гоншуларынынкы гядяр файдалы дейил. Анъаг картоф цчцн вязиййят беля
дейил. Лондондакы ясgяrликдяn эялянлярин, щамбалларын, кюмцр дашыйанларын, фащишяликля мяшьул олан bədbəxt qadınларын, йяни Бюйцк
Британийа юлкяляриндяки ян саьлам кəsлярля ян дилбяр гадынларын яксяриййяти, Ирландийадакы bu мейвякюклц гидаланан kasıb əhali арасындан
чыхырды. Гидаландырыъы маддяляриня вя йа инсан организминя, хцсусиля
мцсбят тясириня эюря бундан йахшы башга бир гида йохдур.
Картофу бir ил ярзиндя сахламаг чятин мясялядир. Цст-цстя ики-цч ил
ярзиндя анбарларда сахламаг ися мцмкцн дейил. Хараб олmasına görə
sata bilməmək qorxusu, юлкядя чюряк кими мцхтялиф халг кцтляляринин
ясас гидасы олмасына, bu, ясаслы бир янэялдир.
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ЫЫ щисся
Бязян рента верян, бязян ися рента вермяйян
торпаг мящсулу haqqında
Инсан гидасынын торпаг сащибиня щяр заман мцяййян рента верян
йеэаня мящсул олдуьу мялум олур. Диэяр мящсул чешидляриндян ися
мцхтялиф шяртляря эюря бязян рента ялдя етмяк олур, бязян ися олмур.
Гидадан сонра инсан оьлунун ики vacib ещтийаъы эейиm və sığınacaqdır.
Торпаг илкин ишлянмямиш вязиййятиндя гидаландыра биляъяйиндян
дя чох адамы эейим вя сыьынаъагла тямин едир. Торpаьын ишлямиш
вязиййятиндя ися, даща чох адам bəzən истядикляри вя явязини юдямяйя
щазыр олдуглары тярздя бу маддялярля тяъщиз едilя билир. Она эюря дя, бу
маддяляр щямишя щядсиз бол олур. Бу сябябдян birinci щалларда
бунларын дяйяри ашаьы олур вя йа щеч олмур. Диэяр вязиййятдя ися истяристямяз щямишя бунларын мигдары даща гыт олдуьуна эюря истяр-истямяз
гиймят даща йцксяк олур. Биринъи щалда, бу материалларын artığına
ещтийаъ олмадыьына эюря тулланыlıр. Истифадя едилянин дяйяри ися, йалныз
ону истифадяйя йарарлы вязиййятя эятирмяк цчцн сярф олунан ямяйя вя
хяръя бярабяр олур. Она эюря дя, торпаг сащиби щеч бир рента ялдя едя
билмир. İkinci halda ися материалларын щамысындаn fайда ялдя едилир,
əксяр щалларда бунлара тяляб təklifdən daha çox олур. Бунларын щяр
щиссясиня, базара чыхардылмасы хярълярини юдяməyə кифайят едяндян дя
артыг мябляьи вермяк истяйян бир адам даима тапылыр. Она эюря дя,
торпаг сащиби бунларын гиймятиндян щямишя мцяййян мигдарда рента
ялдя едя билир.
Щейванларын дяриси илк эейим васитяляри иди. Бу сябябдян дя,
гидалары ясасян бу щейванларын яти олан овчу вя чобанлардан ибарят
тайфаларда щяр бир инсан юзцня гида тапмагла бярабяр тялабатындан
даща чох эейим ялдя етмиш олур. Диэяр инсанларла мцбадиля едилмяся,
бунларын чохусу дяйярсиз шей кими тулланыр. Бялкя дя, Шимали Американы авропалылар кяшф етмямишдян яввял оранын овчу тайфаларында
вязиййят беля иди. Индики дюврдя ися артыг щейван дярилярини
авропанлыларla odlu силащ вя конйакla mübadilə edirlər. Бу да щямин
дяриляря дяйяр верир. Дцнйанын буэцнкü тиъарят системиндя торпаг
мцлкиййятиня малик олан ян вящши халгларda да, щесаб едирям ки, yaxın
яразилярля bu cür ялагя мювъуддур. Бунларын юлкяляриндя истещсал
олунан, lakin истифадя едилməyən vя истещлак едилməyян бцтцн эейим

158

Adam Smit

материалларына даща варлы гоншуларында тяляb böyük olur. Беля ки, бу
материаллаrın гиймяти, о варлы гоншулара чатдырма хяръиндян дя дащa
да йцксяк олур. Бу сябябдян дя торпаг сащиби müəyyən miqdarda
рента ялдя едир. Dağlıq Шотландийа щейванларынын яксяриййяти юлкянин
даьларында истещлак едилдийи щалда, дяриляринин ихраъы ися тиъарятин
ясасыны тяшкил едир, mübadilədən əldə olunan pul dağ ətəyində yerləşən
мцлкиййятчиляр рентасына ялавя olunaн мябляьдир. Кечмишдя вятяниндя
истещлак олунмайан Инэилтяря йуну о дюврцн даща варлы, даща sənayeçi
юлкяси олан Фландерсин базарына чыхарылыр, йунун гиймяти истещсал
едилдийи яразинин рентасына мцяййян бир məbləğ ялавя едирди. О
дюврдяки Инэилтярядян вя индики Шотландийа йайлагларындан йахшы якиббичилмяйян, хариъи яразилярля тиъарят ялагяляри олмайан юлкялярдя эейим
материаллары ачыг-айдын еля бол олур ки, яксяриййяти йарарсыз бир яшйа
кими тулланылыр, мцлк сащиби bu materialların heç бириндян рента ялдя
едя билмир.
Тикинти материаллары heç də щямишя эейим материаллары гядяр
узаглара дашына билмяз, асанлыгла хариъи тиъарятин ясас ямтяяси ола
билмяз. Бунлар истещсал едилян юлкядя бол олсалар да, дцнйанын индики
тиъарятиндя беля чох вахт торпаг сащиби цчцн щеч бир дяйяри олмур.
Лондон ятрафында йерляшян бир даш карханасындан йцксяк мигдарда
рента ялдя етмяк олар. Шотландийа иля Uelsin бир чох йериндя ися беля
карханадан щеч bir рента ялдя етмяк олмур. Даща сых мяскунлашмыш,
йахшы инкишаф етмиш бир юлкядя тикинтидя тахта-шалбан кими истифадя
едиляъяк аьаъын дяйяри йцксякдир. Бунu йетишдирян яразидян хейли
мигдарда рента ялдя етмяк олар. Lakin Шiмали Американын бир чох
йерляриндя бюйцк аьаълары qırыб апара биляъяк адама мал сащиби неъя
тяшяккцр едяъяйини билмир. Шотландийа даьларынын бязи бюлэяляриндя
гуру вя су йолу иля чатдырылма олмадыьына эюря аьаъын базара
эюндярилян щиссяси габыгдан ibarətdir. Ağacın çox hissəsi isə çürüyür.
Тикинти материаллары бу гядяр бол олдуьуна эюря, истифадя едилянлярин
дяйяри истифадяйя йарарлы щала эятирилмяси цчцн сярф едилян ямяк вя
хяръин мяъмусундан ибарятдир. Цмумиййятля, щяр бир истяйян шяхся
йарарлаnмаг иъаzяsi веrяn ярази сащибиня бунлар щеч бир рента вермир.
Bunula bərabər, vарлы халгларын тяляби бязян мал сащибинин мцяййян
мигдарда рента ялдя етмясини мцмкцн едир. Лондон кцчяляриnə
сякилярин дюшянмяси Шотландийа сащилляриндяки сылдырым гайа сащибляриня
яввял щеч бир шей ала билмядикляри йердян renta ялдя етмяк имканы
вериб. Норвеч иля Балтик дянизи сащилляриндяки мешялярin аьаълары юлкяляриндя тапа билмяйяъякляри бир базарda sаtılır. Бюйцк Британийанын бир
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чох щиссяси дя дахил олмагда, беляликля дя, сащибляриня мцяййян
мигдарда рента вермякдядир.
Юлкяляр мящсулларынын эейиндиряъяйи дейил, гидаландыра биляъяйи
ящалини сайына эюря сых мяскунлашdırыб. Гида оланда лазыми эейимi вя
сыьынаъаьы тапмаг асан олур. Амма бунлар олдугда беля чох вахт
гида тапмагда чятинлик чякилир. Ев ады верилян шей Бюйцк Британийа
юлкяляриндя беля, бязи йерлярдя бир адамын эцндялик ямяйи иля дцзялдиля
биляр. Ян садя нювдян олан эейими, йяни щейван дярисини истифадя етмяк
цчцн onun soyulması və təmizlənməsi даща ямяк тутумлудур. Йеня
дяbunun üçün çox da böyük əmək lazım deyil. Вящши барбар халгларда
бцтцн бир илин ямяйинин йцздя бири вя йа даща да артыьы ящалинин яксяриййятиня тялябaтлары гядяр эейим вя сыьынаъаьы тямин етмяйя кифайят
едир. Чох вахт йердя галан доxсан доггузун щамысы бунларын
гидаланмасына чятинликля чатыр.
Амма торпаьын йахшылашдырылмасы вя якилиб-беъярилмяси бир аилянин ямяйи ilə, ики аиляни гидаландыrmaq olaр. Ъямиййятин йарысынын
ямяйи бцтцн инсанлары гида иля тямин едя биляр. Беляъя ъямиййятин диэяр
йарысы ися о бири шейляри вя йа инсанын башга тялябатларыны юдямякдя
ишлядилир. Эейим, ев, ев яшйалары, бязяк яшйалары кими шейляр бу тялабятларла марагларын ачыг-ашкар щядяфляридир. Варлы инсан касыб гоншусундан артыг гида истещлак еtmir. Гидаландыьы кейфиййят бахымындан
олдугъа фяргли ола биляр. Беля йемяyi щазырламаьа даща çox ямяк вя
усталыг тяляб олуна биляр. Анъаг кямиййятcя, демяк олар ки, ейнидир.
Мясялян, бир адамын бюйцк имаряти, бюйцк палтар шкафы иля диэяринин
тювляйя охшар евини, бир нечя яшйасыны мцгайися един. Бунларын эейими,
еви, евин дюшямяляри арасындакы мигдар бахымындан фяргин дя кейфиййят
фярги гядяр бюйцк олдуьу нязяря чарпыр. Гидайа олан тялабатı щяр бир
шяхсдя инсан мядясинин дар щяъми мящдудлашдырмышдыр. Анъаг евя,
эейимя, бязяк яшйаларына, еви дюшямяк цчцн истифадя олунан шейляря
тялабат сонсуздур. Бу сябяbдян тялябатындаn даща чох гидайа малик
оланлар, щямин гиданыn артыг олан щиссясини щямишя диэяр зювг алдыьы
яшйаларла дяйишмяk истяйирляр. Сонлу тялябаты юдямяйя йюнялдиляндян дя
артыьы юдянилмяси мцмкцн олмайан сонсуз олан бу тялябатларын
ödənilməsinə сярф едилир. Йохсуллар гида тапмаг мягсядиля варлыларын
бу мигдарыны арадан галдырмаг цчцн чалышырлар, буну даща гяти олараг
ялдя етмяк цчцн ишляринi уъузлашдырыб тякмилляшдирмяк цзря бир-бирляри
иля йарышырлар.
Ишчилярин сайы артан гида вя йа торпагларын артан якилиб-беъярилмяси иля артыр. Ишчилярин мязмуну ян йахшы ямяк бюлэцсцня уйьун
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олдуьуна эюря emal etdikləri материалын мигдары юзляринин сайындан
даща чох бюйцк нисбятдя артыр. İnsanın faydalı ixtiraları нятиъясиндя
эейимдя, бязяк яшйаларында, yaxud ев дюшямякдя инсан кяшфинин
файдалы шякилдя вя йа бязяк яшйасы кими истифадя едяъяйи щяр ъцр
материала, йер алтындакы дашлашмыш галыглара вя йа газынтылара, гиймятли
металлара дашлара олан тяляб беляъя йараныр.
Бу формада гида рентанын ясл мянбяйи олдуьу кими, торпагдан
ялдя олунан başqa мящсулlarıн сонрадан рента верян щяр бир башга
щиссяси дя, дяйярини инсанларын ямяйинин торпаьы якиб-беъярмяси иля
мящсулdarlığı yüksəltməklə эютцрцр.
Бунунла бирликдя мящсуллар ичярисиндян сонрадан рента верян
щиссяляр бу мябляьи щяр дяфя юдяйя билмир. İnkişaf etmiş юлкялярдя беля,
бу мящсуллара олан тяляб базара апармалары цчцн эярякли олан ямяйин
гаршылыьыны юдяйиб эялирляри иля бирликдя ещтийатлары бярпа етмяйя кифайят
едяндян артыг гиймят гоймаьа имкан вермир. Тялябин беля олуболмамасы мцхтялиф шяртлярля ялагядардыр.
Мясялян, щяр щансы бир кюмцр мядянляриндян рента ялдя едилибедилмямяси həm yataqda кюмцрцн зянэинлийиндян бир аз да йерляшдийи
йердян асылыдыр.
Истянилян нюв бир мядяндян мцяййян гядяр ямякля чыхарылан
файдалы газынтыlar, ейни ямякля, диэяр мядянлярин яксяриййятиндян
чыхарылаъаг файдалы газынтылардан чох вя йа аз олмасына эюря, о
мядянин zəngin вя йахуд мящдуд олдуьуну дейя билярик.
Йерляшдийи йери ялверишли олан бязи кюмцр мядянляри мящсулдар
олмадыьына эюря истисмар едилмир. Щасил едилян мящсул хяръляри юдямир.
Бу мядянлярдян ня эялир, ня дя рента ялдя етмяк олuр. Eля мядянляр дя
вар ки, bунларда чыхарылан файдалы газынты, бунлардан чыхарылан
мящсулa сярф едилян ямяйин гаршылыьыны юдямяйя вя истещсал ещтийатыны
бярпа етмяйя анъаг кифайят едир. Бунлар мяdяни истисмар едяня эялир
эятирярся дя, ямлак сащибиня рента верямяйя кифайят етмир. Мядянляри
анъаг ярази сащиби эялирля истисмар едя биляр. O ишин иърачы олдуьуна
эюря орайа йатырылмыш капиталдан эялян эялир дя юзцня галыр.
Шотландийадакы кюмцр мядянляринин яксяриййяти бу шякилдя ишлядилир.
Башга ъцр истисмар етмяляри дя мцмкцн дейил. Мядянлярин сащиби
мцяййян мигдарда рента алмадан щеч кясин онлары ишлəтмясиня иъазя
вермир. Щеч кясин дя буну вермяйя имканы олмур.
Ейни юлкядя олан, кейфиййят гядяр зянэин башга кюмцр мядянlərи
йерляшдийи яразийя эюря ишлядиля билмiр. Мядяндян чякилян хяъляри
юдяйяъяк гядяр филиз (кюмцр) аз бир ямякля щасил едиля биляр. Bununla
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belə щасил едилян мящсул əhalisi аз олан, йахшы йоллары вя йа су няглиййаты олмайан, дяниздян узаг бир юлкядя сатыла билмir.
Мядяндян щасил едилян кюмцр, одун гядяр йахшы йанаъаг олмайыб саьламлыьа xeyirли дейилir. Она эюря дя кюмцр istehlak едилян йердя
она сярф олунан мясряфляр, цмумиййятля, одунdакıна нисбятян
ашаьыдыр.
Одунун гиймяти дя мал-гаранын гиймяти kimi кянд тясяррцфатынын вязиййятиндян асылыдыр. Яксяр юлкялярин яразиляри ишлядлмямишдян
яввял мешя иля юртцлц иди. Щямин дюврдя мешя инсанлар цчцн дяйяри
олмайан бир проблем иди. Мешяляр якинчилийин инкишафы, щейвандарлыьын
эенишлянмяси иля ялагядар инсанлар тяряфиндян гырылырды. Щейванларын
инсанын ямяйи иля ялдя едилян тахыллa eyni сявиййядя артмаsa da, onların
çoxalması инсанларын сяйи вя чалышмасы нятиъясиндя baş verir. Инсанлар
щейванлары гыт мювсцмдя гидаландырмаг цчцн, йеmi бол олан дюврдя
ehtiyat йыьыб сахлайыр, бцтцн ил ярзиндя тябиятин бяхш етдийи гиданы
щейванлара верир, бундан щейванларын истядикляри гядяр йарарланмаларыны тямин едир. Сайсыз-щесабсыз щейван сцрцляри мешяляря бурахыланда
йашлы аьаълары мящв етмяся дя, cavanларын бой артмасына манея олур.
Беля-беля бир нечя яср ярзиндя бцтцн мешя тяляф олур. Онда одунун
мящдуд олмасы онун гиймятини йцксялдир. Торпаг сащиби бязян ян
йахшы яразини тахта-шалбан истигамятли аьаъ йетишдирмякдян даща
файдалы формада истифадя едя bилмяйяъяйини айдын эюрцр. Эялирин бюйцк
олмасы яксяр щалларда газанcıн эеъикмясини компенсасийа едир. Аьаъ
якмяйин эялири якиндяки, отлаг сащясиндяки гядяр olduğu Бюйцк Британийанын бир чох щиссясиндя индики вязиййятиn тяxминян беля олдуьу
мялум олур. Торпаг сащибинин аьаъ якмякдян ялдя етдийи мянфяят щеч
бир йердян бунун веря биляъяйи рентадан даща чох ола билмяз. Торпаьы
йахшы беъярilmiш, дяниздян узаг бир юлкядя ися яксяр щалларда çox vaxt
bu рентадан ашаьы ола билмяз. İнкишаф етмиш бир юлкянин дяниз сащилиндя
мядяндян чыхарылан кюмцр ялверишли йанаъаг кими ишлядилярся, тикинтидя
истифадя едиляъяк тахта-шалбаны истещсал етмякдянся бязян торпаьы даща
аз беъярилян юлкялярдян идхал етмяк даща уcуз баша эялир. Сон бир нечя
ил ярзиндя салынан йени Единбург шящяриндя Шотланд istehsalı olan тяк
бир тахта-шалбан, kötük, бялкя дя, йохдур.
Одунун гиймяти ня гядяр олурса-олсун, мядян кюмцрцнцн
гиймяти кюмцр иля одуна о чякилян хяръин ейни олмасы шярти дахилиндя,
çox йцксяк сявиййяyя qalxmayacağına инана билярик. Ещтимал ки, Инэилтярянин дяниздян узаг, дахили яразиляриндя, хцсусиля də, Оксфордширдя
вязиййят белядир. Орада мядян кюмцрц иля одун бир-бириня гарышдырылыр.
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Она эюря дя, бу ики нюв йанаъаг хяръляри арасында еля дя бюйцк фярг
олмур.
Кюмцр щасил едян юлкялярин щяр бир йериндя даш кюмцр ян йцксяк
гиймятдян ашаьыдыр. Еля олмаса, гуру вя йа су йолу иля дашыма
хяръləriniни юдяйя билмяз, sатышы азала биляр. Кюмцр чыхарданларла йатаьын сащибляри, кичик мигдарда кюмцрц ян йцксяк гиймятя сатмагданса, бюйцк мигдары ашаьы гиймятя сатмаьы мягсядяуйьун
щесаб едирляр. Сонра ян мящсулдар кюмцр йатаьы диэяр мядянлярин
гиймятини мцяййян едир. Рягабят апардыьы мядянлярдян бир az даща
ашаьы гиймятя сатмагла мядянин сащиби йцксяк рента, иъарядар ися
даща чох эялир ялдя етмяйя цмид едир. Диэяр мядянляр буна таб
эятирмяйиб рента вя эялирлярини азалдыб, бязян ися ейни гиймятя сатмаг
мяъбуриййятиндя галыр. Бязи мцяссисяляр мцфлис олур. Бязиляри ися иъаряйя
верилмядян сащибляри тяряфиндян ишлядилир.
Бцтцн диэяр мящсуллар кими кюмцрцн узун мцддят сатыла биляъяйи
минимум гиймяти майа дяйяриня йахындır. Мядянин сащиби рента ала
билмядийи щалда кюмцрцн гиймяти, цмумиййятля, тяхминян бу гиймятя
бярабяр олур.
Даш кюмцрцн буну тямин едя биляъяйи щалда беля, рента кюмцрцн гиймятиндя диэяр мящсулда олдуьундан даща аз щиссяйя малик
олур. Йерин цстцндяки бир мцлкцн рентасы цмуми1 мящсулун цчдя бирини
тяшкил едир. Цмумиййятля, бу мябляь sabitdir, mящсулун бязян мяруз
галдыьы дяйишикликлярdən asılı олмайан бир рентадыр. Кюмцр мядянляриндяки ümumi мящсулун бешдя бири qədər renta олдугъа бюйцк бир
рента sayılıр. Онда бирi adi рентадыр, мящсулун бязян мяруз галдыьы
1
дяйишикликлярdən asılıdır. Бу дяйишикликляр еля бюйцкдцр ки, 3 faizлик
3
эялирля сатын алынaн щяр щансы бир kənd təsərrüfatı яразиsi цчцн мцнасиб
гиймят щесаб едилян бир юлкядя 10 faizлик эялирin сатын алынмасы, кюмцр
мядяни цчцн йахшы бир гиймят сайылыр.
Щяр щансы бир кюмцр мядянинин сащибиня эюря, kömürün дяйяри
чох вахт mədəniн мящсулдарлыьындан чox onun йерляшдийи яразиdən
asılıdır. Металын гиймяти ися mədənin məhsuldarlığından даща чох
йерляшдийи яразиdən isə даща аз асылыдыр. Гиймятли металларa daш
сцхурларınдан тямизляняндян sonra еля гиймят гойулур ки, олдугъа
узун гуру вя су йолу иля дашынма хяръини юдяйя билир. Бунларын сатыш
базарлары тякъя гоншу юлкяляр дейил, бцтцн дцнйа юлкялярини ящатя едир.
1

Малын тара иля бирликдя цмуми чякиси.
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Йапонийа миси Авропа тиъарятиндя хцсуси йер тутмушдур. Йапонийа
дямири Чили иля Перуда алыныб-сатылыр. Перунун эцмцшц тякъя Авропайа
дейил, орадан да Чиня ихраъ едилир.
Даш кюмцрцн Вестморлянд вя йа Шропşirдəкi гиймяти Нйукаслдакы гиймятя аз тясир эюстярир. Лионezдяки гиймятə ися щеч бир тясири
олмур. Беля узаг кюмцр мядянляринин мящсуллары щеч вахт бир-бири иля
рагябят апара билмяз. Амма чох узаг яразилярдя йерляшян метал
мядянляриндян щасил едилян мящсуллар яксяр щалларда бир-бири иля
рягабят апара билир. Бу сябябдян дя дцнйанын ян мящсулдар мядянляриндяки гара металларын, hələ гиймятли металларын гиймяти, истяристямяз диэярляринин гиймятиня тясир эюстярир. Йапонийа мисинин гиймяти
Авропа мядянляриндян щасил едилян мисин qiymətinə аз-чох тясир
эюстярир. Перудакы эцмцшцн гиймяти вя йа онун майа дяйяриня дахил
олан хярълярин мигдары щям Авропадакы, щям дя Чилидяки мядянлярдян
щасил едилян эцмцшцн гиймятинə аз-чох тясир эюстярир. Авропадакы
эцмцш мядянляринин яксяриййяти Перуда мядянлярин кяшфиндян сонра
мцфлис олмушдур. Эцмцшцн гиймяти еля ашаьы эцшцб ки, щямин
йатаглардан щасил едилян мящсул сярф едилмиш хяръляри юдяйя билмир.
Потосидяки йатагларын кяшфиндян сонра да, Кубанын, Santo Домингонун, щятта Перунун köhnə мядянляриндя вязиййят белядир.
Мядянлярин яксяриййяти чыхардылан щяр бир металын гиймятини
мцяййян щяддя гядяр, дцнйанын ян мящсулдар файдалы газынтысынын
гиймяти иля тянзимляндийиня эюря щасилат хярълярини тамамиля юдяйир,
ямлаkын сащибиня чох да йцксяк рента веря билмир. Беляliklə, рента
мядянляринin яксяриййятиндя, гара металларын гиймятинdə, гиймятлилярин гиймятинdə az hissəsini ися даща аз щиссясини тяшкил едир. Щяр
икисинин qiymətində бюйцк бир гисмини ямяк иля мянфяят тяшкил едир.
Галай мядянляринин кюмякчиси, hörmətli ъянаб Борлesин дедийиня
эюря, дцнйада мялум олан йатагларын ян мящсулдары олан Коrнuels
галай мядянляриндя цмуми мящсулун алтыда бири рентаны тяшкил едир. О,
бязи мядянлярин даща чох рента вердийини , бязиляринин ися щеч о гядяр
рента вермядийини дейир. Шотландийадакы бир чох мящсулдар гурьушун
мядянляринин рентасы da цмуми мящсулун алтыда бирини тяшкил едир.
Фрезиер вя Уллоанын дедийиня эюря, Перудакы эцмцш мядянляринин
сащиби чох вахт мядяни ишлядяnlə bir şərt bağlayır: анъаг илкин
мящсулун юзцнц dəyirmanında бош сцхурлардан тямизлятдириб, онун
гаршылыьында тямизлямя щаггынı вермясини истяйир. Щягигятян 1736-ъы
илядяк Испанийа кралынын тятбиг етдийи gömrük qanunla müəyyən edilən
бир яйар эцмцшцн бешдя бирини тяшкил едирди. Щямин щисся дцнйанын ян

164

Adam Smit

зянэин эцмцш ещтийатларына малик Перу мядянляринин о дювр üçün
рентасы щесаб едиля биляр. Яэяр gömrük олмасайды, щямин бешдя бир
щисся тябии олараг ямлакын сащибиня чатарды. Бу gömrüyü юдямяк
мцмкцн олмадыьына эюря ишлядилмяйян бир чох мядян дя ишлядиля биляр.
Корнвол hersoqluğunun галайдан алдыьы верэинин дяйяринin 5%-ни вя
йа ийирми бирини кечдийи щесаб едилир. Галайдан ня гядяр оларса-олсун,
верэи тутулмаса, онда щямин мябляь мядян сащибиня чатаъаг. Амма
ийирмидя бири алтыда биря ялавя етсяниз, Корнвол галай мядянляринин
орта иъаря щаггынын Перудаkı эцмцш мядянляринин рентасына 12-nin 13-ə
нисбятиндя олдуьуну эюряъяксиниз. Перудакы эцмцш мядянлярини
иъаряйя эютцрмяк ъцзи рентаны беля юдяйя билмир; эцмцшдян тутулан
верэи 1736-ъы илдя бешдя бирдян онда биря ендирилиб. Бу верэинин тятбиг
едилмяси инсанлары гачагмалчылыьа сювг едир. Гиймятли мetalıн
гачагмалчылыьы чох асан олур. Щягигятян дя Испанийа краллыьындакы
gömrük щеч дя йахшы юдянмир. Корнволда ися чох йахшы юдянилир. Она
эюря дя, рентанын дцнйанын ян мящсулдар эцмцш мядянляриндяки
эцмцшцн qiymətinə nisbətən, ян мящсулдар галай мядянляриндяки
галайын дяйяринин бюйцк бир щиссясини тяшкил етмяси ещтимал олунур. Бу
ъцр мядянлярин ишлядилмясиня йатырылан капитал mənfəətля бирликдя
компенсасийа едилдикдян сонра малın сащибиня галан щиссяsi, гара
металларда гиймятли металларынкына нисбятян даща бюйцкдцр.
Перудакы эцмцш мядянляриni ишлядянлярин ялдя етдикляри мянфяят
чох да бюйцк дейил. Щюрмятли və məlumatlı мцяллифлярдян юйряндийимизя эюря, Перуда йени мядян ишлятмяйi ющдясиня эютцрян щяр
щансы адама ифласа уьрамыш бир шяхс эюзц иля бахырлар. Бу сябябдян дя
щяр кяс еля инсанлардан чякинир. Эюрцнцр ки, орада мядянчилик
бурадакы кими удушларын иткиляриni юдямядийи бир лотерейа щесаб едилир.
Анъаг удушларын бюйцк олмасы бир чох инсанları сярвятлярини беля сону
олмайан ишляря хярълямяйя щявясляндирир.
Бунунла бярбяр, dövlət, эялирин бюйцк бир щиссясини эцмцш
мядянляриндян чыхардылан мящсулдан ялдя етдийиня эюря, Перудакы
ганун йени мядянлярин ишлянмяси цчцн стимул йарадыр. Щяр щансы бир
шяхс йени йатаг кяшф едярся, щямин истигамятдя üzünü 246 tut bunun
yarısı qədər eninə torpaq юлчцб там мянимсяйирся мядянин щямин
щиссяси онун олур; торпаг сащибиня щеч бир шей вермядян буну ишлядя
биляр. Корнвол hersoqunun бир гайданын йаранмасына сябяб
олмушдур. Сащибсиз, щасара алынмамыш торпагларда галай йатаьы тапан
бир адам мцяййян ölçüйя гядяр бунун сярщядлярини мцяййян едя биляр.
Sярщядляри мцяййян едян шяхс мядянин щягиги сащиби олур. Ону юзц дя
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истифадя едя биляр; ярази сащибинин иъазяси олмадан башга бир адама
кирайя веря дя биляр. Baxmayaraq ki, мядянин сащибиня ораны
ишлядяндяn kifayət мигдарда мябляь верilмялидир. Щяр ики щалда да
хцсуси мясулиййят щцгуги dövləтин хейриня qurban verilmiş oluр.
Eyni şəkildə, Перудакы йени гызыл йатагларынын кяшф едилмясиnə
стимул йарадыlıр. Кралын тятбиг етдийи gömrük qanunу иля müəyyənləşdirilmiş standartdakı металын yalnız ийирмидя бир щиссясини тяшкил
едир. Яввялляр ися эцмцшдя олдуьу кими бешдя бир, даща сонра онда бир
иди. Бу мядянлярин idarə edilməsi ики верэидян ашаьы олан мябляьи беля
юдяйя билмир. Бунунла бярабяр, щямин мцяллифляр Фрезиер və Уллоa,
эцмцшдян варланан адама аз раст эялдийини билдирирляр. Чили иля Перудакы гызыл йатагларында юдянилян рента cəmi-cümlətani бу ийирмидя бир
гядяр gömrüyə bərabərdir. Бу да эцмцшя нисбятян гызылын daha çox
гачагмалчылыьына сябяб олур. Она эюря ки, бу металын дяйяри йцксякдир, щямчинин дя ону башга ъцр чыхардырлар. Эцмцшя диэяр металлар
кими халис шякилдя дейил, башга сцхурларла гарышыг вязиййятдя раст
эялинир. Ону бош сцхурлардан тямизлямяк чох зящмят тяляб едян, чятин
бир ишдир. Бу ямялиййат йалныз хцсуси йерлярдя щяйата кечирилир. Буна
эюря дя, дювлят мямурларынын тяфтиши цчцн ачыг олур. Гызыл ися тябиятдя
яксяр щалларда халис шякилдя тапылыр. Бязян ири парчалар шяклиндя олур.
Кичик дяняъиклярдян ибарят, диэяр сцхурларла гарышыг шякилдя олдугда
беля, азаъыг башы чыхан бир адамын, неъя эялди эизли бир евдя щяйата
кечиряъяйи олдугъа гыса вя садя ямялиййат иля гызыл бош сцхурлардан
тямизляня биляр. Она эюря дя, гызылдан тутулан пайы эцмцшцн
дяняъикляриня нисбятян даща аздыр.
Гиймятли металларын сатыла биляъяйi ян ашаьы гиймят вя йа
дяйишдириля биляъяйи диэяр ямтяяляр кцтлясинин ян кичик мигдары диэяр
малларда олдуьу кими, ейни ясаслара эюря мцяййян олунур. Бунлары
мядяндян çıxarmaq və базара чатдырмаг цчцн сярф едилəн васитяляр:
лазыми гида, эейим вя санъаг бу гиймяти мцяййян едир. Бу гиймят щеч
олмаса чякилян хяръляри юдямялидир.
Амма бунларын ян йцксяк гиймяти башга щеч бир шейля дейил,
йалныз бу металларын мящдуд вя йа бол олмасы иля ялагядардыр. Бу
гиймят, даш кюмцрцн мящдуд олдуьу щалда qaldıra bilmədiyi
гиймятини, одунун гиймятини тянзимлядийи кими щяр щансы башга бир
мящсулун гиймяти ilə мцяййян едиля билмяз. Гызылын кямиййятини
мящдулашдырсаныз, ян кичик гызыл парчасы бир brilliantдан даща гиймятли
олуб чохлу сайда башга мящсулларла дяйишдириля биляр.
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Бу металлара олан тяляб, onların бир аз файдалы олмасындан, бир аз
да эюрцнцшляриндян иряли эялир. Бунлар дямир истисна олмагла, бялкя дя,
диэяр бütün металlarдан даща файдалыдыр. Пасланма ещтималы аз
олдуьуна эюря даща тямиз олур. Сцфря вя йа мятбях дясти бунлардан
дцзялдилдикдя даща чох инсанı cəlb edir. Эцмцш qazan, гурьушун, мис
вя йа галайдан даща çox тямизliyi qoruyur. Щямин кейфиййят
бахымындан гызыл эцмцшдян даща йахшыдыр. Бунларын бязяk яшйасы кими
истифадяйя йарарлы олмасы защири эюрцнцшляриндян иряли эялир. Щеч бир
boya гызыл яшйада олан parıltını якс етдиря билмяз. Gözəl olmalarından
yaranan hямин цстцнлцкляринi онларын мящдуд олмасы даща да артырыр.
Яксяр варлыларын вар-дювлятдян алдыглары зювг щяр щансы бир шейин
йеэаня олмасы иля ялагядардыр. Бу зювг онларın юзляриндян башга щеч
кясдя олмайан фяргли хцсусиййятляря малик олдугда сон щяддя чатыр.
Онларын фикриня эюря бу вя йа диэяр dərəcədə файдалы, эюзял бир яшйанын
дяйяри (гиймяти) мящдуд олмасы иля, щямчинин ону ялдя етмяк цчцн
лазым олан ямякля ейни заманда артыр. Bu əməyin əvəzini ödəməyə isə
ancaq onların imkanı çatır. Онлар бу ъцр яшйалары даща эюзял вя
файдалы, анъаг щяр кясин ала биляъяйи əşyalardan daha йцксяк гиймятя
алмаг истяйирляр.
Файдалылыг, эюзяллик вя мящдудлуг кими хцсусиййятляр бу металларын йцксяк дяйяринин вя йахуд дяйишдириля биляъяк малларын ясасыдыр.
Бунлар металларын пул кими истифадясиндян даща яввял мювъуд олуб,
онунла ялагядар дейил. Металларын бу ъцр истифадясиня сябяб дя бу
кейфиййятдир. Амма бу ъцр истифадя йени бир тяляб йарадыб, башга бир
формада файлдалана биляъяк мигдары азалтмагла онларын гиймятини
артырмаьа кюмяк едир.
Гиймятли металлара олан тялəб зяrиф защири эюрцнцшцндян иряли
эялир. Бунлар бязякдян башга бир шейя йарамыр. Щямин металларын
гиймяти мящдуд вя йахуд йатаглардан чыхарылмасынын чятин, мясряфли
олдугларына эюря йцксяк олур. Ялдя едилян эялир яксяр щалларда бу гиймятли
металларын гиймятинин бюйцк щиссясини тяшкил едир. Рентанын бурадакы пайы
чох ъцзiдiр. Демяк олар ки, щеч йохдур. Бу мядянлярин анъаг мящсулдар
оланлары йцксяк рента веря билир. Зярэяр Таверниер Голkонда иля Виzиапuрдакы алмас мядянлярини эязяркян, она мядянляри юз мянфяяти наминя
ишлядян щюкмдарын ян бюйцк, ян мящсулдар мядянляри истисна олмагла,
диэярляринин баьланмасыны ямр етдийини демишдиляр. Bunun fikrinə görə,
диэярляринин ишлядилмясиня ещтийаъ йох иди.
Щям гиймятли металларын, щям дя гиймятли дашларын гиймяти бцтцн
дцнйада ян мящсулдар мядяндяки гиймятляря уйьун мцяййян едилдийиня
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эюря; ики мядяндян биринин сащибиня веряъяйи рента йатаьын мцтляг
файдалылыьы гядяр дейил, müqayisədə artıq olan файдалылыьы сявиййясиндядир.
Пoтосидякиляр Авропадакылардан ня гядяр цстцндцрся, бир о гядяр дя
Потосидякилярдян цстцн йени мядянляр кяшф едилярся, эцмцшцн гиймяти
щямин мядянляри ишлятмяйи мцмкцнсцз едяъяк гядяр ашаьы дцшя биляр.
Vest-Щинд адаларынын кяшфиндян яввял Авропадакы ян мящсулдар
мядянляр сащибляриня индики Перуда олан гядяр рента верирди. Эцмцшцн
мигдары даща аз олмагла бярабяр, диэяр ейни мигдарда маллара
дяйишдириrмиш, мядян сащибляринин payı бярабяр мигдарда мал сатын
алмасы вя йахуд буна малик олмасы имканыны верир. Щям мящсулун, щям
дя рентанын щяъми ейни олур.
Ян мящсулдар гиймятли метал йатаглары дцнйадакы сярвятин чох
ъцзи щиссясидир. Гиймятли олмасы сябяби мящдудлуьундан иряли эялян бир
мящсулun кямиййяти артарса гиймятдян дцшяр. Бир габ-гаъаг дясти,
диэяр мянасыз эейим вя бязяк яшйалары даща аз ямякля вя йахуд даща
аз малла сатын алына биляр. Бу боллугдан ялдя едиляъяк файда йалныз
бундан ибарятдир.
Йерцстц мцлклярдя вязиййят башга ъцр олур. Бунларın щям
мящсул, щям дя рентаsıнын щяъми, изафы мящсулдарлыьын дейил, мцтляг
файдалыlıьын сявиййясиндядир. Мцяййян мигдарда эейим, гида истещсал
едян торпаг щяр заман мцяййян сайда инсаны сахлайыб гидаландырыр.
Торпаг сащибиня ня гядяр пай дцшярся дцшсцн, о щямин инсанларын
ямяйи вя бу ямяйин нятиъяси олан мящсуллар цзяриндя müvafiq
hökmranlığını saxlayacaq. Ян шоран торпагларын гиймяти йахынлыгда
ян мящсулдар торпагларын йерляшмясиня эюря ашаьы дцшмцр. Яксиня
артыр. Мящсулдар торпагларын гидаландырдыьы инсанлар шоран торпагдан
ялдя олунан мящсулларın бюйцк qismini базарла тямин едир.
Торпаьын мящсулдарлыьыны артыран шей йалныз бу торпагларын
гиймятини артырмагла галмайыб, мящсуллара олан tələbi yüksəltməklə
бир чох торпагларын гиймятини артырмаьа кюмяк едир. Торпаьын беъярилмяси нятиъясиндя ялдя олунан мящсул боллуьу гиймятли металлара,
эейимляря, евляря диэяр ращатлыьы тямин едян шейляря вя бязяк яшйаларына
олан тялябин ясас сябябидир. Гида вя гида боллуьу дцнйа сярвятинин ясасыны тяшкил едир. Куба вя Santo Доминго испанлар тяряфиндян кяшф едилмямишдян яввял орада йашайан ящали сачларына, палтарларына бязяк кими хырда-хырда гызыл дяняъикляри асырды. Бунлардан мялум олур ки, онлар
щямин яшйайа о гядяр дя гиймят вермирдиляр. Онлары чох да гиймятли
яшйа щесаб етмяйиб щяр бир гонаğa ilк эюрцнцшдя беля, тяряддцд етмядян щядиййяни верирдиляр. Испанларın бунлары яля кечирмяк hərisliyini
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дцшцнцб тяяъъцблянирдиляр. Onlar hazırda isə qida məhsulları bol olan və
qızıl dənəcikləri məhdud olduğu, bu səbəbdən onların əvəzində bir ailənin
uzun müddət yaşamasına kifayət qədər qida təklif edən bir ölkənin
mövcud olduğunu təsəvvür etmirdilər. Бу барядя онлара мялумат верилсяйди, испанларын аъэюзлцйц təəccüb doğurmazdı.

ЫЫЫ щисся
Щяр заман рента верян мящсул чешиди иля бязян
рента эятирян, бязян renta эятирмяйян мящсулlarıн
гиймятляри арасындакы нисби дяйишикликляр
Торпагларын якилиб-бичилмяси иля гиданын артмасы торпаг мящсулlarına кими истифадя едилən бязяк яшйасына тялəб артырылыр. Бу щалда, ики
мцхтялиф мящсулун мцгайисяли гиймятиндя йалныз бир дяйишиклийин
олмасы эюзлянилир. Эащ рента верян, эащ да вермяйян məhsulların
гиймяти щяр заман рента эятирян мящсуlла müqayisədə həmişə
yüksələn олмалыдыр. Сянятля сянайе инкишаф етдикъя эейим вя йашайыш
йерляриня, йер алтындакы faydalı qazıntlara, гиймятли металлара эет-эедя
тялабат артыр, даща чох гида иля дяйишдириля билир. Щямчинин дя, бу
шейлярин яксяриййяти цчцн чох вахт вязиййят беля олмушдур. Гейри-ади
тясадцфляр nəticəsində бязян бунларыn təklifi тялабатдан даща бюйцк
нисбятдя артмаса, щамысынын вязиййяти щямишя беля оларды.
Мясялян, щяр щансы бир мядянин гиймяти гоншу яразиляриндя
ящалинин сых мяскунлашмасы иля бярабяр йцксяляъяк. Анъаг бир эцмцш
мядянин гиймятиnin, мин миллик ярази дахилиндя башга бир йатаг
олмаса беля, йерляшдийи юлкянин инкишаф етмясийля бярабяр артаъаьы
дягиг дейил. Мядяндян щасил едилян мящсула уйьун базар бурадан бир
нечя милдян çox olmayan узаглыгда йерляшир. Тяляб дя щямин яразинин
мяскунлашма сявиййясиндян асылыдыр. Эцмцш мядянинин мящсулунун
сатылдыьы базар ися, дцнйанын истянилян йашайыш сащясини ящатя едя биляр.
Демяли, дцнйа, цмумиййятля, ящали нюгтейи-нязярдян инкишаф етмирся,
эцмцшя олан тялябат мядяня гоншу олан бюйцк бир юлкянин инкишафы иля
бярабяр артмайа биляр. Дцнйа инкишаф ется дя, бу инкишаф ярзиндя
яввялкилярдян даща мящсулдар йени йатаглар кяшф едиляндя эцмцшя
гаршы тяляб артмагла йанашы базарларда ямтяя боллуьунун баш вермяси
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бу металын гиймятини ашаьы салыр. Йяни, мцяййян мигдарда, мясялян,
бир грамы даща аз ямяйя вя йахуд мящсула, тахыла бярабяр олур.
Эцмцшцн алыныб сатылдыьы бюйцк базар дцнйа тиъарятиnin инкишаф
етмиш вя мядяни яразилярини ящатя едир.
Ишлярин цмуми инкишафы иля базарда олан тяляб артыб, щямчинин,
базара чыхардылан эцмцш ейни сявиййядя артмазса, эцмцшцн гиймяти
тахылын гиймятиня нисбятян эетдикъя артаъагдыр. Мцяййян мигарда
эцмцш эетдикъя артан тахылын мигдары иля дяйишдирилир. Башга ъцр десяк,
тахылын пул иля эюстярилян орта гиймяти эет-эедя ашаьы дцшяъяк.
Яксиня, базара чыхарылан мцяййян мигдар илляр ярзиндя тялябдян
çox артса, щямин мядян эетдикъя уъузлашаъаг. Башга ъцр десяк, кянд
тясяррцфатында истещсал едилян бцтцн тахылын пул шяклиндя орта гиймяти
эетдикъя йцксяляъяк.
Диэяр тяряфдян базара чыхарылан метал тяхминян тялябля eyni
сявиййядя артса, тяхмини олараг ейни мигдарда тахылы сатын алмаьа,
йаxud дяйишдирилмяйя давам едяъяк və бцтцн щаллара гаршы тахылын орта
гиймяти тяхминян ейни сявiййядя галаъагdır.
Бунунла бярабяр йаraнаъаг мцмкцн щаллар, тяхминян бу цч
щалдан ибарятдир. Бундан яввялки дюрд яср бойунъа щям Франса, щям
дя Инэилтярядя оланлара бахараг фикир йцрцтмяк доьру оларса, бу
мцхтялиф щалларын щяр цчц дя Авропа базарында тяхминян buraда
эюстярдийим формада мейдана эялмишдир.
Сон дюрд яср ярзиндя эцмцшцн гиймятиндя баш верян дяйишикликлярля
ялагядар арасюз

Биринъи дювр
1350-ъи ил və ondan яввялляр Инgилтярядя бир kvarter (50кг)
буьданын орта гиймятинин бу эцнки пул иля 20 şillinqя (зярбхана
юлчцйля) 4 unsiya эцмцшя бярабяр олдуьу мялумдур. Йаваш-йаваш бу
гиймятдян индики пулумузла 10 şillinq, йяни 2 unsiya эцмцшя гядяр
ашаьы дцшмцшдцр. XVI ясрин яввялляриндя буьда бу гиймятя бярабяр
иди. Бу щал 1570-ъи илляря гядяр давам етмишдир.
ЫЫЫ Едuардын hökmdarlığının 25-ъи щакимиййят илиндя, 1350-ъи илдя
Ишчиляр haqqında Ганун адландырылан qanun verildi. Qanunun ilk
paraqrafında мяваъибляриni артырмаьа чалышан хидмятçiляриn кобудлуьундан бящс едиliр. Она эюря дя, ганун бундан сонра бцтцн
хидмятчилярля ишчилярин Кралын 20-ъи щакимиййят или иля яввялки дюрд ил
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ярзиндя алдыглары ямякщаггы вя цст-башла (цст-баш о дюврдя йалныз
эейим дейил, гида да демяк иди) кифайятлянмялярини бундан ютрц цстбаша дахил олан буьданын щеç бир йердя bir bушelinin 10 penniдян
йцксяк щесабланмаmaсыны, онлара истяр буьданын, истярся дя пул
вермяйин щямишя торпаг сащибинин истяйиндян асылы олаъаьыны билдирир.
Хидмятчилярин ямяйинин гаршылыьыны юдямяк цчцн йени бир гануна
ещтийаъ олдуьуна эюря, демяли ЫЫЫ Едuардын hökmdarlığının 25-ъи
сялтянят илиндя buşeli 10 penni олдугъа мцнасиб бир буьда гиймяти
щесаб едилирди. Бу, ондан 10 ил яввял, йяни ганунун дедийи, Кралын 16-ъы
щакимиййят илиндя дя мцнасиб бир гиймят щесаб едилирди.
ЫЫЫ Eduardын 16-ъы щакимиййят илиндя 10 penni зярбхана юлчцсц иля
йарым yusiya эцмцшя бярабяр иди. Буэцнкц пул ващидимизля тяхминян
йарым кронуна бярабярдир. Бу щалда о дюврдяки пулун 6 şillinq 8
пенnи, индикинин ися тяхминян 20 şillinq гядяр олан (зярбхана чяки
ващиди иля) 4 yusiya эцмцш 8 buşellik бир kvateriн мцнасиб гиймяти
щесаб едилир.
О дюврцн тахыл гиймятлярини эюстярян бу ганун таrixçilərin вя
диэяр мцяллифлярин, цмумиййятля, гиймятлярин баща вя йа уъуз олмасына
эюря гейдя алдыглары вя о сябябдян гиймятляри сабит сахламаг чятин
олан бязи иллярин гиймятляриндян, ялбятtя, даща йахшы якс етдирир.
Bуьданын ХЫВ ясрин яввялляриндяки гиймятинин бир kvarter башына 4
yusiyaдaн ашаьы олмадыьына инанмаг цчцн башга сябябляр вар.
1309-ъу илдя Кантербeридяки Мцгяддяс Августiн киши монастырынын 1 рящбяри Ралф де Борн вязифяйя башладыьы эцн зийафят верди.
Vilyam Tорн щямин зийафятин пратаколуну, гиймятляри сахламышдыр. Бу
тядбирдя, биринъиси, дюрддя бир kvarteri 7 şillinq 2 penniйя, буэцнкц
пул ващидимизля тяxминян 21 şillinq 6 penniйя бярабяр олан 19 лиря
дяйяриндя 58 kvarter буьда; икинъиси, бир kvateri 6 şillinqя, буэцнкц
пул ващидимизля 18 шиллингя бярабяр олан 17 лиря 10 şillinq дяйяриндя 58
kvater пивялик арпа; цчцнъцсц, бир kvanter 4 şillinqя, буэцнкц ващидимизля 12 şillinqя бярабяр олан дюрд лиря дяйяриндя 20 kvater вялямир
истещlak едилмишдир. Бурадан мялум олuр ки, арпа иля вялямирin
гиймятинi буьда гиймяти арасында olan щямишяки нисбятдян daha
йцксякдир.
Бу гиймятляр йцксяк вя йа ашаьы олмасы иля ялагядар гейдя
алынмайыб, йалныз эюрцнцшц иля мяшщур олан бир зийафятdə истещлак
олунан таxылын реал дяйяри кими эюстярилмишдир.
1

Вя йахуд «Кешиш мяктябинин».
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ЫЫЫ Щенри 1262-ъи илдя щакимиййятinin 51-ъи илиндя чюрякля пивянин
гиймяти адыны дашыйан кющня бир гярарнамяни йенидян bərpa етмишдир.
Крал мцгяддимядя бунун вахтiля ulu балалары олан Инэилтяря краллarı
тяряфиндян верилдийини билдирир. Она эюря дя, бу гярарнамянин щеч олмаса кралын бабасы ЫЫ Щенринин дюврцндян галдыьы ещтимал олунур.
Ганун чюряйин гиймятини буьдаnın гиймятиня эюрə бир kvater bашына о
вахтын пул ващиди иля 1 şillinqдян 20 şillinqя гядяр олмаг цзря мцяййян едир. Бунанла бярабяр бу ъцр гярарнамялярдя, цмумиййятля, орта
гиймятдян щям ашаьы, щям дя йухары тяряддцдлярин дя ейни сявиййядя
ялагяли олдуьу гябул едилир. Она эюря дя, бу сянядин илк дяфя чыхарылдыьы
вахт бу эцнкц пул ващидимизля тяхминян 13 şillinqя бярабяр олан,
тяркибиндя зярбхана чякиси иля 6 unsiya эцмцш олан 10 şillinq kvater
буьданын орта гиймяти ЫЫЫ Щенринин 51-ъи щакимиййят илиnə qədər saxlanmışдыр. Она эюря дя, орта гиймятин бу гярарнaмя иля ян йцксяк чюряк гиймяти олараг мцяййян едилян гиймятин цчдя бириндян ашаьы, йяни
о дюврцн пул ващиди иля (зярбхана чяки ващиди иля) тяркибиндя 4 unsiya
эцмцш олан 6 шиллинг 8 penniдян ашаьы олmadığını фярз етсяк йанылмарыг.
Бу сябябдян дя, беля фактлардан XIV ясрин орталарында буьданын
орта гиймятинин зярбхана чякиси иля 4 yusiya эцмцшдян аз олмадыьынын
фярз едилдийи нятиъяни чыхара билярик.
Тяхминян XIV ясрин орталарындан XVI ясрин яввялляриня гядяр
буьданын мцнасиб вя йахуд сабит гиймятинin эет-эедя бу гиймятин
йарысына бярабяр олдуьу мялум олур. Беля ки, сонда (буэцнкц пул
ващидимизля 10 шиллингя бярабяр олан) тяхминян ики yusiya юлчцсцндя
эцмцшя бярабяр олмушдур. 1570-ъи илядяк бу гиймят сявиййясиндя дя
галмышдыр.
Nortamberlendin qrafı V Henrinin 1512-ci ildə yazılan hesab dəftərində buğda üçün iki ayrı hesablama aparılmışdır. Bunlardan birində 1
kvarтер1 6 şillinq 8 penni, digərində isə 5 şillinq 8 penni olaraq hesablanmışdır. 1512-ci ildə 6 şillinq 8 pennidə sikkəxana tərəzisinə əsasən ancaq
2 unsiya gümüş var idi. İndiki pulla bu təxminən 10 şillinq edir.
III Eduardın 25-ci hakimiyyət ilindən, Yelizavetanın hakimlik
dövrünün əvvəlinə kimi davam edən 200 ildən çox bir dövr ərzində bir
çox başqa qanunlarda qeyd olunanlara əsasən 6 şillinq 8 penni buğdanın
ağlayatan, yəni adi, ya da orta qiyməti kimi hesab edilmişdir.

* Kvater – dənli məhsulların ölçü vahidi olub 1, 1 dm2 həcmə bərabərdir.
* Kvantar – təxminən 56, 5 kq-a bərabər olan ölçü vahidi (tərcüməçinin qeydi).
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Bununla birgə, həmin məbləğdə nəzərdə tutulan gümüşün miqdarı
bu müddət ərzində sikkədə edilən bəzi qarışdırma dəyişikliklərinə əsasən
sikkənin ölçülərinin azalmağından irəli gələrək azalmışdır. Lakin gümüşün dəyərindəki artım sikkənin ölçülərindəki azalmanı elə tarazlamışdır
ki, qanunvericilik bu məsələni o qədər vacib hesab etməyib, bununla heç
maraqlanmamışdır.
Bu səbəblə 1436-cı ildə qiymət 6 şillinq 8 penniyə qədər düşəndə
buğdanın xüsusi icazə olmadan ixrac edilə biləcəyinə dair qanun verilmişdir. 1463-cü ildə isə qiymət kvartar başına 6 şillinq 8 pennidən çox
olmadığı təqdirdə, buğda idxalının qadağan edilməsinə dair qərar verilmişdir. Qanunverici orqanlar qiymət bu qədər aşağı olduqda ixraca icazə
verildiyini; qiymət artdıqda isə ixraca icazə verilməyin tədbirsizlik kimi
qiymətləndirmişdir. Beləliklə, içində III Edvardın vaxtında eyni tutumlu
miqdardan 1/3 qədər az olan, bugünkü pulla 13 şillinq 4 penni eyni qədər
gümüş tərkibli 6 şillinq 8 penni buğdanın o vaxtlar üçün mülayim və ya
ağlabatan qiyməti kimi hesab edilmişdir.
1554-cü ildə Kral Filip və kraliça Merinin birinci və ikinci hakimiyyət illərində verilən qanunla; 1558-ci ildə Kraliça Yelizavetanın birinci hakimiyyət ilində verilən qanunla kvater başına qiymət 6 şillinq 8 pennidən çox olduqda buğdanın ixracına yenidən qadağa qoyulur. Bu miqdarda pulun tərkibində hal-hazırda eyni miqdardakı puldan 2 penni daha
çox gümüş yox idi. Amma tez bir zaman ərzində başa düşüldü ki, qiymət
bu qədər aşağı düşənədək buğda ixracının qabağını almaq, əslində ixracı
tamamən qadağan etmək deməkdir. Ona görə də, 1562-ci ildə, yəni Yelizavetanın 5-ci hakimiyyət ilində verilən qanuna əsasən kvater başına qiymət 10 şillinqdən artıq olmadıqda bəzi limanlarda buğda ixracına icazə
verildi. Bu miqdar pulda orta hesabla bugünkü eyni miqdarda olan puldakı qədər gümüş var idi. Deməli, bu qiymət həmin vaxtlarda buğdanın
ağlabatan və mülayim adlanan qiyməti hesab edilirdi. Bu, 1512-ci ildə
Nortamberlendin hesab dəftərfindəki hesablamara haradasa uyğun gəlir.
Fransada dənli bitkilər üçün orta qiymətin XVəsrin sonu ilə XVI
əsrin əvvəllərində, bundan əvvəlki iki yüz ildə olduğundan daha aşağı
olduğunu eyni yolla həm Cənab Düpre de Sen Mor, həm də “Dənli
bitkilərə nəzarət üzrə qələm təcrübəsi” əsərinin həssas müəllifi görüb
qeyd etmişdir. Eyni dövrdə buğdanın qiyməti, bəlkə də, Avropanın bir
çox yerində eyni şəkildə aşağı düşmüşdü.
Zahiri görünüşünə nisbətlə gümüşün qiymətindəki artım - ya bazarın
əvvələr olduğu kimi qaldığı halda inkişaf edən firavaranlıq və əkin-biçin
səbəbindən bu metala olan tələbin artmasından, ya da tələbin əvvəlki
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qədər olmağı ilə yanaşı bu dəyərli metalın bazardakı mövcudluğunun getgedə azalmağından irəli gələ bilərdi. Çünki həmin dövrdə dünyada məlum
mədənlərin çoxu, demək olar ki, artıq tükənmiş və nəticə etibarilə, onların
istismar xərcləri də çox artmışdı. Ya da gümüşün dəyərindəki bu artıma
bu iki şərtin hər biri müəyyən qədər bais olmuşdu. XV əsrin sonu XVI
əsrin əvvəllərində Avropanın bir çox yerlərində yüz illər boyu mövcud
olduğundan daha qərarlı bir hökumət formalaşmağa doğru yaxınlaşmaqda
idi. Etibarlılığın artmağı, sənayeyə və mədəni inkişafa təkan verir,
sərvətlərin artması ilə də qiymətli metallarla yanaşı digər parlaq
maddələrlə bəzədilən əşyalara olan tələb də artırdı. Keçmişə nisbətən
daha böyük illik məhsulun tədavülü üçün daha çox sikkə mövcüdluğuna
tələb yaradırdı. Çox varlı insan daha çox bəzək əşyalarına və gümüş
bəzəklərə ehtiyac yaradır. Avropa bazarını həmin illərdə gümüşlə təmin
edən mədənlərin çoxunun artıq tükənməkdə olduğunu, istismarlarının isə
daha çox xərcə başa gəldiyini də nəzərə almaq lazımdır. Adı çəkilən
mədənlərin çoxu hələ romalılar vaxtından bu yana istismar edilirdi.
Bununla yanaşı, keçmiş vaxtlarda malların qiymətləri barədə yazmış
olanlardan çoxunun fikri, İngiltərənin fəthindən, hətta bəlkə Yuli Sezarın
işğalından Amerikada mədənlərin kəşfinə qədər davam edən dövr ərzində
gümüşün qiymətinin durmadan azaldığı üzərində cəmləşir. Bir tərəfdən
həm ərzaq malları, həm də torpaqdan çıxan bəzi başqa xammalların
qiyməti üzərində müşahidə aparmaq fürsətlərini, bir az da, hər ölkədə
gümüş miqdarının zənginliyinin artmasilə təbii olaraq artdığını və miqdar
çoxaldıqca da qiymətin düşəcəyi barədə xalq arasındakı geniş yayılan
fikri də nəzərə alsaq, bütün bu yazıçıların həmin bu azalma düşüncəsini
mənimsədikləri məlum olur.
Ərzaq mallarının qiymətləri haqqında yazan bu şəxslər çox vaxt halı
nəzərdən qaçırırlar.
Birincisi – keçmiş zamanlarda, demək olar ki, bütün renta gəlirləri,
natural şəkildə müəyyən miqdarda ərzaq malları, mal-qara, ev quşları və s.
daşınabilən əmlak şəklində ödənilirdi. Bununla yanaşı, torpaq sahibi illik
ödəmələri icarədarlardan arzu edərsə daşınabilən əmlak, arzu edərsə də
müəyyən pul vahidi şəklində tələb edə bilərdi. Daşınabilən əmlakla
ödəmənin pul vahidi ilə ifadə olunmuş şəkildə ödənməsinə Şotlandiyada
ekvivalentə çevirmə qiyməti deyilir. Məhsulu ya pul ekvivalenti qəbul
etmək və ya etməmək seçimi həmişə torpaq sahibinin əlində olduğundan,
kirayəşinin rifahı üçün ekvivalentə çevirmə qiymətinin orta bazar
qiymətini üstələməsi yox, əksinə ondan daha az tələb olunur. Belə ki, bir
çox yerdə bu miqdar həmin qiymətin yarısından çox belə deyil.
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Şotlandiyanın bir çox yerində bu adət ev quşları, bəzi yerlərdə isə
heyvanlar üçün bugün də keçərlidir. Qiymətlərin qanunla müəyyənləşməsi metoduna son qoyulmuş olsa idi, bu adət, bəlkə də, ərzaq
malları üçün də keçərli olardı. Ayrı-ayrı dənli bitki növlərinin orta
qiymətləri ilə hər birinin cürbəcür xüsusiyyətlərinin üzərində, hər ayrı
krallıqda, həmin dövrün bazar qiymətlərinə görə məhkəmənin qərarı ilə
illik təxminlər edilirdi. Ərzaq mallarının təmin etdiyi renta gəliri, təxmini
olaraq müəyyən edilmiş hər hansı bir qiymət yerinə, hər ilin qanunu ilə
müəyyənləşən qiyməti üzərindən – istifadə edilən sözlə ifadə etsək –
ekvivalentə çevrilməsi metodu kirakeş üçün yetəri qədər sağlam, torpaq
sahibi üçün isə daha çox əlverişli qəbul edilmişdir. Amma keçmiş
zamanlarda ərzaq mallarını nəzərdən keçirmiş yazıçıların Şotlandiyadakı
ekvivalentə çevirmə qiymət adlanan qiyməti səhvən həmin dövrün bazar
qiyməti kimi hesab etdikləri məlum olur. Flitvud, təsadüfi olaraq bu
səhvini etiraf edir. Bununla yanaşı kitabını şəxsi səbəb güdərək
yazdığından, ekvivalentə çevirmə qiymətini on beş dəfə yazandan sonra
bunu etiraf etməyi ancaq münasib görmüşdür. Qiymət ¼ kantar buğda
üçün 8 şillinqdir. Onun başlanğıc olaraq götürdüyü 1423-cü ildə bu pulda
indiki pulla 16 şillinqdəki qədər gümüş var idi. Son olaraq hesabladığı
1562-ci ildə isə bu puldakı gümüşün miqdarı indiki məbləğdəkindən çox
deyildir.
İkincisi – bəzi köhnə sabit qiymət qətnaməsi nümunələrinin bəzən
səriştəsiz nüsxə çıxaranlar tərəfindən başdansovdu çıxarılması, bəzən də
qanunverici tərəfindən necə gəldi yazılması bu yazıçıları səhv
istiqamətləndirmişdir.
Köhnə sabit qiymət qətnamələrinin buğda və arpa qiymətləri həmişə
aşağı olduqda, çörək və yüngül mayalanmış pivənin qiymətinin nə qədər
olmağını müəyyən etmək istəyənlər, bu iki növ dənli bitkinin qiymətinin
get-gedə bu ən aşağı qiymətin üstünə yüksəlməsi ilə, həmin bu qiymətin
nə qədər olmağını tədricən müəyyən etdikləri məlum olur. Göründüyü
kimi, bu qətnamələrin bir yerdən digərinə əlyazması ilə nüsxəsini
çıxaranların çoxu, ilk üç-dörd qərarla ancaq ən aşağı qiymətlərin göstərən
nüsxəsini çıxarmağı münasib bilib, beləliklə də, əməklərinə qənaət etmiş
və zənnimcə, bunun bütün daha yuxarı qiymətlərlə gözlənilməsi zəruri
olan nisbətləri göstərməyin kifayət edəcəyini düşünüblər.
Məsələn, III Henrinin 51-ci hakimiyyət ilində çörək və yüngül
mayalanmış pivə üçün sabit qiymət qətnaməsində çörəyin qiyməti, o
dövrün pulu ilə kvantar üçün 1 şillinqdən 20 şillinqə qədər olmaq şərtilə,
buğda növlərinin qiymətinə görə nizamlanmışdı. Lakin qərarların cənab
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Raffhed tərəfindən edilən çapından əvvəlki bütün növbənöv çapların
əlyazma nüsxələrində, nüsxə çıxaranlar heç vaxt bu nizamlamanın
12 şillinqdən o yana olan qiymətlərinin surətini çıxarmayıblar. Ona görə
də, bu səhv nüsxələr onları düzgün istiqamətləndirmədiyindən yazıçıların
çoxu, təbii olaraq, orta qiymətin və ya kvantar başına bugünku pulla 18
şillinqə qədər edən 6 şillinqi həmin vaxtlar üçün buğdanın orta qiyməti
kimi qəbul ediblər.
Təxminən eyni vaxtlara təsadüf edən Pillori və Tambril1 qanununda,
yüngül mayalanmış pivənin qiyməti, ¼ kvantar qiyməti 2 şillinqdən 4
şillinqə qədər olmaq şərtilə arpanın qiymətindəki hər 6 pennilik artıma
əsasən nizamlanmışdır. Bununla birgə, 4 şillinqlik qiymətin o vaxtlar
arpanın həmişə arta biləcəyi ən yüksək qiymət olmadığını, daha yüksək,
ya da daha aşağı olmaqla bu qiymətlərin, sadəcə olaraq bütün qiymətlərdə
nəzərdə tutulmalı olan nisbət kimi misal çəkildiyi həmin bu qanunun son
sözlərindən də görünür: “et sic deinceps crescetur Vel dimininuetur per
sex denarios”. Qarışıq yazılmağına baxmayaraq mənası tam aydındır:
“Yüngül mayalanmış pivənin qiyməti, beləliklə, arpanın qiymətindəki hər
6 penni məbləğindəki artıma və ya azalmaya əsasən artırılacaq və ya
azaldılacaqdır”. Bu qətnamənin nizamlanmasında qanunvericinin özü,
nüsxə çıxaranların digər qanunda etdikləri qədər etinasızlıq etmişdir.
Köhnə şotland hüquq kitabı Regiam Majestatemin köhnə
əlyazmasında bir sabit qiymət qanunu da qeyd olunmuşdur. Burada
çörəyin qiyməti ingilis kantarının yarısı miqdarında olan şotland boll-u2
başına 10 pennidən 3 şillinqə qədər olmaq şərtilə, buğdanın bütün növ
qiymətlərinə görə nizamlanmışdır.
Bu sabit qiymət qətnaməsinin çıxarıldığı dövrdə 3 şotland şillinqi
bugünkü pulla 9 ingilis şillinqi qədərdir. Bundan irəli gələrək cənab
Raddimenin 3 şillinqin həmin vaxtlarda buğdanın çatdığı ən yüksək
qiymət 10 pennidə, bir şillinq və ya 2 şillinqin də alışılan qiymətlər
olduğu nəticəsinə gəldiyi görünür. Bununla birgə, onun əlyazmasına
nəzər yetirsək, bütün bu qiymətlər ancaq buğda ilə çörəyin qiyməti
arasında müşahidə edilən nisbətə misal olmaq üçün ora yazıldığı açıqça
məlum olur. 3 Qətnamənin son sözləri belədir: “Reliqua judicabis secun1
2

Pillory: müqəssirin bağlanıb xalqın nümayişinə çıxarıldığı cəza dirəyi.

Altı buşellik bir ərzaq məhsullarının ağırlıq ölçüsü cənab Andersonun “Diplomaa Scotia”
əsərindəki “Ön söz”ə baxın.
3
Tumbrel: şıltaq qadınlarla hiylə işlədən tacirlərin bağlandığı və ya suya salındığı təkərli
taburet.
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dum praescripta habendo respectum ad pretium bladi”. (“Başqa hallarda,
ərzaq məhsullarının qiymətini nəzərə alaraq, yuxarıda yazılanlara görə
qərar verəcəksiniz”).
Üçüncüsü – bu yazıçıların keçmiş zamanlarda buğdanın satıldığı
çox aşağı qiymət səbəbilə də səhv yola istiqamətlənmələri, buğdanın
həmin dövrdəki ən aşağı qiymətinin sonrakı qiymətlərə nəzərən çox aşağı
olduğuna görə, buğdanın alışılmış qiymətinin də daha aşağı olacağını fərz
etdikləri açıq-aşkar görünür. Bununla birgə, həmin keçmiş vaxtlarda
buğdanın ən yuxarı qiymətinin də, ən aşağı qiyməti qədər sonrakı
dövrlərdə görülməyən miqdarda artdığını və ya azaldığını öyrənə
bilərdilər. Məsələn, 1270-ci ildə Flitvud bizə ¼ kantar buğda üçün 2
qiymət olduğu haqqında xəbər verir. Bunlardan biri həmin dövrün pulu ilə
buğün 14 lirə 6 şillinq edirsə, bu günün pulu ilə 14 lirə, 8 şillinq, o süni
qiymət 6 lirə 8 şillinq bu günkü pulla 19 lirə 4 şillinq kimi verilmişdir.
Bunlara qədər göydəndüşmə bir qiymətlə XV əsrin sonu ilə XVI əsrin
əvvəllərində rastlaşmaq mümkün deyildir. Hər bir vaxtda dəyişikliklərə
məruz qala bilməklə yanaşı, ərzaq məhsullarının qiyməti, hər cür ticarət
və nəqliyyatı pozulan ölkənin bir tərəfindəki bolluğun digər tərəfdəki ağır
vəziyyəti aradan qaldırmağına mane olan, qarışıqlıq və nizamsızlıq içində
üzən cəmiyyətlərdə ən çox dəyişir.
XII əsrin ortalarından XV əsrin sonlarınadək ölkəni idarə edən
Plantagenet sülaləsinin hakimiyyət illərindəki qarışıq vəziyyətdə İngiltərədə bir ərazi bolluq içində firavan yaşayarkən, ondan çox da uzaq olmayan bir ərazidəki vilayət, məhsulları pis hava şəraiti və ya qonşu feodalların hücümları səbəbiylə zəbt olduğu üçün acından əziyyət çəkə bilərdi.
Ya da, belə iki ərazi arasında düşmən bir feodalın torpaqları olduqda
bu ərazilərdən biri digərinə kiçicik belə kömək edə bilməzdi. XV əsin II
yarısı ilə bütün XVI əsr boyu İngiltərədə hökmdarlıq edən tüdorlar
nəslinin səyli idarəetməsi ilə, heç bir feodalın ictimai təhlükəsizliyi
pozmağa cəsarət etmək üçün gücü yox idi.
Bu bölmənin sonunda oxucu Flitvudun yazdığı və 1202-1597-ci
illəri, əhatə edən buğda qiymətlərinin hamısını görə biləcək. Bu qiymətlər
indiki pul vahidinə çevrilmiş, illərə görə sıralanmış və hər biri 12 ildən
ibarət 7 hissəyə ayrılmışdır. Bu uzun dövr ərzində Flitvud 80 ildən
sonrakı illərin qiymətlərini qeyd etmədiyi üçün sonuncu 12 ilin
tamamlanmağı üçün daha 4 ilə ehtiyac vardır. Ona görə də, mən Eton
kollecinin hesablamalarından istifadə edərək 1598, 1599, 1600 və 1601-ci
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illərin qiymətlərini bu cədvələ əlavə etmişəm. Edilən əlavə, sadəcə olaraq
bundan ibarətdir. Oxucu, XIII əsrin əvvəllərindən XVI əsrin II
yarısınadək hər 12 ilin ortalama qiymətlərinin get-gedə azaldığını, XVI
əsrin sonuna doğru getdikcə isə yenidən artırıldığını görəcək.
Əslində, Flitvudun qeyd etdiyi qiymətlər, əvvəlkilərdən çox baha və
ya çox ucuz olduğu üçün diqqəti cəlb edən qiymətlər olduğu başa düşülür.
Bu qiymətlərdən hər hansı bir nəticə çıxacağını iddia etmirəm. Amma
əgər bu qiymətlər nə isə sübut edirsə, bu mənim dediklərimə haqq qazandırmalıdır. Bir də onu qeyd etmək lazımdır ki, bir çox digər yazıçılarla
birgə, deyəsən Flitvudun özü də bu dövrlər ərzində artan bolluq səbəbiylə
gümüşün dəyərinin durmadan azaldığına əmindir. Onun qeyd etdiyi ərzaq
mallarının qiymətləri, şübhəsiz, bu fikirlə üst-üstə düşmür. Bu qiymətlər
cənab Düpre de Sen Morun fikri və izah etməyə çalışdıqlarına uyğun
gəlir. Köhnə vaxtlarda malların qiymətlərini vicdanla, düzgün şəkildə
qeyd edənlər arasında Yepiskop Flitvud ilə cənab Düpre de Sen Mor ən
qabaqcıllarıdır. Düşüncələrinin fərqlənməyinə baxmayaraq ərzaq malları
ilə əlaqədar topladıqları və etdikləri qeydlərin belə bir-biri ilə üst-üstə
düşməsi olduqca qəribədir.
Bununla birgə, ən diqqətli yazıçılar gümüşün lap keçmiş vaxtlarda
yüksək qiymətli olmağını ərzaq malları ilə deyil, torpaqdan yetişən bəzi
başqa xammalların qiyməti ilə əlaqələndiriblər. Onların dediklərinə görə
hələ inkişaf etməmiş dövrlərdə ərzaq malları bir növ əl əməyi məhsulu
olduğundan digər malların çoxu ilə nisbətdə daha bahalı idi. Zənnimcə,
bununla kiçikbuynuzlu qaramal, ev quşları, hər növdən ovlanan heyvanlar
və s. kimi əl ilə yetişdirilməyən mallar nəzərdə tutulmuşdur. Yoxsulluq və
barbarlığın hökm sürdüyü həmin dövrlərdə bu malların ərzaq məhsulları
ilə nisbətdə daha ucuz olduğu, əlbəttə ki, düzdür. Amma bu ucuzluq heç
də gümüşün yuxarı dəyərinin nəticəsi ilə deyil, bu malların aşağı dəyərli
olması ilə əlaqədar idi. Buna səbəb, belə vaxtlarda gümüşün daha çox
əmək satın ala bilcəyi, yaxud təmsil edə biləcəyi deyil, bu kimi malların
zənginlik və inkişaf vaxtlarına nisbətlə daha az əmək satın ala bilməyi və
ya təmsil etməyi idi. Gümüş ispan Amerikasında, yəni çıxarıldığı ölkədə
Avropaya baxdıqda, əlbəttə ki, daha ucuzdur, çünki quru və dəniz ilə
uzun bir nəqliyyat xərci, fraxt və sığorta ilə gətirildiyi ölkəyə nisbətlə
daha ucuzdur. Bununla birgə, Ulloanın dediyinə görə, yaxın illərə qədər
ingilis pulu ilə 21, 5 penni Buenos Ayresdə 300-400 baş sürüdən seçilmiş
bir iribuynuzlu qaramalın qiyməti imiş. Ser Bayronun dediklərinə görə,
16 ingilis şillinqi Çilinin paytaxtında bir axta atın qiymətidir. Təbiət
cəhətdən zəngin, amma ərazisinin çoxu işlədilmədiyi bir ölkədə
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kiçikbuynuzlu qaramal, ev quşları (toyuq-cücə), hər növdən ov heyvanları
və s. çox az əmək sərf etməklə əldə oluna bilirdi. Ona görə də, onlar çox
az əmək satın ala bilir və ya çox az miqdarda əmək üzərində hökm edə
bilirdi. Bunların satıla biləcəyi aşağı pul miqdarı orada gümüşün əsl
dəyərinin çox yüksək olduğunu deyil, bu malların əsl dəyərinin çox aşağı
olduğunu göstərir.
Gümüşün də, bütün digər malların da əsl ölçü vahidinin hər hansı
bir mal və ya bir sıra mallar olmayıb, əmək olduğunu da həmişə nəzərdə
saxlamaq lazımdır.
Demək olar ki, əhalisi olmayan və ya seyrək əhalili ölkələrdə davar,
ev quşları, hər növdən ovlanan heyvanlar və s. özü-özünə yetişən
məhsullar olduğu üçün təbiət onları çox miqdarda, yəni həmin əhalinin
istehlak edə biləcəyindən daha çox yetişdirir. Belə bir vəziyyətdə çox
təklif tələbi aşır. Ona görə də cəmiyyətin müxtəlif şəraitlərində, müxtəlif
inkişaf səviyyələrində bu kimi mallar tam fərqli miqdarda əməyi təmsil
edir və ya tam fərqli miqdarda əməyə bərabər olur.
Cəmiyyətin hər şəraitində, hər inkişaf mərhələsində ərzaq malları
insan əməyinin məhsuludur. Amma hər növ əməyin orta məhsulu özünü
həmişə orta istehlaka, demək olar ki, tam olaraq uyğunlaşdırır. Bundan
başqa, inkişafın hər başqa mərhələsində eyni torpaq və iqlimdə, bərabər
miqdarlarda əkin becərilməsi orta hesabla haradasa eyni miqdarda əməyə
və ya həmişə olduğu kimi təxminən eyni miqdarda əməyə bərabər olmaq
ehtiyacı duyur. Çünki əməyin istehsal gücündəki davamlı artım inkişaf
edən əkin-biçində müstəqil becərmə vasitəsi olan bir heyvanın artan
qiymətini təxminən əvəz edir. Beləliklə, bütün bu göstərilənlər səbəbi ilə
cəmiyyətin hər mərhələsində, hər inkişaf şəraitində eyni miqdarda ərzaq
mallarının eyni miqdarda əməyi torpaqdan çıxan hər hansı başqa bir
xammalın eyni miqdarından daha yaxşı təmsil edəcəyini və ya eyni
miqdarda əməyə bərabər olacağına əmin ola bilərik. Daha əvvəllərdə
olduğu kimi ərzaq malları, beləliklə varlılığın və inkişafın bütün növ
mərhələlərində hər hansı başqa bir məhsuldan və ya bir sıra məhsullardan
daha düzgün bir dəyər vahididir. Ona görə də bütün bu cürbəcür
mərhələlərdə gümüşün əsl dəyəri barədə hər hansı bir başqa məhsul və ya
bir sıra məhsullarla ediləcək qarşılaşdırmadan çox ərzaq malları ilə
qarşılaşdırmada daha yaxşı mühakimə edə bilərik.
Buna əlavə olaraq ərzaq malları və ya hər kəsin ən sevdiyi gündəlik
bitki qidaları hər sivil ölkədə işçinin yaşaması üçün vasitələrin ilkini
təşkil edir. İşçi isə hər bir yerdə əsas, ən ucuz, ən bol olan, doyuzdurucu
qida ilə yaşayır. Ən inkişaf etmiş və ya əməyin ən yüksək mükafat-
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landırıldığı ölkələr istisna olmaqla qəssab əti işçinin yaşaması üçün
vasitələrin kiçik hissəsini, ev quşları isə daha da kiçik hissəsini təşkil edir.
Ovlanan heyvanların isə burada, ümumiyyətlə, payı yoxdur. Fransada,
hətta əməyin Fransadan da daha yaxşı mükafatlandırıldığı Şotlandiyada
belə bayramlarla fövqəladə səbəblər istisna olmaqla yoxsul işçilərə ət
yemirlər. Ona görə də, əməyin pul olaraq qarşılığı qəssablıq ətin və ya
torpaqdan çıxan başqa bir xammalın pul ilə ödənilən ekvivalentindən
deyil, işçinin qidası olan ərzaq mallarının pul ilə ödənən ortalama
qiymətindən asılıdır. Bu səbəbdən, qızıl ilə gümüşün əsl dəyəri, yəni
onların satın ala və ya hökm edə biləcəkləri əsl əmək miqdarı qəssabdan
alınan ət və ya torpaqda becərilən başqa xammal miqdarından daha çox
ərzaq miqdarına bağlıdır.
Bununla birgə, bir tərəfdən də hər ölkədə gümüş miqdarının
varlılığın artması ilə təbii olaraq artdığı, miqdarı artdıqca da dəyəri azaldığı barədə xalq arasında yaranan fikrin təsiri altında qalmasalar, ərzaq
malları və ya başqa malların qiymətlərinə verilən bu kimi diqqətisz
müşahidələr bu qədər diqqətli yazıçıları, bəlkə də, aldatmazdı. Belə
düşüncənin isə “tutar qatıq tutmaz ayran” kimi fərziyyəli yeri yoxdur.
Bir ölkədə qiymətli metalın miqdarı iki səbəbdən arta bilər:
birincisi, bazarı təmin edən mədənlərin çoxalması ilə; ikincisi, illik
əməklərinin nəticəsində əldə olunan bol məhsul səbəbilə xalqın varlanması ilə. Bu səbəblərdən ancaq birincisi qiymətli metalların qiymətinin
azalmağı ilə birbaşa əlaqəlidir. İkincisi isə əlaqəli deyildir.
Daha bərəkətli mədənlər kəşf edildikdə daha çox miqdarda qiymətli
metal bazara daxil olur. Onların dəyişdiriləcəkləri yaşayış üçün əlverişli
və lazımlı maddə miqdarı əvvəlki miqdarla eyni olduğundan, eyni
miqdarda metal daha az mala dəyişdirilməlidir. Buna görə də, bir ölkədə
qiymətli metal miqdarında baş verən artım mədənlərdəki metal hasilatının
bolluğu səbəbilə yarandığı təqdirdə, metalın dəyərində azalma da
müşahidə olunmalıdır.
Əksinə, əgər ölkənin zənginliyi artıb əməyin illik məhsuldarlığı
getdikcə böyüyübsə, daha çox malın əldən-ələ verilə bilməsi üçün daha
çox pula ehtiyac duyulur. Xalq qarşılığı verilə bilən daha çox mala sahib
olduqca və bu malları satmağa risk edirsə get-gedə daha çox gümüşdən
düzələn məhsullar da alır. Insanların əlindəki sikkə miqdarı yaranan
tələbə əsasən bilvasitə artır. Gümüşdən hazırlanan məhsulların miqdarı isə
vüqarlanmaq və nümayiş səbəbilə, ya da sahib olduqları gözəl heykəllər,
rəsm əsərləri, gözə xitab edən digər başqa əşyalar və hər növdən əşyalar
təxminən hansı səbəbdən artırsa, o səbəbdən artır. Lakin heykəltaraşlarla
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rəssamların varlılıq və rifah vaxtlarında yoxsulluq və darlıq vaxtları ilə
müqayisədə daha çox mükafat almaları ehtimalı olmadığı kimi, qızıl ilə
gümüşə də daha az pul verilməsi ehtimal olunmur.
Daha bərəkətli mədənlərin təsadüf nəticəsində kəşfi ilə dayandırılmadıqca qızıl və gümüşün qiyməti hər ölkənin sərvəti ilə birlikdə
təbii olaraq artdığı kimi, mədənlərin vəziyyəti necə olursa-olsun bu
qiymət varlı bir ölkədə, əlbəttə ki, yoxsul bir ölkədəkindən hər zaman
daha yüksəkdir. Bütün digər mallar kimi qızıl ilə gümüş də, təbii olaraq
özlərinə ən yaxşı qiymətin verildiyi bazarı axtarır. Ümumiyyətlə, hər bir
şey üçün ən yaxşı qiymət buna sərvəti imkan yaradan ən uyğun ölkədə
verilir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir şey üçün əvvəl-axır ödənilən
dəyər - əməkdir. Əməyin bərabər şəkildə yaxşı mükafatlandırıldığı
ölkələrdə isə əməyin pul qarşılığı işçinin yaşayış vasitələrinin bahalığı ilə
eyni nisbətdə olacaqdır. Əlbəttə, qızıl ilə gümüş yoxsul bir ölkədən çox
varlı bir ölkədə, adi qida maddələrinin olmadığı ölkədən çox bolluq içində
üzən bir ölkədə daha çox qida məhsulu ilə dəyişdirilir. Bu iki ölkə birbirindən çox uzaqdadırsa aradakı fərq çox böyük ola bilər. Çünki pis
bazardan yaxşı bazara qaçmaqla birgə, nə də olsa, metalları qiymətləri
haradasa eyni mövqeyə gətirəcək miqdarlarda burdan ora daşımaq
çətindir. Ölkələr bir-birinə yaxındırsa fərq daha az olur, hətta bəzən bu
fərq heç görsənilmir də. Çünki belə olduqda nəqliyyat da asanlaşır. Çin
Avropanın hər hansı bir ölkəsindən daha varlı bir ölkədir. Çin ilə Aropada
qida maddələrinin qiyməti arasındakı fərq çox böyükdür. Çində düyü
Avropanın hər hansı bir yerindəki buğdadan daha ucuzdur. İngiltərə
Şotlandiyadan daha varlı bir ölkədir. Amma bu iki ölkənin ərzaq
mallarının pul ilə ekvivalentləşdirilən qiyməti arasındakı fərq daha azdır
və çətinliklə fərqləndirilə bilər. Miqdarına və ya ağırlığına görə şotland
ərzaq məhsulları, adətən ingilis ərzaq məhsullarından müəyyən qədər
ucuz görünür. Amma keyfiyyətinə görə, əlbəttə, daha bahalıdır. Demək
olar ki, hər il Şotlandiya İngiltərədən böyük miqdarda ərzaq məhsulları
alır. Hər mal çox vaxt gətirən ölkələrdə gətirilən ölkələrə görə daha bahalı
olmağı tələb edir. Ona görə də, ingilis ərzaq məhsulları Şotlandiyada
İngiltərəyə görə daha bahadır. Yenə də keyfiyyətinə və ya ərzaq
məhsullarından istehsal olunacaq unun, yaxud unun miqdarına və
keyfiyyətinə nisbətlə çox hallarda həmin bazarda onunla rəqabət aparan
şotland ərzaq məhsullarından daha baha satıla bilməz.
Çindəki əmək ilə Avropadakı əməyin pul qarşılığı arasındakı fərq,
qida məhsullarına pul şəklində verilən qiymət arasındakı fərqdən
böyükdür. Çünki Çində inkişafsız, sabit vəziyyət hökm sürür, Avropanın
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bir çox yerində isə inkişaf artan templə gedir və burada əməyin əsl
mükafatlandırılması Çindəkindən daha yüksəkdir. Əməyin əsl dəyəri daha
çox aşağı olduğu üçün əməyin pul ekvivalenti Şotlandiyada İngiltərədən
daha aşağıdır. Şotlandiya daha böyük zənginliyə doğru addımlamaqda
olsa da, İngiltərədən daha ağır addımlarla irəliləyir. Şotlandiyadan
miqrasiyanın çoxluğu, İngiltərədə isə daha seyrəkliyi iki ölkədə əməyə
qarşı olan tələbin bir-birindən nə qədər fərqləndiyini kifayət qədər
gösərir. Müxtəlif ölkələrdə əmək ilə əsl dəyəri arasındakı nisbətin
buralarda həmin dövrdəki varlılıq və ya yoxsulluq ilə deyil, inkişaf edən,
sabit qalan və ya geriliyən vəziyyət ilə təbii olaraq nizamlandığını yada
salmaq lazımdır.
Qızıl ilə gümüşün dəyəri ən varlı millətlər arasında təbii olaraq çox
olduğu kimi ən pulsuz-parasız millətlər arasında da təbii olaraq çox azdır.
Bütün xalqların ən yoxsul olanı – barbar xalqlar arasında bunların heç bir
dəyəri yoxdur.
Böyük şəhərlərdə ərzaq məhsulları hər zaman əyalətlərin ucqar
yerlərindən daha bahalıdır. Lakin bu, gümüş həqiqətən ucuz olduğuna
görə deyil, ərzaq malları həqiqətən bahalı olduğuna görədir. Gümüşü
şəhərə gətirmək əyalətlərin ucqar yerlərinə çatdırmaqdan daha az əməklə
baş vermir. Amma ərzağın nəqliyyatı daha çox baha başa gəlir.
Ərzaq məhsulları böyük şəhərlərdə niyə bahalıdırsa, Hollandiya,
Jenova vilayəti kimi bəzi ölkələrdə də həmin səbəbə görə bahalıdır. Bu
ölkələr xalqını qidalandıracaq qədər ərzaq məhsulları yetişdirmir. Onlar,
sənətkarlar ilə sənayeçilərinin işləməsi və ustalığı, əməyi asandlaşdırıb və
azaldan hər cür texnika, gəmilər və bütün digər nəqliyyat və ticarət
vasitələri və maşınları sayəsində varlı, ərzaq məhsullarına gəldikdə isə
bunlardan kasatdırlar. Uzaq ölkələrdən gətirmək lazım olduqda ərzaq
məhsullarının qiymətinə edilən əlavə bir qiymət qaldırılması nəqliyyat
xərcini ödəməlidir. Gümüşü Amsterdamdan gətirmək, Dantzikə*
gətirməkdən daha baha başa gəlir. Gümüşün əsl qiyməti hər iki yerdə də
orta hesabla eyni olmalıdır. Amma ərzaq məhsullarının qiyməti daha çox
fərqlidir. İnsanların sayı eyni qalmaq şərtilə Hollandiyanın ya da Jenova
vilayətinin əsl zənginliyini azaltsaq, uzaq ölkələrdən gətirilən şeylərlə
özlərini təminetmə gücləri də azalır. Ərzaq məhsullarının qiyməti, bu
azalmada ya səbəb, ya da nəticə kimi iştirakı lazım olan bu ölkələrin
gümüş miqdarında meydana gələcək bir azalma ilə, aşağı düşmək əvəzinə
yüksəlib qıtlıq dövründəki qiymətə qədər qalxır. Lazımlı məhsullara
ehtiyacımız olduğu zaman bütün lazımsız şeylerdən imtina etməyimiz
tələb olunur. Lazımsız əşyaların dəyəri varlıq və rifah vaxtlarında
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yüksəlir, yoxluq və darlıq vaxtlarında isə azalır. Lazımlı məhsullarda isə
vəziyyət tamamən fərqlidir. Onların əsl qiyməti, yəni satın ala biləcəkləri
və ya idarə edə biləcəkləri əmək miqdarı yoxluq və dar vaxtlarda artır,
bolluq və rifah vaxtlarında isə azalır. Belə olmazsa, varlıq və rifah
vaxtları da ola bilməz. Ərzaq məhsulları vacib maddələrdir, gümüş isə
faydasız əşyalardan ibarətdir.
Ona görə də, XIV əsrin ortaları ilə XVI əsrin ortalarındakı vaxtlarda
varlılığın və tərəqqinin artması ilə qiymətli metalın miqdarı nə qədər
çoxalırdısa çoxalsın, bu, Böyük Britaniya və ya Avropanın hər hansı
başqa bir yerində metalın dəyərini azalda bilməzdi. Buna görə də, keçmiş
vaxtlarda malların qiymətini araşdıranlar ya ərzaq məhsulları, ya da başqa
mallar üzərində etdikləri bu və digər müşahidələrindən bu dövr ərzində
gümüşün dəyərinin düşdüyü qənaətinə gəlməkdə səhvdirlərsə, olduğunu
fərz etdikləri varlılıq və tərəqqinin artdığına görə də belə bir nəticəyə
gəlmək haqqları yoxdur.

Ġkinci dövr
İlk dövrdə gümüşün dəyərinin dəyişməsi baxımından fikirlər nə
qədər fərqli olsa da, alimlər ikinci dövrdə bu mövzuda həmfikirdirlər.
Təxminən 1570-ci ildən 1640-ci ilə qədər davam edən 70 illik bir
vaxt ərzində gümüşün dəyəri ilə ərzaq məhsullarının dəyəri arasındakı
nisbət fərqi bir-birinə çox zidd təzahür edirdi. Gümüşün əsl dəyəri
azalmış, ya da əvvəlkindən az əməyə dəyişdirilmiş, ərzaq məhsullarının
qiyməti isə artmışdır - bir çoxları ¼ kantarı 2 unsiya gümüşə və ya bu
günkü pulla təxminən 10 şillinqə satmaq əvəzinə, ¼ kantarı 6 və ya 8
unsiya gümüşə və ya bu günkü pulla haradasa 30-40 şillinqə satıblar.
Amerikadakı bərəkətli mədənlərin kəşfinin, ərzaq məhsullarına
nisbətdə gümüşün dəyərindəki bu azalmanın tək səbəbi olduğu məlum
olur. Belə ki, hamı onu bu səbəbə bağlayır. İstərsə bu fakt, istərsə də bu
səbəb üzərində heç bir zaman fikir ayrılıqları belə olmayıb. Bu dövr
ərzində Avropanın bir çox yerləri inkişaf etdiyinə görə gümüşə olan tələb
də artmalı idi. Amma belə görünür ki, bazara çıxarılan gümüş miqdarındakı artım tələbdən daha çox olduğu üçün metalın dəyəri də çox azalmışdır. 1570-ci ildən sonrakı vaxtlara qədər Amerikadakı mədənlərin kəşfinin İngiltərədə məhsulların qiymətinə diqqəti cəlb edən qədər bir təsiri
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olmadığı kimi görünməsini də qeyd etmək lazımdır. Baxmayaraq ki,
Potosi mədənlərinin kəşfindən 20 ildən çox bir vaxt keçmişdi.
Özləri də daxil olmaqla, 1595-ci ildən 1620-cı ilə qədər Vinzor
bazarında ən keyfiyyətli buğdanın 9 buşellik ¼ kantarının ortalama
qiyməti Eton kolecinin hesablarına görə, 2 lirə 1 şillinq 6 ¾ penni qədər
idi. Bu miqdardan, kəsirləri nəzərə almadan 1/9- qədərini, yəni 4 şillinq 7
1/3 penni çıxarsaq, 8 buşellik ¼ kantarın qiyməti 1 lirə 16 şillinq 12 tam
2/3 penni qədər olur. Bu miqdardan da, yenidən kəsirləri nəzərə almadan,
1/9 qədərini, yəni 4 şillinq 1 pennini ən keyfiyyətli buğda ilə orta
keyfiyyətli buğda arasındakı fərq kimi çıxarsaq, orta keyfiyyətli buğdanın
qiyməti 1 lirə 12 şillinq 9 penni və ya 6 tam 1/3 unsiya gümüş olduğu
meydana çıxır.
Özləri də daxil olmaqla 1612-ci ildən 1636-cı ilə qədər ən yaxşı
buğda növünün eyni miqdarının, eyni bazarda orta qiymətinin kolecin
eyni hesablarında 2 lirə 10 şillinq qədərdir. Yuxarıdakı kimi bundan da
eyni çıxarmaları etsək, orta keyfiyyətli buğdanın 8 buşellik ¼ kantarının
ortalama qiymətinin 1 lirə 19 şillinq 6 penni və ya təxminən 7 tam 2/3
unsiya gümüş olduğu məlum olur.

Üçüncü dövr
Amerikada mədənlərin kəşfinin, 1630-cu il ilə 1640-cı illər arsında
və ya təxminən 1636-cı illərdə gümüşün dəyərini azaltmaqda təsirinin tam
olduğu məlum olur. Bu metalın ərzaq məhsullarına nisbətlə dəyəri məlum
olur ki, bir daha o vaxtlardakından aşağı düşməmişdir. Bu dəyər bizim
əsr1 boyu bir az artmış kimidir, bəlkə də, XVII əsrin sonuna az qalmış
artmağa başlamışdı.
Keçən əsrin2 son 64 ili olan (hər iki tarix də daxil olmaqla) 1637-ci il
1700-ci ilə qədər3 Vindzor bazarındakı ən yaxşı növ buğdanın 9 buşellik ¼
kantarının orta qiyməti eyni hesablardan göründüyü kimi, 2 lirə 11 şillinq
0 tam 1/3 penni qədər idi. Bu, 16 il əvvəlkindən 1 şillinq 0 tam 1/3 penni
qədər bahalıdır. Amma bu 64 il ərzində fəsillərdəki gedişat səbəbindən
1
2
3

- Prussiyada əyalət (tərcüməçinin qeydi).
- XVIII əsr (tərcüməçinin qeydi).
- XVII əsr (tərcüməçinin qeydi).
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daha çox böyük bir qıtlıq meydana gətirməli olan 2 hadisə baş vermişdir.
Bunlar gümüş dəyərində başqa bir azalmaya ehtiyac olmadan, bu kiçicik
qiymət artımının səbəbini lazımı qədər aydınlaşdırır.
Bu hadisələrdən birincisi, daxili müharibələrdir. Bu, əkin-biçini
zəiflədib ticarəti ləngidərək ərzaq məhsullarının qiymətini qıtlıq olduğu
halı ilə artıracağı mövqeyindən daha çox yüksəltmişdi. Bu nəticə
təxminən Krallıq ölkəsinin bütün bazarlarında və ən çox da uzaqlardan
təchiz olunan London və ətraflarında büruzə verir. Eynilə həmin bu
hesablamalardan 1648-ci ildə Vindzor bazarında ən yaşı növ buğdanın 9
buşellik ¼ kantarının qiyməti 4 lirə 5 şillinq, 1649-cu ildə isə 4 lirə
olduğu müəyyən edilir. Yuxarıdakı (1637-ci ildən əvvəlki 16 ilin ortalama
qiyməti olan) 2 lirə 10 şillinq bu iki ildə 3 lirə 5 şillinqə çatmışdır. Bu
artım keçən əsrin (XVII əsr) son 64 ilinə bölünsə adı keçən illərdəki kiçik
qiymət artımının səbəbini haradasa öz-özlüyündə təkbaşına aydınlaşdırır.
Ən yuxarıları bunlar olmaqla birgə, daxili müharibələrdən irəli gələn baha
qiymətlər heç də bu miqdarlarla kifayətlənmir.
İkinci hadisə 1688-ci ildə ərzaq məhsullarının ixracına mükafat
verilməsidir. Bir çoxlarının fikrinə görə mükafat əkin-biçin səbəbi ilə
uzun illər boyu daha böyük bir ərzaq bolluğu, nəticə etibarilə də yerli
bazarda təbii yolla ola biləcəklə müqayisədə daha böyük bir ərzaq
ucuzluğu yarada biləcəyi güman edilmişdi. Hər hansı bir vaxtda
mükafatın bu işi nə vaxtadək nəzərdə tutduğunu bundan sonra tədqiq
edəcəyəm. İlk əvvəl, onu da qeyd edim ki, 1688-ci illə 1700-cü illər
arasında belə bir nəticə yaradacaq vaxt olmamışdır. Bu qısa vaxt ərzində
bunun yeganə səbəbi hər ilin məhsul artıqlarının ixracını həvəsləndirmək
və beləliklə də, bir ilin bolluğunun digər ilin qıtlığını dəf etməsinin
qarşısını almaqla yerli bazarda qiyməti artırmaq cəhdi olmalıdır. Hər iki
tarix də daxil olmaqla 1693-cü ildən 1699-cu ilə qədər İngiltərədə ağır
keçən qıtlığa səbəb Avropanın bir çox yerlərinə də yayılan fəsillərin pis
keçməsi ilə yanaşı, az da olsa qoyulan mükafat da olmalıdır. Belə ki,
1699-cu ildə buğda ixracı artıq 9 ay müddətinə qadağan edildi.
Eyni dövr ərzində ortaya çıxan üçüncü bir hadisə də var idi. Nə
ərzaq məhsulları qıtlığına, nə də ehtimal olaraq ərzaq məhsulları üçün
ödənən gümüş miqdarında bir artıma səbəb olmamaqla yanaşı, yəgin ki,
bu hadisə də şərti miqdarda bir artım yaratmışdır. Adı çəkilən hadisə,
sıxılma, aşınma səbəbindən gümüş sikkə standartının çox aşağı
düşməsidir. Bu müsibət II Çarlzın hakimiyyət illərində başayıb 1695-ci
ilədək davamlı olaraq artmışdır. Cənab Londesdən öyrəndiyimizə görə
həmin vaxtlarda istifadə edilən gümüş sikkə, orta hesabla qanunla
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müəyyən olunan dəyərindən haradasa 25% daha az idi. Amma hər məhsulun bazar qiymətinin formalaşdığı şərti miqdar, qanuna əsasən tərkibində olmağı lazım gələn gümüş miqdarı ilə deyil, mütləq təcrübə ilə,
doğurdan da, tərkibində olduğu müəyyənləşdirilmiş miqdarla nizamlanır.
Ona görə də, bu şərti miqdar sıxılma və aşınma səbəbindən standartı çox
azaldığı halda, sikkənin qanunla müəyyən olunmuş dəyərinə yaxınlığı
aşınma sonrası olduğu ilə müqayisədə daha yuxarıdır.
Bu əsr ərzində gümüş sikkə heç bir vaxt indi olduğu qədər qanunla
müəyyən edilmiş ağırlığından aşağı olmamışdır. Çox silinməklə birgə
onun dəyərini dəyişdirildiyi qızıl sikkənin dəyəri ilə qorumuşdur. Çünki
ən sonuncu yeni pul buraxılışından əvvəl, qızıl sikkə də yetəri qədər
köhnəlmiş olsa da, gümüş qədər silinmiş halda deyildi. 1695-ci ildə isə bu
belə olmamış, gümüş sikkənin dəyərini qızıl sikkə dəstəkləmişdir. Həmin
ildə ən çoxu 1 gineya köhnəlib sıxılmış 30 şillinq qədər idi. Qızılın ən
sonuncu yeni pul buraxılışından əvvəl gümüş külçə qiyməti unsiya başına
5 şillinq 7 pennidən çox olmamışdır. Bu sikkəxanadakı qiymətdən 5 penni
çoxdur. 1695-ci ildə gümüş külçənin həmişəki qiyməti unsiya başına 6
şillinq 5 penni idi1 . Bu, sikkəxana qiymətindən 15 penni daha çoxdur.
Ona görə də, qızılın sonuncu yeni pul buraxılışından əvvəl belə qızıl ilə
gümüş (bir yerdə olmaq şərtilə) sikkəni gümüş külçə ilə müqayisə
etdikdə, qanunla müəyyən edilmiş dəyərinə nisbətdə 8%-dən daha çox
aşağı olduğu güman edilmirdi. 1695-ci ildə isə əksinə, bu dəyərdən 25%
qədər aşağı olduğu güman edilirdi. Amma bu əsrin əvvəllərində, yəni
Kral Vilyam vaxtlarındakı böyük miqdarda yeni pul buraxılışından
bilavasitə sonra, məişətdəki gümüş sikkələrin çoxu qanunla müəyyən
edilmiş ağırlığına indikindən daha yaxındır. Bu əsr ərzində də ölkədə
kənd təsərrüfatını zəiflədəcək və ya daxili ticarəti ləngidəcək daxili
müharibələr kimi hər kəsə toxunan heç bir böyük fəlakət baş
verməmişdir. Bu əsrin böyük hissəsi ərzində işlənməkdə olan mükafat,
ərzaq məhsullarının qiymətini, muzdurluğun həmin dövrdəki vəziyyətinə
əsasən təbii yolla baş verəcəyi ilə müqayisədə, həmişə azacıq artırsa da,
bu əsr ərzində mükafatı əkin-biçin səylərinə istiqamətləndirmək daxili
bazarda ərzaq məhsullarının miqdarını artırmaq kimi, çoxu özunə xas
edilən bütün yaxşı nəticələri yaratmaq üçün vaxt tapdığından, bundan
sonra nəql edib, müzakirəyə qoyacağım bir sistemin əsaslarına əsasən o
əmtəənin qiymətini bir tərəfdən azaltmaqda, digər tərəfdən də artırmaqda
1

Londesin “Gümüş sikkə üzərində qələm təcrübəsi” adlı əsəri, səh. 68.
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bir rolu olduğu fərz edilə bilər. Bir çoxları bunun qiyməti aşağı saldığını
hesab edir. Belə ki, bu əsrin ilk 64 ilində Vindzor bazarındakı ən yaxşı
növ buğdanın 9 buşellik ¼ kantarının orta qiymətinin, Eton kolecinin
hesablamalarına əsasən 2 lirə 5 şillinq 6 ½ penni olduğu müəyyən olunur.
Bu keçən əsrin son 64 ili olduğu üçün 10 şillinq 6 penni və ya 25%-ə
qədər ucuzdur. Amerikadakı bərəkətli mədənlərin kəşfinin bütün
nəticələrini verdiyini fərz edilən 1636-cı ildən əvvəlki 16 il ərzində
olduğu qiymətlə nisbətdə 9 şillinq 6 penni qədər ucuzdur. Kəşfin yaxşı
nəticələr verdiyi fərz edilməyən 1620-ci ildən əvvəlki 26 ildə olan
qiymətdən isə bir şillinq daha ucuzdur. Bu hesaba əsasən, bu əsrin indiki
ilk 64 ilində orta növ buğdanın orta qiymətinin 8 buşellik ¼ kantar başına
32 şillinq qədər olduğu müəyyən olunur.
Buna görə də, bu əsr ərzində gümüş dəyərinin bir az ərzaq
məhsullarının dəyəri ilə ahəngdar artdığı meydana çıxır. Bəlkə də, bu hal,
hətta keçən əsrin sonlarına az qalanda başlamışdı.
1687-ci ildə Vindzor bazarındakı ən yaxşı növ buğdanın qiyməti 1
lirə 5 şillinq 2 penni idi. Bu, 1595-ci ildəkindən bu yana müşahidə olunan
ən aşağı qiymətdir.
Bu kimi işlərdə biliyi ilə tanınmış bir adam olan cənab Qreqori Kinq
1688-ci ildə, yəni buğdanın bol olduğu illərdə, orta qiymətin yetişdirən
üçün buşell başına 3 şillinq 6 penni və ya ¼ kantar üçün 28 şillinq
olduğunu hesablamışdır. Yetişdirənin qiymətini mən bəzən müqavilə
qiyməti adlanan, yəni bir kəndlinin müəyyən il ərzində tacirə təslim
etmək üçün sözləşdiyi müəyyən miqdar ərzaq məhsulu üçün müəyyən
olunan qiymət kimi başa düşürəm.
Belə bir sözləşmə kəndlini bazara çıxarmaq xərcindən və zəhmətindən azad etdiyindən, adətən sözləşmə qiyməti orta bazar qiyməti kimi
qəbul edilən qiymətdən aşağıdır.
Cənab Kinq ¼ kantar başına 28 şillinqin o vaxtların mülayim dərəcədəki bolluq illərində alışılan sözləşmə qiyməti olduğu nəticəsinə
gəlmişdir. Son illərin davamlı fövqəladə şəkildə pis getməyindən qaynaqlanan qıtlıqdan əvvəl bu, məni sözləri ilə inandırdıqlarına görə, bütün
ümumi illərdə həmişəki sözləşmə qiyməti imiş.
1688-ci ildə ərzaq məhsullarını ixracına Parlamentin qərarı ilə
mükafat təyin olundu. O zaman qanunvericilərin indikindən də daha
böyük bir qismini təşkil edən əyalətdən gələn mülk sahibləri, ərzaq
məhsullarının pul ilə ödənən ekvivalentinin azalmaqda olduğunu hiss
etmişdilər. Mükafat, bunu I və II Çarlzların vaxtında çoxu satılmış olduğu
qiymət standartının süni olaraq artırılması üçün bir çarə idi. Ona görə də,
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bu, buğdanın ¼ kantarı 48 şilinqə qədər artana qədər, yəni o ildə cənab
Kinqin mülayim bolluq vaxtlarındakı yetişdirənin qiyməti deyə fərz etdiyi
qiymətdən 20 şillinq və ya 5/7 qədər daha baha olana kimi davam
edəcəkdi. Bu cənabın hesablamaları dünyaya yayılan şöhrətinin az bir
hissəsinə layiqdirsə, ¼ kantar başına 48 şillinq, mükafat kimi bir çarə
qılmadan və fövqəladə qıtlıq illəri istisna olmaqla, o vaxtlar üçün güman
edilməyəcək bir qiymətdir. Lakin Kral Villiamın idarəsi o vaxtlar hələ
yaxşı qərarlaşmamışdı. Məhz həmin vaxtlarda Kral, ilk dəfə qoyulan illik
torpaq vergisini dəstəkləmələrinin istəyəcəyi əyalətdən gələn mülk
sahiblərinin bir sözünü iki etməmək vəziyyətində idi.
Ona görə də, gümüş dəyəri ərzaq məhsullarının qiymətinə nisbətdə
keçən əsrin sonuna yaxın bəlkə bir az artmışdı. Bu əsrin böyük qismi
ərzində də belə olmuş kimi görünür. Amma kənd təsərrüfatının hazırki
vəziyyətində, mükafatın təsiri bu artımı təbii yolla olabiləcəyi ilə
müqayisədə, yəgin ki, daha az gözə çarpdırır.
Bolluq illərində mükafat fövqəladə bir ixrac gətirərək ərzaq
məhsullarının qiymətini o illərdə təbii yolla arta biləcəyi səviyyədən
tamamilə daha çox etdi. Bu metodun qoyulmasındakı açıq hədəf ərzaq
məhsullarının qiymətini ən bərəkətli illərdə belə yüksək tutaraq kənd
təsərrüfatına stimul vermək idi.
Əslində həddən artıq qıtlıq olan illərdə mükafat, demək olar ki, ləğv
olunmuşdu. Bununla birgə, o illərin çoxunun qiyməti üstündə belə
mükafatın az da olsa təsiri, yəgin ki, qalmışdı. Bərəkətli illərin səbəb
olduğu fövqəladə çox ixrac bir ilin bolluğunun digər ilin darlığını
qarşılamağa əngəl olmuşdur.
Deməli, bolluq illərində də, darlıq illərində də mükafat ərzaq
məhsullarının qiymətini, kənd təsərrüfatının o dövrdəki vəziyyətinə görə,
təbii yolla ola biləcəyindən daha çox artırmışdır. Bu səbəbdən, bu əsrin
ilk 64 ili ərzində keçən əsrin son 64 ili ərzindəkinə görə daha aşağı olan
qiymət, kənd təsərrüfatı vəziyyəti eyni qalmaq şərtilə, bu mükafatın təsiri
olmazsa daha da aşağı olardı.
Amma mükafat olmazsa, əkin vəziyyətinin eyni qala biləcəyini də
demək olmaz. Bu metodun ölkənin kənd təsərrüfatı üstündə nə kimi
nəticələr meydana çıxara biləcəyini, mükafatları təkbaşına dəyərləndirdiyim vaxt - aşağıda başa salmağa çalışacağam. Hələlik, ancaq ərzaq
məhsullarının dəyərinə nisbətlə gümüş dəyərindəki bu artımın İngiltərəyə
xas olmadığını qeyd edəcəyəm. Eyni dövrd ərzində bu artımın Fransada
da, demək olar ki, eyni nisbətdə meydana gəldiyini cənab Düpre de Sen
Mor, cənab Messans və “Ərzaq məhsulların üzərində qələm təcrübəsi”
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əsərinin yazıçısı kimi üç nəfər düzgünlükdən yan keçməyən, yorulmaq
bilməyən, çox çalışqan şəkildə ərzaq məhsullarının qiymətlərini qeyd
edən kəslər fikir kimi iləri sürüblər. Lakin 1764-cü ildə Fransada dənli
bitkilərin ixracı qanunla qadağan edilmişdi. Bir ölkədə bu qadağa səbəbi
ilə meydana gələn təxminən eyni qiymət azalmasının bir başqa ölkədə
ixraca göstərilən fövqəladə həvəsləndirmədən irəli gəldiyini fərz etmək
bir az çətindir.
Ərzaq məhsullarının pul ilə ekvivalentləşdirilən orta qiymətindəki
bu dəyişilkliyi ərzaq məhsullarının əsl orta qiymətindəki bir azalma deyil,
Avropa bazarında gümüşün dəyərinin get-gedə yüksəlməsinin nəticəsi
kimi saymaq, bəlkə də, daha düzgün olar. Daha əvvəldə qeyd olunduğu
kimi, bir-birindən uzaq vaxtlarda ərzaq məhsulları gümüşdən, bəlkə də,
hər hansı bir başqa əmtəə ilə müqayisədə daha düzgün bir dəyər vahididir.
Amerikanın bərəkətli mədənlərinin kəşfindən sonra ərzaq məhsulları pul
ilə ekvivalentləşdirilən köhnə qiymətinin 3-4 dəfəsi qədər artdıqda, bu
dəyişikliyi hamı ərzaq məhsullarının əsl dəyərindəki bir artımla deyil,
gümüşün əsl dəyərindəki azalma ilə əlaqələndirdi. Ona görə də, bu əsrin
ilk 64 ilində ərzaq məhsullarının pul ilə ekvivalentləşdirilən qiyməti
keçən əsrin böyük qismində olduğu ilə müqayisədə aşağı düşübsə, bu
dəyişikliyi yenə də ərzaq məhsullarının əsl dəyərindəki azalma ilə deyil,
Avropa bazarında gümüşün əsl dəyərindəki artımla əlaqələndirməyimiz
lazımdır.
Həqiqət bu son 10-12 il ərzində ərzaq məhsullarının yuxarı qiyməti,
gümüşün əsl dəyərinin Avropa bazarında, hələ də azalmaqda olduğu
şubhəsini yaratmışdır. Bununla birgə, ərzaq məhsullarının bu yuxarı
qiymətinin, açıq-aşkar, fəsillərin fövqəladə əlverişsizliyindən irəli gəldiyi
başa düşülür. Ona görə də bu, davamlı olaraq deyil, keçici, təsadüfi baş
verən bir hadisə kimi nəzərə alınmalıdır. Avropanın bir çox yerlərində
fəsillər bu son 10-12 il ərzində əlverişsiz olmuşdur. Polşadakı
qarışıqlıqlar da o bazardan əmtəə gətirən bütün ölkələrdə qıtlığı dəfələrlə
artırmışdır. Pis keçən fəsillərin belə uzun vaxt ərzində bir-birini əvəz
etməsinə həmişə rast gəlinir və görülməyən bir hal deyil. Keçmiş
vaxtlarda ərzaq məhsulları qiymətinin tarixini nəzərdən keçirmiş bir kəs
bunun kimi bir çox başqa misallar tapmaqda çətinlik çəkməz. Üstəlik,
onillik fövqəladə qıtlıq, onillik fövqəladə bolluqdan təəccub doğuracaq
bir hal deyildir. Ikisi də daxil olmaqla, 1741-ci ildən 1750-ci ilə qədər
olan ərzaq məhsullarının qiyməti bu son 8 il ərzində yuxarı qiymətə
cavab olaraq müqayisə oluna bilinər. Eton ali məktəbinin hesablamalarına
görə 1741-dən 1750-ci ilə qədər Vindzor bazarında ən yaxşı növ
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buğdanın 9 buşellik ¼ kantarının orta qiyməti, sadəcə olaraq, 1 lirə 13
şillinq 9 ½ penni idi. Bu isə bu əsrin ilk 64 ilinin orta qiymətindən
haradasa 6 şillinq 3 penni daha aşağıdır. Orta növ buğdanın 8 buşellik ¼
kantarının orta qiymətinin bu hesablamara görə bu son il ərzində, sadəcə
olaraq, 1 lirə 6 şillinq 8 penni olduğu müəyyən olunur.
Bununla yanaşı, 1741-ci illə 1750-ci illər arasında mükafat vermə
ərzaq məhsullarının qiymətini yerli bazarda təbii olaraq azalacağı
səviyyəyə düşməsinin, yəqin ki, qarşısını almışdır. Gömrük qeydlərində
göründüyü kimi ixrac olunan hər cür dənli bitkinin miqdarı 8. 029. 156 ¼
kantar bir buşellden aşağı deyildir. Bunun üçün verilən mükafat 1. 514.
962 lirə 17 şillinq 4 ½ penni qədərdir. Yenə 1749-cu ildə həmin dövrün
baş naziri cənab Pelhem bundan əvvəlki 3 il ərzində ərzaq məhsullarının
ixracı üçün mükafat kimi çox fövqəladə bir miqdarın ödənildiyini, “Avam
Kamara”sında demişdi. O, çox düzgün fikirdə idi. Bunu sonrakı il üçün
də desə idi, bu çox yerində deyilmiş bir söz olardı. O, bir il içində
ödənilən mükafat 324. 176 lirə 10 şillinq 6 pennidən aşağı deyildi1. Bu
zorakı ixracın ərzaq məhsullarının qiyməti yerli bazarda təbii olaraq qalxa
biləcəyi səviyyə ilə müqayisə etdikdə, nə qədər daha yuxarı artırıldığını
qeyd etməyə məncə ehtiyac yoxdur.
Bu bölməyə əlavə olunmuş hesablamaların sonunda, oxucu
digərlərindən ayrılan 10 ilin xüsusi hesabını tapa biləcək. Yenə həmin
hesablamalarda ümumi ortalaması həmin əsrin ilk 64 ilindəki ümumi
ortalamadan çox da yuxarı deyilsə belə, yenə də aşağı olan əvvəlki 10 ilin
xüsusi hesablaması var. Bunula birgə, 1740-cı il fövqəladə bir qıtlıq ili
idi. 1750-ci ildən əvvəlki 20 ilin, 1770-ci ildən əvvəlki 20 ilin müqayisə
edilməsi tam yerinə düşür. Arada bir-iki bahalı il olmaqla yanaşı 1750-ci
ildən əvvəlkilər o əsrin ümumi ortalanmasının nə qədər çox aşağısında
idisə, əvvəlkilər də (1-2 ucuz ilin, məsələn, 1759-cu ilin araya qarışmasının əksinə) müəyyən dərəcədə üstündə idi. 1750-ci ildən əvvəlkilərin
ümumi ortalamanın aşağısında olmağı, digərlərinin bunun yuxarısında
olduğu qədər deyilsə, bu, bəlkə də, mükafatla bağlıdır. Bu dəyişmə
aydındır ki, daima yavaş, tədricən baş verən gümüş dəyərindəki dəyişikliyə həmlə edilməyəcək qədər gözlənilməzdir. Nəticənin aniliyi birdənbirə özünü büruzə verən bir səbəblə, yəni fəsillərin necə gəldi dəyişməsi
ilə açıqlana bilər. Əslində, əməyin pul ilə verilən qarşılığı Böyük
Britaniyada bu əsr ərzində artmışdır.
1

Bax: “Ərzaq məhsullarının ticarəti barədə yazılar”, III hissə.
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Amma bunun, bir o qədər də Avropa bazarında gümüş dəyərindəki
bir azalma ilə deyil, ölkədəki geniş, haradasa hamıya toxunan rifahdan
irəli gələn əmək tələbindəki artımın nəticəsi olduğu məlum olur.
O qədər də rifah içində yaşayan bir ölkə olmayan Fransada əməyin
pul şəklində ödənilən qiymətinin keçən əsrin ortalarından bu yana ərzaq
məhsullarının pul ilə ekvivalentləşdirilən orta qiyməti ilə birlikdə gedərək
azaldığı müşahidə olunmuşdur. Keçən əsrdə də, indikində də ümumi
çörək gündəlik norması Fransada, demək olar ki, buğda septiersinin
ortalama qiymətinin 1/20 qədər imiş. Bu ölçü 4 Vinçerter buşellinden bir
az daha çoxdur. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, Böyük Britaniyada
əməyin əsl mükafatı, yəni işçiyə verilən yaşayış üçün lazımi və əlverişli
maddələrin əsl miqdarları, bu əsr ərzində olduqca artmışdır. Əməyə pul
olaraq verilən ekvivalentdəki artım, ümumi Avropa bazarında gümüş
dəyərindəki bir azalmanın deyil, Böyük Britaniyada xüsusi bazarda
ölkənin çox firavan vəziyyətindən irəli gələn, əməyin əsl qiymətində baş
verən artımın nəticəsidir.
Amerikanın ilk kəşfindən sonra bir müddətliyinə gümüş köhnə
qiymətinə və ya ondan çox aşağı olmayan bir qiymətə satılıb gedirdi.
Mədənçilikdən əldə olunan gəlirlər bir vaxt üçün olduqca böyük idi və
təbii səviyyələrindən çox üstün olurdu. Amma o gümüşü Avropaya idxal
edənlər illik idxal məhsulunun hamısı bu qiymətə sata bilməyəcəyini çox
keçmədən başa düşəcəklərdi. Gümüş get-gedə daha az əmtəə ilə
dəyişdirləcəkdi. Qiyməti getdikcə aşağı düşəcək təbii qiymətinə və ya
mədəndən bazara gətirə bilməsi üçün təbii səviyyələrinə görə ödənilməsi
lazım olan əmək xərclərini əmtəə mövcudluğu səbəbindən gəlirlərini və
rentalarını ödəməyə çətinliklə kifayət edəcək qiymətə çatana qədər
azaltmaq məcburiyyətində idi. Perudakı gümüş mədənlərinin çoxunda
ümumi məhsulun 1/10-ə çatan İspaniya kralının vergisi, daha əvvəl də
deyildiyi kimi rentanın hamısını udur. Bu vergi başlanğıcda yarı-yarıya
idi, çox keçmədən isə 1/3, sonra 1/5, axırda da 1/10-ə düşdü. Hələ də bu
səviyyədə davam etməkdədir. Aydın olur ki, Peru gümüş mədənlərinin
çoxunda idarəetmə səbəbindən əmtəə mövcudluğunu alışılan gəlirləri ilə
birgə yenidən yerinə qoyduqdan sonra yerdə qalan qədərdir. Bir vaxtlar
olduqca yüksək olan bu gəlirlərin işin aparılmasına büsbütün mane
olmayacaq dərəcəyə qədər azaldığını, hamı tərəfindən təsdiq edildiyi
açıq-aşkar görünür.
İspaniya Kralının vergisi Potosi mədənlərinin kəşf tarixi olan 1545ci ildən 41 il əvvəl, 1504-cü ildə dəftərə qeydə alınmış gümüşün 1/5-ə
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qədər azaldılmışdı 1 . Doxsan il və ya 1636-cı ildən əvvəl bütün
Amerikadakı mədənlərin ən bərəkətlisi olan bu mənbələr öz təsirlərini
tam göstərdi. Yəni, bu vergini İspaniya Kralına verməyə davam edərkən,
Avropa bazarında gümüş dəyərinin azalda bildiyi qədər azaltdı. Monopoliya altında olmayan bir əmtəəni təbii qiymətinə və ya bir tərəfdən
xüsusi bir vergi ödəyərkən, davamlı olaraq olduqca uzun bir müddət ən
aşağı qiymətə azaltmaq üçün 90 il kifayət qədər uzun bir müddətdir.
Gümüşün Avropa bazarındakı qiyməti, bəlkə daha da aşağı düşə
bilərdi. Ona qoyulan vergi 1736-cı ildəki kimi ancaq 1/10 qədər deyil,
qızıla qoyulan vergi kimi 1/20-i qədər azaltmaq, ya da indi istifadə olunan
Amerika mədənlərinin çoxunun istismarından imtina etmək lazım gələ
bilərdi. Gümüşə olan tələbin getdikcə artması və Amerika gümüş
mədənlərinin məhsulları üçün olan bazarın yavaş-yavaş genişlənməsi,
bəlkə də, bunun belə olmağının qarşısını almağa, Avropa bazarında
gümüşün dəyərini dəyişmək və hətta, bəlkə də, keçən əsrin sonlarındakı
ilə müqayisədə bir az da yuxarı artırmağa səbəb olmuşdur.
Amerikanın ilk kəşfindən bəri oranın gümüş mədənlərinin
məhsulları üçün olan bazar daha böyük vüsət almışdır.
Birincisi – Avropa bazarı getdikcə genişlənmişdir. Amerikanın
kəşfindən sonra Avropanın çox yeri olduqca inkişaf etmişdir. İlgilətərə,
Hollandiya, Fransa, Almaniya, hətta İsveç, Danimarka və Rusiya, istərsə
kənd təsərrüfatında, istərsədə sənayedə çox inkişaf etmişdir. Italiya da
geriləməmişdir. Düzdür, İtaliyanın ulduzu Perunun fəthindən əvvəl artıq
sönmüşdü. Amma o zamandan bəri İtaliya sanki artıq bir az özünə gəlib.
Ispaniya ilə Portuqaliyanın doğurdan da gerilədiyi haqqında fikiri var.
Bununla birgə, Portuqaliya Avropanın kiçik bir ərazisidir. İspaniya
isə, bəlkə heç də hamının hesab etdiyi qədər çökməmişdir. XVI əsrin
əvvəllərində İspaniya, həmin vaxtlardan bəri çox inkişaf etmiş olan
Fransa ilə belə müqayisə edildikdə çox kasıb bir ölkə idi.
Fransada hər şeyin bol olduğu, İspaniyada isə heç nəyin olmadığı
hər iki ölkəni tez-tez gəzən imperator V Çarlzın məşhur sözüdür. Avropa
kənd təsərrüfatı ilə sənayesinin artmaqda olan məhsullarının əldən-ələ
dolaşması üçün gümüş sikkə miqdarında mütləq tədricən baş verən bir
artım vacib sayılmışdır. Varlı şəxslərin çoxalması da onların lüks əşyalar
və digər gümüş bəzəklərinin miqdarını yenə də artırmışdır.
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İkincisi – Amerikanın özü gümüş mədənlərinin məhsulu üçün təzə
bir bazardır. Kənd təsərrüfatı, sənaye və əhali sayındakı inkişaf
Avropanın ən qabaqcıl ölkələrinin inkişafından daha sürətli olduğu üçün,
ordadakı tələb daha çox sürətli artır. Ingilis müstəmləkələri də yeni
bazardır. Bu bazar daha əvvəl heç tələbi olmayan böyük bir qitədə, bir
qisim sikkə, bir qisim lüks əşyalar olmaqla uzununa artan gümüş
mövcudluğu ilə qidalanmağa ehtiyac yaradır. Bundan başqa, ispan və
portugal müstəmləkələrinin çoxu tamamilə yeni bazarlardır. Avropalılar
tərəfindən kəşf edilməzdən əvvəl Yeni Qrenada1, Yukatan, Paraqvay və
Braziliyada sənətdən və kənd təsərrüfatından xəbəri olmayan vəhşi
xalqlar yaşayırdı. İndi isə bunların hamısında istər sənaye, istərsə də kənd
təsərrüfatı olduqca inkişaf etmişdir. Tamamilə təzə sayılmamaqla birgə
Meksika ilə Peru bazarları belə, daha əvvəl olduqları ilə müqayisədə daha
genişlənib. Bu ölkələrin keçmiş vaxtlardakı dəbdəbələri barədə dildəndilə dolaşmış maraqlı nağıllardan sonra ilk kəşfləri və fəthləri tarixini
soyuqqanlı mühakimə ilə oxuyanlar ora əhalisinin sənaye, kənd təsərrüfatı
və ticarətdə hal-hazırki Ukrayna tatarlarından belə daha biliksiz
olduqlarını açıqca görəcəklər. Bu iki xalq arasında daha müasir olan
perulular belə qızıl və gümüşdən bəzək əşyası kimi istifadə etsələrdə,
kəsilmiş qızıl pulları yoxdur. Bütün ticarətləri isə pulsuz mübadilə yolu
ilə olurdu. Nəticə etibarilə də, aralarında, demək olar ki, heç bir əmək
bölgüsü yox idi. Torpağı becərənlər evlərini, ev əşyalarını, geyindiklərini,
ayaqqabılarını, təsərrüfat alətlərini özləri hazırlamaq məcburiyyətində
idilər. Aralarındakı bir neçə sənətkarın qarnını həmişə hökmdar,
zadəganlar, rahiblər doyurublar və bəlkə də, bu kəslər elə onların
xidmətçisi və ya qulu idi. Meksika ilə Perunun bütün köhnə sənət növləri
Avropaya bir ədəd də olsun emal edilmiş məhsul ixrac etməmişdir. Beş
yüz nəfəri aşmayan, çoxunda sayı belə yarısına çatmayan ispan orduları,
demək olar ki, hər yerdə qida tapmaqda çətinlik çəkirdilər. Az qala
getdikləri hər yerdə, özü də sıx əhali və varlı deyə adı keçən yerlərdə bu
orduların səbəb olduğu deyilən qıtlıq bu zəngin və kamala çatma
hekayəsinin daha çox şişirdilmiş olduğunu göstərməyə kifayət edər. İspan
müstəmləkələri bir çox cəhətdən – kənd təsərrüfatı, əhalinin inkişaf, ingilis müstəmləkələrindəki qədər əlverişli olmayan bir hökumətin
idarəçiliyində idilər. Bununla birgə bütün bu işlərdə Avropadakı hər hansı
bir ölkədən daha sürətlə inkişaf edir kimi təsəvvür yaradırlır. Bərəkətli bir
torpaqda, yaxşı bir iqlimlə, bütün yeni müstəmləkələrdə rast gəlinən bir
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hal olan torpaq bolluğu və ucuzluğu, məlum olur ki, sivil idarəetmədəki
üstünlüklərlə müqayisədə bir çox çatışmazlıqların üstünü örtəcək qədər
bir üstünlükdür. 1713-cü ildə Peruda səfərdə olan Frezier, Limanın 25-28
min arasında əhalisi olduğunu qeyd edir. Eyni ölkədə 1740-cı il ilə 1746-cı
illər arasında yaşayan Ulloa əhalisinin sayının 50 mindən çox oluğunu
qeyd etmişdir. Bunların Çili ilə Perunun müəyyən bir çox başqa
şəhərlərinin əhali sıxlığı ilə bağlı sözləri arasında da, demək olar ki, fərq
yoxdur. Hər ikisinin də yaxşı məlumatlandırıldığına şübhə etmədiyimizə
görə, bu ingilis müstəmləkələrində heç də aşağı olmayan bir artıma işarə
edir. Elədirsə, Amerika öz gümüş mədənlərinin məhsulları üçün yeni bir
bazardır. Orada gümüşə olan tələb Avropanın ən inkişaf etmiş
ölkələrindəkindən sürətli tez templə artmalıdır.
Üçüncüsü, Ost-Hindistan ölkələri Amerika gümüş mədənləri
məhsulları üçün bir başqa bazardır. Bu ölkələr o mədənlərin ilk kəşfindən
bəri gün keçdikcə uzununa daha çox gümüş cəlb edən bir bazardır.
O vaxtlardan bu yana Akapulko gəmiləri ilə Amerika və Ost-Hind
Ölkələri arasında birbaşa aparılan ticarət davamlı olaraq artmaqdadır.
Avropa yolu ilə edilən dolaşıq alış-veriş isə daha böyük nisbətdə
artmaqda idi.
XVI əsrdə Ost-Hind ölkələri ilə birbaşa ticarəti olan yeganə Avropa
xalqı portuqaliyalılar idi. O əsrin son illərində hollandiyalılar bu monopoliyanı zəiflətməyə başladılar. Bir neçə il ərzində onları Hindistandakı
əməlli-başlı köksalma təşkilatlarından sıxışdırıb çıxartdılar. Son əsrin çox
hissəsində bu iki xalq Ost-Hind ölkələrinin ən vacib ticarətini paylaşırdılar. Hollandiyalıların ticarəti portuqaliyalıların zəifləyən ticarətindən
də daha böyük nisbətdə artırdı. İngilislər ilə fransızlar Hindistanda keçən
əsrdə az alış-veriş edirdilər. Amma bu hal indiki əsr ərzində çox artıb.
İsveçlilər ilə danimarkalıların Ost-Hind ölkələri ilə ticarəti bu əsr ərzində
başlanmışdır. İndi moskvalılar belə Sibir və Tatarıstan üzərindən quru ilə
Pekinə gedən karvanla Çin ilə davalı alış-veriş edirlər. Bütün bu millətlər
ilə Ost-Hind ölkələri arasındakı alış-veriş, Fransanın keçən müharibə ilə,
demək olar ki, tamamilə aradan qalxan ticarətini bir tərəfə qoysaq, aşağıyuxarı davamlı olaraq artmaqdadır. Avropada Ost-Hind ölkələri mallarının artmaqda olan çoxluğu, görünür ki, bunların hamısının işlərinin
getdikcə artmasına səbəb olacaq qədər böyükdür. Keçən əsrin ortalarına
qədər, məsələn, çay Avropada çox az istifadə olunan bir dərman idi.
Ingilis Ost-Hind ölkələri Şirkətinin sakinləri istifadə edə bilsin deyə, hər il
idxal etdiyi çayın dəyəri indi ildə 1, 5 milyonu keçir. Hətta bu belə kifayət
etmir. Daha çox miqdarda çay Hollandiya limanlarından, İsveçdəki
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Qottenburqdan, Fransa Ost-Hind ölkələri Şirkətinin işləri yolunda
gedərkən də Fransa sahilləri boyu qaçaq olaraq ölkəyə soxulmuşdur. Çin
farforunun, Molukka adaları ədviyyatının, Benqal parçalarının, bir sıra
başqa malın istehlakı, demək olar ki, eyni nisbətdə artmışdır. Belə ki, OstHind ölkələri ticarətində istifadə olunan bütün Avropa gəmiləri tonnajı,
keçən əsrdə bizim ingilis Ost-Hind ölkələri Şirkətinin gəmilərinin son
vaxtlarda azalması səbəbindən, əvvəlki tonnajından, bəlkə də, heç çox
deyildi.
Lakin avropalılar bu ölkələrdə ilk alış-verişə başladıqları vaxt OstHind ölkələrinə hələ Çin ilə Hindistanda qiymətli metalların qiyməti
Avropada olduğundan çox yuxarı idi. Və hələ də belədir. Ümumiyyətlə,
hər hansı bir sıradan ərzaq məhsulundan bərəkətli olmaq şərtilə, ildə iki,
bəzən üç məhsul alan düyü ölkələrində qida bolluğu eyni böyüklükdəki
bir ərzaq ölkəsindən daha çox olmalıdır. Nəticə etibarilə də, bu ölkələr
daha çox sıx əhaliyə malikdir. Bundan başqa, əllərinin altında istehlak edə
biləcəklərindən çox bolluqda qida məhsulları olduğu üçün, bu yerlərin
varlılarında başqalarının əməyinin çox daha artığını ala biləcək vasitələr
də vardır. Həmçinin, həmişə deyirlər ki, Çindəki və ya Hindistandakı bir
zadəganın imkanları1, Avropadakı elitadan çıxan varlı həmvətənlərinkinə
görə sayca daha çox, daha dəbdəbəli imiş. Əmrlərində duran bu qədər
sayda insan varlılar arasında böyük rəqabət mövzusu olan qiymətli
metallar, qiymətli daşlar kimi təbiətin az miqdarda hasil etdiyi bütün tayıbərabəri olmayan və nadir məhsullar əvəzinə daha çox qida verə
bilmələrini mümkün edir. Ona görə də, Hindistan bazarını təmin edən
mədənlər Avropa bazarını təmin edənlər qədər bərəkətli olsa belə, bu kimi
mallar, əlbəttə, Hindistanda Avropadakı ilə müqayisədə daha çox qida ilə
dəyişdirilir. Amma Hindistan bazarını qiymətli metallarla təmin edən
mədənlərin Avropa bazarlarını təmin edənlərdən müəyyən qədər az
məhsuldar olduğu, qiymətli daşlarla təmin edənlərin isə daha məhsuldar
olduğu faktı da var. Buna görə, qiymətli metallar, əlbəttə, Hindistan
bazarında Avropadakından bir az daha çox miqdarda qiymətli daşlarla və
daha çox qida ilə dəyişdirilir. Bütün lazımsız maddələrin ən zəngini olan
almazların pul ilə ekvivalentləndirilən qiyməti, o ölkədə digər ölkədəkindən bir qədər aşağıdırsa, bütün lazımlı maddələrin başında duran
qida məhsullarının qiyməti isə olduqca aşağı olacaqdır. Amma əməyin əsl
qiyməti, yəni işçiyə verilən həyat üçün lazımlı maddələrin əsl miqdarı
daha əvvəldə qeyd edildiyi kimi, Hindistanın iki böyük bazarı olan Çin ilə
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Hindistanda vilayət Avropanın çox yerlərindəkindən daha aşağıdır.
Burada işçi maaşları daha az qida ala bilir.
Hindistanda qidanın pul olaraq dəyəri Avropadakı ilə müqayisə
edildikdə çox aşağı olduğu üçün, burada əməyin pul ilə ödənən qarşılığı
iki səbəbə görə - satın alacağı qidanın azlığı və qidanın qiymətinin aşağı
olduğuna görə aşağıdır. Amma sənətkarlıq və sənayedə səviyyələri eyni
olan ölkələrin çoxunda məmulatların pul qarşılığı əməyin pul qarşılığı
nisbətində olur. Sənətkarlıq və sənaye məmulatı düzəldilməsi Çin ilə
Hindistanda aşağı olsa da Avropanın hər hansı bir yeri ilə müqayisədə çox
aşağı da deyildir. Ona görə də, çoxu sənaye məmulatına pul ilə ekvivalent
şəklində verilən qiymət bu böyük imperiyalarda təbii olaraq Avropanın
hər hansı bir yerindəkindən çox aşağı olacaqdır. Üstəlik, Avropanın çox
məmulatlarının əsl nominal qiymətini də artıracaqdır. İlkin zəruri malları,
tamamlanmış məmulatı bazara gətirmək, əlavə əməyə, nəticə etibarilə də,
əlavə pula başa gəlir. Çin ilə Hindistanda iç su yollarındakı gediş-gəliş
müxtəlif və hər tərəfə yayılmış olduğu üçün, bu məqsədlə nəzərdə tutulan
əməyin çoxunda da pul qənaət edilir. Beləliklə, bu ölkələrin çoxunda
sənaye məmulatının həm əsl, həm də nominal qiyməti aşağı düşür. Bütün
bunlar səbəbindən qiymətli metallar Avropadan Hindistana gətirilməsi
həmişə əlverişli olan və hazırda da belə olmaqda davam edən mallardandır. Orada bundan daha yaxşı pul gətirən və ya Avropada başa gəldiyi
əməyə və mallara nisbətlə, Hindistanda daha çox əmək və əmtəə ala
biləcək və ya bunları idarə edə biləcək başqa bir əşya yoxdur. Bundan
başqa, ora gümüş aparmaq qızıl aparmaqdan daha karlıdır. Çünki Çində
və Hindistanın bir çox başqa bazarlarında saf gümüş ilə saf qızıl
arasındakı nisbət 10-a 1, uzağı 12-yə 1-dir. Avropada isə bu nisbət 14 və
ya 15-ə 1-dir. Çin ilə Hindistanın digər bazarlarının çoxunda 10 unsiya və ya
uzağı 12 unsiya gümüş, 1 unsiya qızıl satın alır. Avropada isə buna 14-15
unsiya gümüş lazımdır. Buna görə də, Hindistana gedən gəmilərin çoxundakı daşınan yüklər arasında gümüş, adətən ən qiymətli maddələrdən
biridir. Akapulkodan Manilaya səfər edən1 gəmilərində ən dəyərli mal da
gümüşdür. Beləliklə, yeni qitə gümüşünün köhnə qitənin iki ucu arasında
edilən ticarətin əməlli-başlı əsas növlərindən biri olduğu məlum olur.
Dünyanın bir-birindən uzaq bu yerlərinin çoxu bunun sayəsində bir-biri
ilə bağlanıb.

1

İspaniyanın şərqində bir şəhər. Meksikanın Sakit okean sahilində yerləşən şəhər və
liman (tərcümə qeydi).
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Belə şaxələnmiş bir bazarı əmtəə ilə təmin etmək üçün hər il
mədənlərdən gətirilən gümüş miqdarı həm bütün inkişaf etmiş ölkələrə
lazım olan sikkə təminatının davamlı artımını qarşılamağa kifayət etməli,
həm də bu metalın istifadə olunduğu bütün ölkələrdəki davamlı gümüş
aşınmasını və istehlakını qarşılamalıdır.
Qiymətli metalların pul şəklində aşınmaq, əşya şəklində isə həm
aşınmaq, həm də təmizlənmək surətilə davamlı olaraq istifadəsi kifayət
qədər böyük itkidir. Sadəcə, bu istifadəni belə geniş yayılan bu mallardan
bazara çıxarılan illik ehtiyatların da çox böyük olmağını tələb edir. Bu
metalların müəyyən bəzi sənayelərdəki istifadəsi hamısı birlikdə, bəlkə
də, bu tədricən baş verən istehlakdan o qədər çox olmasa belə, daha
nəzərəçarpacaq qədərdir və həm də daha sürətlidir. Ancaq Birmingem
sənayesində hər il qızıl və gümüş suyuna salma və örtük işində istifadə
olunan, yəni artıq bu metallar şəklində istifadə oluna bilməyəcək hala
düşən qızıl və gümüş miqdarının 50 min sterlinq lirəsindən daha çox
olduğu deyilir. Buna nəzərən, dünyanın bütün başqa yerlərində Birmingemdəkilərlə eyni sənayedəki və ya gümüş, yaxud qızıl suyuna salınmış
ipliklərdə, işləmələrdə, qızıl və gümüş bəzək komplektlərində, kitabların,
ev əşyalarının və bənzərlərinin qızıl və gümüş suyuna salınlanmasında
istifadə olunan illik istehlakın nə qədər çox olduğu barədə az da olsa
təsəvvür yaratmaq olar. Bu metallar quru və dəniz yolu ilə bir yerdən
digər yerə daşınarkən də hər il onlarin müəyyən miqdarı itirilir. Bir də,
Asiya dövlətlərinin çoxunda geniş yayılmış yer altında xəzinə gizlətmək
adəti, bu haqda məlumat, gizlədənin ölümü ilə gizlədilənin çoxunun itdiyi
üçün daha etibarlı qeydlərə müraciət etmək lazımdır.
Kadis ilə Lissabona (ancaq qeyd olaraq yazılanlar deyil, qaçaqmal
kimi daxil ola biləcək miqdar ehtimalları ilə birlikdə) idxal edilən qızıl və
gümüşün miqdarı ən düzgün hesablamalara görə ildə təxminən 6 milyon
funt sterlinqə çatır.
Cənab Meqqansın açıqlamasına görə İspaniyaya qiymətli metal
idxalının 6 illik ortalaması, yəni (hər ikisi daxil olmaqla) 1748-ci ildən
1753-cü ilə qədər, Portuqaliyada isə 7 illik ortalaması, yəni (hər ikisi daxil
olmaqla) 1747-ci ildən 1753-cü ilə qədər, gümüşdə 1. 101. 107 libra 1 ,
qızılda isə 29. 940 libra qədər idi. Gümüşün bu qədər miqdarı, zərgər
tərəzisi ilə librası 62 şillinq olmaq şərtilə, 3, 413, 431 ingilis lirəsi 10
şillinq edir.

1

Librae mln – 327, 45 q-a bərabər olan qədim latın ağırlıq ölçüsü vahidi (tərcümə qeydi).
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Zərgər tərəzisi ilə librası 44 ½ gineyadan yuxarıdakı qızılın miqdarı
isə 2. 333. 446 ingilis lirəsi 14 şillinq idi. Ikisi birlikdə 5. 746. 878 ingilis
lirəsı 4 şillinq edir. Nəticə etibarilə, qeydlərə yazılan idxal olunan metalın
hesabı da tam alınır. Belə olduğunu bu cənab bizi inandırmağa çalışır.
Qeydlərdə, qızıl ilə gümüşün gətirildiyi müxtəlif yerlər, bunlardan hər
birinin ayrı-ayrı təmin etdiyi metalın miqdarı barədə eninə və uzununa
çox detallı danışılır. Hər metaldan qaçaq mal olaraq gətirildiyi ehtimal
edilən miqdar üçün də pay yeri qoyulur. Bu ağıllı tacirin böyük təcrübəsi
olduğu üçün fikirləri ilə hesablaşmamaq olmaz.
“Avropalıların iki Hindistanda yerləşmələrinin fəlsəfi və siyasi
tarixi” adlı kitabın, gözəl nitq sahibi, bəzi yaxşı bilikləri olan yazıçısına
əsasən (ikisi də daxil olmaqla) 1754-cü ildən 1764-cü ilə qədər davam
edən 11 illik ortalama bir müddət götürülırsə, İspaniyaya edilən illik idxal
(10 reallıq) 13. 984. 185 ¾ piastrdır 1 . Bununla yanaşı, qaçaqmal kimi
daxil ola biləcəkləri üçün illik bütün idxalın 17 mln piastr qədər olduğu
təxmin edilir. Bu isə piastrı 4 şillinq 6 pennidən olmaq şərtilə 3. 825. 000
ingilis lirəsi edir. Yazıçı qeydlərinə əsasən qızıl ilə gümüşün gətirildiyi
ayrı-ayrı yerlərin, hər birinin hər metaldan təmin etdiyi müəyyən
miqdarın detallarını verir. Braziliyadan Lissabona hər il idxal edilən qızıl
miqdarına qanunla müəyyən edilmiş standartdaki metalın 1/5-i, deyəsən
Portuqaliya kralına ödənilən vergi məbləğinə nəzərən qiymətləndirərsək, bunu
2 milyon ingilis lirəsi qədər edən 18 milyon krusado2 və ya 45 milyon fransız
lirəsi hesab edə biləcəyimizi bildirir. Bununla yanaşı, qaçaqmal olaraq
gətirdildiyi üçün bu miqdara sinəmizi gərə-gərə 1/8, yəni 250, 000 sterlinq
daha əlavə edə biləcəyimizi deyir. Beləliklə, ümumi cəm 2. 250. 000 edir. Ona
görə də, bu hesaba görə qiymətli metalların İspaniya ilə Portuqaliyaya illik
idxalının cəmi hamısı birlikdə 6. 075. 000 sterlinq edir.
Əlyazması da daxil olmaqla, düzgün olduğuna inanılacaq sənədlərə
əsaslanan bir çox digər hesablamalar bu illik idxal cəmini bəzən daha az,
bəzən daha çox olmaq şərtilə təxminən 6 milyon sterlinq qədərdir.
Əslində qiymətli metalların Kadis ilə Lissabona edilən illik idxalı
Amerika mədənlərinin illik məhsullarının hamısına bərabər deyildir. Bu
1

Piastr – metal pul vahidi (tərcümə qeydi).
* - Crusado – 70 sent dəyərində köhnə portuqal pul vahidi.
* - Bu açıqlama, ikinci dəfə çap olunmayan kitabın dərc olunmasından 3 il sonrasına,
yəni, 1756-cı ilə qədər çap olunmamışdı. Buna görə də, bu açıqlamanı kitabın ancaq bir
neçə nüsxəsində tapmaq mümkündür. Açıqlama, kitabdakı bir çox səhvləri düzəldir.
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məhsulların bir qismi hər il Akapulkodan gəmiləri ilə Manilaya
göndərilir, bir qismi isə ispan müstəmləkələrinin digər Avropa xalalarının
müstəmləkələri ilə edilən qaçaqmalçılıq ticarətində istifadə olunur, digər
bir qismi isə, əlbəttə ki, ölkə daxilində qalır.
Buna əlavə olaraq, Amerika mədənləri heç də dünyanın yeganə qızıl
və gümüş mədənləri deyildir. Amma onlar dünyadakı mədənlərin ən
bərəkətlisidir. Bilinən bütün digər mədənlərin bolluğunın onların yanında
kölgədə qaldığı bir faktdır. Onların məhsullarının bir çoxunun Kadis ilə
Lissabona idxal edildiyi də qəbul olunur.
Amma ildə 50 min libra olmaq şərtilə ancaq Birmingemin istehlakı
ildə 6 milyon nisbətində olan bu illik idxalın 1/120 qədəri edir. Bu
səbəblə, qızıl ilə gümüşün illik bütün istehlakı dünyada bu metalların
istifadə olunduğu ayrı-ayrı ölkələrdə, bəlkə, təxminən, illik məhsulun
hamısına bərabərdir. Artıq qalanı bütün varlanan ölkələrin artan tələbini
gücbəla ilə qarşılamağa çatandan daha artıq ola bilməz.
Artıq qalan miqdar tələbi qarşılamağa elə əlverişsiz ola bilər ki,
hətta Avropa bazarında bu metalların qiymətini artıra da bilər.
Hər il mədənlərdən bazara gətirilən mis və dəmirin miqdarı, qızıl və
gümüşdən ölçülə bilinməyəcək qədər çoxdur. Lakin bu səbəbdən bu qaba
metalların tələbdən daha çox olması və ya gedərək ucuzlaşması ehtimalı
ola biləcəyini zənn etmirik. Qiymətli metallar niyə belə hala gəlsin ki?
Əslində isə qaba metallar daha sərt olmaqla yanaşı daha çətin işlərdə
istifadə olunur. Çox dəyərli olmadıqları üçün də onların qorunmağı üçün
o qədər qaba sərf edilmir. Bununla yanaşı, qiymətli metallar digərlərindən
daha əbədi deyil. Onlar da müxtəlif yollarla itir, israf edilir, ya da istifadə
olunur.
Bütün metalların qiyməti yavaş, dərəcə-dərəcə dəyişikliklərlə üzüzə gəlməkə yanaşı, ildən-ilə torpaqdan çıxan hər hansı digər xammalın
qiyməti ilə müqayisədə az dəyişir. Qiymətli metalların qiyməti isə ani
dəyişikliklərə, digər qaba metallar belə daha az məruz qalır. Metalların
dözümlülüyü, qiymətdəki bu fövqəladə stabilliyin əsasıdır. Keçən il
bazara gətirilən ərzaq məhsullarının tamamı və ya demək olar ki, hamısı
bu il başa çatmadan daha əvvəl istehlak olunacaq. Amma mədəndən 2-3
yüz il əvvəl gətirilən dəmirin bir qismi, torpaqdan 2-3 min əvvəl çıxarılan
qızılın bir parçası, bəlkə, hələ də istifadə olunur. Müxtəlif illərdə dünya
istehlakını qarşılayacaq müxtəlif növdə ərzaq məhsullarının miqdarı,
təxminən həmişə bu başqa-başqa illərin məhsulu nisbətindədir. Amma iki
müxtəlif ildə istifadə oluna biləcək dəmirin cürbəcür miqdarları
arasındakı nisbətə, bu iki ildə çıxarılan dəmir mədənləri məhsullarındakı
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keçici bir fərqin çox az təsiri olur. Qızıl miqdarları arasındakı nisbətə isə
belə bir fərq daha da az təsir edir. Ona görə də, metal mədənlərindən
çoxunun məhsulları ildən-ilə əkin tarlalarının çoxunun məhsulundan,
bəlkə də, daha çox dəyişir, amma bu dəyişmələrin bu növ əmtəələrin
qiymətinə təsiri digərlərinə təsiri ilə eyni deyildir.

Qızıl ilə gümüĢün dəyərləri
arasindaki nisbətdə dəyiĢmələr
Amerika mədənlərinin kəşfindən əvvəl xalis qızılın xalis gümüşə
görə dəyəri Avropanın başqa-başqa sikkəxanalarında 1/10 ilə 1/12
arasında nizamlanırdı. Yəni, bir unsiya xalis qızılın 10-12 unsiya xalis
gümüş etdiyi güman edilirdi. Keçən əsrin ortalarında bu dəyər 1/14 ilə
1/15 nisbəti arasında nizamlanmağa başladı. Yəni bir unsiya xalis qızıl
14-15 unsiya arası xalis gümüş dəyərində hesab edilməyə başladı. Qızılın
nominal dəyəri cəhətdən və ya onun əvəzində verilən gümüşün miqdarı
nöqteyi-nəzərindən artdı. Hər iki metal da əsl dəyəri və ya ala biləcəkləri
əmək miqdarı cəhətdən aşağı düşdü. Amma gümüşün dəyəri qızıldan
daha çox azaldı. Amerikanın istər qızıl, istər gümüş mədənləri o
vaxtlaradək bilinən bütün mədənləri məhsuldarlıq cəhətdən geridə
qoymaqla yanaşı, görünür ki, gümüş mədənlərinin məhsuldarlığı qızıl
mədənlərinkinə nisbətdə daha çox olub.
Hər il Avropadan Hindistana daşınan çox miqdarda gümüş bəzi ingilis yaşayış yerlərində bu metalın dəyərini qızıla nisbətən tədricən aşağı
salmışdır. Kalkutta sikkəxanasında bir unsiya xalis qızılın Avropadakı
kimi 15 unsiya xalis gümüş dəyərində olduğu qəbul edilməkdədir. Benqal
bazarındakı dəyərinə görə sikkəxanada buna, bəlkə, daha çox qiymət
qoyulur. Çində qızılın gümüşə olan nisbəti 1/10 və ya 1/12 olmaqda davam etməkdədir. Yaponiyada isə bu nisbətin 1/8 olduğu deyilir.
Cənab Meqqansın hesablamalarına görə, Avropaya hər il idxal
edilən qızıl və gümüşün miqdarı arasındakı nisbət təxminən 1/22
qədərdir. Yəni 1 unsiya qızıla 22 unsiyadan bir az daha çox gümüş idxal
edilir. Bu şəxsin düşüncəsinə əsasən hər il Şərqi Hind ölkələrinə
göndərilən çox miqdarda gümüş, bu metalların Avropada qalan
miqdarlarını 1/14 və ya 1/15, yəni dəyərləri arasındakı nisbətə qədər aşağı
salır. Onun bunların dəyərləri arasındakı nisbətin miqdarı arasındakı
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nisbət ilə mütləq eyni olmağının lazımlı olduğunu, nəticə etibarilə, bu
artıq gümüş ixracı olmasa, nisbətin 1\22 olacağını güman etdiyi aydındır.
Amma iki əmtəənin dəyəri arasında olan nisbət mütləq bunlardan
bir çox bazarda mövcud olan miqdarları arasındakı nisbəti ilə eyni olmur.
On gineya təxmini qiyməti olan bir iribuynuzlu qaramalın qiyməti, 3 şillinq 6 peni hesab edilən bir quzunun qiymətinin 60 qədəridir. Amma buna
nəzərən bazarda bir iribuynuzlu qaramal olan yerdə 60 quzu olduğu
nəticəsinə gəlmək düzgün olmaz. Odur ki, bir unsiya qızıl ən çoxu 14-15
unsiya gümüş aldığı üçün bazarda ən çoxu 1 unsiya qızıl olan yerdə,
sadəcə 14-15 unsiya gümüş olacağı nəticəsinə gəlmək də mənasızdır.
Çox vaxt bazarda mövcud olan gümüş miqdarının qızıl miqdarına
olan nisbəti, ehtimal olaraq filan miqdar qızılın dəyərinin o miqdar gümüş
dəyərinə olan nisbətindən çoxdur. Ucuz bir əmtəənin bazara gətirilən
bütün miqdarı, çoxu həm bahalı bir malın bütün miqdarından daha
çoxdur, həm də ondan daha çox dəyərə malikdir. Hər il bazara gətirilən
çörəyin bütün miqdarı, qəssab ətinin miqdarının hamısından daha çox
olmaqla bərabər, dəyər cəhətdən də ondan çoxdur. Qəssab ətinin bütün
miqdarı ev quşlarının bütün miqdarından, ev quşlarının cəmi miqdarı
vəhşi quşların cəmi miqdarından daha çoxdur. Ucuz əmtəə alıcıları bahalı
mal alıcılarından daha çox olduğu üçün, ucuz əmtəə, istər miqdar, istərsə
də satılan cəmi dəyər cəhətdən daha çoxdur. Ona görə də, bahalı malın
cəmi miqdarının ucuz malın cəmi miqdarına olan nisbəti, bahalı malın
filan miqdarının dəyərinin ucuz malın bir o qədərinin dəyərinə
nisbətindən daha çox olmalıdır. Qiymətli metalları bir-biri ilə müqayisə
etdiyimizdə gümüş ucuz, qızıl isə bahalı bir əmtəədir. Bu səbəbdən,
bazarda təbii olaraq hər zaman qızıldan, həm miqdar, həm də dəyər
cəhətdən çox gümüş olmalıdır. Onların hər ikisindən az miqdarına sahib
olan bir şəxs bunları gümüş və qızıldan hazırlanan süfrə ləvazimatları
(qaşıq, çənqəl, bıçaq) ilə müqayisə etsin.
Birincinin, güman ki, istər miqdar, istərsə də dəyər cəhətdən ikincidən daha çox olduğunu görəcək. Bundan başqa, heç qızıl əşyası
olmayan bir çox insanlarda kifayət qədər gümüş dəstlər vardır. Onlarda da
qızıl, adətən saat qutuları, şamdanlar və buna oxşar bir sıra göz oxşayan
əşyalarla kifayətlənir. Bunların cəmi dəyərinin çox pul etdiyi deyilə
bilməz. Düzdür, ingilis sikkəsində qızılın dəyəri daha yüksək olsa da, hər
ölkədə vəziyyət belə deyildir. Bəzi ölkələrin sikkəsində iki metalın dəyəri
təxminən bir-birinə bərabərdir. Ingiltərə ilə birləşəndən əvvəl şotland
sikkəsində sikkəxana qeydlərinə əsasən, qızıl bir qədər daha bahalı olsa da,
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gümüşü kölgədə qoymurdu. 1 Bir çox ölkələrin sikkəsində gümüş daha
dəyərlidir. Fransada böyük miqdarlar çox vaxt bu metalla ödənilir. Orada
cibinizdə daşıya biləcəyinizdən artıq qızıl almaq çətindir. Belə halda
gümüş əşyaların dəyər cəhətdən bütün ölkələrdə qızıl əşyalarından daha
üstün olması, qızıl sikkənin gümüşə ancaq bəzi ölkələrdə üstün
olduğunun kifayət qədər əvəzini ödəyir.
Bir sözlə, gümüş həmişə qızıldan daha çox ucuz olub, bəlkə həmişə
də belə olmağa davam edəcəkdir. Amma bir tərəfdən də, ispan bazarının
indiki vəziyyətində qızılın gümüşdən, bəlkə də, azca ucuz olduğunu da
deyə bilərik. Bir əmtəəyə ancaq alışılan qiymətinin xalis çoxluğuna və ya
azlığına görə deyil, çox miqdarda gətirildiyi bir bazarda ən aşağı gətirilmə
qiymətinin az və ya çox üstündə olmağına görə bahalı və ya ucuz adlana
bilər. Bu, ən aşağı qiymət, malın ora gətirilməsi üçün istifadə olunacaq
əmək ehtiyatını mülayim bir karla təzədən yerinə qoymaya ancaq kifayət
edəcək qiymətdir. Bu, torpaq sahibinə heç nə verməyən, formalaşdığı
elementlərdən hər hansı biri renta gəliri ola bilməyən, sırf ödəmə və kara
çevrilən bir qiymətdir. Amma İspaniya bazarının indiki vəziyyətində qızıl
bu ən aşağı qiymətə gümüşdən, əlbəttə ki, bir az daha yaxındır. İspan
kralının qızıl vergisi qanunla müəyyən olunan ölçüdəki metalın ancaq
1/20-i, yəni 5%-dir.
Gümüş üçün vergi bu miqdarın 1/10, yəni 10%-i edir. Daha əvvəl
qeyd olunduğu kimi, İspan Amerikasındakı bir çox qızıl və gümüş
mədənlərinin renta gəliri bu vergilərdən təşkil olunur. Qızıl vergisi gümüş
vergisi qədər çox ödənilmir. Buna əlavə olaraq, qızıl mədəni idarəedənləri
o qədər varlanmadıqları üçün gəlirləri, adətən gümüş mədəni idarəedənlərin gəlirlərindən daha mülayim olur. Nəticə etibarilə, daha az renta
gəliri daha az mənfəət gətirdiyi üçün, ispan bazarındakı ispan qızılının
qiyməti oraya çatdırıla bilən ən aşağı qiymətə, ispan gümüşünün qiymətindən daha yaxın olmalıdır. Bütün xərclər də əlavə edilsə, metalın
miqdarının ispan bazarında digərinin miqdarı qədər əlverişli satıla bilməyəcəyi meydana çıxır. Əslində, portuqal kralının Braziliya qızılına qoyduğu vergi ispan kralının Meksika və Peru gümüşünə qoyduğu vergi ilə
eynidir. Və ya qanunla müəyyən olunmuş ölçüdəki metalın 1/5 qədərdir.
Ona görə də, amerikan qızılının bütün miqdarı ilə Avropa ümumi baza-

1

Andersonun “Diplomata & c. Scotiae” adlı əsərinə Ruddimanın yazdığı müqəddiməyə
baxın.
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rına çatdırla biləcəyi ən aşağı qiymətə, amerikan gümüşünün hamısından
daha yaxın şəkildə çatdırılıb çatdırılmadığı aydın olmaya bilər.
Almazlarla digər qiymətli daşların qiyməti, bazara verilə biləcək ən
aşağı qiymətə, bəlkə də, qızılın qiymətindən belə daha yaxın ola bilər.
Gümüşün vergisi kimi həm ən uyğun vergi miqdarı göstəricilərindən
biri, yəni sırf lovğalıq nümayişindən yaranan bir lüzumsuz maddəyə
qoyulan, həm də çox vacib bir gəlir gətirən bir verginin bir qismindən
ödənilməsi mümkün olduğu müddətdə əl çəkilməsi mümkün deyil. Amma
1736-cı ildə 1/5-dən 1/10-ə qədər aşağı salınmasını lazımlı edən eyni
ödəmə imkansızlığı bu verginin müəyyən bir vaxt sonra daha da aşağı
salınmasını lazımlı edə bilər. Həmçinin, bu, qızıla qoyulan verginin 1/20ə qədər azaldılmağını lazımlı etmişdir. Bütün digər mədənlər kimi ispan
Amerikasındakı gümüş mədənlərinində də daha dərin yerlərdə işləmək
lazım olduğu üçün, suyun boşaldılıb bu dərinliklərə təmiz hava təmin
olunması üçün çəkilən xərcin çoxalması, bilavasitə idarəetmənin get-gedə
daha bahalandığını, bu mədənlərin vəziyyətini nəzərdən keçirmiş hamının
gəldiyi nəticədir.
Gümüş qıtlığının artmağı mənasına gələn bu səbəblər (çünki
müəyyən miqdarının toplanması çətinləşib bahalaşarsa, bir malın qıtlaşdığı nəticəsinə gəlmək olar), zamanla aşağıdakı üç hadisədən biri və ya
digəri yaratmalıdır. Birincisi, xərcin artması (ya) metalın qiymətində o
nisbətdə bir artım ilə nəticələnməlidir; ikincisi (ya) gümüşə qoyulan
verginin o nisbətdə azalması ilə zərərin əvəzi ödənilməlidir; üçüncüsü,
(ya da) bu çarələrin bir az biri, bir az da digəri ilə tarazlıq təmin
olunmalıdır. Üçüncü hadisənin meydana gəlməsi ən yüksək ehtimal
olunur. Qızıla qoyulan verginin çox azalmasının əksinə gümüşə nisbətlə
qızılın qiyməti necə artdısa, gümüşə qoyulan vergidə də eyni bir azalmaya
baxmayaraq, gümüşün qiyməti də əməyə və əmtəələrə nisbətlə arta bilər.
Həmçinin, vergidə bu kimi bir-birinin ardınca baş verən azalmalar
Avropa bazarında gümüşün dəyərinin artmağının tam olaraq qarşısını
almasa belə, əlbəttə, azdan-çoxdan bunu gecikdirəcəkdir. Belə azalmaların nəticəsi kimi daha əvvəl köhnə vergini ödəyə bilmədikləri üçün
istismar olunmayan bir çox mədən artıq işlək vəziyyətə salınacaqdır. Hər
il bazara gətirilən gümüşün miqdarı həmişə bir qədər çoxdur, yəni filan
miqdar gümüşün dəyəri təbii olaraq ola biləcəyi ilə müqayisədə bir az
aşağı olmalıdır. 1736-cı ildəki vergi azalması səbəbiylə Avropa bazarında
gümüşün dəyəri bugün, o azalmadan əvvəl olduğu üçün, daha aşağı
deyilsə belə, ispan dövləti köhnə vergini almağa davam etdiyi təqdirdə
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baş verə biləcəklər baş verənlə müqayisədə heç olmasa ehtimal kimi 10%
daha azdır.
Vergi azalmasının əksinə gümüş dəyərinin bu əsr ərzində Avropa
bazarında bir az artdığına, yuxarıda irəli sürülən hadisələr və iddialar
məni inanmağa və ya daha doğrusu, belə olduğu şübhəsinə və təəssüratına
doğru istiqamətləndirir.
Çünki bu mövzu ətrafında məndə yaranacaq ən gözəl fikir, bəlkə,
heç də inanılası belə deyil. Əslində, artım olduğunu belə fərz etsək, bu
indiyə kimi o qədər kiçik olmuşdur ki, bütün deyilənlərdən sonra həm bu
hadisənin doğurdan baş verib-vermədiyi, həm də əksinin olub-olmayacağı, ya da Avropa bazarında gümüş dəyərinin hələ də azalmaqda
davam edib-etməyəcəyi bəlkə bir çoxlarına şübhəli gələ bilər.
Bununla birgə o da qeyd edilməlidir ki, illik qızıl və gümüş ixracının miqdarı nə qədər fərz edilirsə-edilsin, bu metalların illik istehsalının
miqdarının illin ixracı qədər olacağı bir müddət olmalıdır. Bunların
miqdarı artdıqca, istehlakları da artmalı və ya daha doğrusu, daha böyük
nisbətdə artmalıdır. Miqdarı artdıqca, dəyəri azalır. Daha çox istifadə
olunduqda, artıq əvvəlki qədər əl üstündə tutulmaz. Buna görə də, onların
istehlakı miqdarlarından daha böyük nisbətdə artır. İdxalı uzununa
artmamaq şərtilə bir müddət sonra bu metalların illik istehsalı, beləliklə,
illik idxalları ilə eyni olmalıdır. İndiki vaxtlarda vəziyyətin belə olmadığı
fərz edilməkdədir.
İllik istehlak illik idxala bərabər olduqda, illik metal idxalı yavaşyavaş azalarsa, istehlak bir müddətliyinə idxaldan çox ola bilər. Bu
metalların miqdarı get-gedə, yavaş-yavaş azala, dəyərləri isə yavaş-yavaş
arta bilər. Sonda, illik idxal yenidən yavaşıdıqda illik istehlak az-az,
yüngülcə özünü bu illik idxalın təmin edə biləcəyi miqdara uyğunlaşır.

GümüĢün dəyərinin hələ də azalmaqda olduğu
Ģübhələrinin səbəbləri
Avropada sərvət artdıqca qiymətli metalların miqdarı təbii olaraq artır,
miqdarı artdıqca da dəyərin azalması fikiri, bəlkə də, bir çoxlarını bunların
dəyərinin Avropa bazarında hələ də azalmağa davam etdiyi ehtimalına istiqamətləndirə bilər. Torpaqdan çıxan xammalların çoxunun, hələ də tədricən
artan qiyməti də o kəslərin bu fikrini tamamilə dəstəkləyə bilər.

204

Adam Smit

Bir ölkədə sərvətin artması ilə yaranan qiymətli metal miqdarındakı
artımın, onların dəyərini azaltmağa səbəb olmadığını daha əvvəl göstərməyə
çalışmışdım. Qızıl ilə gümüş, hər növdən göz qamaşdırıcı əşyalarla cürbəcür
xırdavatlar hansı səbəblə gedirsə, o səbəblə də təbii olaraq varlı ölkələrə
doğru gedir. Bu, kasıb ölkələrdəkindən daha ucuz olduğu üçün deyil, bahalı
olduğu üçün və ya onlara orada daha yaxşı qiymət verildiyi üçün baş verir.
Bu metalları oraya cəzb edən qiymətin daha yuxarı olmağıdır. Bu yuxarı
qiymət yox olan kimi, istər-istəməz metallar artır, oralara istiqamətlənmir.
Ərzaq məhsullarını və sırf insan əməyi ilə yetişdirilən başqa növ bitkiləri bir tərəfə qoysaq, bütün digər növ emal edilməmiş məhsulların,
davarın, ev quşlarının, hər növ ev heyvanlarının, torpaqdakı faydalı süxurlar, mədənlər və bənzərlərinin təbii olaraq bahalaşdığını əvvəldə
göstərməyə çalışmışam. Ona görə də, belə malllar əvvəlkindən çox
gümüşlə dəyişdirilməklə bərabər, buradan gümüşün doğurdan da ucuzlaşdığı və ya əvvəlkindən daha az əmək aldığı nəticəsinə gəlinməməlidir.
Bu, belə malların doğurdan da bahalaşması və ya əvvəlkindən daha çox
əmək məsarifi deməkdir. Mədəni səviyyənin yüksəlməsi ilə ancaq
bunların nominal qiyməti deyil, əsl qiyməti də artır. Nominal qiymətin
artımı gümüş dəyərindəki bir azalmanın deyil, bunların əsl qiymətindəki
artımın nəticəsidir.

Mədəni səviyyənin inkiĢafinin üç növdə emal
edilməmiĢ məhsullara etdiyi müxtəlif təsirlər
Emal edilməmiş məhsulun ayrı-ayrı növlərini üç qrupa ayırmaq
olar. Birinci qrup, yaranmasında insan əməyinin, demək olar ki, heç bir
rolu olmayan şeylər daxildir. İkinci qrupa əməyin tələb nisbətində artıra
biləcəyi şeylər mövcuddur. Üçüncü qrupa, onların cəmiyyətinin dəyişməsində insan əməyinin təsirinin ya məhdud, ya da qeyri-müəyyən olduğu
şeylər daxildir. Sərvət və mədəniyyətin inkişafı ilə birinci qrupdakılar
qiymətsizdir, ala bildiyi qədər arta bilər, dəqiq bir çərçivə ilə məhdudlaşdırılmır. İkinci qrupdakıların qiyməti çox arta bilməklə yanaşı, onların
uzun müddətə müəyyən həddən o tərəfə keçməmək kimi bir məhdudiyyəti
vardır. Üçüncü qrupda qiymətin təbii meyli, mədəniyyət inkişaf etdikcə
artmaqla yanaşı, eyni inkişaf səviyyəsi daxilində bəzi vaxtlar azaldığı,
bəzən eyni şəkildə davam etdiyi müşahidə olunur.
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Birinci növ
Mədəniyyətin inkişafı ilə qiyməti artan birinci növ emal edilməmiş
məhsul, yaranmasında insan əməyi təsiri olmayan məhsullardır. Bu,
təbiətin ancaq müəyyən miqdarda yetişdirdiyi, tez xarab ola bildiyi üçün
bir çox illərin məhsulunu toplamağın imkansız olduğu şeylərdən ibarətdir.
Tapılmayan, tayı-bərabəri olmayan quş və balıqların çoxu, bir çox ov
heyvanları, vəhşi quşların, demək olar ki, hamısı, üstəlik köçəri quşlar və
daha başqaları bu növə aiddir. Sərvət və onunla bəzək əşyalarının
çoxalması bunlara olan tələbi də artırır. İnsan nə qədər çalışsa da bazara
çıxarılan artıra bilmir. Ona görə də, belə malların miqdarı eyni və ya
təxminən eyni qalarkən, alışı üçün rəqabət artdıqda qiymətləri
gözlənilməz bir şəkildə artır, sabit bir qiymətdə qalmır. Meşə cüllütü,
dənəsi 20 gineyaya satılsa da rəğbət görsə, insan istədiyi qədər çalışıb səy
göstərsə də, bazara gətirəcəyi meşə cüllütünün miqdarını artırıb hazırki
miqdardan çox edə bilməz. Ən əzəmətli vaxtlarda romalıların nadir quşlar
və balıqlara həddən çox pul vermələrinin səbəbi bu cür açıqlana bilər.
Bu qiymətlər, gümüşün o vaxtlardakı aşağı dəyərindən deyil, insan
əməyinin arzuladığı kimi istehsal edə bilmədiyi bu kimi nadir, qəribə
şeylərin baha qiymətindən irəli gəlirdi. Gümüşün əsl dəyəri, Romada
imperiyanın çökməsindən əvvəl və sonra bir müddət ərzində indi
Avropanın bir çox yerində olduğundan daha yüksək idi. Təxminən 6 ingilis pennisi edən 3 sestersiya 1 İmperiyanın Siciliyadakı onuncu hissə
vergisi2 buğdanın ¼ buşelli və ya 1 batmanı3 üçün verilən miqdar qədərdir. Bununla birgə, buğdanın bu səviyyəyə görə öhdəçiliyi, siciliyalı
kəndlilərə yüklənmiş bir vergi sayıldığı üçün bu qiymət, bəlkə, orta bazar
qiymətindən aşağı idi. Bunun üçün romalılar onuncu hissə vergisi
miqdarından çox buğda tələb etdikdə, batman başına 4 sestersiya və ya 8
ingilis pennisi verməli idilər. Bu, bəlkə də, o vaxtların mülayim,
ağlabatan, yəni olan və ya ortalama müqavilə qiyməti sayılırdı və
təxminən ¼ kantar başına 21 şillinq edirdi. Son qıtlıq illərindən əvvəl
qiymət ¼ kantar başına 28 şillinq idi. Bu, ingilis buğdasının həmişəki
müqavilə qiyməti olub, bu buğda keyfiyyət cəhətdən Siciliyadakından
aşağıdır və ümumiyyətlə də, Avropa bazarında daha aşağı qiymətə satılır.
Ona görə də, bu keçmiş vaxtlarda gümüşün dəyəri indiki dəyərinə görə
əksinə 3/4 nisbətində olmalıdır. Yəni, 3 unsiya gümüş o vaxtlar indi 4
1

Sestersiya – “sestertius” qədim Romada xırda pul vahidi.
Məhsulun 1/10 nisbətində vergi.
3
7, 544 kg.
2
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unsiya gümüşün satın ala bildiyi qədər əmək və mal satın ala bilirdi. Buna
görə də, Seiusun 1 İmperatriçə Aqrippinaya hədiyyə olaraq indiki pulla
təxminən 50 lirə edən 6 min sertertusa aldığı bir ağ bülbül, Asimius
Celerin2 də bugünkü pulla 66 lirə 13 şillinq 4 penni edən 8 min sertertusa
bir qırmızı barabulka balığı aldığını Plininin yazılarında oxuduqda, bu
qiymətlər əslində olduğundan 1\3 dəfə az kimi görünür.
Asinius Celer isə qırmızı barabulka balığı üçün 88 lirə 17 şillinq 9
tam 1\3 penninin satın ala biləcəyi qədər əmək və qida maddəsi əvəzində
arzuladığını edə bilmək imkanını əldən buraxırdı. Bu yüksək qiymətlərin
ifratı gümüş bolluğundan deyil, romalıların əllərinin altında olan və
ehtiyacları üçün lazımlı olandan çox olan əmək və qida maddəsinin
bolluğundan irəli gəlirdi. Əllərində olan gümüş miqdarı, eyni miqdar
əmək və qida məhsulunun əldə etməyin indiki vaxtlarda önlara təmin edə
biləcəyi gümüş miqdarından daha çox azdır.

Ġkinci növ
Mədəniyyətin inkişafı ilə qiyməti artan ikinci növ emal edilməmiş
məhsul, insan əməyinin tələbi nisbətində istehsal edə biləcəyi məhsuldur.
Mədəniyyətin inkişafı ilə uzun bir müddət ərzində miqdarları durmadan
azalarkən, digər tərəfdən bunlara olan tələb davamlı artmaqdadır. Ona
görə də, bunların əsl qiyməti, yəni satın alacaqları və idarə edə biləcəkləri
əsl əmək miqdarı tədricən artır. Axırda bu qiymət, elə qalxır ki, onları insan əməyinin ən bərəkətli, ən yaxşı becərilmiş torpaqdan yetişdirə biləcəyi hər hansı başqa bir məhsul qədər karlı hala gətirir. Dəyərləri bu qədər
artdıqda isə artıq bundan yuxarı arta bilməz. Artarsa da, onların miqdarını
artırmaq üçün çox keçmədən daha çox torpaq və əmək istifadə olunur.
Məsələn, heyvaların qiyməti, onlara yem yetişdirmək üçün torpağı
becərmək qədər karlı olacağı bir nisbətə qədər artdıqdan sonra daha çox
arta bilməz. Artarsa da, çox keçmədən əkin torpağı otlağa çevrilir. Əkibbiçmənin artması, sahibsiz otlaq miqdarını azaldaraq ölkənin əmək və ya
torpaq becərmək olmadan, təbii olaraq yetişdirdiyi qəssab ətinin miqdarını azaldır. Onunla dəyişdirmək üçün əlində ərzaq məhsulları və ya
eynimənalı ərzaq məhsulu ekvivalenti olan şəxslərin sayını artıraraq tələbi
azaldır. Ona görə, qəssab ətinin qiymətinin, bilavasitə də heyvanın
1
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qiymətinin ən bərəkətli, ən yaxşı becərilən topraqları bu heyvanlara yem
yetişdirmək məqsədilə istifadə etmək, əkin yetişdirmək üçün istifadə
etmək qədər karlı olana qədər tədricən artmağı lazımdır. Amma
mədəniyyətin inkişafında əkib-becərmənin heyvanın qiymətini bu qədər
artıracaq qədər genişlənib yayılması, deyəsən həmişə gecikir. Bu yüksəkliyə çatanadək ölkədə bir irəliləyiş varsa, heyvanın qiyməti davamlı
olaraq artmalıdır. Avropada heyvanların qiymətinin hələ bu yüksəkliyə
çatmadığı yerlər, bəlkə də, vardır. Şotlandiya İngiltərə ilə birləşənə qədər
heyvanların qiyməti Şotlandiyanın heç bir yerində bu qədər artmamışdı.
Şotland heyvanları daima yerli bazar daxilində qalsa, başqa işlərdə
istifadə oluna biləcək torpağa nisbətlə heyvan bəsləməyə yararlı torpaqların çox olduğu bir ölkədə heyvanların qiymətinin, onları bəsləmək üçün
torpaq becərməyi karlı edəcək qədər artması, bəlkə qeyri-mümkün
görünür. Daha əvvəl müşahidə olunduğu kimi, İlgiltərədə heyvanların
qiymətinin London ətrafında keçən əsrin əvvəllərində bu yüksəkliyə
çatdığı görünür. Amma uzaqda yerləşən qraflıqların çoxunda qiymətin bu
səviyyəyə çatması, daha sonra baş vermişdir. Bunlardan bəzilərində isə
ehtimal olaraq, hələ heç bu səviyyəyə çatmamışdır. Bununla birgə, emal
edilməmiş məhsulun bu ikinci növünü təşkil edən müxtəlif cür maddələr
arasında heyvan, mədəniyyətin yayılması ilə qiyməti bu qədər artan, bəlkə
də, birincisidir.
Əslində, heyvanların qiyməti bu yüksəkliyə çatanadək ən yaxşı
şəkildə əkilib-biçilmək üçün əlverişli torpaqların çoxunun başdan-başa
becərilə bilməsi imkansızdır. Şəhərə gətirilməyinə uzaqda olan bütün
fermalarda, yəni böyük ölkələrdəki fermaların çoxunda, yaxşı becərilən
torpağın miqdarı fermanın özünün təmin etdiyi gübrə nisbətində olmalıdır. Bu isə, yenə də orada qidalanan heyvan ehtiyyatı nisbətindədir.
Torpaq ya üstündə heyvanları otarmaqla, ya da heyvanları tövlədə
bəsləyib ifraz etdiklərini çölə daşımaqla gübrələnir. Amma heyvanların
qiyməti becərilmiş ərazinin həm renta gəlirini, həm də karını ödəməyə
kifayət etmədikdə, orada heyvan otarmaq fermerə təsir etmədiyi kimi,
onları tövlədə bəsləmək də heç cür təsir edə bilməz. Tövlədə heyvan
becərilmiş, əkilib-biçilmiş torpağın məhsulu ilə bəslənə bilər. Çünki boş,
becərilməyən ərazidəki az və səpələnmiş məhsulu yığmaq çox əmək tələb
edir və çox baha başa gəlir. Ona görə də, heyvanın qiyməti qulluq
edilmiş, əkilib biçilmiş torpaqda yetişən məhsulun dəyərini ödəməyə,
orada onu otlamağa qoyarkən kifayət etməzsə, əlavə olaraq yüklü
miqdarda əməklə yığılıb tövləyə, gətirilməsi lazım olduqda, bu qiymət o
məhsulun kəmiyyətini ödəməyə çatmaz. Buna görə də, belə hallarda
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ancaq kotanı sürmək üçün lazım olan qədər heyvan tövlədə qazanclı
şəkildə bəslənə bilir. Amma bu heyvanların, şumlayacaqları torpaqların
hamısını davamlı olaraq yaxşı vəziyyətdə saxlamağa bəs edəcək qədər
gübrə verməyə gücləri çatmaz. Onların gübrəsi fermanın hamısına kifayət
etməyəcəyi üçün, təbii olaraq ən faydalı, ən əlverişli şəkildə istifadə edilə
biləcək, yəni ən bərəkətli və ya fermanın həyət-bacasına yaxın olan
torpaqlar üçün ayrılacaqdır. Buna görə də, belə yerlər həmişə yaxşı
vəziyyətdə, əkib-biçməyə əlverişli vəziyyətdə saxlanılır. Geriyə qalan
hissənin çoxu bomboş durur və bu torpaqlarda tək-tək hallarda, kimsəsiz,
arıq heyvanı çətinliklə yaşadan lazımsız otlardan başqa heç nə yetişmir.
Çünki fermanın heyvan ehtiyatı, əslində yetişdirdiyi məhsula nisbətdə daha
çoxdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu qulluqsuz torpağın bir hissəsi,
üstündə 6-7 il belə zəif şəkildə heyvanlar otladıqdan sonra şumlana bilər.
O vaxt, buradan, bəlkə bir-iki bərəkətsiz yulaf məhsulu, ya da seyrək
dənəli başqa əkin əldə oluna bilər. Bundan başqa, bu torpaq tamamilə
qüvvədən düşdüyü üçün yenidən dincə qoylmalı, əvvəlki kimi otlaq
halına salınmalı, eyni tərzdə qüvvədən düşdükdə isə, sıra ilə yenidən
dincini alması üçün bir başqa qismini şumlamaq lazımdır. Beləliklə,
İngiltərə ilə birləşmədən əvvəl Şotlandiyanın bütün düzənliklərindəki
ümumi idarəetmə metodu bu cür idi. Davamlı şəkildə yaxşıca gübrələnib
lazımi vəziyyətdə saxlanılan ərazinin, fermanın hamısının 1/3 və ya ¼-ni
ötdüyünü, hətta bəzən 1/5 və ya 1/6 qədər olduğu heç rastlanan hal
deyildi. Artıq qalan hissəsi gübrə üzü belə görmürdü. Amma bu
torpaqlardan bir qismi, sırası gəldiyində, yenidən əkilib-biçilərək taqətdən
salınırdı. Bu idarəetmə üsulunda Şotlandiya torpağının, yaxşı qulluq
görməyə əlverişli olanının belə yetişdirməyə gücü çatacağı miqdarla
müqayisədə, çox az yetişdirə bildiyi göz qabağındadır. Nə qədər qüsurlu
görünsə də, İngiltərə ilə birləşmədən əvvəl aşağı olan heyvan qiymətinin
bu sistemi, demək olar ki, tamamilə qaçılmaz hala gətirdiyi aydın olur.
Heyvanların qiymətindəki böyük bir artıma baxmayaraq, bu metod
ölkənin bir çox hissəsində hələ də hökm sürürsə, bu bir çox yerlərdə,
şübhəsiz bilik azlığından adətə bağlı qalmaqdan, amma çoxunda işlərin
təbii gedişatının daha yaxşı bir metodun birbaşa və ya tez yeridilməsinin
qarşısına çıxan aşılmaz maneələrdən irəli gəlir. Birincisi - bu, kirayeşinlərin yoxsulluğu, torpaqları daha mükəmməl əkib biçməyə çatacaq
bir heyvan əldə etmək üçün hələlik vaxtın çatmasıdır. Çünki daha böyük
bir ehtiyatı bəsləməyi onlar üçün faydalı edəcək eyni qiymət artımı, o
heyvan ehtiyatını əldə etmələrini çətinləşdirir. İkinci maneə - bu ehtiyatı
əldə etməyə gücləri çatsa belə, torpaqlarını bu əlavə heyvanı bəsləyə
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biləcək vəziyyətə gətirə bilmələri üçün hələlik vaxtlarının çatmamasıdır.
Heyvan ehtiyatının artması ilə torpağın yaxşılaşdırılması, eyni tempdə
getməsi lazım olmaq bir yana, demək olar ki, heç bir yerdə birinin
digərini ötməsi imkanı olamayan iki haldır. Bir az heyvan ehtiyatı artımı
olmazsa, demək olar ki, torpağın becərilməsi də mümkün olmur. Amma
dəqiqliklə baş verən bir heyvan ehtiyatının artımı ancaq dəqiqliklə torpaq
becərilməsi nəticəsində ola bilər. Yoxsa torpaq o heyvan ehtiyatını
bəsləyə bilməz. Daha yaxşı bir metodun istifadəsinə qarşı çıxan təbii
maneələr, ancaq uzun müddət qənaətcil olub çox işləməklə aradan
götürülə bilər. Tədricən gücdən düşüb üzülən köhnə metodun ölkənin
müxtəlif hissələrinin çoxunda birdən tamamilə aradan götürülməsi üçün,
bəlkə yarım əsr və ya bir əsərin keçməsi lazımdır. Bununla birgə,
Şotlandiyanın İngiltərə ilə birləşməsindən qazandığı bütün ticarət
faydaları arasında, bəlkə də, ən böyüyü, heyvanların qiymətindəki bu
artımdır. Bu, sadəcə olaraq, dağlıq ərazilərdəki bütün mülklərin dəyərini
artırmaqla qalmamış, düzənliklərin becərilməsinə də bəlkə əməlli-başlı
bir təsiredici qüvvə olmuşdur.
Bütün yeni müstəmləkələrdə illərcə heyvan bəsləməkdən başqa bir
işdə istifadə edilməyən çox miqdarda boş torpaq, az bir müddətdə
heyvanları son dərəcə bərəkətli bir hala gətirir. Hər bir şeydə ucuzluq,
mütləq çox bolluqdan irəli gəlir. Amerikadakı Avropa müstəmləkələrində
nə qədər heyvan varsa, başlanğıcda Avropadan gətirilməklə birgə bunlar
çox keçmədən orada elə çoxalıb qiymətdən düşüb ki, kimsə sahib çıxmağı
əlverişli saymadığı üçün axta atlarını belə meşələrə buraxıb azad ediblər.
Heyvanı becərilmiş torpağın məhsulu ilə bəsləmək lazımlı olana qədər bu
müstəmləkələrin ilk quruluşundan uzun bir müddət keçməlidir. Ona görə
də, eyni səbəblərdən, yəni gübrə yoxluğu və qulluq üçün istifadə olunan
daşınan əmlak ilə bu daşınan əmlakın becərəcəyi torpaq arasındakı
nisbətsizlik səbəbindən oralarda, Şotlandiyanın hələ də bir çox yerlərindəkinə oxşar bir kənd təsərrüfatı metodunun hökm sürdüyü ehtimalı var.
Belə ki, İsveç səyyahı Cənab Kalm 1749-cu ildə gördüyü Şimali
Amerikanın bəzi ingilis müstəmləkələrindəki muzdurluq barədə danışarkən, kənd təsərrüfatının müxtəlif növlərinin hamısında çox bacaraqlı olan
ingilis millətinin təbiətini, orada güc-bəla ilə seçə bildiyini qeyd edir.
Onlar əkin tarlalarını, demək olar ki, heç gübrələmirmişlər. Bir ərazi
məhsul verə-verə qüvvədən düşdükdə, bir başqa yeni torpağı şumlayıb
oranı becərirmişlər. Bu torpaq da taqətdən düşdükdə, üçüncu bir əraziyə
gedirmişlər. Heyvanlarını meşələrdə, başqa becərilməmiş ərazilərdə
otlasın, gəzsin deyə başıboş buraxırlarmış. Heyvanlar da orada yarıac-
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yarıtox qalarmış. Çünki hər il yetişib quruyan nə qədər otlaq varsa, çiçək
açmaya, toxumlarını tökməyə vaxt tapmadan bizimkilər bahar gələrgəlməz çox tez biçinə başlayıb, köklərini qazıb çıxarırmışlar 1 . Hər il
yetişib quruyan otlaqların Şimali Amerikanın o ərazisindəki təbii
otlaqların ən gözəli olduğu məlum olur. Avropalılar orada ilk məskunlaşdıqlarında bu otlaqlar çox gur yetişir, otlar üç-dörd ayaq uzunluğunda
boy atarmış. Bu cənabın bu hadisələri qələmə aldığı vaxtda bir inəyi
bəsləyə bilməyən ərazi, düzgünlüyünə inanaraq özünə dediklərinə görə,
əvvəllər 4 inəyi bəsləyərmiş. Bu inəklərdən hər biri də indikinin verə
biləcəyindən 4 dəfə artıq süd verərmiş. Onun dediklərinə görə, otlağın pis
olmağı heyvanların zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Bu heyvanlar nəsildənnəsilə yavaş-yavaş soysuzlaşıblar. Bunlar ehtimal olaraq otuz-qırx il əvvəl
Şotlandiyanın hər yerində rast gəlinən quruyub qalmış cinslərdən
fərqlənmir. Şotlandiyanın bəzi yerlərində nəsildəyişdirmə yolundan
istifadə etməklə yanaşı, düzənliklərin çox hissəsində bol bəslənməklə belə
cinslərin sayı təkmilləşdirilmişdir.
Bu səbəblə, mədəniyyətin inkişaf etməsi ilə heyvan, bəslənməsi üçün
torpağın əkilib-biçilməsini kar edəcək bir pul gətirməkdə gecikərsə də, emal
edilməmiş məhsulun bu ikinci növünün meydana gəldiyi müxtəlif hissələr
içində bu qiyməti, bəlkə də, ilk gətirən heyvandır. Çünki heyvan o
qiyməti gətirənədək, abadlaşdırmanın Avropanın bir çox yerində çatmış
olduğu yetkinlik səviyyəsinə çatması imkansız kimidir.
Emal edilməmiş məhsulun bu növü arasında bu qiyməti gətirənlərin
başında heyvan olduğu kimi, sonra gələnlər arasında ehtimal olaraq ov əti
var. İnsan, bu necə ola bilər deyə sual verə bilər, amma Böyük Britaniyada ov ətinin qiyməti bir maral təsərrüfatının xərcini ödəməyə kifayət
edəcək qədər deyil. Maral bəsləməkdə bir az təcrübəsi olanlar bunu yaxşı
bilirlər. Yoxsa bir də gördüz maral bəsləmək qədim romalılar arasında
Turdi adlanan kiçik quşların bəslənməsi kimi əməlli başlı fermerlik növü
olar. Varro ilə Kolumella bizə, düzgünlüyünə inanaraq, turdi quşlarının
çox karlı bir əmtəə olduğunu deyirlər. Məmləkətə cılız halda gələn yaşılca
adlı köçəri quşların piyləndirilməsi Fransanın bir çox yerlərində qazanc
gətirmişdi. Böyük Britaniyada sərvət, lovğalanmağa olan düşkünlük bir
müddətdir davam etdiyi kimi artarsa, ov ətinin də edərsə, qiymətinin
indikindən daha çox artmaq ehtimalı yüksəkdir.

1

Kalmın gəzintiləri, cild I, səh. 343, 344.
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Mədəniyyətin inkişafında heyvan kimi lazımlı bir vasitənin
qiymətinin çox yuxarılara qalxdığı vaxtlar ilə, ov əti kimi lüzumsuz bir
maddənin qiymətinin artdığı vaxt arasında çox böyük bir aralıq var. Bu
interval ərzində emal edilməmiş bir çox başqa məhsul növləri müxtəlif
vəziyyətlərə görə, bəziləri əvvəl, bəziləri sonra olmaq şərtilə, tədricən ən
yüksək qiymətlərə qədər artır.
Beləliklə, hər fermada samanlığın və tövlələrin qalıqları bir miqdar
ev quşlarının qarnını doyuzdurur. Bu heyvanlar əslində atılıb gedəcək
şeylərlə bəsləndikləri üçün bir çöp belə ziyan etdirməyəcək qədər
sərfəlidir. Demək olar ki, heç xərcləri olmadığı üçün fermer bunları az bir
miqdar qarşılığında satmağı nəzərdə tutur. Əlinə keçən tamamilə xalis
qazancdır. Bunların qiymətinin fermerin o çoxluqda ev quşlarını bəsləmək həvəsini qıracaq qədər aşağı olmağına imkan yox kimi görünür.
Amma yaxşı əkilib-biçilməyən, bu səbəblə də seyrək əhalisi olan ölkələrdə belə xərcsiz böyüdülən ev quşlarının çoxu bütün tələbi tam olaraq
qarşılamağa kifayət edir. Buna görə də, belə vəziyyətdə ev quşları qəssab
əti qədər və ya heyvandan çıxan hər hansı başqa növ qida qədər ucuzdur.
Amma fermanın bu şəkildə yetişdirdiyi ev quşlarının miqdarının hamısı,
orada istehsal olunan qəssab ətinin cəmi miqdarından daha çox azdır.
Var-dövlət və dəbdəbə vaxtlarında az tapılan əşya, bərabər dəyərdə olub
hamıda olan əşyadan daima daha üstün tutulur. Bu səbəblə, mədəniyyət
və əkib-biçmə, nəticə etibarilə də var-dövlət və lovğalıq artdıqca ev
quşlarının qiyməti tədricən qəssab ətinin qiymətindən daha çıxır. Axırda o
qədər artır ki, ev quşlarını bəsləmək üçün torpağı əkib-becərmək qazanclı
hala gəlir. Qiymət bu qədər artdıqda, ondan daha yuxarı arta bilməz.
Artarsa belə, çox keçmədən bu məqsəd üçün daha çox torpaq ayrılır.
Fransanın bir çox bölgəsində ev quşlarının bəslənməsi kənd iqtisadiyyatında fermeri bu məqsəd üçün olduqca böyük miqdarda qarğıdalı və
qarabuğda yetişdirməyə şövq edəcək qədər karlı, çox vacib bir maddə
sayılır. Orada kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan orta səviyyəli bir adamın
ferma həyət-bacasında bəzən dörd yüzə qədər ev quşları olur. İngiltərədə
isə ev quşlarını bəsləmənin hələlik geniş yayılmadığı və o qədər də vacib
bir iş sayılmadığı aydın olur. Bununla yanaşı, İngiltərə Fransadan çox ev
quşları idxal etdiyi üçün onlar, əlbəttə, İngiltərədə Fransadan daha
bahalıdır. Mədəniyyətin inkişafında heyvandan çıxarılan hər bir qida
növünün ən bahalı olduğu müddət, təbii ki, onu yetişdirmək üçün torpaq
becərməyi hamının alışqanlıq halına gətirdiyi vaxtdan dərhal əvvəl gələn
müddətdir. Çünki bu vərdiş hamının arasında yer almazdan bir müddət
əvvəl baş verən qıtlıq qiyməti mütləq artırmalı idi. Bu vərdiş halına
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gəldikdə, çoxları bəslənmə ərazilərində yeni cığırlar açır. Bu metodlar
fermerin əvvəlki qədər torpaqda, heyvan yeminin o növünün daha çoxunu
yetişdirə bilməsini mümkün edir. Bolluq səbəbindən daha ucuz satmağa
məcbur olduğu bu təkmilləşdirmələr nəticəsində fermerin ucuz sata
biləcəyi hala gəlir. Çünki ucuz satmaq işinə yaranmırsa, bolluq uzun
müddər davam etmir. Yonca, şalğam, kök, kələm və s.-nın ortaya
çıxmasının, Londonda qəssab ətinin alışılmış qiymətinin keçən əsrin
əvvəllərindəkinə görə bir az aşağı düşməsində payı ehtimala görə bu
şəkildə olmuşdur.
Gübrələnməkdən zibillənən, bütün digər faydalı heyvanların üz
döndərdiyi bir çox şeyi acgözlüklə silib süpürən donuz da ev quşları kimi
əksində ən kiçik bir xərclə bəslənir. Belə az xərcə və ya heç xərc çəkilmədən böyüdülə bilən bunun kimi heyvanların sayı, tələbi tam olaraq
qarşılamağa əl verdiyi müddətə bu növdən qəssab əti bazara digər ətdən
daha ucuz qiymətə daxil olur. Lakin tələb bu miqdarın verə biləcəyindən
daha çox olduqda, başqa heyvanların bəslənib piyləndirilməsində olduğu
kimi, donuzu bəsləyib kökəltmək məqsədilə qida yetişdirmək lazım
olduqda, əlbəttə, qiymət qalxır. Məmləkət təbiətinin və kənd təsərrüfatı
vəziyyətinin donuz bəsləməyi digər heyvanları bəsləməkdən daha çox və
ya az xərcli olmağına görə, qiymət bir başqa qəssab ətinin qiymətinə
nisbətlə yuxarı və ya aşağı olur. Cənab Baffona görə, Fransada donuz
ətinin qiyməti təxminən iribuynuzlu qaramal ətinin qiyməti ilə eynidir.
Böyük Britaniyanın bir çox yerində bu qiymət indi bir az daha yüksəkdir.
İstər donuz, istər ev quşlarının qiymətindəki artıq yüksəlmə Böyük
Britaniyada çoxu kiçik evlərdə yaşayan kasıb kəndlilərin və kiçik ərazi
işlədənlərin azalmağı ilə izah edilirdi. Bu, Avropanın hər yerində mədəniyyət və daha yaxşı əkib-biçmədən dərhal sonra meydana gələn bir
haldır. Amma bu, bir tərəfdən məhsulların qiymətinin təbii yolla ola
biləcəyi ilə müqayisədə bir az daha tez və ya daha surətli artırmağına
səbəb ola bilər. Ən kasıb ailə bir pişiyi və ya iti çox vaxt xərcsiz bəsləyə
bildiyi kimi, torpaq becərən çox kasıb kəslərin də çoxu azacıq bir şeylə
bir-iki toyuq-cücəsini, ya da bir dişi donuz ilə bir neçə bala donuzu
bəsləyə bilir. Süfrəsindən kiçik tullantı və artıqlar, süddən ayrılan sular,
qaymağı alınan süddən yağ hazırlayanda qalan ayran, bu heyvanların
qidasının bir qismini təşkil edir. Onlar yerdə qalanını heç kimin malına
zərər gətirməmək şərtilə qonşu tarlalarda tapırlar. Ona görə də bu kiçik
torpaqlarda çalışanların sayı azalmaqla, belə az xərclə, ya da heç xərc
etmədən meydana gələn bu növ qida və içki miqdarı, əlbəttə, eyni
nisbətdə azalır, nəticə etibarilə, qiymətləri təbii olaraq daha tez və ya daha
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surətli şəkildə artır. Lakin bunun mədəniyyətin inkişafı ilə gec-tez
artması, mümkün olanın ən yüksək və ya özlərinə qida təmin edən
torpağın becərilməsinə çəkilən əmək və xərcini, becərilən bir çox digər
ərazidəki qədər ödəyən bir qiymətə çatması zəruridir.
Donuz və ev quşu bəsləmək kimi südçülük də, əslində bir dənə çöp
belə ziyana getmədən edilir. Fermada olan heyvanlar balalarının
böyüdülməsi və ya fermer ailəsinin istehlakı üçün lazım olandan daha çox
süd verir. Südün çox hissəsini təkcə bir fəsildə verir. Lakin bütün torpaq
məhsulları içində süd, bəlkə ən tez xarab olandır. Ən bol olduğu isti
fəsildə 24 saat çətinliklə təzə qalır. Fermer bunun az hissəsini təzə yağ
halına gətirərək birhəftəlik ehtiyata çevirir. Duzlu yağ hazırlayaraq bir il,
pendir hazırlamaqla artıqlamasını daha çox müddət saxlayır. Bütün
bunların bir parçası ailəsi üçün ayrılır. Artıq qalan əldə edə biləcəyi ən
yaxşı qiymətə satılmaq üçün bazara çıxarılır. Bu qiymətin ailəsinin zəruri
tələbindən artıq qalanını bazara göndərmək həvəsinin salacaq qədər aşağı
olduğunu demək olmaz. Əslində, bu qiymət çox aşağı olarsa, fermerin süd
məhsulları hazırladığı yeri başdansovdu idarəetmək, çirkli saxlamaq,
bəlkə sırf bunun üçün ayrı bir otaq, ya da tikili tikməyə dəymədiyini
düşünmək, mətbəxinin tüstülü, çirk içində bu məhsulları hazırlamağı daha
düzgün hesab etmək kimi ehtimal vardır. Belə ki, 30-40 il əvvəl
Şotlandiyadakı fermerlərin süd məhsulları hazırladıqları yerlərin, demək
olar ki, hamısında vəziyyət belə idi. Çoxunda hələ də belədir. Qəssab
ətinin qiymətini tədricən qaldıran səbəblər, yəni tələbin artması və
ölkənin abadlaşdırılması, nəticə etibarilə, kiçik xərclə və ya heç bir
xərcsiz bəslənə bilən heyvan miqdarını azaldır, eynilə süd məhsullarının
qiymətini də artırır. Bunun qiyməti təbii olaraq qəssab ətinin qiyməti ilə
və ya heyvanı bəsləmək xərci ilə əlaqədardır. Lakin artmasıyla, artıq
əməyin, qulluğun və təmizliyin əvəzi ödənmiş olur. Süd-evi fermerin
səylərinə daha layiqli bir hala gəlib, məhsullarının keyfiyyəti də get-gedə
daha da yaxşılaşır. Axırda qiymət elə artır ki, ən bərəkətli, ən becərilmiş
ərazinin bir hissəsinin sırf südçülüyə yararlı heyvan bəsləməkdə istifadə
etməyə lazımlı olduğu hesab edilir. Qiymət bu qədər artdıqdan daha çox
arta bilməz. Artarsa, çox keçmədən bu məqsəd üçün daha çox torpaq
sahəsi ayrılır. İngiltərənin çox yerində qiymətin belə artdığı məlum olur.
Orada kifayət qədər yaxşı olan torpaqların çoxu bu şəkildə istifadə edilir.
Bir neçə vacib şəhərin ətraflarını nəzərə almasaq, qiymətin Şotlandiyada
bu yüksəkliyə çatmadığı məlum olur. Orada sadə fermerlər sırf südçülük
üçün heyvanlara yem yetişdirmək üçün çox yaxşı torpaqları istifadə
etmirlər. Bu son bir neçə il ərzində nəzərəçarpacaq qədər artmaqla yanaşı,
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qiyməti bəlkə yenə də bu məhsula sərf etməyəcək qədər aşağıdır. Əslində
ingilis süd-evlərinin məhsulu ilə müqayisədə keyfiyyətin aşağı olmağı
qiymətinin də aşağı olduğu qədərdir. Amma bu keyfiyyət azlığı bu qiymət
azlığının səbəbi olmaqdan çox, bəlkə də, nəticəsidir. Keyfiyyəti daha
yaxşı olsa belə, bazara gətirilən südün çoxu başa düşdüyüm qədər ölkənin
indiki vəziyyətində daha yaxşı bir qiymətə satıla bilməz. İndiki qiymət də
ehtimala görə daha çox yaxşı keyfiyyətdə süd hazırlamaq üçün lazımlı
olan torpaqla əməyin xərcini ödəmir. İngiltərinin çox yerində qiymət
üstünlüyünə baxmayaraq südçülük kənd təssrüfatının iki böyük sahəsi
olan, buğda yetişdirmək və ya heyvan saxlamaqdan daha qazanclı bir
torpaq işi sayıla bilməz. Deməli, Şotlandiyanın çox yerində südçülük
hələlik o dərəcədə faydalı deyil.
Məlum olur ki, heç bir ölkənin torpaqları, insan əməyinin yetişdirmək məcburiyyərində olduğu hər məhsulun qiyməti, tam əkib-becərmə
və tam bir qulluq xərcini ödəyəcək qədər artmadan, lazımlı şəkildə əkilib
becərilə bilməz. Belə olmağı üçün, hər məhsulun qiyməti, əvvəla yaxşı
əkin yetişdirlən ərazinin renta gəlirini ödəməyə kifayət etməlidir. Çünki
digər bir çox becərilmiş ərazinin qiymətini verən o ərazidir. İkincisi, bu
qiymət əmək məbləği ilə fermer xərcini yaxşı əkin yetişdirən torpaqda
çox vaxt olduğu qədər çıxartmaya və ya başqa cür desək, fermerin ora
sərmayə etdiyi əmək ehtiyatını adi mənfəətlə birlikdə yenidən ödəməyə
sərf etməlidir. Hər bir məhsulun qiymətində bu artım, şübhəsiz, onu yetişdirəcək torpağın yaxşılaşdırılmasından əvvəl olmalıdır. Hər təkmilləşdirmədə diqqət edilən isə qazancdır. Nəticəsi zərər olan şeyə isə təkmilləşdirmə adı verilə bilməz. Qiyməti xərcini ödəməyəcək bir məhsul
becərilən torpağa qulluq etməyin qaçınmaz nəticəsi zərərdir. Ölkənin bütün torpaqlarının yaxşıca abadlaşdırılıb becərilməsi şübhəsiz, bütün ictimai faydaların ən böyüyüdürsə, digər becərilən məhsul növlərinin qiymətindəki bu artım, ictimaiyyət üçün müsibət sayılacağı yerdə, bütün
məcburi ictimai nemətlərin ən böyüyünün göstəricisi kimi qarşılanmalıdır.
Həmçinin, bütün bu müxtəlif məhsul növlərinin nominal qiymətindəki və ya pul ilə ekvivalentləşdirilmiş qiymətindəki bu artım, gümüşün dəyərindəki bir azalmadan deyil, məhsulların əsl qiymətindəki
artımdan irəli gəlir. Bu məhsullar əvəlkindən çox gümüş, əmək və qida
maddəsi əldə etmək iqtidarına çatıb. Bazara gətirilmələri əlavə əməyə və
qida maddəsinə başa gəldiyi üçün ora çatdırıldıqlarında, bunların daha
çox miqdarını təmsil edir və ya daha böyük bir miqdara bərabər olur.
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Üçüncü növ
Təsərrüfatçılığın inkişafı ilə qiyməti təbii yolla artan üçüncü və
sonuncu emal edilməmiş məhsul növü, miqdarının artmasında insanın
əməyinin təsirinin ya məhdud, ya da qeyri-müəyyən olan məhsullardır.
Ona görə də, bu növ emal edilməmiş, becərilməmiş məhsulların əsl qiyməti təsərrüfatçılığın inkişafı ilə təbii olaraq artma yolunu tutmaqla bərabər, müxtəlif təsadüflərin, insandakı işləmək həvəsinin, miqdarı çoxaltmaqda azdan-çoxdan müvəffəqiyyətli olmasına görə bu qiymətin bəzən
aşağı düşdüyü, bəzən isə artdığı görünür.
Bəzi emal edilməmiş məhsullar vardır ki, təbiət onları digər növlərə
sanki tamamlayıcı kimi səpələmişdir. Belə ki, bir ölkənin bunlardan birini
yetişdirməyə gücü çatdığı halda bir başqa növün miqdarı ilə məhduddur.
Məsələn, bir ölkənin xeyiri üçün əldə edə biləcəyi yun və ya xam dəri
miqdarı, ölkədə bəslənən irili-xırdalı heyvan sayı ilə məhduddur. Bu
miqdarı, şübhəsiz, yenə də o ölkənin abadlıq vəziyyəti və kənd təsərrüfatının mahiyyəti təyin edir.
Təsərrüfatçılığın inkişafında qəssab ətinin qiymətini tədricən artıran
səbəblərin yun ilə xam dəri qiymətlərinə də eyni təsiri olacağı, bunları da
təxminən eyni nisbətdə artıracağı güman edilə bilər. İnkişafın ilk başlanğıc vaxtlarında bu malların bazarı o birilərin bazarı qədər dar çərçivələr içində qalsa idi, bəlkə də, belə olardı. Amma bunların ikisinin də
bazarının genişliyi çox vaxt fərqlidir.
Qəssab ətinin bazarı, demək olar ki, hər yerdə, onu istehsal edən
ölkənin sərhəddində qalır. Əslində İrlandiya və ingilis Amerikasının bir
qismi kifayət miqdarda qaxac ət (duzlanmış ət) ticarəti edir. Amma elə
fərz edirəm ki, ticarət aləmində bununla məşğul olan, yəni qəssab ətinin
çox miqdarını digər ölkələrə ixrac edən ölkələr ancaq bu ikisidir.
Lakin inkişafın ilk başlanğıc vaxtlarında yun ilə xam dəri bazarı
istehsal olunduğu ölkə ilə məhdudlaşmır. Bunlar uzaq ölkələrə asanlıqla
daşına bilir. Yun heç bir hazırlıq olmadan, xam dəri isə çox az qulluq
göstərilməklə göndərilə bilər. Bir çox sənayenin xammal hissələri olduğu
üçün istehsal edən ölkənin sənayesinə tələb yaratmasa belə başqa
ölkələrdə bunlara tələb yarana bilər.
Təsərrüfatçılığı və əhalisi daha inkişaf etmiş olduğu üçün, qəssab
ətinə təlabat çox olan ölkələr ilə müqayisədə yaxşı əkilib-becərilməyən,
nəticə etibarilə seyrək əhali sıxlığı olan ölkələrdə yun və dərinin qiyməti
bütün heyvanlara nisbətən daha çoxdur. Cənab Hüme Yuni saksonlar
vaxtında yazda qırxılan yunun bütün qoyunun dəyərinin 2/5 olaraq
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hesablandığını, bunun indiki hesablama nisbətindən çox üstün olduğunu
qeyd edir. Düzgünlüyünə inansaq mənə dediklərinə görə, İspaniyanın bəzi
əyalətlərində qoyunun çoxu yazda qırxılan yunu və yağı üçün kəsilirmiş.
Gövdəsinin çoxu çürüsün, ya da heyvanlarla yırtıcı quşlar yesin deyə
eləcə yerə tullanırmış. İspaniya bu kimi vaxtlarda belə idisə, buynuzlu
heyvanların, demək olar ki, həmişə sırf dəri və içindəki yağı üçün
kəsildikləri Çilidə, Buenos Ayresdə, İspan Amerikasının bir çox başqa
yerlərində təxminən vəziyyət həmişə belədir. (Hal-hazırda adanın, demək
olar ki, bütün qərb yarısını dövrələməklə qurunu əhatə edən). Fransız
müstəmləkələrinin qurulmağı, inkişaf edib əhalisinin çoxalması ilə
ispanların heyvanları bir az dəyər qazanmazdan əvvəl Haiti adalarında
dəniz quldurlarından ayaq basmağa yer olmayan vaxtlarda da, bu, belə
imiş. (İspanlar həm sahilin şərq hissəsini, həm də ölkənin bütün daxili
ərazisi ilə dağlıq ərazisini hələ də əllərində saxlayırlar).
Təsərrüfatçılığın genişlənməsi və əhalinin sayısının artması ilə
bütün heyvanların qiyməti mütləq artmaqla yanaşı, heyvanın gövdəsinin
dəyərinin bu artımdan, yun və dərinin dəyəri ilə müqayisədə daha çox
təsirə məruz qalma ehtimalı vardır. Cəmiyyətin inkişaf etməmiş vəziyyətində heyvanın gövdəsi üçün olan bazar, həmişə heyvanı yetişdirən ölkə
ilə məhdudlaşdığı üçün istər-istəməz o ölkənin inkişafı və əhalisinin sayı
nisbətində genişlənir. Amma barbar bir ölkənin belə yun və dəri
bazarının, çox hissəsi bütün ticarət aləminə uzandığı üçün, eyni nisbətdə
böyüdüyünü demək olmaz. Bütün ticarət aləminin vəziyyətinə hər hansı
ölkədəki inkişafın o qədər təsiri olmur. Bu kimi malların bazarı, bu kimi
inkişaflardan sonra əvvəlki qədər, ya da təxminən eyni qala bilir. Bununla
yanaşı, işləri təbii olaraq inkişaf etdiyi vaxt, adətən bazar bu səbəbdən azçox halda genişlənirdi. Hələ xammalını bu məhsulların yaratdığı sənaye
ölkədə inkişaf edərsə, bazar çox genişlənməsə belə, heç olmasa əvvəllər
olduğundan daha çox, onların yetişdikləri yerə yaxınlaşmış olur. Bu
maddələrin qiyməti, heç olmasa, uzaq ölkələrə nəqliyyatın həmişəki xərci
qədər artır. Ona görə də, qəssab ətinin qiyməti nisbətində artmasa da, təbii
olaraq azalmamalıdır.
Amma yun sənayesinin inkişaflı vəziyyətinin əksinə İngiltərədə
ingilis yununun qiyməti III Eduardın hakimiyyətindən bəri olduqca
azalmışdır. Bu hökmdarın hakimiyyətdə olduğu XIV əsrin ortalarında və
ya 1339-cu illərdə, ingilis yunu topasının və ya 28 librasının mülayim və
ağlabatan qiyməti hesab edilən o vaxtın pulu ilə 10 şillinqdən aşağı
deyildi. Bu miqdarda sikkəxana tərəzisi ilə 6 unsiya qızıl var idi və unsiya
başına 20 penni olmaq şərtilə bu indiki pulla təxminən 30 şillinq edir.
İndiki vaxtlarda topası başına 21 şillinq ən gözəl ingilis yunu üçün yaxşı
qiymətdir. Bu səbəblə yunun pul ilə ekvivalentləşdirilən qiyməti III
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Eduard vaxtında indi pul ilə ekvivalentləşdirilən qiyməti ilə müqayisədə
7/10 nisbətindədir. Əsl qiymətin üstünlüyü isə daha da çoxdur. Dörddə bir
kantar başına 6 şillinq 8 penni hesabilə 10 şillinq o keçmiş vaxtlarda 12
buşell buğdanın pulu idi. Dörddə bir kantar başına 28 şillinq hesabilə 21
şillinq indi tam olaraq 6 buşellin qiymətidir. Deməli, keçmiş vaxtlar ilə
yeni vaxtların əsl qiymətləri arasındakı nisbət 13-ə 6 və ya 2-yə 1-dir.
Həmin keçmiş vaxtlarda bir topa yun bugün ala biləcəyinin 2 dəfə çox
qida məhsulu, nəticə etibarilə də, hər iki dövrdə əməyin əsl mükafatı eyni
olarsa, iki qat daha çox əmək ala bilirdi.
Yunun həm əsl, həm də nominal qiymətindəki bu azalma işlərin
təbii yolla gedişatının nəticəsi deyildir. Belə ki, burada məcburetmə və
düzüb-qoşmanın da təsiri vardır. Buna, birincisi, İngiltərədən yun ixracına
qoyulan şərtsiz qadağa; ikincisi, yunun İspaniyadan vergisiz idxalı üçün
icazə; üçüncüsü, İrlandiyadakı yunun İlgiltərədən əlavə başqa bir ölkəyə
ixrac edilməsinə qoyulan qadağanın təsiri olmuşdur. Bu qadağalar
səbəbilə ingilis yun bazarı İngiltərədəki inkişafın sonunda azdan-çoxdan
genişləmək əvəzinə daxili bazarda sıxılıb qalmışdır. Burada bir çox başqa
ölkələrin yununun ingilis yunu ilə rəqabətinə meydan verilir, irland yunu
onunla rəqabətə məcbur edilir. Onsuz da İrlandiyanın yun sənayesi ədalət
və ticari düzgünlük çərçivələri arasında mümkün olan qədər baltalandığı
üçün, irlandiyalılar yunlarının ancaq kiçik bir qismini öz ölkələrində emal
edə bilirlər. Bu səbəbdən, yunun çox hissəsini, icazə verildikləri yeganə
bazar olan, Böyük Britaniyaya göndərmək məcburiyyətindədirlər.
Köhnə vaxtlardakı xam dəri qiyməti barədə hər hansı bir sənədə
istinad edilərək yazılan bir qeyd tapa bilmədim. Yunun çoxu vergi pulu
formasında krala verilirdi. Həmin vergi pulunda olan qiymət alışılmış
qiymətin necə olduğunu, heç olmasa bir dərəcəyə qədər düzgün şəkildə
göstərir. Amma xam dəri üçün vəziyyətin belə olmadığı məlum olur.
Bununla birgə, Filtvud, Oksfordun Burçester kişi monastırının başçısı ilə
məsləhətçi keşiş arasında olan 1425-ci ildəki bir hesablamaya əsaslanaraq, xam dəri qiymətini heç olmasa o sırada bilindiyi şəkildə qeyd edir.
Qeyd: beş öküz dərisi 12 şillinq; beş inək dərisi yeddi şillinq üç penni; otuz altı
ədəd iki yaşlı qoyun dərisi doqquz şillinq, altı dana dərisi iki şillinq. 1425-ci ildəki 12
şillinqin indiki pulla 24 şilliqdəki gümüş qədər dəyəri var idi. Deməli, bu hesabla bir
öküz dərisinə indiki pulun 4 tam 4/5 şillinqindəki gümüş qədər dəyər verilirdi. Nominal
qiyməti indikindən çox aşağı idi. Amma ¼ kantar üçün 6 şillinq 8 penni hesabilə 12
şillinq o vaxtlar 14 tam 4/5 buşell buğda ala bilirdi. Bu, buşelli 3 şillinq 6 pennidən
hesablanarsa, indki pulla 51 şillinq 4 penni edir. Bu halda bir öküz dərisi o vaxtlar indiki
10 şillinq 3 pennin ala biləcəyi qədər ərzaq məhsulu satın ala bilirdi.
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Bunun əsl dəyəri indiki pulla 10 şillinq 3 penniyə bərabərdir. Qışı
çox vaxt yarıac, yarıtox keçən vaxtlarda heyvanların çox iri olduğunu
qəbul edə bilmərik. Mağaza tərəzisi ilə 16 libra qiyməti olan 4 batman bir
öküzün dərisi indiki vaxtla müqayisədə pis deyil. Həmin keçmiş vaxtlarda
bu, bəlkə də, çox yaxşı keyfiyyətli bir dəri sayılırdı. Amma batmanı yarım
kronadan – başa düşdüyüm qədər bu aralar, yəni 1773-cü ilin fevralında
olan qiymət budur – belə bir dəri indi ancaq 10 şillinq edər. Ona görə də,
nominal qiymət indi əvvəlki vaxtlarla müqayisədə daha yuxarı olmaqla
yanaşı, əsl qiymət, yəni ala biləcəyi və ya idarə edə biləcəyi yaşayış üçün
vacib məhsulların əsl miqdarı olduqca aşağıdır. İnək dərisinin qiyməti
yuxarıdakı hesabda göründüyü kimi, öküz dərisi ilə alışılan nisbətə
yaxındır. Qoyun dərisindəki isə bunun çox yuxarısındadır. Qoyun dərisi
üstündəki yun ilə birlikdə satılırdı. Hansı ki, dana dərisinin qiyməti bu
nisbət çox aşağıdır. Heyvanın qiymətinin çox aşağı olduğu ölkələrdə onun
ehtiyatını qorumaq üçün yetişdirilməsi nəzərdə tutulmayan danalar çox
körpə vaxtlarında kəsilir. Belə ki, 20-30 il bundan əvvəl Şotlandiyada
vəziyyət məhz belə idi. Dana kəmiyyətinin xərcini qarşılaya bilməyən süd
bu yollarla qənaət edilirdi. Ona görə də, bu heyvanların dərisinin çoxu,
istifadəyə yararlı deyildi.
Xam dərinin qiyməti indi bir neçə il əvvəlki ilə müqayisədə çox
aşağıdır. Bəlkə buna səbəb, suiti dərilərinə qoyulan verginin ləğv olunması ilə məhdud bir müddət üçün İrlandiyadan və müstəmləkələrdən vergisiz xam dəri idxalına icazə verilməsi ola bilər. Bu 1769-cu ildə edilmişdi. Bu əsr ərzində orta qiyməti götürsək, xam dərinin əsl qiyməti, bəlkə keçmiş vaxtlardakından hətta yuxarıdır. Bu əmtəənin təbiəti, uzaq
bazarlara çatdırılmasını yun qədər əlverişli etmir. Xam dəri bir yerdə saxlanıldıqda yundan daha tez xarab olur. Duzlanmış bir dəri dəyər cəhətdən
təzə dəridən daha aşağı keyfiyyətli sayılır, aşağı qiymətə də satılır.
Bu dəriləri emal etməyən, lakin ixrac etməyə məcbur olan bir
ölkədə bu vəziyyət istehsal olunan xam dərilərin qiymətini mütləq bir az
azaldır, lakin dəriləri emal edən bir ölkədə istehsal edilən dərilərin
qiyməti artır. Barbar bir ölkədə bu, dərilərin qiymətini bir az azaltmalı,
inkişaf etmiş, sənaye ilə məşğul olan bir ölkədə isə artırmalıdır. Buna
görə, bu vəziyyət keçmiş vaxtlarda qiyməti azaltmalı, yeni vaxtda isə
yüksəltməyə səbəb olmalıdır. Bundan başqa, gön-dəri ustaları millətin
şüurunda ölkənin rifahının onların sənayelərinin uğurla getməsindən asılı
olduğu qənaətini yaratmaqda toxucular qədər müvəffəq olmayıb. Bu
səbəbdən gön-dəri ustaları xoş üzlə qarşılanmır. Əslində, xam dəri ixracı
qadağan və hətta ictimai günah elan olunmuş, lakin onun xarici ölkə-
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lərdən idxalı vergiyə bağlı saxlanılmışdır. Bu vergi (sadəcə 5 illə məhdudlaşan bir müddət üçün) İrlandiyanın və müstəmləkələrin xam dərilərinin
üstündən götürülməklə yanaşı İrlandiya əlavə qalan dərilərin və ya ölkə
daxilində emal olunmayan dərilərin satışı üçün Böyük Britaniya bazarında sıxılıb qalmamışdır. Sadə heyvan dəriləri ancaq bu bir neçə il ərzində
müstəmləkələrin ana ölkədən başqa bir yerə göndərməsi qadağan edildiyi
mallar arasına əlavə edilmişdir. İndiyə qədər Böyük Britaniya məmulatlarının qorunması üçün İrlandiya ticarəti bu cəhətdən sıxışdırılmamışdır.
İstər yun, istərsə də xam dəri olsun, bunların qiymətini təbii yolla
yaranandan aşağı salan bu və ya digər qanun torpağı becərilmiş, əkilibbiçilmiş bir ölkədə qəssab ətinin qiymətini bir az artırmağa qadirdir.
Becərilmiş, qulluq edilmiş bir torpaqda yemlənən istər kiçik, istər böyük
baş heyvanın qiyməti məqbul olaraq, torpaq sahibinin ümid etdiyi renta
gəliri ilə fermerin umduğu gəliri ödəməyə kifayət etməlidir. Yoxsa çox
keçmədən bu kəslər heyvan bəsləməkdən əl çəkər. Ona görə də, bu
kəmiyyətin yun və dəri ilə ödənməyən hissəsi heyvanın gövdəsi ilə
ödənməlidir. Bir tərəf üçün nə qədər az verilərsə, digər tərəfdən daha çox
ödənilməsi lazımdır.
Bu kəmiyyətdən heyvanın müxtəlif hissələrinin üzərinə nə düşəcəyi
torpaq sahibləri ilə fermerlərin heç vecinə deyil. Yetər ki, bu onların öz
paylarını tam olaraq ödəsin. Ona görə torpaqları becərilmiş, əkilibbiçilmiş bir ölkədə bu kimi qanunlar torpaq sahibi və fermerlər kimi
kəslərin gəlirinə təsir etmir. Amma istehlakçı olaraq ərzaq qiymətinin
artması bu kəslərin mənfəətinə təsir edə bilər. Lakin torpaqlarından çoxu
heyvanları bəsləməkdən başqa işdə istifadə oluna bilməyən, yun ilə
dərinin bu heyvanın dəyərinin əməlli-başlı bir hissəsini təşkil edən,
torpaqları becərilməmiş, əkilib-biçilməmiş bir ölkədə vəziyyət tamamilə
başqadır. Bu halda belə qanunlar torpaq sahibi və fermer kimi onların
mənfəətlərinə çox, istehlakçı kimi isə az təsir edir. Yun və dəri qiymətindəki azalma bu halda heyvanın gövdəsinin qiymətini artırmır. Çünki
ölkə torpaqların çoxu heyvan bəsləməkdən başqa bir işdə istifadə oluna
bilməyəcəyi üçün eyni miqdarda heyvan bəsləməyə davam edilir. Bazara
yenə eyni miqdarda qəssab əti daxil olur. Buna qarşı tələb əvvəlkindən də
çox olmur. Ona görə də ətin qiyməti əvvəlki kimi qalır. Bütün heyvanın
qiyməti isə aşağı düşür. Bununla birgə, əsas məhsulu heyvan olan bütün
torpaqların, yəni ölkənin ərazisinin çox hissəsinin renta gəliri və mənfəəti
azalır. Çox səhv olaraq III Eduarda aid edilən yun ixracının davamlı
olaraq qadağan edilməsi, ölkənin o günkü şərtləri içində ağla gələ biləcək
ən məhvedici qanun olardı. Bu həm krallıq ölkəsində bir çox torpaqların o
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sıradakı dəyərini aşağı salar, həm də vacib kiçik qaramal növlərinin
qiymətini azaldaraq onların gələcəkdə inkişafını çox gecikdirərdi.
Şotlandiyanın İngiltərə ilə birləşməsi, nəticə etibarilə, geniş Avropa
bazarı xaricində, Böyük Britaniyanın dar bazarında sıxılıb qaldığı üçün
şotland yunu qiymət cəhətdən çox aşağı düşmüşdü. Qəssab ətinin qiymətinin artması yunun qiymətindəki azalmanı ən yaxşı halda əvəzlənməsə, bu vəziyyət əsas qoyun təmin edən ölkə olan Şotlandiyanın cənubi
qraflıqlarındakı bir çox torpağın qiymətinə təsir edərdi.
Tətbiq olunduğu ölkənin məhsulundan asılı qaldıqca insan əməyinin
təsiri yun və ya xam dəri miqdarını artırmaqda məhdud, başqa ölkələrin
məhsuluna arxalandığı təqdirdə isə qərarsızdır. Bu baxımdan, onların
istehsal etdikləri miqdardan deyil, emal etmədikləri miqdardan, bu növ
emal olunmamış məhsulun ixracına qoymağı uyğun gördükləri, ya da
görmədikləri güzəştlərdən asılıdır. Bu şərtlər yerli əməyə heç bağlı olmadıqları üçün ondakı səylərin təsirini mütləq az və ya çox qeyri-müəyyən
edir. Ona görə də, bu növ emal edilməmiş məmulatı çoxaltmaqda insan
əməyinin təsiri həm məhduddur, həm də dəqiq deyildir.
Çox vacib olan başqa bir emal edilməmiş məmulat növünü, yəni
bazara gətirilən balıq miqdarını çoxaltmaqda insan əməyi yenə də həm
məhduddur, həm də dəqiq deyildir. Bu miqdar ölkənin coğrafi mövqeyi,
başqa-başqa ərazilərinin dənizə yaxınlığı və ya uzaqlığı, gölləri və
çaylarının sayı, bu dəniz, göl və çayların bu növdən emal edilməyən məhsul cəhətdən məhsuldar və ya qeyri-məhsuldar olan vəziyyəti ilə şərtlənmişdir. Əhali artıb, ölkə torpağı ilə əməyinin illik məhsulu get-gedə
çoxaldıqca, balıq alanların sayı da artır. Bu alıcılarda satın almalarında
istifadə edə biləcəkləri daha çox, daha növbənöv mal və ya onlarla eyni
mənalı kəmiyyətlər vardır. Amma daha əvvəl dar və sıxışdırılmış bir
bazarı təmin etmək üçün istifadə olunması lazımlı olan nisbətlə, daha çox
əmək istifadə etmədən, böyük və geniş bazarı təmin etmək imkansız
olacaqdır. Sadəcə min ton istəyərkən ildə on min tona ehtiyac duyan bir
bazarın əvvəlcədən təmin edilməsini, əl verən əmək miqdarının on
dəfəsindən daha çoxunu istifadə etmədən təchiz etmək mümkün deyil.
Ümumiyyətlə, balıq daha uzaqlarda çalışmaq, daha böyük gəmilər istifadə
etmək, daha bahalı hər növ avadanlıqdan istifadəni tələb edir. Bu səbəblə,
bu məmulatın əsl dəyəri inkişaf davam etdikcə təbii olaraq artır. Elə fərz
edirəm ki, bu vəziyyət hər ölkədə təxminən eynən olmuşdur.
Filan gün balıq tutmaqda müvəffəqiyyətin nə qədər olacağı heç
müəyyən olmaya bilər, amma ölkənin coğrafi mövqeyi bilindikdə, filan
miqdar balığın bazara gətirilməsində əməyin ümumi təsirinin, bir və ya
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bir neçə il ümumən göz qabağına gətirilsə, bəlkə kifayət qədər müəyyən
olacağı hesab edilə bilər, hesab olunduğu da şübhəsizdir. Lakin sərvət və
əməkdən çox ölkənin coğrafi mövqeyindən asılı olduğu üçün, bu
səbəbdən müxtəlif ölkələrdə inkişaf çox fərqli dövrlərində eyni, eyni
dövrlərində isə çox fərqli olduğuna görə, onun inkişaf vəziyyəti ilə əlaqəsi
tam dəqiq deyildir. Mənim burada dediyim qeyri-müəyyənlik də budur.
Bir ölkədə qiymətli metalların miqdarı, ölkənin mədənlərinin bolluğu və ya məhdudluğu kimi, o yerə bağlı bir səbəblə əlaqədar deyildir.
Bu metalların çoxu heç mədən şaxtası olmayan ölkələrdə bol-bol var. Bu
metalların hər bir ölkədəki miqdarı iki ayrı şərtlə əlaqədardır. Birincisi, bu
miqdar ölkənin satınalma gücü, sənayesi, torpağı ilə əməyinin illik
məhsuldarlığı ilə əlaqədardır. Bu sayədə ölkə ya öz, ya da başqa ölkələrin
şaxtalarından qızıl və gümüş kimi zinət əşyalarını gətirtmək, satın almaq
üçün daha az, ya da çox əmək və yaşayış maddəsi istifadə edə biləcək
iqtidarda olur. İkincisi, bu miqdar hər hansı bir vaxtda ticarət aləmini bu
metallarla təmin edən mədən şaxtalarının bolluğu, ya da məhdudluğu ilə
əlaqədardır. Kiçikhəcmli, böyük dəyərli olduqları, asan və ucuz çatdırıldığı üçün şaxtalardan çox uzaq ölkələrdə bu metalların miqdarına bu
bolluq və ya məhdudluq təsir edir. Çin ilə Hindistandakı qiymətli metal
miqdarına Amerika mədənlərinin bərəkətinin az-çox təsiri də vardır.
Bir ölkədə qiymətli metalın miqdarı bu iki şərtlərdən birincisinə
(satınalma gücünə) bağlı qaldıqda bütün digər gözqamaşdıran zinət
əşyalarının qiyməti kimi, onların əsl qiymətinin də, ölkənin sərvəti və ya
inkişafı ilə artması, yoxsulluğu və tənəzzülü ilə azalması mümkündür.
Bunlardan daha çox toplamış, çox əmək və çox yaşayış maddəsi olan bir
ölkə bunların daha az hissəsini toplamış olan ölkə ilə müqayisədə çox
əmək və yaşayış maddəsi sərf etməklə bu metalların müəyyən miqdarını
ala biləcək iqtidarındadır.
Qiymətli metalların verilmiş ölkədəki miqdarı bu şərtlərdən ikincisinə (yəni ticarət aləmini təchiz edən mədən şaxtalarının bolluğu və ya
məhdudluğu) bağlı olduqda, bu metalların əsl qiyməti, yəni satın alacaqları və ya dəyişdiriləcəkləri əməyin, yaşayış maddələrinin əsl miqdarı,
şübhəsiz və yaxud çox dərəcədə bu şaxtaların bolluğu nisbətində azalacaq, məhdudluğu nisbətində isə artacaqdır.
Bununla yanaşı, müəyyən vaxtda ticarət aləmi ehtiyacını ödəyən
şaxtaların bolluğu və ya məhdudluğu aydındır ki, həmin ölkədəki sənayenin vəziyyəti ilə heç bir şəkildə əlaqədar olmayacaq bir şərtdir. Hətta
dünyadakı sənayenin vəziyyəti ilə belə, adətən, o qədər də tam əlaqəsi
yoxdur. Əslində, sənət və ticarət yer üzündə yavaş-yavaş inkişaf etdikcə
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yeni mədənlər üçün edilən tədqiqatların get-gedə daha geniş bir səth
üzərinə yayılaraq, darısqal sərhədlər içində qapalı qaldığı müddətlə
müqayisədə, müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi ehtimalı yüksəkdir. Bununla
birgə, köhnələri yavaş-yavaş tükəndikcə yeni mədənlərin kəşf edilməsi,
heç bilinməyən heç bir insan biliyinin və ya səyinin tam olaraq həll edə
bilməyəcəyi bir problemdir. Bu müəyyən olmuşdur ki, qeyd olunanların
hamısı şübhəlidir, ancaq yeni bir mədən, doğurdan da tapılıb müvəffəq bir
şəkildə istifadəyə verilərsə, əsl dəyəri hətta sərvəti haqqında zəmanət verə
bilər. Bu araşdırmada insan əməyinin qarşılaşa biləcəyi uğurların və ya
uğursuzluqların tam olaraq müəyyən olunan sərhəddi yoxdur. Bu iki əsr
ərzində indiyə qədər bilinənlərin hamısından məhsuldar yeni mədənlərin
kəşf edilməsi ehtimalı var. O, vaxtı bilinən ən məhsuldar mədənin
Amerika mədənlərinin kəşfindən əvvəl istifadə olunan hər hansı bir
mədən şaxtasından məhdud ehtiyyatlı olması da o dərəcə də bu ehtimala
daxildir.
Bu iki hadisədən birinin və ya digərinin meydana gəlməsi, dünyanın
əsl sərvəti və rifahı üçün, yaxud torpaqdan və insan oğlunun əməyindən
əmələ gələn illik məhsulun əsl dəyəri cəhətdən çox az vacibliyə sahibdir.
Bu illik məhsulun nominal dəyəri, yəni ifadə və ya təmsil edə biləcəyi
qızıl və gümüşün miqdarı, şübhəsiz çox fərqli olacaqdır. Amma əsl
dəyəri, yəni satın ala biləcəyi, ya da idarə edə biləcəyi əsl əmək miqdarı
tam olaraq eyni olacaqdır. Bu hallardan birində bir şillinq indiki bir
penninin təmsil etdiyindən çox əməyi təmsil etməyə bilər. Digərində isə
bir peni indiki bir şillinqin təmsil etdiyi miqdarı təmsil edə bilər. Amma
bu hallardan birincisində cibində bir şillinqi olan indi cibində bir pennisi
olandan daha varlı deyildir. Digərində isə bir pennisi olan indi cibində bir
şillinqi olan qədər varlıdır. Birinci haldan dünyanın əldə edə biləcəyi tək
fayda qızıl ilə gümüş örtüklərin ucuzluğu və bolluğudur, digər hal
səbəbindən görəcəyi zərər isə ancaq mənasız, lüzumsuz əşyaların bahalığı
və məhdudluğundan ibarətdir.
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GümüĢün dəyərindəki dəyiĢmələrə
dair nəticələrin xülasəsi
Keçmiş vaxtlarda əşyanın pul olaraq qiymətini qeyd etmiş yazıçılardan çoxunun ərzaq məhsullarının və adətən bütün malların pul ilə
ifadə olunan aşağı qiymətini və ya başqa sözlə, qızıl və gümüşün yuxarı
dəyərinin həm bu metalların məhdud olduğuna bir sübut, həm də vəziyyətin belə olmağa davam etdiyi sırada o ölkənin yoxsulluğuna və
barbarlığına şahidliyi məlun olur. Bu, beynəlxalq sərvəti qızıl və gümüş
bolluğundan, beynəlxalq yoxsulluğu isə bu metalların məhdud olmasından yarandığını göstərən siyasi iqtisadla əlaqədar bir fikirdir. Belə sistem
barədə bu araşdırmanın dördüncü kitabında uzun-uzadı söhbət açıb
nəzərdən keçirməyə çalışacağam. Hələlik isə bu qədərini qeyd edim ki,
qiymətli metalların yuxarı qiyməti, hər hansı bir ölkənin bu yuxarı qiymətinin olduğu dövrdə yoxsulluğuna, ya da barbarlığına sübut ola bilməz.
Bu, ancaq o vaxtlarda ticarət aləmini qidalandıran mədənlərin qeyriməhsuldar olduğunu göstərir.
Yoxsul bir ölkənin varlı bir ölkə ilə müqayisədə daha çox qızıl və
gümüş satın almaya gücü çatmadığı kimi, bunlar üçün daha çox pul
verməyə də gücü çatmaz. Ona görə də, bu metalların qiymətinin yoxsul
ölkədə digərindən daha yuxarı olmaq ehtimalı yoxdur. Avropanın hər
hansı bir yerindən varlı olan Çində qiymətli metalların qiyməti Avropanın
hər hansı bir ərazisində olduğundan daha yüksəkdir. Əslində Avropanın
zənginliyi Amerika mədənlərinin kəşfindən bu yana çox artmış, qızıl ilə
gümüşün dəyəri isə, beləliklə yavaş-yavaş düşmüşdür. Bununla yanaşı,
onların dəyərindəki bu azalma Avropanın əsl sərvətinin, yəni torpağı ilə
əməyinin illik məhsuldarlığının artmasından irəli gəlməmiş, əvvəlkilərdən
daha bərəkətli olan mədənlərin bir təsadüf nəticəsində kəşfindən sonra
yaranmışdır. Avropada qızıl və gümüş miqdarının artması Avropa sənayesinin və kənd təsərrüfatının artımı, təxminən eyni vaxta təsadüf etməklə
birgə, çox başqa-başqa səbəblərdən yaranan, aralarında, demək olar ki,
heç bir təbii əlaqə olmayan iki müxtəlif hadisədir. Bunlardan biri, tədbirli
siyasətdən asılı olmayan və olmayacaq xalis təsadüfün nəticəsidir. Digəri
isə feodalizmin tənəzzülü ilə sənayeyə lazım olan dəstəyi, yəni əməyinin
məhsullarından istifadə edə biləcəyinə dair çox sarsılmaz bir etibar təmin
edən hökumətin qurulmasından irəli gəlir. Feodalizmin hələ də hökm
sürdüyü Polşa bugün, Amerikanın kəşfindən əvvəl də olduğu kimi kasıb
bir ölkədir. Lakin Polşada ərzaq məhsullarının pul ifadəsində qiyməti
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artmış, Avropanın başqa yerlərində olduğu kimi qiymətli metalların əsl
qiyməti isə azalmışdır. Ona görə də, bunların miqdarı orada da, başqa
yerlərdə olduğu kimi təxminən o ölkənin torpağı ilə əməyinin illik məhsuldarlığı nisbətində artmalıdır. Bununla yanaşı, bu metalların miqdarındakı artım həmin illik məhsuldarlığı artırmamış, nə ölkənin sənayesi ilə
kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmiş, nə də əhalisinin vəziyyətini yaxşılaşdırmışdır. Mədənləri olan İspaniya ilə Portuqaliya Polşadan sonra
Avropanın, bəlkə də ən yoxsul ölkələridir. Lakin qiymətli metalların
qiyməti İspaniya ilə Portuqaliyada Avropanın hər hansı bir ərazisindəkindən aşağı olmalıdır. Çünki o metallar bu ölkələrdən Avropanın
bütün digər bölgələrinə üstünə təkcə fraxt və sığorta deyil, qaçaqçılıq
xərcləri də əlavə olunaraq gəlir. Çünki bu metalların ixracı ya qadağan
olunmuşdur, ya da vergidən asılıdır. Ona görə də, torpağın və əməyin illik
məhsuldarlağına görə miqdarları bu ölkələrdə Avropanın bir başqa
yerindən çox olmalıdır. Bununla yanaşı, bu ölkələr Avropanın çox
yerindən kasıbdır. Düzdür, İspaniya ilə Portuqaliyada feodalizm olmasa
da, yerinə gələn sistem ondan o qədər də yaxşı deyil.
Ona görə də, qızıl ilə gümüşün yüksək dəyəri azalmanın hökm
sürdüyü ölkələrdəki varlanma və inkişaf vəziyyətini göstərmədiyi kimi,
nə bunların yuxarı dəyəri, nə də ümumi olaraq malların və ya xüsusi
olaraq ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan aşağı qiyməti hər hansı
ölkənin kasıbçılığına və ya barbarlığına işarə etmir.
Adətən malların, xüsusən də, ərzaq məhsullarının aşağı qiyməti o
vaxtın kasıbçılıq və barbarlıq əlaməti olmamaqla yanaşı, davar, ev
quşları, hər növdən ov heyvanları və s. bəzi müəyyən əmtəə növlərinin
pul ilə ifadə olunan qiymətinin ərzaqla nisbətdə aşağı olması bunun çox
qəti bir sübutudur. Bu, birincisi, ərzaqla nisbətdə bunların çox bol miqdarda olduğunu, nəticə etibarilə də, əkinlə müqayisədə istifadə etdikləri
torpağın çox geniş olduğunu; ikincisi, əkin torpağının qiyməti ilə müqayisədə bu torpağın aşağı qiymətini, yəni ölkə torpaqlarının çox hissəsinin
becərilməmiş, qulluq edilməmiş vəziyyətinə aydın şəkildə işarədir.
Ölkənin əmlak ehtiyatı və əhalisi ilə torpaq genişliyi arasındakı nisbət
sivil ölkələrdə çox rast gələnlə eyni olmadığını, cəmiyyətin o vaxt həmin
ölkədə, hələ ki, uşaqlıq dövründə olduğunu açıqca göstərir. Adətən
malların və ya xüsusən ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan yuxarı və
ya aşağı qiymətindən ancaq o vaxt ticarət aləmini qızıl və gümüşlə təmin
edən mədənlərin məhsuldar və ya qeyri-məhsuldar olduqları nəticəsinə
gələ bilərik, ölkənin varlı, yoxsa kasıb olduğu nəticəsinə deyil. Amma
bəzi növ malların pul ilə ifadə olunan yuxarı və ya aşağı qiyməti ilə başqa
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növ malın qiyməti arasındakı nisbətdən, demək olar ki, tam dərəcəsində
olan bir ehtimalla ölkənin varlı, yoxsa kasıb olduğu, torpaqlarından
çoxunun becərilmiş və ya becərilməmiş olduğunu, az-çox barbar bir,
yaxud az-çox sivil bir vəziyyətdə olduğu nəticəsini əldə edə bilərik.
Əmtəənin pul ilə ifadə olunan qiymətində tamamilə gümüş dəyərinin aşağı düşməsindən irəli gələn bir artım hər növ əmtəəyə bərabər
şəkildə təsir edərək, onların qiymətinin gümüşün əvvəlki dəyərinin üçdə,
dörtdə, beşdə birini itirməsinə görə hər yerdə üçdə, dörtdə, beşdə bir dəfə
artacaqdır. Bununla yanaşı, barəsində bu qədər muhakimə aparılıb danışılan qida məhsullarının qiymətindəki artım, hər növ ərzaqda eyni dərəcədə təsirə malik deyildir. Bu əsrin gedişatını ortalama olaraq götürsək,
ərzaq məhsullarının qiymətinin bir sıra digər məhsullardan çox daha az
artdığını, bu artımı gümüş dəyərinin azalmasına bağlayanlar belə qeyd
etmişdir. Ona görə də, bu digər növ məhsulların qiymətindəki artım, tamamilə gümüş dəyərinin azalmasından səbəblənə bilməz. Bəzi başqa
səbəblər də nəzərə alınmalıdır. Gümüşün dəyərində baş verdiyi fərz edilən azalmanın üzərində dayanmadan, bəlkə yuxarıda göstərilən səbəblər,
ərzaq məhsullarının qiyməti ilə nisbətdə qiyməti doğurdan da artmış bir
sıra məhsul növlərindəki artımın səbəbini kifayət qədər aydınlaşdıracaqdır.
Ərzaq məhsullarının öz qiymətinə gəldikdə isə bu, hal-hazırki əsrin
ilk 64 ilində və son fövqəladə pis keçən fəsillər boyunca, keçən əsrin son
64 ili içində baş verənlərlə müqayisədə bir az azalmışdır. Bu hadisəni
istər Vindzor bazarı hesablamaları, istərsə də Şotlandiyanın bütün başqa
qraflıqlarında qanunla müəyyən olunmuş qiymətlər və cənab Messan ilə
cənab Drüpe de Sen Morun çox çalışıb, əslinə böyük səylə topladıqları
ayrı-ayrı bir çox fransız bazarlarının hesablamaları göstərir. Dəqiq olaraq
bilinməsi, əlbəttə, bu qədər çətin olan bir problem üçün gözlənilməyəcək
qədər mükəmməl bir sübut vardır.
Son on-on iki il ərzində yuxarı qiymətə gəldikdə, gümüş dəyərində
bir azalma olduğuna müraciət etmədən, səbəbi fəsillərin pis olması ilə
kifayət qədər açıqlana bilər. Ona görə, gümüşün dəyərinin durmadan
azalmaqda olduğu fikrinin, istərsə ərzaq məhsulları, istərsə də digər
məhsulların qiyməti üzərində yaxşı bir müşahidənin nəticə olmadığı
məlum olur.
Hətta burada danışılanlara baxaraq eyni miqdar gümüşün indiki
vaxtlarda, bəlkə keçən əsrin hər hansı bir dövründə satın aldığı bir çox
fərqli məhsulun daha az hissəsinin satın alacağı deyilə bilər. Bu dəyişikliyin bu malların dəyərindəki bir artımındanmı, yoxsa gümüş dəyərindəki
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bir azalmadanmı irəli gəldiyini demək, yanında bazara apara biləcəyi
ancaq bu qədər gümüş, ya da bu qədər bir dəyişməyən pul gəliri olan
adama xeyri olmayan, sadəcə olaraq, boşu-boşuna faydasız bir fikir ayrılığıdır. Bu fikir ayrılığını bilməyin, ona daha ucuz satın almaq mümkünlüyü verəcəyini iddia etməyəcəm, əlbəttə. Bununla yanaşı, bu ayrılıq
bir baxımdan tamamilə faydasız olmaya da bilər.
Ölkənin rifahlı vəziyyətini asanlıqla göstərən bir sübut təmin etmək
cəhətdən bunun xalqa bir faydası ola bilir. Bəzi məhsul növlərinin qiymətindəki artım tamamilə gümüşün dəyərinin azalmasında irəli gəlirsə, bu
ancaq Amerika mədənlərinin məhsuldar olduğu nəticəsinə gətirən bir
vəziyyətlə əlaqədardır deməkdir. Ölkənin əsl zənginliyi, yəni torpağı ilə
əməyinin illik məhsullu bu vəziyyətin əksinə, ya Portuqaliya ilə Polşada
olduğu kimi yavaş-yavaş azala bilər, ya da Avropanın bir çox yerlərində
olduğu kimi yavaş-yavaş inkişaf edə bilər. Amma bəzi məhsul növlərinin
qiymətindəki bu artım artan bərəkətindən, ya da inkişaf edən abadlıq və
yaxşı əkib-biçmə sayəsində əkin yetişdirməyi əlverişli etməsindən irəli
gəlirsə, bu, həmin ölkənin rifahlı və inkişaf edən vəziyyətini ən aydın
şəkildə göstərən bir haldan əmələ gəlməkdədir. Torpaq, hər geniş ərazili
ölkədəki sərvətin tayı-bərabəri olmayan ən böyük, ən vacib, ən möhkəm
hissəsini təşkil edir. Sərvətin tayı-bərabəri olmayan ən böyük, ən vacib,
ən tükənməz hissəsinin artmaqda olan dəyərinin belə dəqiq bir
müşahidəçisinin gətirdiyi sübutlar, xalq üçün bir az faydalı ola bilər və ya
heç olmasa xalqa bir az razılıq bəxş edə bilər.
Bu xalqın qulluğunda duran aşağı təbəqədən bəzi kəslərin pul
cəhətdən mükafatlandırılmasını təşkil etməkdə də, xalqa bir az faydalı ola
bilər. Bəzi məhsul növlərinin qiymətindəki artım gümüş dəyərindəki bir
azalmadan irəli gəlirsə, bu kəslərin pul mükafatı, əvvəla, çox böyük
olmamaq şərtilə, əlbəttə bu azalma nisbətində artırılmalıdır. Artırılmazsa,
bunların əsas mükafatı aydındır ki, bir o qədər də azalacaqdır. Amma bu
qiymət artımı bu kimi məhsul yetişdirilən torpağın təkmilləşdirilən
bərəkəti ilə yaranan dəyər artımı səbəbindəndirsə, hər hansı bir pul
mükafatının nə qədər çoxaldılmasına lazım olduğunu, ya çoxaldılmasına
lazım olub-olmadığına dair mühakimə yürütmək daha çox incə bir problemdir. Mədəniyyətin və torpağın becərilməsinin inkişafı ərzaq məhsulları
ilə nisbətlə heyvandan əmələ gələn hər növdən qidanın qiymətini,
şübhəsiz, az-çox artırdığı qədər, zənnimcə, bitkilərdən əmələ gələn hər
növdən qidanın qiymətini mütləq şəkildə azaldır. Heyvandan əmələ gələn
qidanın qiymətini artırır, çünki bitdiyi torpağın çoxu əkin yetişməsinə
əlverişli olduğu üçün ərazi sahibi ilə fermerə əkin ərazisinin renta gəlirini
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və mənfəətini təmin etmək lazımdır. Bitkilərdən alınan qida məhsullarının
qiymətini azaldır, çünki torpağın bərəkətini artıraraq bolluğu artırır. Kənd
təsərrüfatındakı təkmilləşdirmələrdə bitkidən əldə olunan bir çox növ yeni
qida məshulu meydana çıxır. Bunlar, torpağa əkindən daha az və ondan
çox olmayan əməyə ehtiyac duyduğundan bazara çox ucuza daxil olur.
Ticarətin və dəniz üstündən gediş-gəlişin çox inkişaf etməsi ilə Avropa
təsərrüfatının, bəlkə də, Avropanın əldə etdiyi ən vacib iki qazanc olan
kartof ilə qarğıdalı və ya hind ərzaqı adlanan şey bunlardandır. Bundan
əlavə, təsərrüfatın iməkləmə vəziyyətində tərəvəz baxçası və ya bostan
çərçivəsi içində qalıb, ancaq bel istifadə edərək yetişdirilən, bitkidən əldə
olunan bir çox növ qida məhsulu təsərrüfatın inkişaf etmiş vəziyyətində,
sadəcə olaraq, tarlalara girib kotanla yetişdirilir: şalğam, yerkökü, kələm
və s. kimi. Bu səbəbdən mədəniyyətin inkişafı ilə bir qida məhsulunun
qiyməti mütləq artarsa, bir başqa növünkü eynilə mütləq azalır. Birindəki
artımın digərindəki azalma ilə nə dərəcədə müqayisə edilə biləcəyini
müəyyən etmək çox incə bir məsələdir. Qəssab ətinin əsl qiyməti bir dəfə
yuxarı həddinə çatdıqda (ehtimal kimi donuz ətini saymasaq, yüz ildən
çox bir müddət əvvəl İngiltərənin çox ərazisində hər növdən ətin bu həddə
çatdığı məlum olur) heyvandan əldə olunan bir başqa növ qidanın
qiymətində sonradan əmələ gələ biləcək bir artım, aşağı təbəqədəki
insanların vəziyyətinə çox təsir etmir. İngiltərənin çox yerində yoxsulların
ev quşları, balıq, vəhşi quş və ov heyvanları qiymətində əmələ gələn bir
artım səbəbindən qarşılaşacaqları çətinliklər, əlbəttə, kartofun qiymətində
azalma olduqda hiss edəcəkləri xoşbəxtlik qədər ola bilməz. İndiki qıtlıq
dövründə ərzaq məhsullarının yuxarı qiyməti, şübhəsiz, yoxsullara pis
təsir edir. Amma ərzaq məhsullarının alışılmış və ya orta baha olduğu
mülayim bolluq vaxtlarında, bir başqa xammal qiymətindəki təbii artım
bu kəslərə o qədər təsir etmir. Yoxsullar duz, sabun, dəri, şam, maya,
pivə, yüngül mayalanmış pivə və s. kimi emal edilmiş əmtəələrin qiymətində vergilərin yaratdığı süni artımdan, bəlkə daha çox pis təsirlənərlər.

Təsərrüfatçılığın inkiĢafının
məmulatların əsl qiymətinə təsiri
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün emal olunmuş əmtəələrin əsl qiymətinin yavaş-yavaş azalması inkişafın təbii nəticəsidir. Sənayedə əməyin
kəmiyyəti istisnasız olaraq bu malların hamısında azalır. Hamısı da
inkişafın təbii nəticələri olan daha yaxşı avadanlıq, daha böyük ustalıq,
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daha münasib bir iş bölgüsü və paylanılması sayəsində hər hansı bir işin
hissəsini yerinə yetirmək üçün daha az əmək tələb edir. Cəmiyyətin
inkişaf edən vəziyyəti sayəsində əməyin əsl dəyəri çox vacib hallarda
artsa da, miqdar cəhətdən böyük olan azalma, qiymətdə ola biləcək ən
böyük artımı asanlıqla ödəyəcəkdir.
Həqiqət – bir neçə sənaye məmulatı vardır ki, onların xammallarının
əsl qiymətindəki qaçınılmaz artım işin həyata keçirilməsində təkmilləşdirmənin meydana gətirəcəyi bütün üstünlükləri artıqlaması ilə ötüb keçər.
Dülgərlikdə, incə dülgərlik işində, xarratçılıqda, torpaq abadlaşdırılmasında, nəticə etibarilə, ağac materialının əsl qiymətində mütləq əmələ
gələcək artım ən yaxşı avadanlıqdan, ən böyük ustalıqdan, ən əlverişli iş
bölgüsündən və paylanılmasından əldə oluna biləcək üstünlüklərin
hamısını asanlıqla kölgədə qoyur.
Amma xammalların əsl qiymətinin heç artmadığı və ya o qədər də
artmadığı bütün hallarda emal edilmiş məmulatın qiyməti çox azalır.
Bu əsr ilə keçən əsr boyunca bu qiymət azalması ehtiyat materialları
qaba metallar olan sənayelərdə çox gözə çarpır. Keçən əsrin ortalarında
20 lirəyə alına biləcək bir saatı indi, bəlkə 20 şillinqə almaq olar. Bıçaqçılıq, çilingərlik işlərində qaba metallardan hazırlanan bütün oyuncaqlarda, adətən Birminhem və Şeffild işi adı ilə tanınan bütün mallarda eyni
dövr ərzində saatsazlıqdakı qədər olmasa da, çox böyük bir qiymət
azalması olmuşdur. Amma bu bir çox halda, o qiymətin iki, hətta üç dəfəsinə eyni keyfiyyətdə işi yerinə yetirə bilməyəcəklərini deyən Avropanın
bütün başqa yerlərindəki işçiləri təəccübləndirməyə kifayət etmişdir.
Materialları qaba metallardan olan sənayelər qədər iş bölgüsünün irəli
apara biləcəyi və ya istifadə olunan avadanlıqların müxtəlif cür neçə-neçə
təkmilləşdirmələr üçün əlverişli olan sənaye sahələri, bəlkə də, yoxdur.
Eyni dövr ərzində toxuculuq sənayesində o qədər də nəzərəçarpan
bir qiymət azalması olmamışdır. Düzgünlüyünə inanaraq dediklərinə
görə, tam əksinə bu son 25-30 il ərzində ən yaxşı keyfiyyətli parçanın
qiyməti keyfiyyətinə görə bir az artmışdır. Deyilənlərə görə, bu, hamısı
ispan yunundan meydana gələn materialların qiymətindəki kifayət qədər
vacib bir miqdarda artımdan irəli gəlmişdir. Sırf ingilis yunundan
hazırlanan Yorkşir parçasına gəldikdə isə, onun qiyməti, əslində
deyilənlərə görə, bu əsr ərzində keyfiyyətinə nisbətlə çox azalmışdır.
Amma keyfiyyət o qədər mübahisə oluna biləcək bir mövzudur ki, bütün
bu növ məlumatlara bir az şübhə ilə yanaşıram. Toxuculuq sənayesindəki
iş bölgüsü təxminən yüz il əvvəl necə idisə, bugün də təxminən elədir.
İstifadə olunan avadanlıqlar da o qədər fərqli deyildir. Bununla yanaşı,
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istər o vaxt, istərsə də indi bir az qiymət azalması yaradan bəzi kiçik
inkişaflar da yaranmış ola bilər.
Amma bu məmulatın vaxtımızdakı qiymətini əməyin, bəlkə
indikindən daha az alt səviyyələrə ayrıldığı, istifadə olunan avadanlıqların
isə daha çox qüsurlu olduğu, daha çox uzaq dövrlərdəki ilə, yəni XV əsrin
sonlarındakı ilə müqayisə edərsək, bu azalma daha çox ağlabatan və
mübahisəsiz görünəcəkdir.
VII Henrinin 4-cü hakimiyyət ili olan 1487-ci ildə bu hökm
verilmişdir: “Hər kim, ən gözəl al və ya başqa qırmızıya rənglənən, ən
yaxşı növdən enli parçanın yardını1 pərakəndə olaraq 16 şillinqdən çox
qiymətə satarsa, bu cür satılan hər yard parça üçün 40 şillinq töhmət
veriləcəkdir”. Deməli, bügünkü pul ilə içində 24 şillinq qədər gümüş olan
16 şillinq o vaxt ən yaxşı keyfiyyətli parçanın bir yardı üçün ağlabatmayan bir qiymət sayılmırdı. Bu, ifrat dərəcəsinə çatmış geyimi qadağan
edən bir qanun olduğu üçün, bu kimi parçaların çoxunun bir az daha baha
qiymətə satılma ehtimalı vardır. İndiki vaxtlarda bir gineya2 belə bir parça
üçün ən yuxarı qiymət sayıla bilər. Bu halda parçaların keyfiyyətini eyni
götürsək (indiki parçalar daha yaxşı keyfiyyətdədir, əlbəttə, amma
olduqlarını fərz edək), ən yaxşı parçanın pul ilə ifadə olunan qiymətinin
XV əsrin sonundan bu yana çox aşağı düşdüyü məlum olur. Amma bunun
əsl qiyməti daha çox azalmışdır. O vaxtlar və daha sonralar, altı şillinq
səkkiz penni, ¼ kantar buğdanın orta qiyməti idi. Deməli 16 şillinq 2 ədəd
¼ kantar və üç büşeldən çox buğdanın qiyməti idi. Bugün buğdanın ¼
kantarına 28 şillinq qiymət qoyulursa, bir yard yaxşı parçanın qiyməti o
vaxtlarda indiki pul ilə heç olmasa 3 lirə 6 şillinq 6 penni etməlidir.
Parçanı alan adamın indki vaxtlarda o miqdarın satın ala biləcəyi qədər
əmək və yaşamaq üçün lazım olan məhsullar üzərindəki haqqından imtina
etməsi lazımdır.
Sadə məmulatların əsl qiymətindəki azalma çox olmaqla bərabər,
keyfiyyətli məmulatlardakı qədər deyildir.
IV Eduardın 3-cü hakimiyyət ili olan 1643-cü ildə bu hökm
verilmişdir: “Muzdurluq edən bir kənd təsərrüfatı fəhləsi, ya sıravi bir
işçi, ya şəhər və ya da qəsəbə xaricində yaşayan sənətçinin qulluqçusu
üst-başı üçün yardı 2 şillinqdən çox olmayan qollu libas parçası istifadə
etməyəcək və ya geyinməyəcəkdir. ” IV Eduardın 3-cü hakimiyyət ilində
2 şilinqdə indiki pulumuzla təxminən 4 şillinqdəki qədər gümüş var idi.
1
2

1 yard - 91. 4 sm-ə bərabər olan uzunluq ölçüsü vahidi (tərcüməçinin qeydi).
Gineya – 21 şillinq dəyərində olan köhnə ingilis pulu (tərcüməçinin qeydi).
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Amma indi yardı 4 şillinqə satılan yorkşir parçası ən kasıb, sıravi
qulluqçuların geyinməsi üçün o vaxt hazırlanan parçadan, əlbəttəki, keyfiyyətcə daha yaxşıdır. Bu səbəbdən, o kəslərin geyiminin pul ilə ifadə
olunan qiyməti keyfiyyəti ilə nisbətdə indi keçmiş vaxtlar ilə müqayisədə
daha ucuz ola bilər. Əsl qiymət, əlbəttə, çox ucuzdur. O vaxt 10 penni bir
buşel buğda üçün mülayim və ağlabatan adlanan bir qiymət sayılırdı. Ona
görə də, 2 şillinq təxminən 2, 5 buşel buğdanın qiyməti idi. Bu, indiki
vaxtlarda buşel başına 3 şillinq 6 pennidən hesablanarsa, 8 şillinq 9 penni
edir. Bu parçanın bir yardı qarşılığında kasıb qulluqçunun indiki vaxtlarda
8 şillinq 9 penninin ala biləcəyi qida maddəsinə bərabər satınalma
gücündən imtina etməsi lazımdır. Bu, əsasən yoxsulların lovğalıq
nümayişinə meyil etmələrini məhdudlaşdıran, israfın qarşısını alan bir
qanundur. Deməli, bu kəslərin çoxunun geyimi daha bahalı imiş.
Eyni qanun o təbəqədən xalqın və fermerin qiyməti 14 pennidən
artıq olan corab geyinməsini də qadağan edir. Bu indiki pulla 28 penni
qədərdir. Amma 4 penni o vaxtlarda buğdanın təxminən 1, 5 buşelinin
qiyməti idi. Bugün buşeli 3 şillinq 5 pennidən hesablayarsaq bu 5 şilliqn 3
penni edir. İndiki vaxtlarda bizə bu, ən kasıb, ən aşağı təbəqədən bir
qulluqçunun bir cüt corabı üçün odbahası qiymət kimi görünür. Amma o
vaxtlar qulluqçuya corabı üçün doğurdan da bu qiyməti özündə əks
etdirən bir pul verilməsi lazım idi.
IV Eduardın vaxtında corab hörmə sənəti Avropanın, bəlkə heç bir
yerində hələ məlum deyildi. Corabı, sadəcə olaraq, parçadan düzəldirdilər. Bahalı olmağının səbəblərindən bir də, bəlkə budur. İngiltərədəki
ilk corab geyinən kraliça Yelizaveta imiş. O, bunları hədiyyə olaraq ispan
səfirindən almışdı.
Yan məmulatların istərsə qaba növündə, istərsə incə növündə
istifadə olunan avadanlıqlar o köhnə vaxtlarda indikindən çox qüsurlu
halda idi. O vaxtlardan bu yana bunlarda 3 əsas təkmilləşdirmə olmuşdur.
Miqdarı və ya vacibliyi, ayrı şəkildə qiymətləndirilə bilməyən, bəlkə daha
bir çox kiçik inkişaflar da baş vermişdir. Bu əsas üç inkişaf bunlardır:
birincisi, cəhrə ilə mil əvəzinə bucurdağın istifadə olunması. Bu, eyni
miqdar təmin etməklə yanaşı 2 işi birdən yerinə yetirir.
İkincisi, yun ipliyi ilə təkqatlı yun telinin bükülməsini və ya
dəzgaha qoyulmaqdan əvvəl toxuma əsası ilə hörgü mexanizminin lazımlı
şəkildə nizamlanmasını tamamilə asandlaşdıran və qısaldan, çox
məharətli bir çox avadanlıqların istifadəsi. Bu, o avadanlıqların icad
olunmasından əvvəl son dərəcə çətin və zəhmət tələb edən bir iş idi.
Üçüncüsü, parçanı presləmək üçün su içində ayaqla tapdalanacaq yerdə
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yaxalama daşından istifadə olunması. XVI əsrin əvvəllərindən qabaq
İngiltərədə və bildiyim qədər Avropanın Alp dağlarının şimalı tərəfinə
düşən ərazisində nə növdən olursa-olsun, yel, ya da su dəyirmanı
haqqında məlumat yox idi. İtaliyada bunlar əvvəldən istifadə olunurdu.
Bu halın göz önünə gətirilməsi istər qaba, istərsə də incə məmulatların əsl qiymətinin köhnə vaxtlarda indikindən niyə çox yuxarı
olduğunu, bəlkə müəyyən dərəcədə bizim üçün aydınlaşdıra bilər. Malları
bazara çıxara bilmək daha çox əmək sərfinə başa gəlirdi. Ona görə də,
bazara gətirildiklərində daha çox əməyin dəyərini almaları və ya daha çox
əməklə dəyişdirilmələri lazım idi.
O keçmiş vaxtlarda qaba manufaktura sənətin və ya sənayenin
başlanğıc dövründə olan ölkələrdə həmişə necə olursa, İngiltərədə də,
belkə elə edilmişdir. Ehtimal kimi, bu işin hər bir ayrı hissəsi zamanzaman özbaşına, demək olar ki, hər bir ailənin müxtəlif üzvləri tərəfindən
həyata keçirilən bir ev sənayesidir. Amma, belə ki, ediləcək başqa bir iş
olmadıqda bununla məşğul olurdular. Bu sənətkarlıq heç birinin
yaşayışının çoxunu təmin edən əməlli-başlı bir iş deyildi. Əvvəl də
müşahidə olunduğu kimi bu cür hazırlanan məhsullar, işçinin yaşayışının
əsas və ya yeganə pul qaynağı olan işlə müqayisədə, həmişə bazara daha
ucuza çıxarılır. Digər tərəfdən, keyfiyyətli məhsullar o vaxtlar İngiltərədə
deyil, varlı və ticarətçi bir ölkə olan Flandriyada1 istehsal edilirdi. Bunu
bəlkə o vaxtlar indiki olduğu kimi yaşayış vasitələrinin hamısını və ya
əsas hissəsini bununla təmin edən kimsələr edirdi. Bundan başqa, bu
xarici bir sənaye növü olub, krala bir az vergi, heç olmasa ton başına, ya
da lirə başına ödənilən köhnə gəmi vergisini vermək lazımdır. Əslində bu
vergi, bəlkə də, çox ağır deyildi. Yüksək vergilər ilə xarici məmulatlara
idxalını məhdudlaşdırmaq deyil, tacirlərin mümkün olduğu qədər ucuz
qiymətlə, çox tələb olunan, istədikləri və ölkələrinin sənayesinin emal edə
bilmədiyi əlverişli, gözalıcı məmulatlarla təmin etmələrini mükün etmək
üçün bu idxalı təşvik etmək o vaxtlarda Avropanın siyasəti idi.
Bu halların nəzərdən keçirilməsi o köhnə vaxtlarda sadə əmtəələrin
əsl qiymətinin keyfiyyətli məhsullara görə nə üçün indiki ilə müqayisədə
daha aşağı olduğunu, bəlkə müəyyən dərəcədə qədər açıqlaya bilər.

1

Hollandiyada əyalət (tərcümə qeydi).
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Bu fəsilin nəticəsi
Cəmiyyət halında baş verən hər inkişafın birbaşa və ya dolayı yolla
ərazisinin əsl renta gəlirini artırmağa, torpaq sahibinin əsl sərvətini, yəni
başqalarının əməyini və ya əməyinin məhsulunu satınalma gücünü artırmağa vasitə olduğunu qeyd edərək, kitabın bu çox uzun bölməsini sona
çatdırıram.
Təkmilləşdirmənin və əkib-biçmənin geniş yayılması renta gəlirini
birbaşa artırmağa səbəb olur. Torpaq sahibinin məhsul üzərindəki payı
məhsulun artması ilə, şübhəsiz artır.
Torpağın ilkin təkmilləşdirmə və əkib-biçmənin artması nəticəsi,
bundan başqa tamamilə genişlənməsi səbəbi olan emal edilməmiş məhsulların əsl qiymət artımı, məsələn, heyvanın qiymətindəki artım renta
gəlirini birbaşa və daha böyük nisbətdə artırmaya vəsilə olur. Torpaq
sahibinə aid payın əsl dəyəri, yəni başqa kəslərin əməyi üzərindəki əsl
hökmranlığı, məhsulun əsl qiyməti ilə artmaqla qalmayıb, onun payının
bütün məhsula olan nisbəti də bu dəyərlə birlikdə artır. Əsl qiymətdəki
artımdan sonra o məhsul yığılmaq üçün daha çox əməyə ehtiyac duymur.
Belə olduqda, bu məhsulun daha kiçik bir nisbəti o əməyin istifadə olunan
əmlak ehtiyatını alışılmış mənfəəti ilə birlikdə yenidən yerinə qoymaya
kifayət edəcəkdir. Bu səbəbdən, məhsulun daha böyük bir nisbəti torpaq
sahibinin payına düşür.
Emal edilmiş malların əsl qiymətini birbaşa azaltmaya vəsilə olan
əməyin istehsaledici gücündəki bütün bu inkişaflar əsl renta gəlirini
dolayı şəkildə yüksəltməyə meyillidir. Torpaq sahibi emalolunmamış
məhsulun öz istehlakının aşan hissəsini və ya eyni mənalı dəyərini emal
olunmuş məhsul ilə dəyişdirir. Emaledilmiş məhsulun əsl dəyərini
azaldan şey digərinin qiymətini çoxaldır. Beləliklə, birinin əvvəlki qədəri
digərinin daha çox miqdarına bərabər olur. Torpaq sahibi də ehtiyac duyduğu rahatlığı təmin edən maddələrlə, bəzək əşyaları və ya göz qamaşdıran əşyaların daha çoxunu almaq imkanını əldə edir.
Cəmiyyətin əsl sərvətindəki hər bir artım, yəni cəmiyyətdə istifadə
olunan faydalı əmək miqdarındakı hər bir artım, əsl renta gəlirini dolayı
şəkildə artırmağa vəsilə olur. Bu əməyin kifayət qədər vacib bir hissəsi
təbii olaraq torpağa gedir. Torpağın əkilib-biçilməsində daha çox insan və
heyvan istifadə olunur. Yetişdirilməsində, beləliklə istifadə olunan əmlak
ehtiyatının artması ilə məhsul da artır. Məhsul artdıqca, renta gəliri də artır.
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Digər tərəfdən, bunun əksi olan şərtlər, yəni torpağı becərmə təkmilləşdirməyə etinasızlıq, torpağın emal edilməmiş məhsulunun hər hansı
bir hissəsinin əsl qiymətindəki azalma, əmtəə hazırlama sənətinin və sənayesinin xarab olması səbəbindən məmulatların əsl qiymətindəki artım,
cəmiyyətin əsl zənginliyinin azalması, bütün bunlar ərazinin əsl renta gəlirini və ərazi sahibinin əsl sərvətini azaltmağa, onun başqasının əməyini,
yaxud əməyinin məhsulunu alabilmə gücünü kiçiltməyə səbəb olur.
Əvvəllər də müşahidə olunduğu kimi, hər ölkənin torpağı ilə əməyinin illik məshuldarlığının hamısı və ya eyni mənalı tam qiyməti, təbii
olaraq üç hissəyə ayrılır: renta gəliri; əməyin mükafatlandırılması əmlak
ehtiyatının mənfəəti. Bunlar da, üç ayrı təbəqədən kəslərin, yəni renta
gəliri ilə ödənişlə yeri və mənfəət ilə yaşayanların gəlirini təşkil edir.
Bunlar hər sivil cəmiyyətin üç ulu, köklü və ana təbəqəsi olub, bütün
digər təbəqələrin gəliri, əvvəl-axır bunlarınkından əmələ gəlir.
Bu üç iri təbəqədən ilkinin xeyri elə, indilərdə deyilənlərə görə
cəmiyyətin əsas xeyri ilə tam və ya ayrılmaz şəkildə əlaqədardır. Birini
dəstəkləyən və ya onun qarşısını alan şey, şübhəsiz, digərini də yüksəldir
və ləngidir. İctimaiyyət, bir ticarət və ya polis1 qanununu müzakirə edərkən torpaq sahibləri, heç olmasa, bu çıxarın nə olduğu haqqında yetəri
qədər məlumatları varsa, öz təbəqələrinin çıxarı barədə düşüncə ilə bunu
heç bir vaxt səhv yola çevirməzlər. Əslində, çox vaxt onların məlumatları
kifayət qədər olmur.
Üç təbəqə arasında bunlar gəliri istərsə əməyə, istərsə də səylərinə
başa gəlməyən, sanki özü-özlüyündə əmələ gələn, onların planına və
əvvəlcədən nəzərdə tutulmalarına bağlı olmayan yeganə sinifdir.
Hallarındakı rahatlığın və əminliyin təbii nəticəsi olan tənbəllik çox vaxt
bunları həm biliksiz edir, həm də bir ictimai yaşayışın sonunun haraya
aparacağı barədə əvvəldən görüb başa düşmək üçün başlarını istifadə
etməyi qeyri-mümkün edir.
İkinci təbəqənin, yəni ödənişləri ilə yaşayanların xeyri birincilərinki
qədər tam olaraq, cəmiyyətin xeri ilə əlaqədardır. Əvvəl də qeyd
olunduğu kimi, işçinin mükafatlandırılması heç bir vaxt əmək tələbi
davamlı olaraq artdığı, ya da istifadə olunan əmək miqdarı hər il müəyyən
qədər artdığı vaxt olduğu qədər yuxarı deyildir.
Cəmiyyətin bu əsl sərvəti fasilə verdikdə işçi ödənişləri çox
keçmədən işçinin uşaqlarını yetişdirməsini, ya da işçinin nəslini davam
1

Əsasən qiymətlər bazar, tikinti, səhiyyə ilə əlaqədar qanun və qaydaların yerinə
yetirilməsinə nəzarət edən bələdiyyə qüvvələri (tərcümə qeydi).
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etdirməsini mümkün etməyə çətinliklə kifayət edəcək qədər azalır.
Cəmiyyət tənəzzülə doğrü üz tutduqda isə bundan da aşağı düşür.
Mülkədar təbəqəsinə cəmiyyətin rifahı, bəlkə işçi təbəqəsindən daha çox
qazanc təmin edir. Amma cəmiyyət tənəzzülə uğradığı vaxt mülkədarlardan çox əzab çəkən təbəqə yoxdur. İşçinin gəliri cəmiyyətin
mənfəətinə sıx şəkildə bağlı olmaqla yanaşı, işçi bu gəliri qavrayacaq və
ya öz gəliri ilə marağını başa düşəcək iqtidarda deyildir. İşçinin vəziyyəti
lazım olan məlumatı əldə etmək üçün vaxt qoymur.
Məlumatı tam olsa da, təhsili ilə vərdişləri çox vaxt onu mühakimə
etmək üçün əlverişsiz edir. Ona görə ictimai mübahisələrdə işçinin səsi az
eşidilir. Hətta ona heç qulaq belə asılmır da. Ancaq çox fövqəladə
hallarda özünün deyil, havadarlarının məqsədləri üçün, bu havadarlar
tərəfindən fəaliyyətə keçmələri üçün istiqamətləndirilib şövq edildiyi və
dəstəkləndiyi vaxt işçinin səsi eşidilir.
İşçini işlədənlər üçüncü təbəqəni, yəni mənfəət ilə yaşayanlar
təbəqəsini təşkil edir. Hər cəmiyyətdəki faydalı əməyin çoxunu hərəkətə
gətirən, mənfəət xatirinə istifadə olunan - əmlak ehtiyatıdır. Əmlak
ehtiyatını istifadə edənlərin planları ilə niyyətləri əməyin bütün ən vacib
əməliyyatlarını nizamlayıb idarə edir. Bütün bu planlar ilə niyyətləri
güddüyü məqsəd – mənfəətdir. Amma mənfəət, renta gəliri və maaş kimi
cəmiyyətin rifahı ilə artıb, tənəzzülə uğraması ilə azalmır. Əksinə,
mənfəət varlı ölkələrdə təbii olaraq aşağı, kasıb ölkələrdə isə yuxarıdır.
Tənəzzülə doğru ən sürətlə gedən ölkələrdə isə mənfəət həmişə ən
yüksəkdir. Ona görə, bu üçüncü təbəqənin xeyri ilə cəmiyyətin ümumi
mənfəəti arasındakı əlaqə, digər iki sinfin xeyri ilə eyni deyildir. Bu
təbəqədə, tacirlərlə havadar sənayeçilər, çoxu ən böyük kapitalları istifadə
edib var-dövlətləri ilə hamıdan diqqət görməkdə ən böyük payı özlərinə
çəkən iki sinifdir. Bütün ömürləri boyu plan və sxemlərlə məşqul olduqları üçün onların çoxu ucqar əyalətdəki mülk sahiblərindən daha çevik
zəkalı olurlar. Bununla yanaşı başları, adətən cəmiyyətin mənfəətindən
daha çox öz şəxsi işlərinin xeyri ilə dolu olduğu üçün ən böyük açıq
ürəklə edilmiş olsa belə, həmişə belə olmamışdır, etdikləri mühakimələrdə, bu iki məqsədin birincisinə deyil, ikincisinə daha meyillidirlər.
Bunların ucqar əyalətdəki ərazi sahibindən üstün olmaları, ictimai
mənfəətə dair məlumatlı olduqlarından deyil, öz mənfəətlərini, əyalət
bəyzadəsinin öz mənfəətini bildiyindən daha yaxşı bildikləri üçündür. Öz
mənfəətlərinə dair bu üstün bilik sayəsində çoxu yumşaq qəlbli olan ucqar
əyalət bəylərini aldatmış, özünün deyil, onların mənfəətinin ictimaiyyətə
xeyirli olduğu şəklindəki diqqətsiz, xəbərsiz, lakin təmiz bir inanc
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səbəbindən onları həm öz mənfəətlərindən, həm də ictimai mənfəətindən
imtina etmələri üçün aldatmışlar. Amma ticarət və ya sənaye sahəsində
işləyənlərin mənfəəti həmişə bəzi xüsusiyylətə görə ictimai mənfəətdən
fərqli, hətta onun əksinədir. Bazarı genişləndirib rəqabəti darlaşdırmaq
həmişə iş adamlarının xeyrinədir. Bazarı genişləndirmək çox vaxt ictimaiyyətin mənfəəti üçün kifayət qədər yaxşı ola bilər. Amma rəqabəti
sıxışdırmaq həmişə bunun əleyhinədir. Bu ancaq iş adamlarının karlarını
təbii şəkildə yaranacaq olandan artıq etməyə, öz mənfəətləri üçün digər
hemyerlilərinə yersiz vergilər qoymalarını mümkün etməyə yarayır. Bu
təbəqədən gələn yeni ticarət qanunu və ya qərar təklifi daima böyük bir
ehtiyyatla qulaq asılır, diqqətlə nəzərdən keçirilir, şübhəli bir diqqətlə
uzun-uzadı, yaxşı-yaxşı araşdırmadan heç vaxt qəbul edilməməlidir. Belə
təkliflər, mənfəəti heç vaxt ictimaiyyətin mənfəəti ilə eyni olmayan, adətən xalqı aldatmaqla, hətta əzməklə mənfəət əldə edən, bir çox vəsilələrlə,
onu həm aldatmış, həm də əzmiş olan bir insan təbəqəsindən gəlir.
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Birinci kitabin sonu
207 və 223-cü səhifələrdə qeyd olunan cədvəllər.
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Hər il buğdanın ¼
kantarının qiyməti
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Hər il buğdanın
¼ kantarının
qiyməti
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qiyməti
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İkisini də özündə əks etdirmək şərtilə 1595-ci ildən 1764-cü ilə
qədər, 25 mart Müqəddəs Məryəm bayramı ilə 29 sentyabr Müqəddəs
Mikayıl günlərində ən yaxşı və ya ən bahalı buğdanın 9 buşellik ¼
kantarının Vindzor bazarındakı qiymətləri. Hər ilin qiymətləti bu iki bazar
gününün ən yuxarı qiymətləri arasındakı ortalamadır.
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ЫЫ КИТАБ

Капиталын тябияти, онун йыьымы вя истифадяси щаггында
Жямиййятин щяля ямяк бюлэцсцнцн олмадыьы, мцбадилянин ися
надир щалларда баш вердийи вя щяр кясин юзцня лазым олан яшйалары
истещсал етдийи кобуд бир вязиййятиндя, щямин жямиййятин тясяррцфат
щяйатынын сахланмасы цчцн ещтийатларын яввялжядян йыьылмасына ещтийаж
дуйулмур. Щяр бир инсан тялябатларыны йарандыьы заман юз фяалиййяти иля
тямин етмяйя чалышыр. О, аж олан заман мешяйя овчулуг цчцн эедир;
эейими йарарсыз оланда о, юлдцря билдийи ян ири щейванын дяриси иля
юртцлцр, дахмасы даьыланда ися ялинин алтында олан будаг вя чюр-чюпцн
кюмяйи иля ону дцзялдир.
Лакин инсанын юз ямяйинин мящсулу щяр бир йердя ямяйин
бюлэцсц тяйин едилдийи вахт онун тялябатынын йалныз чох аз бир щиссясини
тямин едя билир. Онун чох бюйцк щиссяси ися юз мящсулуна вя йахуд
онун ейниси кими олан юз мящсулунун гиймятиня ала биляжяйи диэяр
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инсанларын ямяйинин мящсулу иля тямин едилир. Амма бу алгы просеси
йалныз онун ямяйинин мящсулунун тякжя истещсалы дейил, щям дя
сатылдыьы заман баш веря биляр. Она эюря бу ики ямялиййат баш верян
ана гядяр онун ишлямяси цчцн зярури олан материал алятлярля тямини вя
сахланмасы цчцн бяс ола билян мцхтялиф нювлц мящсулларын ещтийаты
йарадылмалыдыр. Тохужу юз хцсуси иши иля йалныз о заман мяшьул ола
биляр ки, тякжя парчанын тохунмасына дейил, щятта ону сатана гядяр йа
юзцнцн, йа да башга шяхсин щимайясиндя онун сахланмасы вя ишлямяси
цчцн материал вя алятлярля тямининя имкан верян ещтийатлар яввялжядян
йарадылсын. Ещтийатларын бу йыьымы, айдындыр ки, онун бу хцсуси пешядя
ящямиййятли заман мцддятиндя юз ямяйини тядбиг етмяк имканларына
гядяр олмалыдыр.
Беля ки, ишин тябии эедишиндя ещтийатларын йыьымы ямяйин бюлэцсцня
гядяр баш вермяли олдуьундан, демяли, ямяйин бюлэцсцнцн артымы да
йалныз габагжадан ещтийатларын йыьымынын артырылмасы иля мцмкцндцр.
Ейни сайда фящлялярин емал едя биляжяйи материалын кямиййяти ямяйин
бюлэцсцнцн артмасы заманы ящямиййятли дяряжядя чохалыр вя щяр бир
фящлянин иши тядрижян чох садя ямялиййатлара кечирилдийиндян бу
ямялиййатларын йцнэцлляшдирилмяси вя ихтисара салынмасы цчцн мцхтялиф
йени машынлар ижад едилир. Она эюря дя, ямяk бюлэцсцнцн артмасы иля
ейни сайда фящлянин даими мяшьуллуьуну тямин етмяк цчцн яввялжядян
ейни ярзаг ещтийатлары даща аз инкишаф шяраитиндя зярури ола биляжякдян
дя артыг материал вя алятлярин ещтийаты йыьылмалыдыр. Лакин сянайенин щяр
сащясиндя фящлялярин сайы ади шякилдя орда ямяйин бюлцнмяси иля артыр вя
йахуд даща дягиг десяк, мящз онларын сайынын артмасы нятижядя онлара
юзлярини груплашдырмаьа вя бюлмяйя имкан верир.
Ещтийатларын габагжадан йыьылмасы ямяйин мящсулдар гцввясинин
бу артымына наил олмаг цчцн зяруридир вя беля йыьым, тябии олараг
мящсулдарлыьын артмасына эятирир. Юз ещтийатыны ямяйинин сахланмасына
истифадя едян шяхс ону еля тядбиг етмяйя чалышыр ки, даща чох сайда иш
йериня йетиря билсин. Она эюря о, юз фящляляри арасында мяшьулиййятин
даща чох уйьун эялян бюлэцсцнц тяйин етмяйя, онлары ижад етмяк вя
йахуд алмаг игтидарында олдуьу ян йахшы машынларла тяжщиз етмяйя
чалышыр. Щяр ики мцнасибятдя онун имканлары, адятян онун ещтийатынын
юлчцляриня вя йахуд мяшьул едя билдийи фящляляринин сайына уйьун олур.
Она эюря дя, юлкядя файдалы ямяйин кямиййяти тякжя ону тядбиг едян
ещтийатларын артмасы иля чохалмыр, щям дя ямяйин ейни кямиййятинин бу
жцр артымы даща чох сайда иш йериня йетирир.
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Ямяк вя онун мящсулдар гцввяси цчцн ещтийатларын артмасындан
ялдя олунан цмуми нятижяляр белядир.
Назырки китабда мян ещтийатларын тябияти, онларын мцхтялиф нюв
капитала йыьылмасындан иряли эялян щярякяти вя бу капиталларын мцхтялиф
истифадясинин нятижялярини айдынлашдырмаьа чалышдым. Бу китаб беш фясиля
бюлцнцр. Биринжи фясилдя айрылыгда шяхсин, йахуд бцтцн жямиййятин
ещтийатынын тябии олараг бюлцндцйц мцхтялиф щисся вя нювлярини
эюстярмяйя жан атдым. Икинжи фясилдя жямиййятин цмуми ещтийатынын
хцсуси щиссяси кими бахылан пулун тябиятини вя тясирини айдынлашдырмаьа
чалышдым. Капитал шяклиндя йыьылан ещтийатлар йа онун мяхсус олдуьу
шяхс тяряфиндян тядбиг едиля биляр, йа да диэяр шяхся ссуда кими вериля
биляр. Цчцнжц вя дюрдцнжц фясиллярдя щяр ики щалда капиталын тясирини
тядгиг етмяйя чалышдым. Бешинжи, сонунжу фясил капиталын билаваситя
мцхтялиф тядбигинин щям милли ямяйин кямиййятиня, щям дя торпаг вя
ямяйин иллик мящсулунун юлчцляриня мцхтялиф тясири щагда данышыр.
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I ФЯСИЛ
ЙЫЬЫЛМЫШ ЕЩТИЙАТЛАРЫН
БЮЛЭЦСЦ ЩАГДА
Инсанын малик олдуьу ещтийатлар онун бир нечя эцн вя йа щяфтя
ярзиндя сахланмасы цчцн кифайят едян кямиййяти ютмцрся, о, надир
щалларда онлардан щансыса бир эялир ялдя етмяк щагда дцшцнцр. О,
мцмкцн олдуьу гядяр онлары гянаятля истещлак етмяйя вя онларын
тамамиля истещлакындан сонра бу ещтийатларын йеринин долдурулмасы
цчцн юз ямяйи иля ня ися истещсал етмяйя чалышыр. Бу щалда онун эялири
йалныз онун ямяйиндян йараныр. Бцтцн юлкялярдя касыб фящлялярин
яксяр щиссясинин вязиййяти белядир.
Яэяр верилян шяхс онун бир нечя ай вя йахуд ил ярзиндя сахланмасы
цчцн кифайят едян ещтийатлара маликдирся, о, ялбяття, бу ещтийатларын
чох щиссясиндян эялир ялдя етмяйя чалышыр, юз истещлакы цчцн ися бу эялир
эяляня гядяр йашамасы цчцн зярури олан гядярини билаваситя истифадя
едир. Она эюря ещтийатлар ики щиссяйя бюлцнцр. Онун эялир ялдя едяжяйини эюзлядийи щисся капитал адланыр*. Диэяр щисся – онун билаваситя
истещлакына йюнялян щиссядир ки, о да идарядир: биринжиси, бцтцн ещтийатын
илкин щалда бу мягсяд цчцн айрылдыьы щиссясиндян; икинжиси, онун
мянбяйиндян асылы олмайараг дахил олан эялириндян; цчцнжцсц, яввялки
иллярдя ещтийатын бу вя йа диэяр щиссясинин щесабына алынмыш вя щяля там
истифадя олунмамыш яшйалардан, бунлара да эейим, ев аваданлыьы вя с.
ещтийатлар аиддир. Бу вя йа диэяр, йахуд щяр цч нювдя, адятян инсанларын юз шяхси билаваситя истещлакы цчцн сахладыглары ещтийатлар йерляшир.
Юз сащибиня мянфяят вя йахуд эялир эятирмяк цчцн капитал ики
мцхтялиф васитя иля истифадя олуна биляр.
Биринжиси, о мянфяят ялдя етмяк цчцн йенидян сатылмаг мягсядиля
ямтяялярин алынмасына вя йахуд истещсалына, тякрар емалына истифадя
олуна биляр. Беля истифадя олунан капитал юз сащибиня онун щимайясиндя
олдуьу вя йа да яввялки формасыны сахладыьы щалда щеч бир эялир вя
йахуд мянфяят эятирмир. Тижарятчиnин ямтяяляри пула сатылана гядяр
она эялир вя йа мянфяят эятирмир, пул ися, юз нювбясиндя, ямтяяляря
дяйишдирилмяйяня гядяр аз файда верир. Онун капиталы даим ондан бир
формада эедяряк башга формада она гайыдыр вя йалныз дювриййянин вя
йахуд ардыжыл мцбадилянин бу йолу иля капитал она щяр щансы бир
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мянфяяти эятиря биляр. Она эюря дя, дцзэцн олараг бу нюв капиталлары
дювриййя капиталы адландырмаг олар.
Икинжиси, капитал торпаьын мцнбитляшдирилмяси, файдалы машын вя
алятлярин, yaxud диэяр охшар яшйаларын алынмасына истифадя олуна биляр
ки, бунлар да бир сащибдян дяэяриня кечмядян, yaxud эяляжякдя
дювриййя етмядян эялир вя мянфяят эятиря биляр. Она эюря дя, там
щцгугла бу капиталлары ясас капитал адландырмаг олар.
Мцхтялиф пешялярдя, онларда истифадя олунан ясас вя дювриййя
капиталларынын фяргли нисбятляринин олмасы зяруридир.
Мясялян, тижарятчинин капиталы юзц тамлыгла дювриййя капиталыдыр.
Яэяр онун анбар вя пиштахталарыны нязяря алмасаг она щеч бир машын
вя алятляр лазым дейил.
Щяр бир сяняткарын вя йа мануфактурачынын капиталынын мцяййян
щиссяси онун пешясинин алятляриня гойулмалыдыр. Бу щисся, адятян бязи
пешялярдя чцзи, диэярляриндя ися щяддян артыг йцксякдир. Дярзийя бир
нечя ийнядян башга диэяр ямяк алятляри лазым дейил. Чякмячинин ямяк
алятляри бир гядяр, йяни чохда олмайан щисся гядяр бащалыдыр; тохужуйа
ися онлар чякмячининкиндян даща баща баша эялир. Амма бцтцн бу
пешя сащибляринин капиталларынын бюйцк щиссяси онларын фящляляринин
ямякщаггы онлар тяряфиндян истифадя олунан материалларын гиймяти
шяклиндя дювриййя едир вя онларын мямулатларынын гиймятиндя бир гядяр
мянфяятля эери юдянилир.
Диэяр истещсалларда даща бюйцк щяжмдя ясас капитал тяляб
олунур. Мясялян, дямир щазырлама заводунда филизин яридилмяси цчцн
печ, филизин язилдиляряк хырдаланмасы цчцн дяйирман истещсалын аляти кими
чыхыш едир вя онларын гурашдырылмасы ящямиййятли хяржляр тяляб едир. Даш
кюмцр карханаларында вя мцхтялиф нюв карханаларда суйун сорулмасы
вя диэяр мягсядляр цчцн зярури олан машынлар бундан да бащалы олур.
Фермерин капиталынин торпагла ишлямя алятляриня сярф олунан
щиссяси ясас капитал, ямякщаггына вя фящлялярин сахланмасына истифадя
олунан щиссяси ися дювриййя капиталы олажаг. О, биринжини юз ихтийарында
сахлайараг, икинжи щисся иля ися видалашараг ондан мянфяят чыхаражаг.
Ишчи щейванларынын дяйяри вя гиймяти, ейниля онун тясяррцфатынын
алятинин гиймяти кими ясас капитал щесаб олунур; щейванларын
сахланмасына сярф олунан йем ися фящлялярин сахланмасына истифаdя
олунан вясаит кими дювриййя капиталы олур. Фермер ишчи щейванлары
ялиндян бурахмайараг мянфяят газаныр; фураъдан ися мянфяяти ону
итирмякля, йяни истифадя етмякля ялдя едир. Сатын цчцн алынараг, иш цчцн
истифадя едилмяйян, йемляндирилян щейванын гиймяти вя сахланмасы
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дювриййя капиталы олур. Фермер юз мянфяятини ону сатараг ялдя едир.
Юлкядя ишлятмямяк вя щятта сатыш цчцн дя нязярдя тутулмайараг
алынан гойун вя буйнузлу щейван сцрцсц онун йунундан, сцдцндян,
тюрямясиндян мянфяят ялдя етмяк цчцн нязярдя тутулдуьундан ясас
капитал щесаб едилир, беля ки, мянфяят щейванын сахланмасы йолу иля
алыныр. Яксиня щейванын сахланмасы дювриййя капиталы олур. Ондан
мянфяят сатыш йолу иля ялдя олунур вя капитал йунун, сцдцн вя баланын
сатышыынын гиймяти шяклиндя тякжя юз мянфяятини дейил, щям дя щейванын
бцтцн гиймятиня мянфяят шяклиндя эери гайыдыр. Щямчинин, тохумларын
бцтцн дяйяри дя ясас капиталдыр. Щалбуки, онлар даим амбардан
зямийя вя эери йердяйишмя едир, щеч бир заман сащибини дяйишмир вя
демяли, дювр етмир. Фермер юз мянфяятини онларын сатышындан дейил,
артырылмасындан ялдя едир.
Истянилян юлкянин вя йахуд жямиййятин цмуми ещтийатлары онун
бцтцн сакинляринин вя йа цзвляринин ещтийатларынын жяминя цйьцн эялир
вя она эюря дя, тябии олараг щяр бири юз хцсуси функсийа вя тяйинатыны
йериня йетирян цч щиссяйя бюлцнцр.
Биринжи щисся – билаваситя истещлак цчцн нязярдя тутулан щиссядир
вя щеч бир эялир вя йа мянфяят эятирмямяси иля фярглянир. О ярзаг,
эейим , ев яшйалары вя с. бу кими ещтийатлардан ибарятдир ки, билаваситя
онларын истещлакчилары тяряфиндян ялдя едилиб, лакин щяля там истифадя
олунмайыб. Юлкядя щямин ана мювжуд олан бцтцн йашайыш евляринин
ештийатлары да жямиййятин ещтийатларынын бу биринжи щиссясиня дахилдир.
Евя гойулан ещтийат ев сащиби цчцн йашама йериня чеврилян андан
артыг капитал функсийасыны йериня йетирмир, йяни сащибиня щяр щансы бир
эялири эятирмир. Йашайыш еви онда йашайанын эялириня щеч бир ялавяляр
етмир; щалбуки онун цчцн чох файдалы олур вя эейим, ев яшйалары кими
файдалы олмагла эялиринин дейил, хяржинин бир щиссяси олур. Яэяр ев
ижарячийя рентайа (ижаряйя) верилирся, онда ев юзц щеч ня истещсал
етмядийиндян ижарячи юз ямяйиндян вя йа капиталындан, йа да
торпаьындан, башга бир йердян ялдя етдийи эялирдян бу рентаны юдямяли
олажаг. Она эюря ев юз сащибиня эялир веря билдийиндян капитал
функсийасыны йериня йетирир, лакин жямиййят цчцн щяр щансы бир эялир
вермяк вя капитал функсийасыны йериня йетирмяк игтидарында олмур вя
халгын эялири бу йолла жцзи дяряжядя дя арта билмяз. Эейим вя ев
яшйалары да ейни иля бу йолла айры-айры шяхсляря эялир верир вя беляликля,
онлар цчцн капитал функсийасыны йериня йетирир. Маскарад тез-тез
кечирилян юлкялярдя маскарад костйумларынын бир ахшамлыг кирайя
верилмяси пешяси мювжуддур. Дивар каьызы ишиня баханлар чох вахт
шяраити бириллик вя йа айлыг ижаряйя верир. Йас мярасимлярини щяйата
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кечирян мцяссисялярин сащибляри мярасим лявазиматларны эцнлцк вя йа
щяфтялик ижаряйя верир. Бир чох инсанлар мебелли мянзилляри ижаряйя
веряряк йалныз мянзиля эюря дейил, щям дя шяраитя эюря рента алыр. Лакин
бцтцн бу щалларда ялдя едилян эялир, сон нятижядя диэяр эялир
мянбяйинин щесабына юдянилир. Айры-айры шяхсляря вя йа жямиййятя
мяхсус олан вя билаваситя истещлак цчцн нязярдя тутулан бцтцн йыьым
ещтийатларынын нювляриндян евляря гойулан щисся ян эеж истещлак
олунаныдыр. Эейим ещтийаты бир нечя ил, мебел ещтийаты йарым яср вя йа
там яср, йахшы тикилмиш вя лазыми гайдада сахланылан евляря гойулан
ещтийат ися щятта ясрлярля гала биляр.
Лакин онларын там истещлакы чох узун мцддятя узадылса да, онлар
ишдя ещтийат олараг галыр, эейим вя ев яшйалары кими билаваситя истещлак
цчцн нязярдя тутулур.
Жямиййятин цмуми ещтийатларынын бюлцндцйц цч щиссядян
икинжиси, сащибини дяйишмядян вя йа дювриййяйя дахил олмадан мянфяят
вя йа эялир ямяля эятирян ясас капиталдыр.* О ясас етибариля ашаьыдакы
дюрд маддядян ибарятдир:
Биринжиси,ямяйи йцнэцлляшдирян вя азалдан мцхтялиф нюв файдалы
машын вя ямяк алятляриндян.
Икинжиси, бцтцн эялирли тикилилярдян, щансыки онлары ижаряйя вермякля
тякжя юз сащибиня дейил, щям дя онлары тутан вя ижаря щаггы юдяйян
шяхсляря дя эялир эятирмяк васитяси кими чыхыш едир вя бунлара
пиштахталар, анбарлар, емалатхана; тювля,анбар вя бу кими зярури
тикилиляри олан фермадакы биналар аид олан йерлярдир. Бу тикилиляр йашайыш
евляриндян кяскин фярглянир вя истещсал алятляри кими чыхыш едиляряк беля
гябул едиля билир.
Цчцнжцсц, торпаьын йахшылашдырылмасы – йяни, онун тямизлянмяси,
гурудулмасы, щасара алынмасы, эцбрялянмяси вя даща мядяни, емал
вязиййятиня салынмасы. Ферманын бу жцр йахшылашдырылмасына там
щцгугла ямяйи азалдан вя йцнэцлляшдирян файдалы машынлар кими
бахмаг олар вя онларын кюмяйи иля ейни дювриййя капиталы юз сащибиня
даща чох эялир веря биляр. Йахшылашдырылмыш ферма бу машынларын щяр
бириндян даща узун мцддятя фяалиййят эюстярир вя эялирлидир, щям дя
щеч бир тямири истямир, йалныз онун емалы цчцн фермерин капиталынын
даща файдалы тядбигиня ещтийаж дуйулур.
Дюрдцнжцсц, жямиййятин бцтцн цзвляринин вя сакинляринин файдалы
вя газанылмыш бажарыглары. Беля бажарыгларын газанылмасы, онун
сащибинин тярбийялянмяси, охумасы вя йа шаэирдлийи дюврцндя
сахланмасы да нязяря алынмагла щямишя щягиги хяржляр тяляб едир ки,
бунлар да ясас капитал олараг онун шяхсиййятиндя реаллашыр. Бу
бажарыглар шяхсин имканынын бир щиссяси олмагла йанашы, ейни заманда,
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бу шяхся мянсуб олан бцтцн жямиййятин сярвятинин бир щиссяси олур.
Мялум хяржляр тяляб ется дя, фящлянин йцксяк жялдлийи вя бажарыьына
мянфяят эятирян, ямяйи азалдан вя йцнэцлляшдирян истещсал машын вя
алятляри кими бахмаг олар.
Жямиййятин бцтцн ещтийатынын тябии олараг бюлцндцйц цч
щиссядян, нящайят, сонунжусу - цчцнжцсц, йалныз дювриййя просесиндя
вя йа сащибини дяйишяряк эялир эятирмякля характеризя олунан дювриййя
капиталыдыр.* О, беляликля, дюрд щиссядян тяртиб олунур:
1) дювриййя капиталынын йердя галан цч щиссясинин истещлакчылар
арасында бюлцшдцрцлмясиня вя дювр етмясиня васитячилик едян
пуллардан;
2) гяссабын, щейвандарын, фермерин, чюрякчинин, пивячинин вя с.
малик олдуьу вя сатышындан мянфяят ялдя етмяк ещтимал етдийи ярзаг
ещтийатларындан;
3) там хаммал вя йахуд эейим, мяишят яшйалары, биналарын щазырланмасы цчцн нязярдя тутулмуш, аз, йа да чох дяряжядя емал едилмиш,
лакин щяля там шякилдя ишя тядбиг едилмямиш вя кянд тясяррцфатчыларынын,
фабрикантларын, дярзилярин, парчачыларын, аьаж тижярятчиляринин, бянна вя
дцлэярлярин, кярпижчилярин вя с. ялиндя галмыш материаллардан;
4) артыг там щазырланмыш, лакин щяля тижарятчиnin фабрикантын
ялиндя олан, уйьун истещлакчылар арасында сатылмамыш вя йа бюлцшдцрцлмямиш мямулатлардан; беля щазыр мямулатларын биз чох вахт
чилинэяр, хяррат емалатханасында, гызыл ишляри усталарында, зярэярлярдя,
сядяф тижарятчиляриндя вя с. сатыш цчцн гойулмасыны тез-тез эюрцрцк.
Беляликля, дювриййя капиталы мцхтялиф нюв ярзагдан, материаллардан вя
уйьун сатыжыларын ялиндя олан щазыр мямулатлардан, сон нятижядя
онлары истещлакчылар арасында бюлцшдцрян вя онларын дювриййясини тямин
етмяк цчцн истифадяси зярури олан пуллардан ибарятдир.
Бу дюрд щиссянин цч щиссяси, йяни ярзаг, материаллар вя щазыр
мямулатлар мцтямади олараг йа щяр ил, йа да даща аз вя йа чох заман
кясийиндя дювриййя капиталындан чыхарылараг йа ясас капитала, йа да
билаваситя истещлак цчцн нязярдя тутулан ещтийата гойулур.
Щяр бир ясас капитал илкин олараг дювриййя капиталындан йараныр
вя даим бу мянбядян артырылманы тяляб едир. Бцтцн файдалы машынлар вя
истещсал алятляри илкин олараг онларын щазырландыьы материаллары вя
щазырлайан фящлялярин йашамасы цчцн вясаитляри тягдим едян дювриййя
капиталындан йараныр. Ейни иля онларын даим тямири цчцн бу нюв
капитала зярурят доьурур.
Щеч бир ясас капитал дювриййя капиталынын кюмяйи олмадан щяр
щансы бир эялир эятиря билмир. Ян файдалы машын вя истещсал алятляри беля
дювриййя капиталы олмадан, йяни онларын емал етдийи материалы вя онлары
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тядбиг едян фящлялярин йашамасы цчцн вясаити тягдим етмядян щеч ня
истещсал едя билмир. Торпаг ня гядяр йахшылашдырылса да ону бежярян
вя онун мящсулуну йыьан фящлялярин сахланмасы цчцн лазым олан
дювриййя капиталы олмадан щеч бир эялир вермир. Билаваситя истещлак
цчцн нязярдя тутулан ещтийатларын сахланмасы вя артырылмасы щям ясас
капиталын, щям дя дювриййя капиталынын йеэаня мягсядидир. Бу
ещтийатларын щесабына инсанлар йейир, эейинир вя юзляриня сыьынажаг
тапыр. Онларын варлылыьы вя касыблыьы бу ики нюв капиталын билаваситя
истещлак цчцн нязярдя тутулан ещтийатлара материаллары аз вя йа чох
чатдырмасындан, тягдим етмясиндян асылыдыр.
Беля ки, дювриййя капиталынын чох бюйцк бир щиссяси даим
жямиййятин цмуми ещтийатынын диэяр ики нювцндя йерляшдирилмяк цчцн
эютцрцлдцйцндян, юз нювбясиндя, онун юзц даим долдурулмалыдыр, якс
тягдирдя о тамамиля юз фяалиййтини дайандырмалы оларды. Бу тамамламалар, артырылмалар, ясас етибариля, цч мянбядян – торпаьын, мядянин
вя балыгчылыьын мящсулундан алыныр. Онлар ярзаг вя материал яшйаларынын даим йени кямиййятини тягдим едир вя онларын бир щиссяси сонрадан щазыр мямулата емал едиляряк дювриййя капиталындан фасилясиз
чыхарылмыш ярзаг, материал вя щазыр мямулатларын йерини долдурур. Мядянлярдян онун пулдан ибарят олажаг щиссясинин сахланмасы вя артырылмасы цчцн зярури оланлар алыныр. Щягигятян дя, ади шяраитдя жямиййятин
цмуми ещтийатларынын диэяр ики бюлмясиня гойулмаг цчцн бу щисся
диэяр йердя галан цч щисся кими мцтляг дювриййя капиталындан чыхарылмыр, амма йеня дя бцтцн диэяр яшйалар кими даьылыр вя сон нятижядя
кющнялир, бязи щалларда итирилир вя йа харижя эюндярилир вя она эюря дя,
аз юлчцдя олса да беля, йеринин даим долдурулмасыны тяляб едир.
Торпаг, мядян вя балыг ову юз истисмары цчцн щям ясас, щям дя
дювриййя капиталы тяляб едир. Вя мящсул мянфяятля тякжя бу капиталлары
дейил, щям дя жямиййятин бцтцн капиталларыны бярпа едир. Беля ки,
фермер мануфактурачыйа щяр ил истещлак етдийи ярзаьы вя яввялки ил цчцн
емал етдийи материалы юдяйир; сянайечи, юз нювбясиндя, фермеря бу
мцддят ярзиндя ишя хяржлядийи вя истифадя етдийи щазыр мямулатлары
юдяйир. Инсанларын бу ики синфи арасында щяр ил баш верян щягиги
мцбадиля белядир, щалбуки, надир щалларда биринин хам мящсулу
диэяринин щазыр мямулатына билаваситя дяйишдириля билмяси баш верир вя
бу щягигятян дя надир щалларда олур ки, фермер юз чюряк вя щейваныны,
кятан вя йунуну юзцня лазым олан эейим, мебел вя истещсал алятлярини
алмаг истядийи шяхся сатмыш олсун. Она эюря о, юз хам мящсулуну
пула сатыр вя бу пула она лазым олан истядийи щазыр мямулатлары ала
билир. Щятта торпаг ян азындан мядян вя балыг овунун истисмары цчцн
лазым олан капиталын мцяййян щиссясини юдяйир. Торпаьын мящсулунун
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кюмяйи иля балыьы судан овлайыр; торпаьын цст гатындан ялдя олунан
мящсулларын кюмяйи иля ися онун тякиндян минераллары чыхардырлар.
Торпагдан, балыг ову вя мядяндян алынан мящсулун кямиййяти
онларын ейни тябии мящсулдарлыьыны нязярдя тутмагла, сярф олунан
капиталын юлчцляриндян вя лазыми ялавяляриндян асылыдыр. Яэяр капиталлар
ейнидирся вя йцксяк ялавяляр дя ейниля едилирся, бу кямиййят онларын
тябии мящсулдарлыьына пропорсионалдыр.
Кифайят гядяр давамлы гайда-ганун олан бцтцн юлкялярдя
саьлам тяфяккцрлц щяр бир инсан онун ихтийарында олан ещтийатлары
юзцнцн бцтцн тяляблярини щал-щазырда юдямяк вя йахуд эяляжякдя
мянфяят ялдя етмяк цчцн истифадя етмяйя чалышыр. Яэяр онлар щалщазырда щяр щансы бир тялябин юдянилмяси цчцн истифадя олунурса, онлар
билаваситя истещлак цчцн нязярдя тутулан ещтийатлары ифадя етмиш олур.
Яэяр о эяляжякдя щяр щансы бир мянфяяти ялдя етмяк цчцн истифадя
олунурса, онда онлар ону ялиндя сахламалы вя йахуд диэярляриндян ялдя
етмялидирляр. Биринжи щалда бу ясас, икинжи щалда дювриййя капиталы
олажаг.Инсан саьлам тяфяккцдян мящрум олмалыдыр ки, кифайят гядяр
давамлы гайда-ганун олан юлкядя онун ихтийарында олан юзцнцн вя
йахуд диэярляриндян борж алынмыш ещтийатлары бу цч васитядян бири кими
истифадя етмясин.
Ялбяття, инсанлар юзляриндян йüksəkdə дуранлар тяряфиндян юзляриня гаршы зор тядбигиндян даим ещтийат етдийи бядбяхт юлкялярдя, юз
ещтийатларынын бюйцк бир щиссясини даим ялинин алтында олсун дейя
басдырыр вя эизлядир ки, щяр ан онлары эюзляйян бядбяхтлик баш вердикдя
юзляри иля даща тящлцкясиз йеря апара билсинляр. Бу, дейиляня эюря,
Тцркийядя, Щиндистанда вя мяня беля эялир, Асийанын яксяр диэяр юлкяляриндя ади щалдыр. Беля адят, эюрцндцйц кими, бизим яждадларымызда
да феодал реъиминин зоракылыглары дюврцндя цмуми эениш йайылан щал
иди. Дяфинялярин мянимсянилмяси о заманлар гцдрятли Авропа дювлятляринин эялирляринин важиб щиссяляриндян бири иди. Эялир айрылыгда бир
шяхсин юз щцгугларыны исбат едя билмядийи йердя басдырылмыш дяфинянин
тапылмасындан ибарят иди. О заманлар бу, эялирин о гядяр важиб щиссяси
щесаб едилирди ки, ня тапан шяхся, ня дя баьышланмыш торпаьын фярманы
буна даир хцсуси щцгуг верилмядикдя торпаг сащибиня дя дейил, щямишя
щюkмдара мяхсус олдуьу гябул олунурду. Даща аз ящямиййятли щесаб
олунан гурьушун, мис вя галай мядянляринин, кюмцр карханаларынын
яксиня олараг онлар, торпагларын баьышланмасы щагда цмуми фярманда
хцсуси гейдиййат олмадыгда гызыл вя эцмцш йатаглары бярабярляшдирилирди.
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ЫЫ Ф Я С И Л
ЖЯМИЙЙЯТИН ЦМУМИ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН ХЦСУСИ
ЩИССЯСИ ОЛАН ПУЛЛАР ЩАГДА ВЯ ЙАХУД МИЛЛИ
КАПИТАЛЫН САХЛАНМАСЫ ЦЧЦН
ХЯРЖЛЯР ЩАГГЫНДА
Биринжи китабда эюстярилмишдир ки, ямтяялярин яксяр щиссясинин
гиймяти цч щиссяйя бюлцнцр ки, онун бир щиссяси ямяйя эюря ямякщаггыны юдяйир, икинжиси, капитала эюря мянфяят, цчцнжцсц ися онларын
истещсалы вя базара чатдырылмасы цчцн хяржлянян вя истифадя олунан
торпаьа эюря рентадан ибарятдир. Лакин еля ямтяяляр дя вар ки, онларын
гиймяти ики щиссядян, йяни ямякщаггы вя капитала эюря мянфяятдян
ибарятдир вя чох аз сайда ямтяяляр вар ки, онларын гиймяти, цмумиййятля, бир щиссядян – ямяйя эюря ямякщаггындан ибарятдир. Щяр
щалда щяр бир ямтяянин гиймяти зярури олараг эюстярилян цч щиссядян бу
вя йа диэяриня бюлцнцр, рентайа вя йахуд ямякщаггына бюлцнмяйян
щисся ися мцтляг шякилдя киминся мянфяяти олур.
Гейд олундуьу кими, айрылыгда эютцрцлян щяр бир ямтяя иля
ялагядар олан вязиййят белядирся, онда бу просес щяр бир юлкянин
торпаг вя ямяйинин иллик мящсулуну тяшкил едян ямтяяляр мяжмусу иля
дя баш верир. Иллик мящсулун цмуми гиймяти вя йа гиймят дяйяри ейни
иля бу цч щиссяйя бюлцнмялидир вя юлкянин ящалиси арасында онларын
ямяйиня эюря ямякщаггы, капиталларындан мянфяят вя йахуд
торпагларындан рента шяклиндя бюлцшдцрцлмялидир.
Лакин щяр юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулунун дяйяри
юлкянин мцхтялиф сакинляри арасында беля бюлцнцрся вя онларын эялирини
тяшкил едирся, биз, шяхси маликанянин рентасында цмуми рента иля халис
рентаны фяргляндирдийимиз кими, бюйцк бир юлкянин бцтцн сакинляринин
эялирляриндя дя бу фяргляндирмяни апара билярик.*
Шяхси маликанянин цмуми рентасы фермерин юдянишинин щамысыны
ящатя едир; халис рента ися тямир вя идаряетмя хяржлярини, диэяр зярури
мясряфляри, башга сюзля, юз маликанясинин вязиййятини писляшдирмядян
билаваситя истещлакы цчцн нязярдя тутулан вя ещтийатына дахил етдийи щяр
бир шейя, йяни сцфрясиня, евинин бязядилмясиня вя дцзяниня, яшйаларын
алынмасына, шяхси щязз вя яйлянжяляриня сярф етдийи хяржляри чыхдыгдан
сонра торпаьын сащибинин ялиндя галандыр. Онун щягиги сярвяти алдыьы
цмуми рентайа дейил, халис рентайа пропорсионалдыр.
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Бюйцк юлкянин бцтцн сакинляринин цмуми эялири онларын торпаг
вя ямякляринин иллик мящсулундан ибарятдир; онларын халис эялири ися, илк
нювбядя, ясас капиталынын, икинжиси ися дювриййя капиталынын бярпасына
чякилян мясряфляри вя йахуд, башга сюзля, юз капиталыны азалтмадан
билаваситя истещлак цчцн нязярдя тутулан ещтийатлара дахил етдикляри вя
йа гидаланмайа, ращатлыьа вя щяззя сярф етдикляри хяржляри чыхдыгдан
сонра ихтийарларында галандан ибарятдир. Онларын щягиги сярвятляри
ейниля цмуми эялиря дейил, халис эялиря пропорсионалдыр.
Эюрцндцйц кими, ясас капиталын сахланмасы цчцн лазым олан
бцтцн мясряфляри жямиййятин халис эялириндян чыхартмаг зяруридир. Щеч бир
шяртля файдалы машынлар вя ямяк алятлярин, эялир эятирян биналарын вя с.
тямири цчцн зярури олан материаллары, бу материаллары лазыми эюркямя
салан ямяйин мящсулларыны она дахил етмяк олмаз. Бу ямяйин гиймяти
ися халис эялирин бир щиссясини тяшкил едя биляр, беля ки, бу ямякля мяшьул
олан фящляляр юз ямякщаггынын бцтцн дяйярини билаваситя истещлак цчцн
нязярдя тутлан ещтийатларына чевиря билярляр. Амма ямяйин диэяр
нювляриня эялдикдя онун гиймяти вя мящсулу ещтийата бу жцр чеврилир:
гиймят – фящлялярин ещтийатына, мящсул – бу фящлялярин ямяйи ясасында
йашам васитяляри, ращатлыг вя щяззляри баш верян диэяр шяхслярин
ещтийатына чеврилир.
Ясас капиталын тяйинаты ямяйин мящсулдар гцввясинин артырылмасындан вя йахуд ейни сайда фящляляря даща чох сайда иш йериня
йетирмяк имканынын верилмясиндян ибарятдир. Зярури олан тикилиляри,
мцщасиряси, архы , йоллары вя с. олан там сялигяли фермада ейни сайда
фящля вя ишчи щейванлар даща чох мящсул истещсал едяжяк, няинки щямин
юлчцдя вя ейниля йахшы кейфиййятли торпаьы олан, лакин беля йахшы
аваданлыгла тяжщиз олунмайан фермада. Фабрик дя ейни сайда ишчи яли
йахшы машынларын кюмяйи иля даща чох сайда ямтяя щазырлайыр, няинки аз
тякмилляшмиш истещсал алятляри иля. Лазыми гайдада щяр щансы бир ясас
капитала гойулан вясаитляр, бу йахшылашмалар цчцн тяляб олунан хяржлярин дяйяриня нисбятян щямишя даща чох мянфяятля гайыдыр вя иллик
мящсулу даща йцксяк дяйярля артырыр. Амма йеня дя, бу хяржляр иллик
мящзсулун мцяййян щиссясини мянимсяйир; йем, эейим, мянзил, йашам
васитяляри, жямиййятин ращатлыьынын сайынын артырлмасына йюнялдиля билляжяк мцяййян сайда материаллар вя мцяййян сайда фящлянин ямяйи, беляликля, башга ишя, дцздцр сямярялидя олса, лакин йеня дя тамам башга
ишя сярф олунур. Мящз бу сябябя эюря яввялки вахта нисбятян дяйишмяз
сайда фящляйя даща ужуз вя садя машынларын кюмяйи иля ейни сайда иши
йериня йетирмяк имканы верян бцтцн техники тякмилляшмяляр щяр
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жямиййят цчцн сярфяли сайылыр. Яввялляр даща чятин вя бащалы машынларын
сахланмасына хяржлянян мялум сайда материал вя мялум сайда
фящлянин ямяйи бундан сонра бу вя йахуд башга бир машынын кюмяйи
иля йериня йетирилян ишин артырылмасы цчцн истифадя олуна биляр. Яэяр юз
машынларыны лазыми гайдада сахламаг цчцн иля 1000 фунт хяржляйян
бюйцк фабрикин сащиби бу хяржи 500 фунта гядяр азалда билирся, о, тябии
олараг, галан 500 фунту ялавя сайда фящлянин емал едяжяйи ялавя сайда
материалын алынмасына хяржляйяжяк. Беляликля, онун машынларынын йериня
йетирдийи ишин сайы артажаг вя бунунла да жямиййятин бу ишдян ялдя
едяжяйи бцтцн газанжлар вя ращатлыг артажаг.
Бюйцк юлкядя ясас капиталын сахланмасына сярф олунан хяржляр
шяхси маликанядя тямиря чякилян хяржляря там щцгугла бярабярляшдириля
биляр. Чох вахт тямиря чякилян хяржляр маликанядян мящсул алмаг вя
демяли, торпаг сащибинин щям цмуми, щям дя халис рентаны алмасы
цчцн зярури ола биляр. Амма даща дцзэцн истифадя етдикдя бу хяржляр
мящсулун кямиййяти ашаьы дцшмядян азала биляр вя цмуми рента
дяйишмяз галса да халис рента мцтляг артажаг.
Яэяр жямиййятин халис эялириндян ясас капиталын сахланмасы цчцн
зярури олан бцтцн хяржлярин мябляьи чыхылырса, онда дювриййя капиталынын сахланмасына сярф олунан хяржлярин вязиййяти тамам башга жцр
олур. Бу капиталы тяшкил едян дюрд щиссядян: пул, йашам васитяляри,
материал вя щазыр мящсуллардан сон цчц, гейд едилдийи кими, даим бу
капиталдан чыхарылыр вя йа жямиййятин ясас капиталына, йа да билаваситя
истещлак цчцн нязярдя тутлан ещтийатлара гойулур. Бцтцн бу истещлак
яшйаларынын о щиссяси ки, биринжинин бярпасына йюнялмир тамамиля
сонунжуларын тяркибиня дахил олараг жямиййятин халис эялиринин бир
щиссясини тяшкил едир. Дювриййя капиталынын бу цч щиссясинин сахланмасына эюря ясас капиталын тамамланмасы вя бярпасы цчцн зярури олан
истисна олмагла жямиййятин халис эялириндан иллик мящсулун щеч бир
щиссяси эютцрцлмцр.
Бу щалда жямиййятин дювриййя капиталы айры-айры шяхсин дювриййя
капиталындан фярглянир. Сонунжунун сахланмасы тамамиля мянфяятдян
ибарят олан халис эялирин щеч бир щиссясини тяшкил етмир. Щалбуки, щяр бир
шяхсин дювриййя капиталы онун мянсуб олдуьу жямиййятин дювриййя
капиталынын бир щиссясидир, лакин бу капиталын жямиййятин халис эялиринин
бир щиссяси олмаг имканыны да рядд етмир. Дцздцр тижарятчинин
пиштахтасында олан вя билаваситя истещлак цчцн нязярдя тутулан бцтцн
ямтяяляр, онун шяхси ещтийатларына дахил едилмяся дя, диэяр инсанларын
мцхтялиф мянбялярдян ялдя етдикляри вя мцтямади олараг ня юзцнцн,
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ня дя онларынн капиталыны зярря гядяр дя азалтмадан мянфяятля бирэя
дяйярини юдяйя билян эялирляри щесабына ещтийатларына дахил ола биляр.
Она эюря дя пуллар жямиййятин дювриййя капиталынын еля бир
йеэаня щиссясидир ки, онларын сахланмасы жямиййятин халис эялиринин бир
гядяр азалмасына эятиря билир.
Пулдан ибарят олан дювриййя капиталынын бир щиссяси вя ясас капитал
жямиййятин эялириня тясир етдийиндян бир-бириня чох охшардыр:
1) Машын вя истещсал алятляринин, илк юнжя онларын щазырланмасына,
сонра ися онларын сахланмасына тяляб етдийи мялум хяржляр жямиййятин
цмуми эялиринин бир щиссяси олса да, халис эялирдян чыхылан щиссядир. Ейни
иля юлкядя дювриййядя олан пул ещтийатлары да онларын йыьылмасы, сонра
ися сахланмасы цчцн мялум хяржляри тяляб едир вя бу хяржляр жямиййятин
цмуми эялиринин бир щиссясини тяшкил етмякля онун халис эялириндян
чыхылан щиссядир. Мцщцм гиймятли материалларын, ясасян : гызыл вя
эцмцш, бир дя мящарятли ямяйин мялум кямиййяти билаваситя истещлак
цчцн нязярдя тутулан, йяни айры-айры шяхслярин ярзаг, ращатлыг вя щяззи
цчцн нязярдя тутулан ещтийатлары артырмаг явязиня важиб вя бащалы
мцбадиля алятиня чеврилир ки, онун васитясиля жямиййятин щяр бир цзвц
юзцнцн лазыми пропорсийада мцтямади бюлцнян йашам, ращатлыг вя
щяззинин васитялярини алыр.
2) Жямиййятин вя йа онун айры-айры шяхсинин ясас капиталынын тяркибиня дахил олан, лакин цмуми вя йахуд хцсуси эялиринин щеч бир щиссясини тяшкил етмяйян машын вя диэяр истещсал алятляри кими пуллар да жямиййятин бцтцн эялирини онун айры-айры цзвляри арасында мцтямади бюлцндцйцня бахмайараг, бц эялирин щеч бир щиссясини тяшкил етмир. Дащи
мцбадиля чархы онун васитясиля щярякят едян бцтцн ямтяялярдян фярглянир. Жямиййятин эялири, цмумян, бу чархдан дейил, онун васитясиля
мцбадиля едян ямтяялярдян ибарятдир. Биз жямиййятин цмуми вя йахуд
хцсуси эялирини щесаблайан заман ися щямишя орда дювр едян бцтцн
ямтяя вя пулларын мябляьиндян, бу вя йа диэяринин тяркибиня щеч бир
вахт бир фартинг гядяр дя дахил олмайан пулларын дяйярини чыхмалыйыг.
Йалныз дилимизин икили, мяжази мяна веря билмяси щесабына бу
вязиййят шцбщяли вя йа парадоксал эюрцня биляр. Ону дцзэцн изащ
етмяк кифайятдир ки, айдын олмасы баша дцшцлсцн.
Биз щямишя мцяййян пул мябляьи щаггында данышан заман онун
ибарят олдуьу дямир гяпикляри нязярдя тутуруг вя бязян бура, онларын
мцгабилиндя ялдя едя биляжяйимиз, чох да айдын олмайан ямтяяляри вя
йахуд бу пуллара малик олманын вердийи алыжылыг гцввясини дя дахил
едирик. Беляликля, Инэилтярядя дювр едян пулларын дяйяринин 18 милйон
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олдуьуну дейяркян, биз, щесабламалара вя йа, даща дягиг десяк, бязи
тядгигатчыларын фярзиййяляриня эюря бу юлкядя дювриййядя олан гяпиклярин кямиййятини ифадя едирик. Лакин дейяндяки, верилян инсанын иллик
эялири 50 вя йахуд 100 фунтдур, адятян биз, бунунла йалныз она щяр ил
юдянилян пулун мябляьини дейил, щям дя онун ил ярзиндя ала вя йахуд
истещлак едя биляжяйи ямтяялярин дяйярини дя ифадя етмяк истяйирик. Биз,
адятян тяйин етмяк истяйирик ки, онун юзцня истещлак цчцн ижазя веря
биляжяйи ращатлыг, зярури яшйаларын кямиййяти вя кейфиййяти, йахуд щяйат
тярзи нежядир вя йахуд нежя олмалыдыр.
Яэяр мцяййян бир мябляьи дейяркян, биз, бу анлайыша йалныз
онун ибарят олдуьу пулларын кямиййятини дейил, щям дя гейри-айдын
шякилдя она дяйишдириля биляжяк ямтяяляри дя дахил едирикся, онда бу
мябляьля ифадя олунан сярвят вя йахуд эялирляр бир гядяр икимяналы
ифадя олунан ики дяйярдян бириня, башга сюзля, пулун юзцня дейил онун
дяйяриня бярабяр олур.
Яслиндя эинейа щяр щансы бир шяхсин щяфтялик пенсийасыны тяшкил
едирся, онда о щяфтя ярзиндя йашам, ращатлыг вя щязз цчцн мялум
сайда вясаит ала биляр. Бу сайын чох вя йа аз олмасындан асылы олараг
онун щягиги сярвяти, йяни реал щяфтялик эялири чох вя йа аз олажаг.
Сюзсцз онун щяфтялик эялири ейни вахтда щям эинейайа, щям дя она
алына биляжякляря бярабярляшдирилмир, йалныз бу ики бярабяр дяйярдян
бириня, йягин ки, биринжийя дейил, икинжийя, йяни эинейанын юзцня дейил,
онун дяйяриня бярабярляшдирилир.
Яэяр беля шяхсин пенсийасы гызылла дейил, бир эинейайа бярабяр олан
щяфтялик векселля юдянилярся, ялбяття, онун эялири онда бу бир парча
каьыздан дейил, она алына биляжяклярдян ибарят олажаг. Эинейаны бцтцн
ятрафдакы тижарятчиляря мцяййян сайда зярури яшйа вя ращатлыг цчцн
верилян вексел щесаб етмяк олар. Онун верилдийи шяхсин эялири ися о гядяр
гызыл гяпикдян дейил, ня гядяр ки, буна ала вя йахуд дяйишдиря билдийиндян ибарятдир. Яэяр онун мцгабилиндя щеч ня алмаг мцмкцн
дейился, онда онун дяйяри мцфлис векселинин лазымсыз каьыз парчасы
кими дяйяриндян артыг олмайажаг.
Щалбуки, юлкянин бцтцн сакинляринин щяфтялик вя йахуд иллик
эялирляри бу формада вя щягигятян дя, чох вахт пулла юдянилир, онларын
реал сярвятляри, щамысынын, цмумиликдя эютцрцлян реал щяфтялик вя йахуд
иллик эялирляри бу пула ала биляжякляри бцтцн истещлак малларынын сайына
уйьун олараг аз вя чох олажаг. Эюрцнцр, щамысынын цмумиликдя
эютцрцлян бцтцн эялирляри щям буна, щям дя диэяриня, йяни щям пула,
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щям дя истещлак малларына бярабярляшдирилмир, йалныз бу дяйярлярдян
бириня вя йягин ки, биринжийя дейил, икинжийя бярабяр олур.
Она эюря щяр щансы бир шяхсин эялирини чох вахт она ил ярзиндя
юдянилян пул мябляьиндя ифадя едирикся, онда биз онун алыжылыг
гцввясинин вя йахуд ил ярзиндя истещлак едя биляжяйи малларын дяйяринин
юлчцлярини мцяййянляшдирмяк цчцн едирик. Биз гябул едирик ки, онун
эялири алмаг вя йахуд истещлак етмяк бажарыьындан, йяни ону верян
гяпиклярдян дейил, мящз бажарыьын юзцндян ибарятдир.
Яэяр бу щятта айрылыгда эютцрцлян шяхся мцнасибятдя кифайят
гядяр айдындырса, онда жямиййятин тимсалында даща габарыг айдындыр.
Айрылыгда эютцрцлмцш шяхся ил ярзиндя юдянилян пул мябляьи чох вахт
онун эялириня уйьун эялир вя бунунла ялагядар онун дяйяринин чох
садя вя даща йахшы ифадяси олур. Лакин жямиййятдя дювр едян дямир
гяпиклярин мябляьи онун бцтцн цзвляринин эялириня бярабярляшдириля
билмяз. Беля ки, ейни бир гяпик – эинейа, щансы ки, бу эцн бир инсанын
пенсийасынын юдянилмясиня истифадя олунур, сабащ икинжинин, бириэцн
цчцнжцнцн пенсийасынын юдянилмясиня истифадя олуна биляр вя ил ярзиндя
щяр щансы бир юлкядя дювр едян бцтцн гяпик пулларын мябляьи онлар
васитясиля юдянилян бцтцн пенсийаларын пул мябляьиндян ящямиййятли
дяряжядя аз дяйяря малик олмалыдыр. Лакин бу пенсийаларын мябляьинин
юдянилмяси заманы ардыжыл олараг она алынажаг бцтцн ямтяялярин
мяжмусу вя йахуд алыжылыг гцввяси, ейни иля бу пенсийаны алан айры-айры
шяхслярин эялириндя мювжуд олан щал кими, щямишя бу пенсийаларын мАлик олдуьу гядяр дяйяря малик олмалыдыр. Она эюря дя, бу эялир кямиййяти дяйяриндян аз олан гяпиклярдян дейил, онун алыжылыг эцжцндян,
йяни онларын ялдян-яля кечмяси заманы бу пула ардыжыл олараг алына
билян маллардан ибарятдир.
Беляликля, пуллар бюйцк дювриййя чархы, тижарят вя мцбадилянин
дащи алятидир вя диэяр истещсал алятлири иля бярабяр капиталын мцщцм
дяйярли щиссяси олмагла йанашы аид олдуьу жямиййятин эялиринин щеч бир
щиссясиня дахил дейил. Онларын ибарят олдуьу гяпикляр ися юзцнцн ил
ярзиндяки дювриййясиндя щяр бир инсана эялир эятирир, юзляри бу эялиря
дахил олмур.
3) Нящайят,ясас капиталын тяркиби олан машынлар, истещсал алятляри
вя д. дювриййя капиталынын пулдан ибарят олан щиссяси иля она эюря
охшардыр ки, дювриййя капиталынын пулдан ибарят олан щиссясинин сахланмасы вя йыьылмасы цзря хяржлярдя щяр бир гянаят ямяйин мящсулдар
гцввясини азалтмадыьы щалда, бу машынларын гурашдырылмасы вя сахлан-
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масына сярф олунан хяржляря гянаят кими жямиййятин халис эялиринин
артмасыны якс етдирир.
Бир гядяр изащ олундуьу кими артыг айдындыр ки, ясас капиталын
сахланылмасы цзря хяржлярдя щяр бир гянаят жямиййятин халис эялиринин
артымында нежя иштирак едир. Истянилян сащибкарын бцтцн капиталы мцтляг
сурятдя ясас вя дювриййя капиталына бюлцнцр. Яэяр капитал дяйишмяз
галырса, онда онун эюстярилян щиссялярдян бири ня гядяр аздырса, диэяри
бир о гядяр чох олмалыдыр. Дювриййя капиталы материал вя ишчилярин
ямякщаггыны юдямякля бцтцн мцяясисяни щярякятя эятирир. Она эюря
дя, ямяйин мящсулдар гцввясини азалтмадан ясас капиталын сахланмасы
цзря хяржлярдя баш верян гянаят мцяссисяни щярякятя эятирян фонду,
торпаьын вя ямяйин иллик мящсулуну, истянилян жямиййятин реал эялирини
артырмалыдыр.
Гызыл вя эцмцш пулларын йениня каьызларын истифадяси бащалы
мцбадиля алятинин даща цжцз вя чох вахт щямин гядяр дя ращат оланы
иля явязлянмясидир. Дювриййя, бу заман йарадылмасы вя сахланмасы
яввялкиня нисбятян даща цжцз олан йени чархла щяйата кечирилир. Лакин
бу дяйишиклийин нежя баш вермяси вя онун жямиййятин цмуми вя халис
эялиринин артмасына тясиринин нежялийи щяр заман айдын олмур вя она
эюря дя, бурада бязи изащларын верилмяси тяляб едилир.
Каьыз пулларын бир нечя нювц вар, лакин дювриййя едян банк вя йа
банкир билетляри (банкнотлар) бу мягсяд цчцн йарарлы оланлар арасында
ян танынмыш нювдцр.
Щяр щансы бир юлкянин ящалиси щяр щансы бир банкирин варына,
дцзэцнлцйцня, ещтийатлылыьына вя она тягдим едилян кредит билетляринин
тяляб едилян анда юдянилмясини щяйата кечиря билмясиня инанырса, онда
истянилян анда бу билетлярин явязиня гызыл вя эцмцш пуллары алмаг инамы
йарандыьындан бунлар щямин гяпикляр кими щярякятя малик олур.
Фярз едяк ки, щяр щансы бир банкир юз мцштярисиня 100 мин фунт
мябляьиндя юз кредит билетлярини ссуда верир. Беля ки, бу билетляр пулун
бцтцн функсийасыны йериня йетирдийиндян, боржлулары она яэяр ссудайа
пул эютцрся идиляр беля юдямяли, олдуглары щямин ейни фаизи юдяйирляр.
Бу фаиз банкирин мянфяятинин мянбяйидир. Бахмайараг ки, бу
билетлярин бир щиссяси она даим юдянилмяк цчцн эери гайыдыр, диэяр
щиссяси айларла вя йа иллярля дювриййядя галыр. Она эюря дя, онун 100
мин фунт мябляьиндя билетлярин даим дювриййядя олмасына бахмайараг чох вахт иряли сцрцлян тялябляри юдямяк цчцн 20 мин фунт гызыл вя
эцмцш ещтийаты кифайятдир. Беляликля, бу ямялиййат васитясиля 20 мин
фунт 100 мин фунтун щяйата кечирмяли олдуьу бцтцн функсийалары
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йериня йетирир. Ейни дяйярли гызыл вя эцмцш гяпикляр васитялясиля олдуьу
кими бу 100 мин фунт дяйяри олан кредит билетляринин васитяси дя ейни
сайда сазишляр баьлана, ейни сайда истещлак маллары дювриййя едя вя
уйьун истещлакчылара чатдырыла биляр. Демяли, бу йолла юлкянин дювриййясиндя 80 мин фунт гызыл вя эцмцшя гянаят етмяк мцмкцндцр. Вя
яэяр бу характерли ямялиййатлар бир чох диэяр банклар вя банкирляр
тяряфиндян щяйата кечирилирся, онда бцтцн дювриййя, беляликля, башга
щалда тяляб олунажаг бцтцн гызыл вя эцмцшцн бешдя бир щиссяси
васитясиля баш веря биляр.
Фярз едяк ки, мясялян, щяр щансы бир юлкядя дювриййя едян
пулларын бцтцн мябляьи мцяййян анда 1 млн. фунт стерлингя чатыг бу
торпаг вя ямяйин бцтцн иллик мящсулунун дювриййяси цчцн кифайятдир.
Щямчинин, фярз едяк ки, бир гядяр заман кечяндян сонра мцхтялиф
банкир вя банклар тяляб олунан анда юдяниля билян бир милйон
дяйяриндя кредит билетляри бурахыб вя юз пул шкафларында мцмкцн
тялябляри юдямяк цчцн 200 мин фунт сахлайыб. Бундан сонра дювриййядя 800 мин фунт гызыл вя эцмцшля, 1 млн фунт ися банкнотларла вя
йахуд 1 800 фунт каьыз вя дямир пуллар олажаг. Лакин истещлакчылар
арасында торпаьын вя ямяйин иллик мящсулунун бюлцшдцрцлмяси вя
дювриййяси цчцн яввял йалныз бир милйон олунурду вя бу иллик мящсул
беля банк ямялиййатлары васитясиля бирдян-биря артырыла билмяз. Она эюря
онун дювриййяси цчцн яввялки кими бир милйон кифайятдир. Алынан вя
сатылан малларын сайы дяйишмяз галдыьындан онларын алыныб-сатылмасы
цчцн яввялки пул кямиййяти бяс едяжяк. Беля ифадя етмяк оларса,
дюврийя каналлары да ейниля яввялки кими галажаг. Биз фярз етдик ки, бу
каналларын долдурулмасы цчцн бир милйон кифайятдир. Она эюря дя,
каналлара дахил едилян бу мябляьдян бцтцн артыг оланлар онларда аха
билмир вя онун сащилляриндян чыхмалыдыр. Дювриййя каналларына 1 800
мин фунт дахил олуб. Демяли, 800 мин фунт бурадан чыхмалыдыр, беля ки,
бу мябляь юлкя дювриййясиндя истифадя олунандан артыгдыр. Амма бу
мябляь юлкя дахилиндя тядбиг олунмаса да чох бюйцк бир дяйяри ифадя
етдийиндян щярякятсиз гала билмяз. Она эюря о, юз юлкясиндя тапа
билмядийи ялверишли тядбиги ахтармаг цчцн харижя эюндяриляжяк. Лакин
каьыз пуллар харижя эюндяриля билмир, чцнки онлар бурахан банклардан
вя юдянилмяси ганунла тяляб олунан юлкядян узаг йерлярдя ади
юдянишляр кими гябул едилмяйяжяк. Она эюря дя 800 мин фунт
мябляьиндя гызыл вя эцмцш харижя эюндяриляжяк вя дахили дювриййя
каналлары яввялляр 1 млн. дямир пулларын явязиня 1 млн. каьыз пулларла
долдурулмуш галажаг
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Бу гядяр бюйцк бир кямиййятдя гызыл вя эцмцшцн харижя
эюндярилмясиня бахмайараг, биз, онун тямяннасыз вя йахуд сащибинин
ону башга юлкялиляря щядиййя етдийини тясяввцр етмямялийик. Онлар щяр
щансы бир башга юлкянин вя йа юзцнцн тялябатыны юдямяк цчцн бу вя йа
диэяр нюв харижи ямтяяляря дяйишдирилир.
Яэяр онлар ону башга бир юлкядя диэяр бир юлкянин тялябатыны
юдямяк цчцн ямтяя алышына йюнялдирлярся, йяни транзит адланан
тижарятля мяшьулдурларса, онда онлар тяряфиндян ялдя едилян бцтцн
мянфяят онларын юз юлкяляринин халис мянфяятиня ялавя едиляжяк. Гызыл вя
эцмцш йени тижаряти щяйата кечирмяк цчцн йарадылан йени фонд олур;
дахили ишэцзар дювриййя каьыз пулларла апарылыр, гызыл вя эцмцш ися бу
йени тижарят цчцн фонда чеврилир.
Яэяр онлар юлкядян чыхарылан гызыл вя эцмцшц дахили тялябат цчцн
ямтяялярин алынмасында истифадя едирлярся, онда онлар, биринжиси, еля
маллар алмалыдырлар ки, онлар вейил, йяни щеч ня истещсал етмяйян инсанлар тяряфиндян истещлак олунсун, мясялян, харижи чахырлар, харижи ипяк
материаллар вя с. кими, икинжиси, ялавя ещтийат материаллары, истещсал
алятляри вя ярзаг алмалыдырлар ки, юзцнцн иллик истещлакынын дяйярини бир
гядяр мянфяятля тякрар истещсал едян ишляк инсанлары ялавя сайда сахлайа
вя мяшьул едя билсинляр.
Гызыл вя эцмцш эюстярилян васитялярдян биринжиси кими хяржляндийиндян бу исрафчылыьын артмасына тясир едир, истещсалы артырмадан,
йахуд беля хяржляри юдямяк цчцн щеч бир даими фонд йаратмадан
хяржляри, истещлакы артырыр вя бцтцн щалларда жямиййят цчцн зийанлы олур.
Икинжи васитя иля истифадя олунан гызыл вя эцмцш сянайенин
инкишафына кюмяклик едир; вя бу заман жямиййятин тялябаты артса да
беля мясряф бу тялябаты юдямяк цчцн даими фонд йарадыр, беля ки, бу
истешлакчылар юз иллик тялябатынын там дяйярини мянфяятля бирэя тякрар
истещсал едир. Жямиййятин цмуми эялири, онун торпаьынын вя ямяйинин
иллик мящсулу ишчилярин цзяриндя ишлядикляри материаллара ялавя етдикляри
ямяйин дяйяри гядяр чохалыр, халис эялири ися онларын пешя алятляринин
сахланмасы цчцн зярури оланлары бу дяйярдян чыхдыгдан сонра йердя
галан мябляь гядяр артыр.
Банк ямялиййатлары васитясиля харижя сыхышдырылараг чыхарылан гызыл
вя эцмцшцн чох бюйцк бир щиссяси дахили истещлак цчцн харижи
ямтяялярин алынмасына сярф едилир вя икинжи нюв ямтяялярин алынмасына
истифадя едилмяси ещтимал олунан вя демяк олар ки, гачылмаздыр. Щятта
яэяр айры-айры шяхсляр юз хяржлярини бязян ящямиййятли дяряжядя артыра
билирлярся, амма эялирлярини тамамиля артырмырса, биз ямин ола билярик
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ки, щеч бир инсан тябягяси вя синфи буну елямир, чцнки ади аьыллы идрак
гайдалары щеч дя щямишя айры-айры шяхсин давранышыны тяйин етмяся дя,
щяр бир синфин вя йа тябягянин яксяр цзвляринин давранышына щямишя тясир
едир; бунунла беля синиф вя йа тябягя кими бахылан вейил инсанларын
эялирляри бу банк ямялиййатларынын нятижясиндя щеч аз дяряжядя дя арта
билмяз. Буна эюря онларын сыраларындан аз сайда бязиляринин хяржляри
арта бился дя вя щягигятдя артса да, цмумиликдя, онларын хяржляри онлар
тяряфиндян ящямиййтли дяряжядя артырыла билмяз. Она эюря дя, вейил
инсанларын харижи ямтяяляря тяляби дяйишмяз вя йахуд тягриби дяйишмяз
галдыьындан, бу банк ямялиййатлары васитясиля харижя сыхышдырылыб чыхарылан вя дахили тялябат цчцн харижи ямтяялярин алынмасына истифадя олунан пулун чох да бюйцк олмайан щиссяси вейил инсанларын истещлакы
цчцн сонунжуларын алынмасына истифадя олуна биляр. Пулун кифайят гядяр бюйцк щиссяси, тябии ки, вейил инсанларын сахланмасына дейил, сянайе
тялябаты цчцн нязярдя тутулажаг.
Жямиййятин дювриййя капиталынын тутдуьу мящсулдар ямяйин
мцяййянляшдирилмяси заманы биз щямишя онун йалныз ярзаг, материал вя
щазыр мящсулдан ибарят олан щиссялярини нязяря алмалыйыг; пулдан ибарят
олан вя йалныз биринжи цчцнцн дювриййясиня хидмят едян диэяр щиссясини
ися ондан чыхмаг лазымдыр. Сянайе фяалиййятини щярякятя эятирмяк цчцн
цч шей зяруридир: емал цчцн материал, ишлямяк цчцн истещсал алятляри вя
ямякщаггы, йахуд мцкафат, щансына эюряки иш йериня йетирилир. Пул
юзлцйцндя ня ишлямяк цчцн материал, ня дя кюмяйи иля иш йериня йетирилян алят дейил; фящлянин ямякщаггы пулла юдянилдийиня бахмайараг,
онун реал эялири бцтцн диэяр инсанларын эялири кими пулдан дейил, бу
пулун дяйяриндян, дямир гяпиклярдян дейил, онлары ялдя етмяк
мцмкцн оландан ибарятдир.
Щяр щансы бир капиталын тутажаьы мящсулдар ямяйин кямиййяти,
айдындыр ки, ямяйин характериня уйьун олараг материал, ямяк алятляри
вя йашам васитяляри иля онун тяжщиз едя биляжяйи ишчиляринин сайына бярабяр олмалыдыр. Пул материал вя ямяк алятляринин, щямчинин фящлялярин
йашам васитяляринин алынмасына лазым ола биляр, лакин бцтцн капиталын
тутажаьы мящсулдар ямяйин кямиййяти, ялбяття, ейни вахтда щям
сатыналмаларын щяйата кечирилдийи пула, щям дя бу пула алына биляжяк
материал, ямяк алятляри вя йашам васитяляриня бярабярляшдириля билмяз; о
бу дяйярлярдян йалныз бириня вя йягин ки, биринжинин дяйяриня дейил,
сонунжунункуна бярабярляшдириляжяк.
Гызыл вя эцмцш каьыз пулларла явяз едилян заман бцтцн мяжму
дювриййя капиталы иля тягдим олуна билян материалларын, ямяк алятляринин
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вя йашам васитяляринин сайы онларын яввялляр алынмасына сярф едилян гызыл
вя эцмцшцн бцтюв дяйири гядяр артырыла биляр. Бу бюйцк дювриййя вя
бюлэц чархынын бцтцн дяйяри онун васитясиля иля дювр едян вя
бюлцшдцрцлян ямтяяляря ялавя едилир. Мялум щяддя гядяр бу ямялиййат
щяр щансы бир техники тякмилляшдирмя нятижясиндя юз кющня машынларыны
дяйишян вя онларын гиймятляри иля йени машынларын гиймятляри арасындакы
фярги юз дювриййя капиталына, йяни юз ишчилярини матералла тяжщиз етмяк
вя онлара ямякщаггы юдямяк цчцн вясаитляр эютцрдцйц фонда ялавя
едян ири мцяссися сащибинин ямялиййатына бянзяйир.
Эюрцнцр, юлкядя дювр едян пул мябляьинин онун васитясиля дювр
етдирилян иллик мящсулун бцтцн дяйяриня мцнасибятини мцяййян етмяк
мцмкцн дейил. О, мцхтялиф мцяллифляр тяряфиндян бу дяйярин бешдя бири,
онда бири, ийирмидя бири вя отузда бири кими щесабланырды. Лакин дювр
едян пулларын мябляьинин иллик мящсулун бцтцн дяйяриня нисбяти аз
ящямиййятли олур вя бу мящсулун йалныз чох жцзи бир щиссяси сянайе
фяалиййятинин сахланмасына йюнялдилир, беля ки, дювр едян пулларын мябляьи бу щиссяйя нисбятян щямишя чох бюйцк олур. Она эюря гызыл вя эцмцшцн каьыз пуллара дяйишдирилмяси заманы онларын дювриййя цчцн зярури олан сайы азалдылыбса, мясялян, щятта яввялкинин бешдя бири гядяр вя
йердя галан бешдя дюрд щисся истещсалын апарылмасы цчцн нязярдя тутулан
фонда ялавя едилирся бу, истещсалын, демяли, торпаьын вя ямяйин иллик
мящсулунун дяйяринин ящямиййятли дяряжядя артмасына сябяб олажаг.
Бу нюв ямялиййат 20-25 ил бундан юнжя Шотландийанын, демяк
олар ки, бир чох мцщцм шящярляриндя вя щятта кяндляриндя йени банкир
компанийаларынын тясис едилмяси йолу иля щяйата кечирилиб. Нятижяляр
мящз йухарыда эюстярилян кими олуб. Юлкянин тижарят дювриййяси,
демяк олар ки, бу мцхтялиф банкир компанийаларынын каьыз пуллары
васитясиля, йяни ади алгы-сатгылар, щямчинин мцхтялиф нюв юдямяляр
онларын кюмяйи иля щяйата кечирилир.20 шиллинг дяйяриндя банкнотлары
нязяря алмасаг дювриййядя эцмцш надир щалларда, гызыл ися ондан да
аз эюрцнцр. Лакин бцтцн бу мцхтялиф компанийаларын фяалиййят суряти
гцсурсуз эюрсянся дя вя бу тяжрцбяни тянзимляйян уйьун парламент
актынын гябулуна эятирся дя , шцбщясиз, юлкя бу ишдян бюйцк хейир
тапды. Мян ешитмишям ки, Глазго шящяринин дювриййяси орада илк
банкларын тясисиндян сонра 15 ил ярзиндя тягрибян ики дяфя, Шотландиийанын тижарят дювриййяси ися Единбургда ики ижтимаи банкын, бири
парламент акты иля 1965-жи илдя тясис едилян Шотландийа банкы вя диэяри
1727-жи илдя краллыг хартийасы иля тясис едилян Краллыг банкынын
ачылышындан сонра дюрд дяфядян чох артмышдыр. Бу аз бир дювр ярзиндя
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цмумиликдя Шотландийанын вя йахуд, хцсусиля Глазко шящяринин тижарят
дювриййяси щягигятян беля чохалдыьыны тясдигляйя билмярям. Яэяр бу
дювриййя беля пропорсийада чохалыбса,онда бу ящямиййятли нятижя
тякжя бу сябябин тясириня аид едиля билмяз. Лакин Шотландийанын тижарят
вя сянайесинин бу дювр ярзиндя ящямиййятли артымы вя банкларын бу
артыма бюйцк щяддя кюмяклик етмяляри шцбщя доьурмаздыр.
1707-жи илдя Инэилтяря иля бирляшяня гядяр Шотландийада дювриййядя
олан вя бундан сонра Шотландийа банкына йенидян дюймя цчцн
эятирилян эцмцш пулларын дяйяри 411 117 фунт 10 шиллинг 9 пени иди. Гызыл
пуллар щагда мялумат олмаса да, Шотландийа пул щяйятинин щесабатларындан эюрцнцр ки, щяр ил дюйцлян гызыл пулларын дяйяри эцмцш пулларын
дяйярини цстяляйиб 1 . Бу заман яксяр инсанлар юз пулларыны эери
алажагларына инанмадыглары цчцн эцмцш пулларыны Шотландийа банкына
эятирмирдиляр; бундан башга, дювриййядя бир гядяр эери эютцрцлмяйян
Инэилтяря пуллары да вар иди. Она эюря дя, бирляшяня гядяр Шотландийада
дюврийядя олан гызыл вя эцмцш пулларын цмуми дяйярини бир милйон
фунт стерлингдян аз мцяййянляшдирмяк олмаз. Эюрцндцйц кими, бу
мябляь, демяк олар ки, юлкядяки бцтцн дювриййяни ящатя едирди вя о
заман щеч бир рягиби олмайан Шотландийа банкынын дювриййяси
ящямиййятли олса да беля бутцн бу дювриййянин аз бир щиссясини тяшкил
едирди. Щал-щазырда Шотландийада бцтцн дювриййяни 2 млн. аз тяйин
етмяк олмаз, гызыл вя эцмцш пуллардан ибарят олан щисся ися бцтцн
ещтималлыьы иля щеч йарым милйона чатмыр. Бу дювр ярзиндя Шотландийада дювриййядя олан гызыл вя эцмцш пуллар ящямиййятли дяряжядя
азалса да, онун щягиги сярвяти вя рифащы, эюрцндцйц кими, щеч бир
азалмайа мяруз галмамышдыр. Яксиня, кянд тясяррцфаты, сянайе вя
тижарят сферасында онун торпаьынын вя ямяйинин иллик мящсулу эюрцнян
сурятдя артмышдыр.
Банк вя банкирлярин яксяриййяти ясас етибариля векселлярин учоту
васитясиля кредит билетлярини бурахыр, йяни векселлярин мцддяти битяня
гядяр онларын явязиня авансла пул верир. Бу заман онлар векселин
мцддяти битяня гядяр аванс етдикляри мябляьдян щямишя гануни фаизи
чыхырлар. Векселин мцддяти битяндя юдянилмяси, банка аванс едилян
мябляьин дяйяри иля бирэя фаиз шяклиндя халис мянфяят дя эятирир.
Тижарятчийя векселини нязяря алараг гызыл вя эцмцшцн явязиня юз кредит
билетлярини верян банкир, нязярдя тутдуьу бюйцк мябляьдя эялирини,
йяни адятян юз тяжрцбяси иля мцяййянляшдирдийи дювриййядя олан кредит
1
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билетляринин бцтцн дяйярини ялдя едир. Бу она даща бюйцк мябляьдян
фаиз шяклиндя халис эялир ялдя етмяйя имкан верир.
Щал-щазырда чох да бюйцк олмайан Шотландийа тижаряти бу илк ики
банкир компанийасы тясис едиляндя даща аз иди; бу компанийалар юз
фяалиййтлярини йалныз векселлярин учоту иля мящдудлашдырса идиляр даща
ашаьы дювриййяйя малик олардылар. Она эюря онлар юз кредит билетляринин
бурахылышынын башга васитясини фикирляшиб тапдылар, даща доьрусу, жари
щесаб адланан щесаб тягдим етдиляр, йяни сюзсцз кредит габилиййятли,
дашынмаз ямлака малик олан вя ачылмыш кредит чярчивясиндя юдянилмиш
мябляьин илкин тялябля гануни фаизля бирэя эери гайтаражаьына замин
дурмаьа щазыр олан ики шяхси тягдим едян щяр бир кяся мцяййян
мябляья (мясялян, ики вя йа цч мин фунта) кредит ачырдылар. Мян фярз
едирям ки, бу нюв кредитляр, адятян дцнйанын щяр йериндя банклар вя
банкирляр тяряфиндян верилир. Лакин шотланд банкир компанийаларынын
онларын юдянилмяси цчцн вердикляри эцзяштли шяртляр, мян билдийим
гядяр, онларын юзцнямяхсуслуьудур вя эюрцнцр бу, компанийаларын
щям дювриййяляринин юлчцляринин, щям дя юлкяляринин бундан ялдя етдийи
эялирин бюйцк олмасынын ясас сябяби иди.
Щямин компанийалардын эютцрцлмцш бу нюв кредити олан щяр кяс
бу мябляьи , мясялян, мин фунту щиссялярля, йяни щяр дяфя 20 вя йахуд
30 фунт юдямякля веря биляр, компанийа бу заман бцтцн борж
юдяниляня гядяр бу юдяниш едилян эцндян цмуми мябляьдян пропорсионал олараг фаизин бир щиссясини силир. Она эюря бцтцн тижарятчиляр вя
ишэцзар адамлар банкларда бу жцр жари щесаблара малик олманы ялверишли сайыр вя юдянишляринин гябулунда кредит билетляри васитясиля бу
компанийаларын дювриййяляринин артмасына кюмяклик эюстярир, юзляринин тясир эцжц оланлары да буна жялб етмяйя чалышырлар. Банклар мцштяриляр пула эюря онлара мцражият етдикдя, адятян, онлары юз шяхси кредит билетляри шяклиндя верирляр. Тижарятчиляр бу билетляри мануфактурачыйа
ямтяяляря эюря, мануфактурачылар онлары фермерляря хаммал вя ярзага
эюря, фермерляр – торпаг сащибляриня рентаны юдямяк цчцн, торпаг
сащибляри, юз нювбясиндя,тижарятчиляря онлары тяжщиз етдикляри ращатлыг вя
бязяк яшйаларына эюря юдяйир, тижарятчиляр ися юз жари щесабларыны баьламаг, йяни боржларыны юдямяк цчцн банклара эери гайтарырлар. Беляликля,
юлкянин бцтцн пул дювриййяси бу кредит билетляринин васитясиля щяйата
кечирилир. Бу компанийаларын ямялиййатларынын ящямиййятли юлчцдя
олмасы да бундан йараныр.
Щяр бир тижарятчи бу жари щесабларын кюмяйи иля аьыллы
тядбирлилийиндян йайынмадан онлара малик олмадыьы щала нисбятян инди
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даща эениш иш апара билир. Яэяр ейни сащяйя ейни сявиййядя капитал
гойан бири Лондондан, диэяри ися Единбургдан олан ики тижарятчи
эютцрсяк, эюрярик ки, еденбурглу тижарятчи ещтийатсызлыг етмядян даща
эениш иш апара вя даща чох сайда инсанлара мяшьулиййят веря биляр,
няинки Лондондакы коммерсант. Сонунжу юз ихтийарында – йа юз пул
шкафында, йа да она, бу пула эюря щеч бир фаиз юдямяйян юзцнцн
банкиринин шкафында, щямишя кредитя алынмыш вя даим дахил олан
ямтяялярин юдянилмяси тялябляринин тямин едилмяси имканынын олмасы
цчцн лазым олан ящямиййятли мябляьдя пул сахламалыдыр. Фярз едяк ки,
бунун цчцн, адятян 500 фунт стрелинг тяляб олунур. Яэяр о бу
мябляьдя пулу истещсалдан айырмагла юзцндя сахламалы оларса, онда
онун анбарында олан ямтяялярин дяйяри мцгайисядя щямишя 500 фунт
гядяр аз олар. Щямчинин, фярз едяк ки, онун бцтцн капиталы вя йахуд
капиталынын дяйяриня бярабяр олан ямтяяляр илдя бир дяфя дювр едир. Бу
бюйцк мябляьдя пулу юзцндя сахламаг зярурятиндян о, ил ярзиндя 500
фунтлуг аз ямтяя сатмалыдыр, няинки якс тягдирдя. Онун иллик мянфяяти
ися бу 500 фунт артыг сата билжяйи ямтяялярин мянфяяти гядяр азалажаг;
базар цчцн бу ямтяялярин щазырланмасында мяшьул олан ишчилярин сайы
ися, бу 500 фунтлуг ялавя капиталын мясряфи заманы юзцня мяшьулиййят
тапа биляжяк адамларын сайы гядяр аз олмалыдыр. Диэяр тяряфдян
еденбурглу тижарятчи она дахил олан тяляблярин юдянилмяси цчцн щеч бир
пулу истещсалдан айырмагла сахламыр. Бу тялябляр дахил олан заман о
банкдакы жари щесабындан онлары юдяйир вя сонра тядрижян банкдан
эютцрцлмцш мябляьи юз ямтяяляринин сатышынын жари сазишляриндян дахил
олан пулларла вя йахуд кредит билетляри васитясиля силир. Демяли, о, ейни
капиталла лондонлу тижарятчия нисбятян юз анбарында даим даща чох
сайда ямтяяйя малик ола биляр; она эюря дя, о даща чох мянфяят ала
биляр вя базар цчцн бу ямтяяляри щазырлайан даща чох сайда ямяксевяр
инсанлара мяшьулиййят веря биляр. Онун тижарятиндян юлкя цчцн алынан
бюйцк эялир дя мящз бурданды.
Дцздцр, фикирляшмяк олар ки, векселлярин учотунун асанлыьы
Инэилтяря тижарятчиляриня, шотланд тижарятчиляриня жари щесабларын вердийи
эялир вя ращатлыьы верир. Лакин йаддан чыхартмаг олмаз ки, шотланд
тижарятчиляри дя Инэилтяря тижарятчиляри кими юз векселлярини беля асанлыгла
нязяря ала биляр, бундан башга ялавя олараг юз жари щесабларындан да
истифадя едя билярляр.
Щяр щансы бир юлкядя чятинлик йаратмадан дювр едя билян истянилян
нюв каьыз пулларын цмуми кямиййяти, яэяр каьыз пуллар олмасы иди
мцтляг дювриййядя (тижарят дювриййясинин юлчцляри дяйишмядикдя)
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истифадя едиляжяк вя йахуд онлары явяз едян гызыл вя эцмцш пулларын
дяйяриндян щеч бир шяртля артыг ола билмяз. Яэяр, мясялян, Шотландийада ян ашаьы купцрлц пул 20 шиллингдирся, онда онларын сярбяст дювр
едян бцтцн сайы, адятян ил ярзиндя бу юлкядя щяйата кечирилян бцтцн 20
шилинглярин вя ондан йухары оланларын мцбадиляси сазишляринин апарылмасы цчцн зярури олан гызыл вя эцмцшцн мябляьини ютцб кечя билмяз.
Яэяр щяр щансыса бир анда дювриййядя олан каьыз пулларын кямиййяти
бу мябляьи цстяляйирся, онда артыг галан щисся ня харижя эюндяриля
билмядийиндян, ня дя юлкя дахилиндя дювриййядя истифадя олунмадыьындан мцтляг, лянэимядян банклара гызыл вя эцмцшя дяйишдирилмяк
цчцн эери гайыдажаг. Чох инсанлар ялляриндяки каьыз пулларын юлкя
дахилиндя ишлярини апармаг цчцн зярури оландан артыг олмасыны о
дягигя щисс етмяйяжяк, онлары харижя эюндяря билмядийиндян ися
банклар тяряфиндян лянэимядян юдянилмясини тяляб едяжяк. Артыг каьыз
пуллары гызыл вя эцмцшя дяйишдирдикдян сонра ися асанлыгла онлары харижя
эюндяряряк онлара тядбиг тапажаг; яксиня,ня гядяр ки, каьыз пул
формасында сахлайырлар онлара тядбиг тапа билмирляр. Она эюря дя,
каьыз пулларын артыг галан щиссясинин бцтцн мябляьи вя щятта ондан да
бюйцк мябляь банклара лянэимядян дяйишдирилмяк цчцн ахажаг. Яэяр
банклар бу мцбадиляни узатса вя йахуд чятинлик чякся, онда бу
вязиййятля ялагяли йаранмыш олан щяйяжан ахыны даща да эцжляндиряжяк.
Истянилян коммерсийа фяалиййяти сащясинин ади мясряфляриндян,
мясялян, йерин ижаряси цзря хяржляр, ишчилярин, контора сащибляринин,
мцщасиблярин ямякщаггы вя с. башга, банка хас олан мясряфляр ясас
етибариля ики маддядян: биринжиси, кредит билетляринин сащибляринин
тяляблярини юдямяк цчцн юз пул шкафларында фаизини итирмясиня бахмайараг кцллц мябляьдя пулларын даим сахланмасы цзря хяржлярдян:
икинжиси, тяляблярин юдянилмяси нятижясиндя азалан наьд вясаитлярин
бярпасы цзря хяржлярдян ибарятдир.
Юлкя дювриййясиндя истифадя олуна биляндан артыг каьыз пул
бурахан банкир компанийасы, йаранмыш артыг мябляьин она юдянилмяк
цчцн эери верилдийиндян юзцндя щямишя сахладыьы наьд гызыл вя
эцмцшцн кямиййятини дювриййянин тялябляриндян артыг олан щиссяйя
пропорсионал дейил, даща чох пропорсийада артырмалыдыр, чцнки она
эери гайыдан кредит билетляри артыг олан щиссядян сайжа чох олур.
Ейниля бу жцр компанийаларын кассалары да даща чох дяряжядя
долдурулмалы олмаларына бахмайараг, компанийаларын дювриййясинин
гябул едиляжяк щяддя сахландыьы щала нисбятян даща тез бошалыр. Щям дя
онларын долдурулмасы цчцн тякжя бяркидилмиш дейил, щям дя даща даими
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вя фасилясиз мясряфляр тяляб олунур. Бундан башга, бу йолла онун
кассасындан беля бюйцк сайда чыхарылан пуллар юлкянин дювриййясиндя
истифадя олуна билмир. Чцнки о бу дювриййяни цстяляйян каьыз пулларын
йериня дахил олур вя она эюря дя, артыг истифадя олуна билмир. Амма бу
пулларын байрам цчцн сахланылмасыны щеч ким истямядийиндян онлар,
бу вя йа диэяр шякилдя харижя эюндярилмяли вя юз юлкясиндя тапа
билямдийи ялверишли тядбиги тапмалыдыр. Гызыл вя эцмцшцн даим беля
чыхарылмасы банкын чятинлйини артырараг онун тез бошалан наьд
вясаитляринин долдурулмасы цчцн гызыл вя эцмцш алмасы хяржлярини дя
артырмалыдыр. Демяли, беля компанийа юз дювриййяляринин сцни
артмасына пропорсионал олараг юз мясряфляринин икинжи маддясини
биринжийя нисбятян даща чох артырмалыдыр.
Фярз едяк ки, юлкянин дювриййясинин истифадя едя биляжяйи щяр щансы
бир банкын каьыз пулларынын бцтцн мябляьи тамлыгла 40 мин фунт
стерлингя бярабярдир вя даим дахил олан тялябляри юдямяк цчцн банк
кассасында 10 мин фунтлуг гызыл вя эцмцш сахламалыдыр. Яэяр банк
дювриййяйя 44 мин фунт бурахмаг истяся, онда дювриййянин истифадя
едя биляжяйя бу артыг 4 мин фунт бурахылдыгдан сонра, демяк олар ки,
лянэимядян она гайыдажаг. Она эюря дя, банк она гаршы едилян
тялябляри юдямяк цчцн артыг кассасында даим 10 мин фунт стерлинг
дейил, 14 мин фунт ст. сахламалыдыр. Беляликля, о, дювриййяйя бурахылмыш
артыг 4 мин фунтдан фаиз шяклиндя щеч бир мянфяят газанмыр, ейни
вахтда онун пул шкафына бу пуллар дахил олан кими даим тездя ахыб
эедян 4 минлик гызыл вя эцмцшцн ялдя едилмяси цчцн бцтцн мясряфляр
мябляьиндя зийан чякяжяк.
Яэяр щяр бир айрылыгда эютцрцлмцш банкир компанийасы юз шяхси
марагларыны баша дцшся вя она ямял етмиш олса иди, онда дювриййя щеч
бир вахт каьыз пулларла артыг долмазды. Лакин айры-айры банклар юз
марагларыны щямишя баша дцшмцр вя она эюря дя, дювриййя каьыз
пулларла артыг долур.
Щяддян артыг бурахылмыш каьыз пулларын щесабына Инэилтяря банкы
артыг йаранмыш вя даим мцбадиля цчцн она гайыдан каьыз пуллары гызыл
вя эцмцшя дяйишмяк цчцн узун илляр бойу ардыжыл олараг илдя 800 мин
фунтдан 1 млйн. фунта гядяр вя йахуд орта щесабла тягрибян 850 мин
фунт гызыл дюймя гяпик бурахыб. Беля бюйцк сайда гяпиклярин
бурахылмасы цчцн банк (сон бир нечя или ящатя едян дюврдя гызыл
пулларын хараб олмасы вя йейилмяси иля ялагядар) чох вахт йцксяк
гиймятля – унсийасына 4 фунт вермякля, гызыл кцлчяляр алмалы олурду вя
сонрадан унсийасына эюря онлары 3 фунт 17 шилинг 10,5пени гяпик
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формасында бурахмагла гяпийин дюйцлмяси, бурахылмасы заманы ики
там онда бешдян 3 фаизя гядяр олан бюйцк бир мябляь итирирди. Лакин
гяпиклярин дюйцлмяси, бурахылмасы дювлят щесабына баш вердийиндян
банк рцсум юдямяся дя биринжинин ялиачыглыьы банкы мясряфлярдян азад
етмирди.
Шотландийа банклары да истисна олмадан бу нюв артыглыг нятижясиндя даим Лондонда онлар цчцн гяпиклярин алынмасыны щяйата кечирян
аэент сахламалы олурду ки, бу мясряфляр надир щалларда бир там онда
бешдян вя йахуд ики фаиздян аз олурду. Беляликля, алынмыш пуллар
фургонлар васитясиля эюндярилирди вя дашыйанлар ону дюрд цч фаиз ялавя
етмякля , йахуд щяр 100 фунта 15 шилинг хяржля сыьорталайырдылар. Бу
аэентляр щеч дя щямишя онлара инананларын пул шкафларыны тезликля
бошалдыьы кими, тезликля дя долдурмаг игтидарында дейилдиляр. Беля
щалларда банклар юз Лондондакы мцхбирляриня лазыми мябляья уйьун
вексел вермяйя ял атырды. Бу мцхбирлярин щямин мябляьи фаиз вя
комиссийонларла бирэя алмасы нятижясиндя чох вахт юз банкнотларыны
дювриййяйя щяддян артыг бурахдыьына эюря чятин вязиййятдя олан
банклара бу векселляри юдямяк цчцн Лондондакы щямин вя диэяр
мцхбирляр цчцн йени векселляр йазмагдан башга йол галмырды. Вя ейни
бир мябляь вя йахуд ейни бир мябляья олан векселляр, беляликля чох вахт
ики вя йа цч дяфядян артыг сяйащят едирди вя боржлу банк щяр дяфя
йыьылан мябляья эюря фаиз вя комиссийон юдяйирди. Щятта щяддян артыг
ещтийатлы олан Шотландийа банклары да чох вахт бу даьыдыжы метода ял
атмаг мяжбуриййятиндя галырды.
Дювриййянин тяляблярини цстялядийиня эюря юлкянин дювриййяси иля
истифадя олуна билмяйян Инэилтяря вя йахуд Шотландийа банкларынын
банкнотларынын бир щиссясиня дяйишдирилян гызыл гяпикляр, бязян гяпик,
бязян ися яридиляряк кцлчяляр шяклиндя харижя эюндярилир, бязян ися
яридиляряк унсийасы 4 фунта олан йцксяк гиймятля Инэилтяря банкына
сатылырды.Бцтцн гяпик кцтлясиндян йалныз ян тязяляри , даща чох там
чякиляри вя даща йахшы галанлары дягигликля сечилирди вя онлар йа харижя
эюндярилир, йа да яридиляряк кцлчяйя чеврилирди. Юлкя дахилиндя там
чякилилилярин дяйяри йцнэцллярдян чох да артыг олмурду, лакин хариждя
вя йахуд кцлчя шяклиндя юлкя дахилиндя онлар даща бюйцк дяйяр ифадя
едирди. Инэилтяря банкы щяр ил бюйцк мигдарда йени гяпик дюймясиня
бахмайараг тяяжжцб едяряк эюрцрдц ки, щяр ил яввялки илдяки кими
гяпиклярин ейни чатышмазлыьы мцкралидя олунур вя банк тяряфиндян щяр
ил йени, йцксяккейфиййятли гяпикляр бурахылмасына бахмайараг
гяпиклярин кейфиййяти йахшылашмаг явязиня илдян-иля писляшир. Щяр ил
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яввялки илдя олдуьу гядяр гызыл гяпик бурахмаг зяруряти йаранырды вя
гяпиклярин фасилясиз позулмасы, кясилмяси нятижясиндя гызыл кцлчялярин
гиймятинин дайанмадан артмасына эюря йени гяпиклярин иллик
бурахылма хяржляри эет-эедя артырды. Гейд етмяк лазымдыр ки, Инэилтяря
банкы юз кассаларыны гызыл гяпиклярля долдурмагла, дямир гяпийин онун
хязинясиндян мцхтялиф йолларла ахараг долайысы бцтцн краллыьы тяжщиз
етмяйя мяжбур олур. Она эюря Инэилтяря банкы, эюстярилян артыг
дювриййядяки шотланд вя Инэилтяря каьыз пулларынын сахланмасы вя бу
артыглыгдан иряли эялян наьд гяпик чатышмазлыьыны долдурмаг цчцн вя
краллыг цчцн зярури щесаб едилян бцтцн дямир гяпийи вермялидир.
Шотландийа банклары, шцбщясиз, юз лагейдлийи вя аьылсызлыьына эюря,
Инэилтяря банкы ися щям юз аьылсызлыьына, щям дя бцтцн шотландийа
банкларынын сящви ужбатындан бюйцк жяримя верирди.
Каьыз пулларын дювриййясинин щяддян артыглыьынын илкин сябяби,
бязи жясарятли ишэцзарлар щяддян артыг эениш ямялиййат апармалары
олмушду.
Ещтийатлылыьыны эюзлямякля банкын щяр щансы бир тижарятчийя вя йа
сащибкара ссуда веря биляжяйи мябляь, онун иш апардыьы бцтцн
капиталынын мябляьиня дейил, щятта бу капиталын чох щиссясиня дя дейил,
йалныз жари юдямяляри щяйата кечирмяк цчцн лазым олан, наьд пул
шяклиндя истифадя етмядян сахламалы олдуьу щиссяйя бярабяр олажаг.
Банк тяряфиндян ссудайа верилян каьыз пулларын мябляьи, щяля ки, бу
дяйяри ютцб кечмир, бу мябляь, щеч вахт юлкя дювриййясиндя каьыз пул
олмаса иди, онлары явяз едяжяк гызыл вя эцмцшцн дяйярини цстялямяз,
йяни о щеч вахт юлкя дювриййясинин истифадя едяжяйи кямиййятдян артыг
ола билмяз.
Банк тижарятчийя щягиги кредитор тяряфиндян щягиги боржлуйа
верилмиш вя вахты чатанда сонунжу тяряфиндян щягигятян юдянилян реал
вексели вердикдя, о, тижарятчия дяйярин якс тягдирдя йалныз жари
юдямяляри щяйата кечирмяк цчцн наьд пул шяклиндя истифадя
олунмадан сахламалы олдуьу щиссясини ссуда етмиш олур. Вахты чатмыш
векселин юдянилмяси, банка, ссуда етдийи дяйяр иля бирэя фаиз дя эери
гайыдыр. Ямялиййатлары бу нюв мцштярилярля мящдудлашдыьына эюря
банкын кассаларыны бир тяряфдян суйун ахдыьы, диэяр тяряфдян даим дахил
олдуьу вя демяли, биринжинин апардыьы гядяр икинжинин эятирдийиня эюря
суйунун сявиййясинин дяйишмядийи щовузла мцгайися етмяк олар. Беля
банк щеч бир хярж чякмир вя йахуд юз кассасыны долдурмаг цчцн чох
жцзи мясряф едир.
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Лакин тижарятчи юз дювриййясини щядсиз эенишляндирмяся дя чох
вахт наьд пула ещтийаж дуйур вя беля щал щятта онун учот цчцн
векселляри олмадыгда да баш веря билир. Яэяр банк она тягдим едилян
векселлярин учотундан башга Шотландийа банклары тяряфиндян она
ссуда цчцн мцлайим шяртлярля жари щесабда ачылан вя юз ямтяяляри
сатылдыгжа пул ялдя етмякдикдян сонра щисся-щисся юдяйя биляжяйи зярури
мябляьи верирся, онда банк тижарятчи жари юдямяляри щяйата кечирмяк
цчцн наьд пулу вя йахуд капиталынын щяр щаныс бир щиссясини истифадя
етмядян сахламаг зярурятиндян тамамиля азад етмиш олур. Юдямя
щагда тялябляр щягигятян дахил олдугда ися о, жари щесабдан бунлары
юдяйя биляр. Лакин банк бу нюв мцштярилярля ямялиййатлар щяйата
кечирян заман мцяййян дювр ( мясялян, 4,5,6 вя йахуд 8 ай) ярзиндя
дахил олан юдямялярля, адятян тижарятчия верилян ссуданын мябляьинин
бярабяр олуб-олмамасына чох диггятля фикир вермялидир. Яэяр беля гыса
дювр ярзиндя мялум мцштяри групдан дахил олан юдямялярля онлара
верилян кредитлярин мябляьиня уйьун эялирся, онда банк бу мцштярилярля
ращат ишини давам етдиря биляр. Бахмайараг ки, банкын кассаларындан
ахыб эедян мябляь чох, она дахил олан мябляь ися нисбятян аздыр.
Эяляжякдя беля щеч бир наращатчылыг щисс олунмадан, артыг жящд
эюстярилмядян банкын кассалары щямишя долу вя йа тягриби долу олур,
онларын долдурулмасы цчцн щеч бир фювгяладя хяржляр тяляб олунмур.
Яксиня, башга груп мцштярилярин юдямяляринин мябляьи банк
тяряфиндян онлара верилян кредитин мябляьиндян хейли аздырса, онда
банкын онларла иш апармасы ян азындан мцштяриляр юз мювгелярини
дяйишмядикдя рискли щесаб олунур. Бу щалда банкын кассаларындан
ахыб эедян мябляь она дахил олан мябляья нисбятян чох йцксяк
олажаг яэяр онларын долдурулмасы цчцн ящямиййятли вя даими мясряфляр
едилмязся, онда гыса мцддят ярзиндя кассалар бошалмалыдыр.
Буна уйьун олараг Шотландийа банклары узун заман ярзиндя юз
мцштяриляринин щамысындан ющдяликляр цзря мцтямади вя тез-тез юдямялярин едилмясини тяляб едирди вя кредитляринин, йахуд да сярвятляринин
юлчцляриндян асылы олмайараг онларала ямялиййаты, гейд етдикляри кими,
мцтямади вя тез-тез етмяйян инсанларла иш апармагдан имтина едирди.
Ишлярин беля узаг эюрянликля апарылмасы нятижясиндя онлар няинки банкын кассаларынын долдурулмасына сярф олунан щядсиз хяржлярин мябляьиня
гянаят едир, щям дя бундан диэяр ики даща ящямиййятли газанжы ялдя едирди.
Илк юнжя банклар беля ещтийатлылыг нятижясиндя мцштяриляринин
ишляринин йахшы вя йа пис олмасы щагда юз китабларындакы мялуматдан
башга щеч бир арайыш истямядян аз вя чох дяряжядя дцзэцн фикир

Adam Smit

273

формалашдыра билирди, чцнки юдямялярдяки сялигялилик инсанын ишляринин
йахшы вя пис олмасындан чох асылыдыр. Беш вя йа он боржлуйа пуллары
ссуда верян фярди шяхс билаваситя юзц вя йа юз ишчиляри васитясиля онларын
давранышы вя вязиййяти щагда даим, дягигликля мцшащидя апара вя
хябярдар ола биляр. Мцхтялиф беш йцз шяхся пул ссуда едян банк
компанийасынын фикри даим мцхтялиф нюв ишлярля мяшьул олдуьундан, юз
китабларында эюстяриляндян башга боржлуларынын чох щиссясинин щярякятляри вя вязиййяти щагда мцтямади мялумата малик дейилдир. Шотландийа банклары юз мцштяриляриндян мцтямади вя тез-тез юдямялярин
едилмяси тялябини едяндя, йягин ки, бу цстцнлцйц нязярдя тутурду.
Икинжиси, буна нязарят етмякля банклар юлкянин дювриййясинин
тута вя тядбиг едя биляжяйи каьыз пулларын чох бурахылмасы имканындан
да юзлярини мцдафия едирди. Онлар аз заман кясийиндя щяр-щансы бир
мцштяринин юдямяляринин бир чох щалларда она верилян кредити там
юдядийини мцшащидя едирдися, онда ямин олурду ки, она ссуда едилмиш
каьыз пуллар якс щалда онун жари юдямялярини щяйата кечирмяк цчцн
наьд шякилдя лазым олажаг гызыл вя эцмцшцн кямиййятини бир ан беля
цстялямяйиб вя демяли, онун васитясиля банк тяряфиндян дювриййяйя
бурахылан каьыз пулларын кямиййяти бу каьыз пуллар олмасы иди, юлкянин
дюврийййясиндя щюкм сцряжяк гызыл вя эцмцшцн кямиййятини бир ан
беля цстялямяйиб. Онун юдямялинин тез-тез дахил олмасы, юлчцляри вя
мцтямадилийи эюстярир ки, она ачылан кредитлярин мябляьи онун
капиталынын бу кредит олмасайды юзцндя капиталын галан щиссяляринин
мящсулдар мяшьул олмасы цчцн сахланмалы олдуьу вя жари юдямяляр
цчцн истифадя етмядян наьд пул шякилдя сахламалы олажаьы щиссясини бир
дяфя дя олсун цстялямяйиб. Капиталын йалныз бу щиссяси аз заман
ярзиндя каьыз вя йа дямир пул шяклиндя юз тижарятчисиня гайыдыр вя ейни
шякилдя дя фасилясиз олараг ондан эедир. Яэяр банк тяряфиндян ачылан
кредитляр, цмумиййятля, капиталын бу щиссясини цстяляся иди, онда
тижарятчинин, адятян етдийи юдямялярин мябляьи гыса мцддят ярзиндя
онун алдыьы кредитин мябляьини тамамлайа билмязди. Онунла апарылан
ямялиййатлар нятижясиндя банкын кассаларына ахан пуллар бу
ямялийаттларла ялагядар фасилясиз орадан чыхан пулларын мябляьиня
бярабяр олмур. Каьыз пуллар шяклиндя верилян кредитляр тижарятчинин бу
кредити алмадыьы тягдирдя, жари юдямяляр цчцн юзцндя сахламалы
олдуьу гызыл вя эцмцшцн кямиййятини цстялямиш олар вя каьыз пуллар
олмаса иди юлкя дювриййясиндя олан вя демяли, дювриййядя манеясиз
истифадя олунажаг вя тядбиг тапажаг бцтцн гызыл вя эцмцшцн
кямиййятини тезликля цстяляйя биляр; беля олан щалда ися каьыз пулларын
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артыглыьы гызыл вя эцмцшя мцбадиля цчцн лянэимядян банка гайыдажаг.
Бу икинжи газанжы Шотландийа банк компанийалары биринжи гядяр баша
дцшмясяляр дя о, реалдыр.
Щяр щансы бир юлкянин кредит габилиййятли тижарятчиляри бир тяряфдян
онларын векселляринин учотундан иряли эялян, диэяр тяряфдян ачылмыш жари
щесабларын ращатлыьындан истифадя етмякля жари юдямяляр цчцн юз
капиталынын бир щиссясини наьд пул шяклиндя истифадя етмядян сахламаг
зярурятиндян азад олунурларса, онда онлар бу щяддя чатан вя шяхси
марагларына риайят едяряк давам етдирмяк истямяйян банк вя
банкирлярин эяляжяк кюмяйиня архалана билмязляр. Шяхси марагларына
риайят едян банк тижарятчисиня онун ишлятдийи дювриййя капиталынын
щамысыны вя йа бюйцк бир щиссясини ссуда едя билмяз. Щягигятян дя, бу
капиталын она пул шяклиндя гайытмасы вя щямин шякилдя дя ондан
эетмясиня бахмайараг бцтцн капиталын она гайытмасы, заман етибариля онун мясряфляриндян эери галыр вя онун тяряфиндян щяйата кечирилян
юдямялярин мябляьи банкын марагларына уйьун ола биляжяк бу жцр гыса
заман мцддятиндя банкдан алдыьы кредитин мябляьи иля мцгайися
олуна билмяз. Ясас капиталын щяр щансы бир ящямийятли щиссясинин,
мясялян, дямир заводунун юзцнцн яритмя, тюкмя печляринин, емалатхана вя анбарларын ишчиляри цчцн йашайыш йеринин вя с. гурашдырылмасына
сярф етдийи вя йахуд даь-мядян сянайесинин шахталарын йарадылмасы,
суларын сорулараг чыхарылмасы цчцн машынларын, ади вя релс йолларынын вя
с. гурашдырылмасы цчцн сярф олунан капиталын вя йахуд емал
олунмайан зямилярин вя бош сащялярин тямизлянмяси, гурудулмасы,
щасара алынмасы, эцбрялянмяси вя беллянмясиня,бцтцн зярури хидмяти
йерлярля, тювлялярля, анбарларла вя с. фермер евляринин тикилмясиня сярф
олунан капиталын банк тяряфиндян ссуда едилмяси ещтималы даща аздыр.
Демяк олар ки, бцтцн щалларда ясас капиталын эери гайтарылмасы
дювриййя капиталына нисбятян чох зяифдир вя бу нюв мясряфляр аьыл вя
щесаб ясасында апарылса да сащибкара надир щалларда бир нечя илдян тез
мцддятдя гайыдыр, бу ися банк тяжрцбяси цчцн чох узун мцддятдир.
Шцбщясиз, тижарятчи вя диэяр сащибкарлар юз лайищяляринин ящямиййятли
щиссясини борж эютцрцлмцш пулла щяйата кечиря биляр. Лакин крелиторларын
марагларындадыр ки, онларын капиталлары тяляблярини юдяйя билсин вя
йахуд беля ифадя етмяк мцмкцндцрся, щятта лайищяляринин нятижяляри
мцяллифлярин эюзлядиклярини тясдиглямяся дя кредиторларын итки имканлары
арадан галдыра билинсин. Щятта, ещтийатлылыг эюзлянилдийи заман бу йолла
борж эютцрцлян пулларын бир нечя илдян сонра эери гайтарылмасы нязярдя
тутулурса, онлар банклардан борж алмамалыдыр; онлары йа ющдяликля, йа
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да капиталларыны мцстягил олараг юз ишиня тядбиг етмяйян вя бир нечя ил
мцддятиндя ондан истифадя етмяк истяйи олан кредит габилиййятли
инсанлара ссуда вермяйя щазыр олуб, онун фаизиня йашамаг фикри олан
фярди шяхслярдян эировла эютцрмялидирляр. Ялбяття, мющцрлц каьыза вя йа
борж ющдяликляринин, йахуд эировнамялярин тяртиб едилмясиня эюря
нотариусун мцкафатландырылмасына хярж чякмядян ссуда верян вя
Шотландийа банкларынын эцзяштли шяртлярля вермиш олдуьу ссудаларына
эюря юдямяляри гябул едян банк, шцбщясиз, бц жцр тижарятчи вя сянайечиляр цчцн чох ялверишли кредитор, амма онлар ися, юз нювбясиндя,
банк цчцн йцксяк дяряжядя ялверишсиз боржлулар оларды.
Шотландийанын мцхтялиф банк компанийалары тяряфиндян бурахылмыш каьыз пулларын кямиййяти артыг ийирми беш илдян чохдур ки,
юлкянин дювриййясинин манеясиз мянимсяйя биляжяйи мябляья чатыб вя
йа щятта ону цстяляйиб. Беляликля, бу компанийалар Шотландийанын тижарятчи вя диэяр сянайечиляриня узун мцддятдир ки, юз марагларыны
позмадан банк вя банкирлярин эюстяря биляжяйи кюмяклийи едир. Онлар
щятта бундан артыьыны да едирдиляр. Онлар юз ямялиййатларынын нормал
юлчцлярини бир гядяр артырараг юзлярини зийана салдылар вя йахуд ян
азындан щямишя бу хцсуси сащядя нормал дювриййянин жцзи артмасындан мцшайият олунан мянфяят азалмасына сябяб олдулар. Банк вя
банкирлярдян беля ящямиййятли кюмяйи алан тижарятчиляр вя диэяр
сащибкарлар ися ондан даща йцксяйини истяйирдиляр. Онлар мцлащизя
едирдиляр ки, банклар жцзи каьыз щяжми сярф етмякдян башга щеч ня
хяржлямядян юз кредитлярини тяляб олунан истянилян мябляья гядяр артыра
билярляр. Онлар банк мцдирляринин горхаглыьы вя дцнйа эюрцшцнцн
мящдудлуьундан шикайятлянирдяляр вя онларын сюзляриня эюря диэярляри
юлкянин сянайесинин вя тижярятинин эенишлянмяси иля ялагядар юз кредитлярини эенишляндирмирдиляр, шцбщясиз, беля эенишлянмя ады алтында онлар
юз капиталларынын, йахуд борж ющдяликляри вя йа эиров ясасында ссуда
йолу иля фярди шяхслярдян борж ала билдикляри капиталларын йериня
йетирдикляриндян кянара чыхан лайищяляринин эенишляндирилмясини нязярдя
тутурдулар. Онларын фикринжя банкларын репутасийасы онлара лазым олан
мябляьин долдурулмасыны вя юз ямялиййатлары цчцн истядикляри бцтцн
капиталла тяжщиз етмялярини банкларын ющдясиня гойурду. Банклар ися
бунун яксиня олараг башга фикирдя иди вя верилян кредитлярин эенишляндирилмясиня эюря имтина алындыгда тижарятчи вя сянайечилярин бязиляри
онларын мягсядляриня хидмят едян, даща йцксяк мясряфли, лакин банк
кредитляринин эенишлянмясинин сябяб олажаьындан даща зяиф тясирли
васитяйя ял атырдылар. Бу васитя мцфлисляшмя яряфясиндя олан мцвяф-
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фягиййятсиз тижарятчи вя сянайечилярин бязян ял атдыьы тяжрцбядян, йяни
векселлярин йенидян йазылмасы вя трассировка тяжрцбясиндян ибарят
иди.Бу васитя иля пул алмаг тяжрцбяси Инэилтярядя чохдан мялум иди вя
сонунжу мцщарибя дюврцндя бюйцк мянфяятляр дювриййяни кяскин
артырмаг иштащасына эятирян заман бу тяжрцбяйя эениш юлчцлярдя ял
атырдылар. О Инэилтярядян Шотландийайа эятирилди вя мящдуд юлчцлц
тижарят вя юлкянин чох да бюйцк олмайан капиталы иля мцгайисядя тез
бир заманда Инэилтярянин юзцня нисбятян даща эениш йайылды.
Трассировка вя векселлярин йенидян йазылмасы тяжрцбяси бцтцн
ишэцзар адамлара о гядяр мялумдур ки, онун изащына ещтийаж дуймаздыг, лакин бу китаб ишэцзар адамларын сырасына дахил олмайан
чохлу сайда инсанларын ялиня дцшя биляр вя бу тяжрцбянин банк ишиня
тясирини щамы, щятта ишэцзар адамлар беля щямишя баша дцшмядийиндян
мян буну бажардыьым гядяр анламлы шякилдя изащ етмяйя чалышажаьам.
Авропа тижарятчилярини юз ющдяликляриня ямял етмясиня мяжбур
етмяйян варвар ганунлары дюврцндя тяйин олунмуш вя Авропа
халгларынын сон ики йцз иллик ганунлары ясасында гябул олунмуш тижарят
адятляри векселляря фювгяладя цстцнлцкляр верди вя гыса дювр ярзиндя,
йяни онларын бурахылмасындан ики вя йа цч ай мцддятиндя юдянилмяси
баш вердикдя онлара эюря пуллар диэяр ющдяликляря нисбятян даща чох
ссуда едилирди. Яэяр вахты битян эцн аксепдант вексели тягдим едяня
пулу юдямязся, онда о щямин андан мцфлис щесаб едилир. Векселдян
етираз едилир вя о трассанта тягдим олунур, яэяр о да щямин ан ону
юдямязся ейниля мцфлис щесаб едилир. Аксептанта тягдим едяня гядяр
вексел бир нечя шяхсин ялиндян кечибся вя онлар ардыжыл олараг бири
диэяриня векселин мябляьи гядяр пулу вя йа ямтяяни ссуда едяряк онун
архасында юз имзасыны атыбса, йяни индоссасийа едибся, онда щяр бир
индоссант векселин сащибинин гаршысында онун мябляьинин юлчцсц гядяр
ющдялик эютцрмцш олур вя ону юдяйя билмирся щямин андан о да
мцфлис щесаб едилир. Трассант, аксептант вя индоссант истисна олмадан
щяр бири шцбщяли кредитгабилиййятли адам олмаларына бахмайараг
заманын гыса олмасы вексел сащибиня юдямядя мялум зяманяти верир.
Щалбуки, онларын мцфлис олмалары там ещтимал олунса да, онларын
щамысынын беля гыса мцддятдя мцфлис олмаларыны ещтимал етмяк чятиндир. Сяййар юз-юзлцйцндя кющня евин чох дурмайажаьыны дейир, амма
онун бу эежя учажаьыны ещтимал етмяк чятиндир вя мян бу эцн риск
едяряк орада эежяляйяжям.
Фярз едяк ки, Единбургдакы А тижарятчи Лондондакы Б тижарятчисиня ики ай мцддятиня вексел йазыр. Щягигятдя Лондондакы Б тижарятчии
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Единбургдакы А тижарятчисиня щеч ня боржлу дейил, амма о А-нын векселини аксепт етмяйя о шяртля разы олур ки, юдямя мцддяти битяня гядяр
о Единбургдакы А-йа йазылдыьы андан ики ай мцддятли щямин мябляьдя, фаиз вя комиссийонлары иля бирликдя вексел йазажаг. Бу шяртя уйьун
олараг Б илк ики ай битян кими Единбургдакы А-йа беля бир вексел йазыр,
о да, юз нювбясиндя, сонракы ики ай битян кими Лондондакы Б-йя ики ай
мцддятли йени вексел йазыр, нювбяти ики ай битяня гядяр ися Лондондакы
Б Единбургдакы А-йа ики ай мцддятли даща бир вексел йазыр. Беля
проседура бязян айларла дейил, иллярля давам едиб вя щяр дяфя вексел
Единбургдакы А-йа яввялки векселляря эюря йыьылмыш фаиз вя комиссийонларла эери гайыдыб. Фаиз бешиллик юлчцдя, комиссийонлар ися щяр
векселя эюря йарым фаиздян аз олмамагла тяйин едилирди. Комиссийонларын илдя алты дяфя алынмасы нятижясиндя А-нын бу йолла ала
биляжяйи пуллар она илдя 8%-дян бир гядяр баща баша эялирди, бязи
щалларда ися даща баща олурду вя бу комиссийонун фаизи артанда вя
йахуд онун фаизя эюря мцряккяб фаиз юдямяли, яввялки векселляря эюря
комиссийон вермяли олдуьу заман баш верирди. Бу тяжрцбя дювриййя
йолу иля пул газанма адыны алмышды.
Коммерсийа мцяссисяляринин бюйцк яксяриййятинин капитала эюря
ади мянфяяти щяр йцзя эюря 6%- дян 10 фаизя гядяр гябул едилдийи бир
юлкядя йалныз мцвяффягиййятли алвер онун цчцн боржун алынмасы иля
баьлы олан бюйцк мясряфляри юдяйя вя алверчийя йахшы ялавя мянфяят
веря биляр. Бунунла йанашы бир нечя ил эениш ямялиййатлар щяйата
кечирилиб.
Шцбщясиз, алверчиляр юз гызыл йухуларында бу мянффяти айдын
эюрцрдцляр. Амма ямялиййатларынын сонунда ойанан вя йа онлары
апармаг игтидарында олмайан заман мян фикирляширям ки,бу цмидлярин реаллашмасыны надир щалларда эюрцрдцляр.1
1

Бурада йазылмыш васитя онун кюмяйи иля пуллары алан проъекторларын ня тамамиля
ади, ня дя ян зийанлы васитяси дейил. Чох вахт еля олурду ки, Еденбургдакы А тажири
онун биринжи векселиня эюря Лондондакы Б тажириня юдяниш етмяк цчцн вясаит вермяк
истядикдя векселин вахтынын битмясиня бир нечя эцн галмыш она йени цч ай мцддятли
вексел йазырды. Сонунжу вексел ону йазанын тягдим етмяси ясасында юдянилдийиндян
А тажири ону Единбургда юз гиймтиня сатырды, ялдя едилян мябляья Лондондакы Б-нин
векселлярини алырды вя Лондондакы Б-йя эюндярирди. Ахырынжы мцщарибянин сонунда
Еденбургдан Лондона пулларын кючцрцлмяси заманы векселляря эюря ялавя 3 %
верирдиляр вя чох вахт векселляри алан заман беля мцкафаты А юдямяли олурду. Илдя
дюрд дяфяйя гядяр тякрарланан бу жцр ямялиййат о заман, щяр дяфя тякрарланмайа
эюря комиссийон кими ½% цзяриня эялмякля тажир А-йа ян азындан 14% баша
эялирди.Бязян А-нын биринжи векселя эюря Б-нин юдяниш етмясиня имкан вермясиня
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Еденбургдакы А Лондондакы Б-йя йаздыьы векселляри Еденбургдакы щяр щансы бир банкирдя вя йа банкда вахты битяня гядяр ики
ай мцддятиня мцтямади нязяря алырды вя бунун мцгабилиндя ися
Лондондакы Б Еденбургдакы А-йа вексел йазан заман ону йа
Инэилтяря банкында, йа да Лондон банкларынын щяр щансы бириндя Б
тяряфиндян нязяря алынырды. Беля дювр едян векселляря эюря верилян бцтцн
мябляьляр Еденбургда Шотландийа банкларынын билетляри, Лондонда ися
Инэилтяря банкы тяряфиндян нязяря алындыгда онун билетляри иля верилирди.
Явязиндя билетляр верилян векселлярин вахты чатдыгжа нювбяликля
юдянилмясиня бахмайараг, щягигятян биринжи векселя эюря верилмиш
мябляьин дяйяри, яслиндя ону верян банка щеч вахт эери гайытмырды;
щягигятдя щяр бир векселин вахты битяня гядяр ондан даща бюйцк
мябляья йени вексел йазылырды вя бу йени векселин учота алынмасы вахты
битян векселин юдянилмяси цчцн сюзсцз важиб иди. Она эюря онун
юдянилмяси тамамиля фиктив щесаб олунурду. Бу дювр едян векселя
эюря банкын кассаларындан ахыб эедян мябляь ися ора щеч вахт эери
гайытмырды.
Бу дювр едян векселлярин юдянилмяси цчцн бурахылымыш каьыз
пулларын кямиййяти бир чох щалларда сащибкарын жари юдямяляри щяйата
кечирмяк цчцн каьыз пуллар олмадыьы тягдирдя юзцндя сахламалы вя
истифадя етмямяли олажаьы наьд вясаитин щяр щансы бир щиссясини дейил,
бащалы вя эениш бир кянд тясяррцфаты, коммерсийа вя йа сянайе
мцяссисясинин бцтцн фяалиййятинин йериня йетирилмясини нязярдя тутан
мябляья чатырды. Нятижядя бу каьыз пулларын яксяр щиссяси юлкядя каьыз
пуллар олмадыьы тягдирдя дювриййя едяжяк гызыл вя эцмцшцн дяйярини
кюмяклик эюстярмяси цчцн истифадя етдийи васитя ондан ибарят иди ки, о вахтын
битмясиня бир нечя эцн галмыш ики ай мцддятли йени бир вексели артыг тажир А-йа дейил,
диэяр цчцнжц шяхсин, мясялян, Лондон тажири В-нин адына эюндярирди. Бу векселин
юдянилмясини Б тяляб едирди вя В бу вексели аксепт едяндян сонра Б ону щяр-щансы
бир Лондон банкириндя учота салдырырды, А ися Б-йя онун векселини юдямяк имканы
вермяк цчцн вахтынын битмясиня бир нечя эцн галмыш йеня дя ики ай мцддятли тажир Бнин адына вя йахуд дюрдцнжц вя бешинжи шяхсин, мясялян, Г вя Д-нин адына цчцнжц
вексели верирди. Цчцнжц вексел В-йя тягдим олунурду вя о, аксепт едяндян сонра
щямин вексели щяр-щансы бир Лондон банкириндя учота алдырырды. Пул борж алмаг цчцн
бу нюв ямялиййатлар илдя ян азындан алты дяфя тякрарланырдыса вя щяр тякрарланмайа
эюря гануни 5 %-ин цзяриня ½% комиссийонлар ялавя едилирдися, онда мятндя тясвир
едилян ямялиййат А-йа 8 % -дян баща баша эялмяли иди. Лакин бунунла беля
Единбургдан Лондона пулларын кючцрцлмясиндя гянаятин щесабына о, бу гейдин
биринжи щиссясиндя верилян ямялиййата нисябятян даща аз зийанлы олурду, амма даща
чох сайда Лондон тижарят евляри иля ялагяни тяляб едирди ки, бу да эюстярилян
проъекторларын чоху цчцн бязи чятинликляр йарадырды.
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цстяляйирди. Демяли, онлар юлкя дювриййясинин асанлыгла истифадя вя
тядбиг едя билдийи кямиййяти цстяляйирди; она эюря дя, онлар йубанмадан гызыл вя эцмцшя дяйишдирилмяк цчцн бу гызыл вя эцмцшц няйин
бащасына олурса-олсун тапмалы олан банклара эери гайыдырды.
Проъекторлар мящз бу мябляьи бюйцк мящарятля банклардан йалныз
онлардан хябярсиз вя йа онларын разылыьы иля дейил, щям дя мцяййян
заман мцддятиндя чыхартмаьа чаылышырдылар вя банклар щямин мябляьи
фактики олараг артыг ссуда етдийи щагда аз да олса шцбщялянмирди.
Яэяр даим бир-бирини трассировка едян ики шяхс юз векселлярини йени
банкирдя учота алырларса, онда банкир щямин саат онларын ямялиййатларыны юз капиталларына дейил, онун тяряфиндян ссуда едилян капитала
апарылдыьыны анламалыдыр. Амма онлар юз векселлярини эащ бир, эащ да
диэяр банкирдя учота алдырырларса, бязян ися пулун ялдя олунмасы цчцн
бу васитянин истифадя олунмасында вя щягиги векселля фиктивин арасындакы фяргин, йяни щягиги кредитор тяряфиндян щягиги боржлу цчцн
йазылмыш векселля архасында учота алан банкдан башга щеч бир щягиги
кредиторун вя щягиги боржлунун йериня пулдан истифадя едян проъектордан башга бир кясин дурмадыьы, векселлярин фяргинин тяйин едилмясини
даща да мцряккябляшдирмяк цчцн бир-бириня кюмяк етмяк мараьында
олан эениш алверчи чеврясиндян истифадя едирлярся буну анламаг щеч дя
асан олмур. Яэяр банкир буну тапырса да бу чох эеж баш верир вя о
баша дцшцр ки, бу алверчилярин векселлярини о гядяр бюйцк мябляья
учота алыб ки, инди галаныны учота алмаса онлары гачылмаз олараг мцфлис
едир вя онлары мящв етмякля юзцнц дя мящв етмиш олажаг. Юз шяхси
мараглары вя тящлцкясизлийи наминя о, онларын векселлярини бир гядяр
вахт да учота алыр вя тядрижян бу ишдян азад олмаг цчцн щяр дяфя
векселлярин учотуну чятинляшдирир ки, алверчиляр тядрижян йа башга
банкиря мцражият етсинляр, йа да пул ялдя етмяйин башга йолларына ял
атсынлар ки, банк да бу чеврядян тез чыхмаг имканы ялдя етсин. Она
эюря мцяййян заман мцддятиндян сонра чох дяриня эетмиш Инэилтяря
банкынын, ясас Лондон банкларынын вя щятта ещтийатлы Шотландийа
банкларынын векселлярин учоту заманы истифадя етдикляри бу чятинликляр
щямин алверчиляри няинки щяйажанландырды, щятта гязябляндирди. Билаваситя банкларын бу аьыллы вя зярури щювсялялийинин нятижясиндя йаранан
алверчилярин мцфлисляшмялярини онлар юлкянин мцфлисляшмяси кими гялямя
верир вя тясдигляйирдиляр ки, бу мцфлисляшмя банкларын пис идаря
едилмясинин, кобудлуьунун горхаглыьынын вя онларын юлкянин варландырылмасыны, йахшылашдырылмасы вя йцксялдилмяси цчцн эцжлярини бяргярар
едянлярин дяриндян дцшцнцлмцш мцяссисяляриня кифайят гядяр ялиачыг
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кюмяклик эюстярмямяйинин нятижясидир. Эюрцндцйц кими, онлар
фикирляширдиляр ки, банкларын вязифяси онлара борж алмаг истядикляри
юлчцлярдя вя мцддятя ссуда вермякдир. Бунунла беля банклар щяддян
артыг чох пул ссуда етдикляри шяхсляри кредитляшдирмякдян имтина
етмякля юз шяхси кредитляринин вя юлкянин ижтимаи кредитинин хилас
едилмясинин мцмкцн олдуьу йеэаня йолу сечди.
Бу чятинлик вя етиразларын артдыьы вахтда Шотландийада юлкянин
чятин вязиййятини йцнэцлляшдирмяк кими хцсуси мягсяди олан йени банк
тясис едилди 1 . Мягсяд тявазюкар олса да онун йериня йетирилмяси
аьылсызлыг иди вя асанлашдырылмасы нязярдя тутулан щямин чятин
вязиййятин характери дя, сябяби дя там мянасы иля баша дцшцлмямишди.
Бу банк щям жари щесабларын ачылмасында, щям дя векселлярин учота
алынмасында диэяр банклардан даща ялиачыглыьы иля фярглянирди.
Сонунжулара эялдикдя ися бу банк щягиги векселлярля фиктив векселляр
арасында щеч бир фярг гоймурду вя ейниля щям буну, щям дя диэярини
учота алырды. Щямин банк юзц цчцн бир гайданы мянимсямишди ки,
мясялян, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя олдуьу кими щятта дахил
олмалары чох зяиф вя узун заман кечяндян сонра олан мцяссисяляря дя
щяр щансы бир аьыллы тяминат ясасында бцтцн капиталы ссуда вермяк
лазымдыр. Щятта елан едилирди ки, бу нюв мцяссисяляря кюмяклик онун
тясис едилдийи цмумфайдалы мягсядлярдян ян ясасыдыр. Жари щесабларын
ачылмасы вя векселлярин учоту ишиндяки юз ялиачыглыьынын нятижясиндя
банк, сюзсцз, чохлу сайда юз банкнотларыны бурахырды. Бу банкнотларын чох щиссяси юлкя дювриййясиндя асанлыгла истифадя вя тядбиг олуна
билмядийиндян, бурахылдыьы кими сцрятля дя гызыл вя эцмцшя
дяйишдирилмяк цчцн банка эери гайыдырды. Банкын кассалары щеч вахт
кифайят гядяр наьд вясаитя малик дейилди. Сящмлярын ики бурахылышына
йазылма ясасында топланмыш банкын капиталы 160 мин ф. чатырды ки, бу
мябляьин дя йалныз 80%-и юдянилмишди. Бцтцн мябляь бир нечя вахта
юдянилмяли иди. Сящм сащибляринин яксяриййяти илкин юдяниши етдикдян
сонра банкда жари щесаблар ачдылар вя банк мцдирляри бцтцн диэяр
мцштяриляря бяслядикляри етимад гядяр юз сящмдарларына да етимадла
йанашманы юзляриня борж билирдиляр вя онларын яксяриййятиня бу жари
щесаблара ясасян сонрадан банка сящмляря эюря нювбяти юдяниш кими
дахил едяжякляри мябляьи борж алмаьа имкан верирдиляр. Она эюря дя,
бу юдямяляр шяклиндя бир кассадан эютцрцлян мябляь щямин саат диэяр
1

Бурада сющбят 1969-жу илдя Дуглас, Эерон вя К тяряфиндян йарадылмыш вя 1772-жи
илдя юдямяляри кясян банкдан эедир.
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кассалара эери гайтарылырды. Амма банкын щяддян артыг эениш ямялиййатларына эюря банкын кассаларындакы мябляь ня гядяр чох олса да
мцфлиседижи васитя олан Лондона векселлярин трассировкасындан вя
онларын вахтында фаиз вя комиссийонларла бирэя юдянилмяси цчцн
Лондона йени векселлярин верилмясиндян башга щяр щансы бир диэяр
васитя иля кассаларын долдурулмасы мцмкцн олмадыьындан даща тез
бошалмалы иди. Ейни заманда, банкын еля яввялдян пулу аз олдуьундан, дейиляня эюря о, ямялиййатларыны башлайандан бир нечя ай
сонра бу васитяйя ял атмалы олурду. Щямин банкын сащибляри фактики
олараг тясис актынын алтында имза атмагла бир нечя миллионлуг
ямлаклары иля банкын бцтцн ющдяликляриня эюря жавабдещ олурдулар.
Беля бир тяминатын верилмясиня эюря щяддян артыг ялиачыг фяалиййятиня
бахмайараг банк юз ямялиййаталарыны ики ил мцддятиндя давам етдирди. Онлары дайандырмалы оланда ися банкын дювриййядя 200 мин ф.-а
йахын банкнотлары вар иди. Бурахылан андан щямин саат да юзцня
юдянилмя цчцн эери гайыдан бу банкотларын дювриййясини тямин етмяк
цчцн банк даим Лондона векселлярин йазылмасыны тядбиг етмяли иди ки,
онларын да сайы, дяйяри фасилясиз артырды вя банкын ямялиййатлары
дайандырдыьы анда онларын мябляьи артыг 600 мин ф.-у ашмышды.
Беляликля, банк бу ики илдян бир гядяр артыг вахт мцддятиндя мцхтялиф
шяхсляря 800 мин ф.-удан артыг мябляьи 5 %-ля ссуда етмишди.
Дювриййядя банкнот шяклиндя олан 200 мин ф. эялдикдя ися ону беш
фаиздян идаряетмя хяржлярини чыхдыгдан сонра халис мянфяят щесаб
етмяк олар. Амма 600 мин ф.-ун эери алынмасы цчцн банк щямишя
Лондона векселляри трассировка етмяли олдуьундан фаиз вя комиссийон
шяклиндя 8 % юдямяли олурду ки, бунунла да дювриййясинин дюрддя цч
щиссясини цстяляйян мябляьдян 3 %-ни итирирди.
Банкын ямялиййатлары ону тясис вя идаряедянлярин эюзлядикляри
нятижялярин там яксиня эятириб чыхартды. Онларын ниййяти юлкянин мцхтялиф щиссяляриндя йарадылан мцяссисяляря эениш кюмяклик эюстярмякля
йанашы, хцсусиля векселлярин учоту сащясиндя эерилямяляриня эюря
наразылыьа сябяб олан Единбург банкларыны сыхышдырыб чыхартмагла вя
ейни вахтда бцтцн шотланд банкларыны явяз етмякля бцтцн банк ишини
юз ялиндя жямлямякдян ибарят иди. Шцбщясиз, йени банк мцвяггяти дя
олса бу сащибкарлара кюмяклик эюстярди вя ики илдян артыг мцддятя юз
лайищялярини щяйата кечирмяйя имкан верди. Лакин бунунла банк
онлара даща бюйцк боржлара эирмяйя кюмяк етди вя ифлас баш верян
заман бу щал няинки онларда, щям дя онларын кредиторларында даща
аьыр шякилдя юз яксини тапды. Беляликля, щягигятдя банкын ямялиййатлары
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сащибкарларын, бцтцн юлкянин чятинлийини вя фажиясини йцнэцлляшдирмяк
явязиня нятижядя даща да дяринляшдирди. Яэяр онлар юз ишлярини ики ил
яввял сахласа идиляр, бу щям юзляри, щям кредиторлары, щям дя юлкя цчцн
даща йахшы оларды. Бцтцн бунлара бахмайараг сащибкарлара эюстярилян
бу мцвяггяти йардым диэяр Шотландийа банкларына щягиги вя узунмцддятли кюмяклик етди. Дювр едян векселлярля ямялиййат апаран вя
банклар тяряфиндян бу векселлярин учотунда чятинлик йарадыланларын
щамысы гойнуну ачыб онлары эюзляйян бу йени банка тяряф ахдылар.
Бунун сайясиндя яввялляр башга бир шяраитдя ящямиййятли итки иля вя юз
мцштярисиня хялял эятирмядян чыха билмяйяжяк диэяр банклар инди ахыры
олмайан бу чеврядян асанлыгла чыха билдиляр.
Демяли, сон нятижядя йени банкын ямялиййатлары йцнэцлляшдирилмяси нязярдя тутулан юлкянин чятинлик вя фажиясини даща да эцжляндирди,
ишдя ися сыхышдырылыб чыхарылмасы ещтимал олунан рягиблярини жидди
чятинликлярдян гуртарды.
Бу йени банкын ачылмасы заманы бир чох инсанлар еля фикирляширдиляр
ки, банкын кассалары щяр бошалан заман банкын юз банкнотларыны
ссуда етдийи шяхслярин ющдяликлярини реаллашдырмагла долдурула биляр.
Мяня еля эялир ки, тяжрцбя онлары тезликля инандырды ки, бу васитя иля
пулларын ялдя едилмяси щямин мягсяд цчцн чох зяифдир вя яввялдян
пуллары аз олан, тез бир заманда бошалан бу кассаларын долдурулмасы
векселлярин Лондона трассировкасы, вахты битяндя дя йыьылмыш фаиз вя
комиссийонлар да цстцня эялмякля еля щямин Лондона йени векселлярин
йазылмасы кими мцфлиседижи тяжрцбядян башга жцр мцмкцн дейилди.
Лакин ещтийаж йаранан кими бу василя иля пуллары ялдя етмяйин мцмкцн
олмасына бахмайараг, банк щяр дяфя беля ямялиййат апардыгжа
мянфяят ялдя етмяк явязиня иткилярля цзляширди. Беляликля, векселлярин
йазылмасы вя йенидян йазылмасы системинин эениш истифадяси заманы баш
верян тезликля олмаса да, сон нятижядя, банк коммерсийа мцяссисяси
кими ифласа уьрамалы иди. Щямчинин, банк юз бурахдыьы билетлярин
фаизиндян щеч бир эялир ялдя едя билмирди, беля ки, билетляр юлкя
дювриййясинин истифадя вя тядбиг едя биляжяйиндян артыг бир мябляь
олдуьундан бурахылан андан гызыл вя эцмцшя дяйишдирилмяк цчцн
дярщал юзцня гайыдырды вя онларын юдянилмяси цчцн банк щямишя пул
борж алмалы олурду. Яксиня, беля борж алмаларла, сярбяст вясаитляри олан
инсанларын ахтарылыб тапылмасы, онларла данышыгларын апарылмасы эировнамя вя йа ющдяликлярин тяртиби цчцн аэентлярин сахланмасы иля баьлы
олан хяржляр банкын цзяриня дцшцр вя онун щесабларынын балансында
халис зийана чеврилирди. Беля васитя иля банкларын кассаларынын долду-
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рулмасы лайищясини, эюлцндян фасилясиз су ахан, лакин ора эери су
эялмядийиндян суйун сявиййясини дяйишмяз сахламаг цчцн, бир нечя
мил узагда йерляшян гуйудан ведрялярля фасилясиз су дашымаг цчцн бир
нечя фящля тутан адамын лайищяси иля мцгайися етмяк олар.
Лакин бу ямялиййатларын йериня йетирилмяси коммерсийа мцяссисяси кими банк цчцн няинки мцмкцн олан, щятта сярфяли олса иди беля,
юлкя бундан щеч бир эялир ялдя едя билмирди вя яксиня, бюйцк иткиляри
ола билярди. Бу ямялиййат ссуда цчцн сярбяст олан пул кямиййятини щеч
аз дяржядя дя артырмырды. О, бцтцн юлкя цчцн банкы йалныз бир нюв
мяркязи ссуда тяшкилатына чевиря билирди. Пула ещтийажы олан инсанлар
онлара ссуда верян фярди шяхсляря дейил, банка мцражият етмяли
олурдулар. Лакин таныдыьы адамларын гянаятчиллийиня вя ещтийатлылыьына
етибар едиб онлара ссуда верян фярди шяхсдян, фяргли олараг беш йцз
мцхтялиф шяхся пулларыны ссуда верян банк мцдирляри онларын чох
щиссясини пис таныдыьындан, чятин ки, юз дебиторларыны дцзэцн сечмяк
игтидарында олсунлар. Ещтимал олунур ки, фяалиййятини характеризя етдийим беля банкын боржлуларынын чох щиссяси фантастик проъекторлардан,
йяни бцтцн кюмяклийин эюстярилмясиня бахмайараг ишини там йериня
йетирся вя йа щямин иши ахыра чатдырса да щягигятдя истифадя етдийи
мябляьи эери гайтара билмяйян, онлара сярф едилян ямяк гядяр ямяйин
мяшьул олмасындан ютрц фонд йарада билмяйян аьылсыз мцяссисялярин
пул алмаьы цчцн векселляри йазан адамлардан ибарят иди. Яксиня, фярди
шяхслярин гянаятли вя ещтийатлы боржлулары, йягин ки, борж алдыглары
пуллары, бялкя дя, даща аз жялбедижи вя грандиоз олан, лакин даща самбаллы вя мянфяятли, онлара сярф едилян вясаити даща йцксяк мянфяятля
гайтаран вя бунунла да онлара гойулан ямякдян артыг ямяк сайынын
сахланмасыны мцмкцн едяжяк фонду йарадан етибарлы мцяссисяляря
хяржляйирляр. Беляликля, гейд олунан ямялиййатын мцвяффягиййяти юлкя
капиталыны аз дяряжядя дя олса артырмайараг онун мянфяятли вя аьыллы
мцяссисяляринин яксяр щиссясини ялверишсиз вя аьылсыз мцяссисяляря чевирярди.
Танынмыш Лоу о фикирдя иди ки, Шотландийанын сянайеси пул
чатышмазлыьына эюря инкишаф етмир. Онун фикринжя, тясис едилмиш хцсуси
нюв банкын юлкя торпагларынын дяйяриня бярабяр мябляьдя каьыз пуллар
бурахмасы иля бу пул вясаитляриндя олан чатышмазлыьы ляьв етмяк олар. О
юз лайищясини илк дяфя тягдим едяркян Шотландийа парламенти онун
гябул едилмясини мцмкцн саймады. Сонрадан о бязи дяйишикликлярля
Франсанын реэенти олан Орлеана щерсогу тяряфиндян гябул едилди. Каьыз
пулларын сайыны истянилян юлчцляря гядяр артырмаг имканы идейасы фактики
олараг бяшяриййятин индийя гядяр эюрдцйц ян аьылсыз банк вя биръа
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мцяссисяси олан Миссисипи компанийасынын 1 ясасында йерляширди. Бу
мцяссисянин мцхтялиф ямялиййатлары Дйцверне 2 тяряфиндян онун
Дцтонун «Малиййя вя тижарят щаггында сийаси мцлащизяляр» 3 инин
тящлилиндя о гядяр там вя айдын изащ едилиб ки, мян онларын цзяриндя
дайанмайажаьам. Онун ясасыны Лоунун юзц тяряфиндян Шотландийада
няшр етдирмиш «Пул вя тижарят щаггында мцлащизяляр»4индя шярщ олунан
принсипляр тяшкил едирди. Бу вя бязи диэяр ясярлярдя щямин принсипляр
ясасында инкишаф етдирилян яла, лакин аьласыьмаз идейалар, щяля дя бир
чох инсанлара тясир едир вя щаггында щям Шотландийада, щям дя диэяр
йерлярдя шикайят ешидилян бу банк ямялиййатларынын, ола билсин щядсиз
эенишлянмясиня мялум дяряжядя кюмяклик етдиляр.
Инэилтяря банкы Авропада мювжуд олан банклардан ян
бюйцйцдцр. О корпорасийа шяклиндя 27 ийул 1694-жц илдя парламентин
хцсуси акты ясасында хартийайа бюйцк дювлят мющцрц ялавя едилмякля
тясдиг едилиб. О вахт банк щакимиййятя 1200 мин фунту сонунжудан
щяр ил 100 мин ф. алмаг шяртиля ссуда етмишди вя онун да 96 мин ф. фаиз
иди ки, бу да щяр йцз фаизя эюря сяккиз фаизи вя иля 4 мин ф. да
идаряетмя хяржлярини ифадя едирди. Фикирляшя билярик ки, беля йцксяк фаизля
пул борж алмалы олурдуьундан ингилабла тяйин олунмуш йени
щакимиййятин кредити о гядяр дя чох дейилди.
1697-жи илдя банка юз ясас капиталыны 1 101 171 ф. 10 шиллингя гядяр
артырмаьа ижазя верилди вя о заман онун ясас капиталы 1 201 171 ф.10
шиллингя чатырды. Дейиляня эюря капиталын беля артырылмасы дювлят
кредитини тямин етмяк цчцн апарылырды. 1696-жы илдя банкын купонлары
40, 50 вя 60%, банкын банкнотлары ися 20 % ашаьы дцшдц. 5 Щямин
дюврдя щяйата керчирилян бцтцн эцмцшцн йенидян дюйцлмяси заманы
банк юз банкнотларынын юдянилмясини дайандырмаьы гярара алды ки, бу
да онларын мязяннясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олду.
1

Жон Лоу тяряфиндян1717-жи илдя йарадылмыш вя мягсяди Луизиананы колонизасийа
етмяк спекулйатив сящмдар компанийа беля адланырда. Сонрадан «Бцтцн
Щиндистанын компанийалары» ады алтында Франсанын колониал тижарятини юз ялиня алды.
Лоу тяряфиндян йарадылан компанийалырын малиййяляшдирилмяси цчцн банк щяддян
артыг чох каьыз пуллар бурахырды ки, бунун нятижясиндя дя 1720-жи илдя щям банк, щям
дя компанийалар кяскин ифласа уьрады.
2
Ду Верней,Ехамен ду Ливре Интитуле Рефлехионс Политигуес сур лес Финанжес е тле
Жоммерже.Ла Щайе,1740. Китаб Дцтонун ясярляринин тянгидини якс етдирир.
3
Дутот, Рефлехионс Политигуес сур лес Финанжес ет ле Жоммерже. Ла Щайе,1738.
4
Ъощн лаw, Моней Анд Траде жонсидеред, wитщ а пропорсал фор супплйинщ тще
натион wитщ Моней.Единбуэщ,1703.
5
Ъомес Постлетщwаите, Щисторй оф тще публиж Ревенуе, п.301.
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Шащзадя Аннанын щакимиййятинин 7-жи илиндя гябул олунмуш
ганунун 7-жи маддясиня ясасян банк хязинядарлыьа 400 мин ф. ссуда
етди вя юдяди ки, бу да 96 мин ф. фаиз вя 4 мин ф. да идаряетмя хяржляри
олмагла иллик юдяниш кими илкин шякилдя тяйин олунан мябляьин 1600 мин ф.
чатмасына эятирди. Демяли, 1708-жи илдя щакимиййят щеч дя фярди
шяхсляринкиндян пис олмайан вя о заман ади щалда гануни, базар
нормасында щесаб олунан, йяни 6 % цзря пул борж ала билирди. Щямин
гануна ясасян банк 1 775 027 ф.17 шилл. 10 ½ п. мябляьиндя алты фаизли
хязинядарлыг билетлярини гапатды вя ейни заманда, юз капиталыны ики дяфя
артырмаг мягсядиля сящмляря йазылма цчцн ижазя алды. Беляликля, 1708-жи илдя
банкын капиталы 4 402 343 ф.-а чатды ки, онун да 3 375 027 ф. 17 шилл. 10 ½ п.
щакимиййятя ссуда верилмишди.
1709-жу илдя сящмляря эюря ялавя фаиз юдянишинин едилмяси щагда
еландан сонра 656 204 ф. 1 шилл. 9п., 1710-жу илдя ялавя беш фаизли юдяниш
щагда еландан сонра 501 448 ф. 12 шилл. 11 п. юдянилмиш вя капитала
чеврилмишди вя банкын капиталы 5 559 995 ф. 14 шилл. 8 п. чатмышды.
Ы Эеоргун щакимиййятинин 3-жц илиндя гябул олунмуш ганунун
8-жи маддясиня ясасян банк хязинядарлыьын ики милийонлуг билетлярини
гапатды вя о вахта эюря о, артыг щакимиййятя 5 375 027 ф. 17 шилл. 10 ½ п.
ссуда вермишди. Ы Эеоргун щакимиййятинин 8-жи илиндя гябул олунмуш
ганунун 21-жи маддясиня ясасян банк Эянуби океан компанийасынын
4 млн.ф. мябляьиндя сящмлярини алды, 1722-жи илдя ися бу алгынын щяйата
кечирилмяси цчцн вясаит ялдя етмяк мягсядиля йени сящмлярин
бурахылмасы нятижясиндя онун капиталы 3 400 мин ф. артырылды. Беляликля,
щямин вахта банк щакимиййятя 9 375 027 ф. 17 шилл. 10 ½ п. ссуда
етмишди, щалбуки, онун капиталы жями 8 959 995 ф. 14 шилл. 8 п.-я чатырды.
Щямин андан банкын дювлятя ссуда вердийи вя фаиз алдыьы мябляь илк
дяфя олараг онун банкын сящмляриня эюря сащибляриня дивиденд юдядийи
мябляьи вя йахуд ясас капиталы цстяляйирди; башга сюзля, банк щямин
андан дивиденд юдядийи артыг капитала малик олду. Вя щямин вахтдан
онун щямишя беля капиталы галырды. 1746-жы илдян банкын дювлятя
ссудалары 11 686 800 ф.-а чатды, онун сящмдар капиталы ися йени
сящмлярин бурахылмасы вя ялавя юдянишляр нятижясиндя 10 780 мин ф.
гядяр артырылды. О вахддан щяр ики мябляь дяйишмяз галды. ЫЫЫ Эеоргун
щакимиййятинин 4-жц илиндя гябул олунмуш ганунун 25-жи маддясиня
ясасян банк онун цстцнлцкляринин узадылмасына эюря эери гайтарылмадан вя фаиз юдянилмядян 110 мин ф. ст. дювлятя юдямяйя разы олду.
Беляликля, бу мябляь эюстярилян ики мябляьдян щеч бирини артырмады.
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Банк тяряфиндян верилян дивиденд банкын дювлятя ссуда вердийи
пуллара эюря мцхтялиф дюврлярдя алдыьы фаиз нормасынын дяйишмясиндян
вя диэяр вязиййятлярдян асылы олараг дяйиширди. Бу фаиз нормасы тядрижян
щяр йцз фаизя эюря 8 фаиздян 3 фаизя гядяр азалды. Ахырынжы сон бир нечя
илдя банкын дивиденди 5 ½ % -я бярабяр иди.
Инэилтяря банкынын дайаныглылыьы Британийа щакимиййятинин дайаныглылыьына бярабярдир. Кредиторлары щяр щансы бир иткийя уьрамамышдан яввял онун дювлятя ссуда вердийи щяр бир шей итирилмяли иди.
Инэилтярядя щеч бир банкир компанийасы парламент акты иля тясдиг
олуна вя йа 6 цзвдян артыг тяркибдян ибарят ола билмязди. О тякжя ади
типли банк кими дейил, щям дя дащи дювлят механизми кими ямялиййатлар
апарырды. Банк дювлятин кредиторларына чатасы иллик юдянишлярин бюйцк
щиссясини алыр вя юдяйирди, хязинядарлыг билетлярини дювриййяйя бурахыр вя
щакимиййятя чох вахт юдянилмяси бир нечя илдян сонра баш верян торпаг
верэисинин вя сялямийя эюря верэинин бириллик мябляьини аванс едирди. Бу
мцхтялиф ямялиййатларын щяйата кечирилмяси заманы банкын дювлятин
гаршысындакы вязифяляри, ону бязян мцдирляринин эцнащы олмадан
дювриййяни артыг шякилдя каьыз пулларла йцклямяйя мяжбур едирди. Банк
бярабяр шякилдя коммерсийа векселлярини учота алырды вя бир чох
щалларда тякжя Инэилтярянин дейил, щям дя Гамбургун вя Щолландийанын ясас фирмаларынын кредитини дястяклямяли олурду. Бир щалда,
дейиляня эюря 1763-жц илдя бу мягсядля бир щяфтяйя о, ясасян кцлчя шяклиндя 1600 мин ф. верди. Лакин мян ня эюстярилян мябляьин юлчцляриня,
ня дя вахтын гысалыьына эюря жавабдещ олмурам. Диэяр щалларда бу ири
мцяссися юдямяляри алты пенслик гяпиклярля юдямяли олурду.
Банкларын аьыллы ямялиййатлары юлкянин мящсулдар фяалиййятинин
инкишафына онун капиталыны артырмагла дейил, мювжуд капиталын бюйцк
бир щиссясини актив вя мящсулдара чевирмякля кюмяклик едирди ки, бу да
банклар олмаса иди мцмкцн олмазды. Коммерсантын юзцндя жари
юдямяляри апармаг цчцн капиталын наьд шякилдя тядбигсиз сахламалы
олдуьу щиссяси юлц капитал олуб, щямин вязиййятдя галдыьы тягдирдя ня
онун юзц, ня дя юлкя цчцн щеч ня истещсал етмир. Банкларын аьыллы
ямялиййатлары бу юлц капиталы мящсулдар вя активя, емал цчцн
материала, ишляйянляр цчцн истещсал алятляриня вя йашам васитяляриня,
йяни онун щям юзц цчцн, щям дя онун юлкяси цчцн ня ися истещсал едян
капитала чевирмяйя имкан верир. Щяр щансы бир юкянин дювриййясиндя
олан, онун торпаьынын вя ямяйинин иллик мящсулунун истещлакчылар
арасында бюлцшдцрцлмяси вя дювриййяси цчцн васитя олан гызыл вя эцмцш
айрылыгда эютцрцлян коммерсантын наьд пуллары кими юлц капиталдыр.
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Юлкянин капиталынын бу чох гиймятли щиссяси онун цчцн щеч ня истещсал
етмир. Банкларын аьыллы ямялиййатлары бу гызыл вя эцмцшцн яксяр
щиссясини каьыз пулларла явяз едяряк, юлкяйя бу юлц капиталын бюйцк бир
щиссясини мящсулдар вя актив капитала, йяни юлкя цчцн ня ися истещсал
едян капитала чевирмяйя имкан верир. Юлкянин дювриййясиндя олан гызыл
вя эцмцш пуллары там щцгугла юлкянин бцтцн чюряк вя отунун базара
чатдырылмасы вя щярякятиня кюмяклик едян, амма юзц бир баьлама да
беля истещсал етмяйян шоссе йолу иля мцгайися етмяк олар. Яэяр беля бир
метафора ишлятмяйя ижазя верилирся, бир нюв щава йолу йарадан банкын
аьыллы ямялиййатлары юлкяйя юзцнцн йолларынын чох щиссясини йаьшы
отлаглыглара вя чюряк зямиляриня чевирмяйя имкан верир вя бунунла да
юз торпаг вя ямяйинин иллик мящсулуну ящямиййятли дяряжядя артыра
билир. Лакин етираф етмяк лазымдыр ки, юлкянин тижаряти вя сянайеси бир
гядяр эенишлянся дя, цмумиййятля, гызыл вя эцмцшцн мющкям бцнювряси цзяринля олдуьу кими каьыз пулларын «дедалов ганадлары» цзяриндя
дя дайаныглы ола билмир. Бу каьыз пуллары бюлцшдцрянлярин бажарыгсызлыьына эюря мяруз галдыглары тясадцфлярдян башга, онлар щямин бюлцшдцрцжцлярин ещтийатлылыьы вя мящарятинин дя горуйа билмядийи диэяр
тясадцфлярин дярин тящлцкяси алтында олур.
Мясялян, мцвяффягиййятсиз мцщарибя заманы дцшмян пайтахты вя
демяли, каьыз пулларын тяминаты олан сярвятляри дя зябт етмиш олса иди,
бу бцтцн дювриййяси каьыз пулларла гидаланан юлкядя дювриййясинин
чох щиссяси гызыл вя эцмцшя ясасланан юлкяйя нисбятян даща бюйцк
чашгынлыг йарадарды. Ади мцбадиля аляти юз дяйярини итирдийиндян мцбадиля сазишини кредитя вя йа натурал мцбадиля васитясиндян башга щяйата
кечирмяк щеч жцр мцмкцн олмазды. Верэиляр, адятян каьыз пуллар
васитясиля юдянилдийиндян шащ юз ордусуна юдяниш едя вя йа щярби анбарларыны тяжщиз едя билмязди; юлкя даща чятин вязиййятдя оларды, няинки
яэяр онун дювриййясинин ящямиййятли щиссяси гызыл вя эцмцшдян ибарят
олса иди. Юз варидатыны истянилян заман мцдафия етмяк даща асан олан
бир вязиййятдя сахламаьы арзулайан щюкмдар йалныз каьыз пуллары
бурахан банклары мцфлис едяжяк бу пулларын щядсиз артымындан дейил,
щям дя юлкя дювриййясинин бюйцк бир щиссясинин онларла долдурулмасына эятириб чыхаражаг сайынын артымындан да ещтийат етмялидир.
Щяр бир юлкянин дювриййясини ики мцстягил будаьа айрылдыьыны щесаб етмяк олар: тижарятчиляр арасында баш верян дювриййяйя вя тижарятчилярля истещлакчылар арасында щяйата кечирилян дювриййяйя. Щалбуки, ейни пул нишанлары, истяр каьыз, истяр дямир, щям бир дювриййя будаьында,
щям дя диэяриндя истифадя олуна билмясиня бахмайараг, щяр ики
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дювриййя просеси ейни вахта баш вердийиндян онларын щяр биринин щяйата
кечирилмяси цчцн бу вя диэяр нювдя пул мябляьи тяляб олунур. Мцхтялиф
тижарятчиляр арасында дювр едян ямтяялярин дяйяри щеч вахт тижарятчилярля
истещлакчылар арасында дювр едян ямтяялярин дяйярини цстяляйя билмяз,
чцнки тижарятчиляр тяряфиндян сатылан щяр шей сон нятижядя истещлакчылара
сатыш цчцн нязярдя тутулур. Тижарятчиляр арасында олан мцбадиля,
адятян щяр бир айрылыгда эютцрцлян сазиш цчцн бюйцк мябляь тяляб едир.
Яксиня, тижарятчилярля истещлакчылар арасында олан дювриййя, ясасян
пяракяндя характерли олмасы иля фяргляндийиндян чох вахт чох аз
мябляь тяляб олунур - чох заман еля олур ки, бир шиллинг вя йа щятта
йарым пенни кифайят едир. Амма кичик мябляьляр бюйцк мябляья нисбятян даща тез дювр едир. Шиллинг эинейайа нисбятян, йарым пенни ися
шиллингя нитсбятян сащиблярини даща тез-тез дяйишир. Она эюря дя, ил
ярзиндя бцтцн истещлакчыларын алдыгларынын дяйяри ян азындан ил ярзиндя
бцтцн тижарятчилярин алдыгларына бярабярдир, онлар цмуми гайдайа эюря
даща аз сайда пулун васитясиля щяйата кечириля билярляр, чцнки юз сцрятли
дювриййясиня эюря ейни пуллар даща чох сайда щям биринжи нюв, щям дя
икинжи нюв алгыларын едилмяси цчцн алят кими чыхыш едир.
Каьыз пулларын бурахылышы еля тянзимляня биляр ки, онларын дювриййяси йа ясасян мцхтялиф тижарятчиляр арасындакы сазишлярля мящдудлашсын,
йа да ейниля тижарятчилярля истещлакчылар арасындакы сазишлярин яксяр
щиссясиня тядбиг едилсин. Лондонда олдуьу кими дювриййядя он фунт
дяйяриндян ашаьы банкнот олмайан йерлярдя каьыз пуллар, ясас етибариля, тижарятчиляр арасындакы сазишляр заманы дювриййядя олур. 10 ф.-луг
каьыз истещлакчынын ялиня дцшдцкдя о, адятян, еля биринжи дцканда
5 шилл.-лик ямтяя алмаг лазым олан кими ону дяйишмяйя мяжбур олур вя
бу пул чох вахт истещлакчынын онун гырхдан бир щиссясини хяржлямямиш
тижарятчиин ялиня гайыдыр. О йерлярдяки банкнотлар 20 шилл. кими кичик
мябляья бурахылыр, мясялян, Шотландийадакы кими, каьыз пуллар тижарятчилярля истещлакчылар арасындакы дювриййянин бюйцк щиссясиня йайылыр.
10 вя 5 шилл.-лик банкнотларын дювриййясини дайандыран ганунун
гябулуна гядяр ися онлар дювриййянин чох щиссясини долдурурду. Шимали
Америкада каьыз пуллар, адятян бир шиллинг кими кичик кцпцрлярля
бурахылырды вя тягрибян бцтцн дювриййяни долдурурду. Йоркширдя ися
онлар щятта 6 п. кими кичик кцпцрлярдя бурахылырды.
Беля ящямиййятсиз мябляьлярдя банкнотларын бурахылмасы ижазя
верилян вя адятян, практика олунан йерлярдя бир чох ашаьы дярракяли
инсанлар банкир олмаг имканы ялдя едир вя гярарына эялирляр. Ющдялийи
5 ф. вя йа щятта 20 шил-дя щамы тяряфиндян рядд едилян адам, онун 6 п.
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кими чох ашаьы мябляьдя верилмяси заманы тяряддцдсцз гябул едилмясини тямин едя биляжяк. Беля йохсул банкирлярин тез-тез уьрадыьы мцфлисляшмяляр бюйцк ращатсызлыглара, бязян ися щятта беля банкнотлары юдяниш кими гябул етмиш азэялирли инсанлар цчцн бюйцк фажияйя сябяб ола биляр.
Эюрцнцр, шащлыьын щеч бир йериндя 5 ф. ашаьы мябляьдя банкнотлар
бурахылмаса иди даща йахшы оларды. Онда ещтимал едилир ки, щал-щазырда
10 фунтдан 1 ашаьы дяйярли банкнотлар бурахылмайан Лондонда баш
вермиш каьыз пулларын мцхтялиф тижарятчиляр арасындакы дювриййянин
щядляриндян кянара чыхмасы да олмазды, бахмайараг ки, шащлыьын бир
чох йерляриндя 5 фунта Лондондакы 10 фунт кими бахылыр вя она 10
фунтун йарысына алынандан бир гядяр артыг ямтяя дцшся дя о, бядхярж
Лондондакы 10 фунт кими надир щалларда щямин саат хяржлянир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Лондондакы кими тижарятчиляр арасында
дювриййя, ясас етибариля каьыз пулларла мящдудлашан йерлярдя щямишя
гызыл вя эцмцшцн боллуьу мцшащидя олунур. Шотландийада вя даща чох
Шимали Америкадакы кими тижарятчилярля истещлакчылар арасында дювриййянин бюйцк щиссясини каьыз пуллар зябт едян йерлярдя, демяк олар ки,
гызыл вя эцмцшц дювриййядян сыхышдырыб чыхарыр; юлкянин тижарятинин
тягриби бцтцн ади сазишляри каьыз пуллар васитясиля щяйата кечирилир.
Дювриййядян он вя бешшиллинглик банкнотларын чыхарылмасы Шотландийада гызыл вя эцмцш чатышмазлыьыны бир гядяр азалтды, 20 шиллинглик
банкнотларын чыхарылмасы ися ещтимал едилир ки, ону даща чох азалдажаг. Дейиляня эюря, бу металлара Америкада онун каьыз валйуталарынын бязи садяляшдирилмясиндян сонра бюйцк сайда раст эялинирди. Ейни
иля гейд едирляр ки, онлар бу валйуталарын тядбигиня гядяр дя чох иди.
Яэяр каьыз пуллар, ясасян тижарятчиляр арасындакы дювриййя иля
мящдудлашдырылмыш олса да, банк вя банкирляр юлкянин сянайе тижарятиня каьыз пуллар, демяк олар ки, бцтцн дювриййяни тутдуьу заман
эюстяря билдикляри кюмяклийи йеня дя едя билмяк игтидарында олардылар.
Жари юдямяляр цчцн тижарятчинин юзцндя сахладыьы наьд пуллар,
цмумиййятля, онунла ямтяя алдыьы тижарятчиляр арасында дювриййя цчцн
нязярдя тутулур. О, юзц иля мцштяриляри сайылан вя ондан наьд пул алмайыб, яксиня она верян истещлакчылар арасында дювриййя цчцн юзцндя
пул сахламаьа ещтийаж дуймур. Она эюря тижарятчиляр арасында дювриййя иля мящдудлашан мябляь гядяр каьыз пулларын бурахылмасы ещтимал олунса иди беля, банк вя банкирляр мцяййян гядяр реал векселлярин
1

Банк илк дяфя 10 ф. дяйяриндя банкнотлары 1759-жу илдя; 1 вя 2 ф.-ры 1797-жи илдя
бурахыб. 1844-жц илдя ися 5 ф. ашаьы банкнотларын бурахылышы гадаьан едилди.
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учоту, мцяййян гядяр дя жари щесаблара эюря ссудалар васитясиля бу
тижарятчилярин чох щиссясини юзцндя жари юдямяляри гапатмаг цчцн
капиталынын чох щиссясини наьд пул шяклиндя истифадя етмядян сахламаг
зярурятиндян гуртара билярдиляр. Демяли, онлар аьыла ясасланараг банк
вя банкирлярин щяр жцр тижарятчи вя сянайечиляря етмяк игтидарында
олдуглары ян бюйцк кюмяклийи едя билярляр.
Онлар дейя билярляр ки, чох вя йа аз мябляья банкирин ющдялийи
шяклиндя юдямялярин алынмасында юзляринин разылыьы олан фярди шяхсляря
манея йаратмаг вя йа бцтцн гоншулары алмаьа разы олдуглары беля
ющдяликлярин бурахылышында банкири мящдудлашдырмаг ганунун горумалы олдуьу вя позулмасына ижазя вермядийи тябии азадлыьа ачыг
тяжавцз етмяк демякдир. Шцбщясиз, беля тянзимлямяйя бязи щалларда
тябии азадлыьын азалдылмасы кими бахмаг олар. Амма аз сайда айрыайры шяхслярин тябии азадлыьынын юзцнц бцрузя вермяси бцтцн жямиййятин
рифащыны тящлцкяйя сцрцклядийиндян щям ян деспотик, щям дя ян азад,
йяни бцтцн щакимиййятлярин ганунлары иля мящдудлашдырылмалыдыр вя
мящдудлашдырылыр да. Йаньынын йайылмасынын гаршысынын алынмасы цчцн
евлярин арасында брандмауерлярин ужалдылмасы ющдялийи дя еля бурада
тяклиф олунан банк ямялиййатларынын тянзимлянмяси характерли олан
тябии азадлыьын позулмасыны якс етдирир.
Нюгсансыз кредитя малик олан шяхсляр тяряфиндян бурахылан вя
тяляб олунан кими щеч бир шяртсиз юдянилмяйя мяруз галан вя фактики
олараг тягдим олунан кими щямишя юдянилян банкнотлардан ибарят
каьыз пуллар бцтцн щалларда дяйяриня эюря гызыл вя эцмцшя бярабярдир,
чцнки истянилян анда онларын явязиня гызыл вя эцмцш алмаг олар. Бу
пуллара алынан вя сатылан щяр бир шей эцмцш вя гызыла ужуз алыныбсатылдыьы кими еля мцтляг ужуз алыныб-сатылмалыдыр.
Гейд едирдиляр ки, каьыз пулларын кямиййятинин чохалмасы
дювриййядя олан пулларын цмуми сайыны артырыр вя демяли, онларын
дяйярини азалдыр, ямтяялярин пул гиймятини гачылмаз олараг йцксялдир.
Лакин дювриййядян чыхарилан гызыл вя эцмцшцн кямиййяти щямишя ора
дахил олан каьыз пулларын кямиййятиня бярарбяр олдуьундан, каьыз
пуллар щеч дя мцтляг шякилдя дювр едян пулларын цмуми кямиййятини
артырмыр. Йцзиллийин яввялляриндян индийя гядяр Шотландийада ярзаг
мящсуллары 1759-жу илдя олдуьу гядяр ужуз олмамышдыр, щалбуки о
заман 10 вя 5 шиллинглик банкнотларын дювриййясиня эюря юлкядя каьыз
пуллар индийя нисбятян даща чох иди. Шотландийада вя Инэилтярядя ярзаг
мящсулларынын гиймятляринин нисбяти бу эцн дя Шотландийада чохлу
сайда банкир компанийалары йаранана гядярки кимидир. Чох щалларда
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Франсадакы кими Инэилтярядя дя чюряк ужуздур, щалбуки Инэилтярядя
щяддян артыг чохлу каьыз пуллар дювриййядядир, амма Франсада,
демяк олар онлар щеч йохдур. 1751-жи вя 1752-жи иллярдя Йумун
«Сийаси дцшцнжяляр»и чап етдирмясиндян вя Шотландийада каьыз пулларын
сайынын ящямиййятли артымындан аз сонра ярзаг мящсулларынын
гиймятляринин ящямиййятли артымы баш верди ки, бу да каьыз пулларын
сайынын артмасына эюря дейил, мящсулдарлыьын ашаьы олмасы иля баьлыдыр.
Ялбяття, вязиййят ющдяликдян ибарят олан каьыз пулларла башга жцр
оларды вя юдянилмясинин йубанмадан апарылмасы онлары верянин
шяртиндян вя йахуд бу ющдяликляри сахлайанын щямишя йериня йетиря
билмядийи шяраитдян, йа да бир нечя илин баша чатмасындан сонра тяляб
едиля билян вя бу заман мцддятиндян щеч бир фаиз эятирмяйян юдямялярдян асылы оларды. Шцбщясиз, беля каьыз пуллар, юдянилмясинин
етибарлылыьындан вя чох, йа да аз дяряжядя чятинлийиндян вя йахуд
юдянилмясини тяляб етмяк мцмкцн олдуьу заманын узун, йа гысалыьындан асылы олараг гызыл вя эцмцшцн дяйяриндян аз , йа да чох дяряжядя
ашаьы дцшярди.
Бир нечя ил бундан яввял бязи Шотландийа банкир компанийалары
юз банкнотларында шярт щаггында гейдляр едирдиляр ки, онлара, ясасян
дя банкнота эюря тягдим олунан ана вя йа ону тягдим едяня
йубанмадан юдяниш етмяйи вя йахуд мцдирлярин …… эюря алты айдан
сонра тягдим едян заман бу алты айа эюря гануни фаизлярин
юдянилмясиня сюз верирдиляр. Бу банкларын бязиляринин мцдирляри бязян
бу гейдлярдян истифадя едирдиляр вя онларын банкнотларынын чох
щиссясиня гызыл вя эцмцш тяляб едянляри чох вахт тяляб етдикляринин бир
щиссяси иля гане олмасалар ондан истифадя едяжякляри иля щядяляйирдиляр.
Бу банкир компанийаларынын кредит билетляри, о заман Шотландийада
дювр едян пул нишанларынын чох щиссясини тяшкил едирди вя юдянилмясинин
беля тяминатсызлыьы ужбатындан онларын дяйяри гызыл вя эцмцш гяпиклярин
дяйяриндян ашаьы дцшдц. Лондон вя Карлйайл арасында вексел
мязянняси паритет сявиййясиндя сахланылдыьы вахт беля ифрат истифадя
нятижясиндя (щансы ки, ясас етибариля 1762,1763 вя 1764-жц илллярдя тядбиг олунуб) Демфирдя Лондонун мязянняси бязян Демфрийя нисбятян
4 % ашаьы олурду, щалбуки бу шящяр Карлйайлдан 30 милдян артыг
олмайан узаглыгда йерляширди. Амма Карлйайлда векселляр гызыл вя
эцмцшля юдянилдийи щалда, Демфридя онлар Шотландийа банкнотлары иля
юдянилирди, бу банкнотларын гызыл вя эцмцшя дяйишдирилмяси имканына
олан яминсизлик бу гяпиклярля мцгайисядя онларын дяйярини 4% ашаьы
салырды. 10 вя 5 шиллинглик банкнотларын бурахылышыны гадаьан едян
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парламент акты бу гейдляри дя гадаьан етди , векселлярин Инэилтяря иля
Шотландийа арасындакы мязяннясини тябии нормайа, йяни векселлярин
дювриййясиндян вя тижарятин эедишиндян асылы олараг тяйин олунан
нормайа гайтарды.
6 пенни кими ашаьы мябляьин Йоркширдя юдянилмяси чох вахт
кредит билетини тягдим едянин бу билети бурахана эинейадан галан
галыьы гайтармалы олдуьу цчцн баш верирди; кредит билетлярини
сахлайанлар цчцн бу шярти йериня йетирмяк чятин олдуьундан, бу щал
каьыз пулларын гызыл вя эцмцшля мцгайисядя дяйярини ашаьы салырды.
Бунунла ялагядар олараг щяр щансы бир гейд вя шяртляр парламент акты
иля гейри-гануни елан едилмишди вя тягдим едян шяхся дяйяри 20
шиллингдян ашаьы олан кредит билетлярини бурахмаг Шотландийадакы
олдуьу кими бурада да гадаьан олунмушду.
Шимали Америкада каьыз пул дювриййяси тягдим олунан вахт
юдянилян банкнотлардан дейил, бурахылышындан бир нечя ил сонра
юдянилмяси тяляб олуна билян дювлят билетляриндян ибарят иди; колонийа
щакимиййяти бу билетляри сахлайанлара фаиз юдямяся дя, онлары фактики
цзяриндя эюстярилян там мябляьдя гануни юдяниш васитяси кими елан вя
гябул етдиляр. Амма колонийаларын там дайаныглылыьыны нязяря алсаг
да, щяр 100 ф. эюря нормал фаизи алтыйа чатан юлкядя, мясялян, 15 илдян
сонра юдянилян мябляь 40 фунтдан бир гядяр артыг наьд пул дяйяриндя
олажаг. Она эюря дя кредитору фактики наьд пул шяклиндя алынмыш 100
фунтлуг боржун юдянилмяси цчцн беля ющдялийя мяжбур етмяк, еля бир
ядалятсиз акт оларды ки, юзцнц азад сайан истянилян дювлятин щакимиййяти, чятин ки, ону гябул едя иди. Дцзэцн вя садялювщ д-р Дугласын1 бизи инандырдыьы кими, бу тядбир виждансыз боржлулар тяряфиндян юз
кредиторларыны алдатмаг цчцн фикирляшдийиндян юзцндя йаранмасынын
сябяблярини дашыйыр. Пенсилванийанын щакимиййяти 1772-жи илдя юзцнцн
каьыз пулларынын илк бурахылышыны щяйата кечирмякля сонунжулара гызыл вя
эцмцшцн дяйяриля ейни дяйяр вермяк цчцн юз ямтяяляриня колониал
каьыз пул, йахуд гызыл вя эцмцшля юдянилмясиндян асылы олараг мцхтялиф
гиймят гойанлара гаршы тираник, лакин нязярдя тутуланын щяйата
кечирилмяси цчцн тяйин едилянляря нисбятян даща аз мягсядя чатан
жязалар тядбиг едирдиляр. Мцсбят ганун эинейайа бярабяр шиллинги
юдяниш васитяси елан едя биляр вя мящкямяни бу мябляьи юдямиш борж1

Бах: W. Доуэлас, А Суммарй, Щисторижал Анд Политижал, оф тще Фирст Плантинэ,
Проэрессиве Импровементс, анд тще Пресент Стате оф тще Бритисщ Сеттлементс ин
Нортщ Америжа.1760.
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луну бцтцн ющдяликлярдян азад етмяйя мяжбур едя биляр. Лакин щеч бир
мцсбят ганун ямтяяни сатан ону сатмаг вя йа сатмамаг гярарыны
гябул едя билян адама эинейа дяйяриндя олан ямтяясиня явязиндя
шиллнг алмаьа мяжбур едя билмяз. Беля гярарларын олмасына бахмайараг, Бюйцк Британийа иля мцбадилядя айдын олду ки, бязи колонийаларда 100 фунт стерлинг 130 фунта, диэярляриндя ися чох бюйцк мябляь
олан 1100 фунт каьыз пула бярабяр эютцрцлцр; дяйярлярдяки бу фярг
мцхтялиф колонийаларда бурахылмыш каьыз пулларын сайынын гейри-бярабярлийи вя онларын сон юдянилмя, эериалынма ещтималынын, мцддятинин
аз вя йа чох олмасы иля шяртлянир.
Парламент тяряфиндян дярж олунмуш вя колонийаларын ясассыз
олараг шикайятляндикляри бу ганундан ядалятли щеч ня ола билмяз вя о,
колонийаларда эяляжякдя бурахылажаг каьыз пулларын гануни юдяниш
васитяси елан едиля билмядийини тяйин етди.
Пенсилвания бизим бцтцн диэяр колонийалара нисбятян каьыз пулларын бурахылышында щядди эюзляйиб. Бунунла ялагядар, дейиляня эюря,
онун каьыз пуллары щямишя бу кол онийада каьыз пуллар бурахылына
гядяр дювриййядя олан гызыл вя эцмцшцн дяйяри гядярдир. Щяля бу
емиссийайа гядяр колонийа юз гяпийинин тяйин олунан дяйярини артырды
вя халг йыьынжаьынын акты иля гярара алды ки, 5 шилл. гяпикляр 6 шилл.3 п.,
даща сонралар ися 6 шилл.8 п. гябул едилмялидир. Она эюря пул дювриййяси
гызыл вя эцмцшдян ибарят колонийанын валйутасы олан фунтун дяйяри
фунт стерлингин дяйяриндян 30%-дян бир гядяр артыг ашаьы иди вя
колонийа каьыз дювриййяйя кечяндя дя онун валйутасы надир щалларда
бу дяйярля мцгайисядя 30%-дян артыг азалырды. Гяпиклярин тяйин
олунмуш дяйяринин артырылмасы гызыл вя эцмцшцн чыхарылмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля едилирди, беля ки, бу колонийалардакы металларын
ейни сайы метрополийайа нисябятян даща бюйцк мябляьи ифадя едирди.
Амма ачыгланмышдыр ки, метрополийадан алынан бцтцн ямтяялярин
гиймяти колонийанын гяпикляринин тяйин олунмуш дяйяринин артмасына
уйьун олараг пропорсионал артмышдыр, орадан гызыл вя эцмцшцн еля
яввялки кими бюйцк сайда чыхарылмасы давам едир.
Щяр бир колонийанын каьыз пуллары йерли верэилярин юдянилмяси
цчцн цзяриндя эюстярилян там дяйяри иля гябул едилди ки, бу да онлара
ещтимал олунан, йахуд щягиги гападылма вя йа сон юдянилмя
мцддятинин узаг олмасына ясасян, малик олдуглары дяйяря нисбятян
зярури олараг ялавя дяйяр йарадырды. Бу ялавя дяйяр каьыз пулларын
сайынын щямин каьыз пуллары бурахан колонийанын верэиляринин
юдянилмясиндя истифадя олунан мябляьи цстялямясинин аз вя йа чох
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дяряжясиндян асылы иди. Бцтцн колонийаларда бу сай ящямиййятли
дяряжядя бунун цчцн лазым олан мябляьи цстяляйирди.
Верэилярин мялум щиссясинин каьыз пулларын верилян нювц иля
юдянилмясини ямр едян щюкмдар бу йолла гападылма вя сон юдянилмя
мцддяти онун гярарындан асылы олса иди, беля щямин пуллара бязи дяйяри
вермиш оларды. Яэяр бу каьыз пуллары бурахан банк онларын сайынын бу
мягсядля истифадя олунанлардан бир гядяр ашаьы олмасына нязарят едя
бился иди, онда бу пула тяляб о гядяр арта билярди ки, о базарда явязиня
бурахылдыьы гызыл вя эцмцш гяпикляря нисбятян даща йцксяк гиймятля
сатыла билярди вя йахуд цстцндя мцкафат да верярди. Мящз бязиляри
Амстердам банкынын аъиотаъыны вя йахуд банк пул нишанларынын дямир
пуллар цзяриндя цстцнлцйцнц бунунла изащ едирдиляр, щалбуки онларын
дедийиня эюря, бу банк пуллары онларын сащибинин истяйи иля банкдан
эютцрцля билмязди. Харижи векселлярин бюйцк щиссяси банк пуллары иля,
йяни банкын китабында пул кючцрцлмяси иля юдянилмяли иди. Гейд
едилдийи кими, банк мцдирляри банк билетляринин цмуми сайыны эюстярилян мягсяд цчцн зярури олан сявиййядян бир гядяр ашаьы сявиййядя
сахламаьа чалышырлар. Бязи шяхслярин фикринжя, мящз буна эюря дя банк
билетляри мцкафатла сатылыр вя йахуд юлкянин гызыл вя эцмцш гяпикляринин
номинал мябляьинин цзяриндя 4 вя йа 5 % аъио (ялавя) верир. Амстердам банкы щаггында бу мялуматын ящямиййятли дяряжядя щяр щансы бир
ясасландырмадан мящрум олмасы ашаьыдакылардан айдын олажаг.
Каьыз пулларын мязяннясинин гызыл вя эцмцш гяпиклярин дяйяриня
нисбятян дцшмяси, щеч дя бу металларын дяйяринин дцшмяси дейил, йяни
онларын ейни сайынын истянилян нюв ямтяянин аз сайына дяйишмяси дейил.
Гызыл вя эцмцшцн дяйяри иля истянилян нюв ямтяялярин дяйяри арасындакы
нисбяти бцтцн щалларда юлкянин дювриййясиндя олан бу вя йа диэяр
каьыз пулларын тябиятиндян вя йахуд сайындан асылы дейил, тижарят
дцнйасынын нящянэ базарыны бу металларла щал-щазырда тяжщиз едян
йатагларын чохлуьундан вя йахуд касадлыьындан асылыдыр. О, базара
мцяййян сайда гызыл вя эцмцшцн чатдырмасы цчцн зярури олан ямяйин
кямиййяти иля еля ора мцяййян сайда бу вя диэяр нюв ямтяянин
чатдырылмасы цчцн лазым олан ямяйин кямиййяти арасындакы нисбятдян
асылыдыр. Банкирляря тягдим олунан вахт мцяййян мябляьдян ашаьы
кцпцрлярля юдянилян кредит билетляринин, йахуд дювр едян щяр щансы бир
банкнотларын бурахылмасынын гадаьан едилмяси вя онлара юдянилмяйя
тягдим олунан вахт шяртсиз вя йубанмадан юдямяк ющдялийинин тяйин
едилмяси заманы онларын ямялиййатлары бцтцн диэяр мювгелярдя ящали
цчцн там тящлцкясиз олараг тамамиля сярбяст гала биляр. Сон вахтлар
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Бирляшмиш Краллыьын щяр ики щиссясиндя банкир компанийаларынын сайынын
артмасынын баш вермяси бир чох инсанлары щяйяжанландыран щал олмагла,
ящалинин марагларынын тящлцкясизлийини азалтмыр, яксиня йалныз эцжляндирир. О бцтцн банклары юз ямялиййатларында даща диггятли олмаьа
мяжбур едир вя бурахдыьы каьыз пулларла юз наьд вясаити арасында
лазыми пропорсийаны эюзлямяйя, чохсайлы рягибляринин рягабятинин онлара гаршы йюнялдя биляжяйи гярязли паниканын нятижяляриндян юзцнц
тяжрид етмяйя имкан верир. Бцтцн дювриййянин бюйцк сайда мцстягил
щиссяляря бу жцр бюлцндцйц щалда бязян щадисялярин тябии ахыны заманы
баш верян щяр щансы бир банкын мцфлисляшмяси ящали цчцн даща аз аьрылы
нятижяляр веряжяк. Азад рягабят ейни дяряжядя бцтцн банкирляри юз
ямялиййатларында мцштярилярини йцксяк сявиййядя хябярдар етмяйя
мяжбур едир ки, бу да онларын рягибляринин сонунжулары юз тяряфиня чякя
билмясин дейя едилир. Цмумиййятля, ящали цчцн щяр щансы бир сянайе,
тижарят вя йахуд ямяк сащясиндя ня гядяр рягабят эениш вя азаддырса,
бир о гядяр онун цчцн сярфялидир.
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ЫЫЫ Ф Я С И Л
КАПИТАЛЫН ЙЫЬЫЛМАСЫ, ЙАХУД МЯЩСУЛДАР
ВЯ ГЕЙРИ-МЯЩСУЛДАР ЯМЯК ЩАГГЫНДА
Ямяйин бир нювц мянсуб олдуьу яшйанын дяйярини артырыр, диэяр
ямяк нювц ися беля бир фяалиййят щяйата кечирмир. Биринжи, бязи дяйяри
истещсал етдийиндян мящсулдар ямяк*, икинжиси, гейри-мящсулдар ямяк1
адлана биляр. Мануфактуранын ишчисинин ямяйи, адятян емал етдийи
материалларын дяйярини артырыр, ясасян юзцнцн сахланмасы дяйяри вя САщибинин мянфяяти гядяр артырыр. Яксиня, ев гуллугчусунун ямяйи дяйяря
щеч ня ялавя етмир. Щалбуки, мануфактура сащиби ишчисинин ямякщаггыны аванс едир вя сонунжу щягигятдя она щеч бир мясряф вермир, беля
ки, онун ямякщаггынын дяйяри, адятян мануфактура сащибиня ишчинин
ямяйинин мянсуб едилдийи яшйанын дяйяринин артырылмасы нятижясиндя
мянфяятля бирэя эери гайыдыр. Яксиня, ев гуллугчусунун сахланмасына
чякилян хярж щеч вахт эери юдянилмир. Инсан чохлу сайда мануфактура
ишчисини мяшьул етмякля дювлятли; чохлу сайда ев гуллугчусу сахламагла
касыб олур. Буна бахмайараг, сонунжуларын да ямяйи дяйяря маликдир
вя биринжилярин ямяйи кими мцкафат газаныр, лакин мануфактура
ишчисинин ямяйи айрылыгда эютцрцлмцш щяр щансы бир яшйада, йахуд
ямтяядя реаллашыр вя якс олунур, щансы ки, ямяк битяндян бир мцддят
сонра да мювжуд олур вя ону сатмаг олар. Еля бил ки, ямяйин мцяййян
кямиййяти ещтийат кими кянара гойулараг йыьылыр ки, щяр щансы бир башга
вязиййятдя лазым олдугда истифадя едиля билсин. Бу яшйа вя йа онун
ейниси кими гябул олунан яшйанын гиймяти, сонрадан лазым оланда ону
истещсал едян ямяйя бярабяр ямяйи щярякятя эятиря биляр. Яксиня, ев
гуллугчусунун ямяйи сатыш цчцн йарарлы олан щяр щансы бир яшйада,
йахуд ямтяядя реаллашмыр вя якс олунмур. Онун хидмятляри, адятян
эюстярилмя анында йох олур вя надир щалларда юзцндян сонра щяр щансы
бир из гойур вя йахуд явязиндя сонралар она бярабяр сайда хидмят ала
биляжяк щяр щансы бир дяйяри гоймуш олур.
Жямиййятин бязи ян щюрмятли тябягясинин ямяйи дя ев гуллугчуларынын ямяйи кими щеч бир дяйяр истещсал етмир вя ямяк битяндян
сонра да мювжуд олан, сатыла билян, явязиндя сонралар она бярабяр
1

Йцксяк алимлийи вя итиаьыллыьы иля фярглянян бязи франсыз мцяллифляри бу сюзляри башга
мянада ишлядирдиляр. Дюрдцнжц китабын сонунжу фяслиндя мян онларын дцз истифадя
едилмямясини исбат етмяйя чалышажаьам (Смит бурада физиократлары нязярдя тутур).
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сайда ямяйин алынмасы мцмкцн олан, узунмцддятли щяр щансы бир
яшйада, йахуд ямтяядя реаллашмыр вя якс олунмур. Мясялян, щюкмдар
юз мящкямя мямурлары вя афисерляри иля, бцтцн орду вя флот гейримящсулдар ишчилярдир. Онлар жямиййятин гуллугчуларыдыр вя галан ящалинин ямяйинин иллик мящсулунун бир щиссясиня сахланылыр. Онларын
фяалиййяти ня гядяр фяхредижи, хейирли вя йа зярури олса да явязиндя
сонралар бярабяр сайда хидмят ала биляжяк щеч бир шей истещсал етмир.
Юлкянин мцдафияси вя горунмасы олан онларын ямяйинин нятижяси эялянилки онун горунмасы вя мцдафиясини алмыр. Бу синфя ейниля бязи
жидди вя важиб оланлары кими бязи йцнэцлтярзли пешяляр дя – кешишляр, щцгугшцнаслар, щякимляр, щяр нюв йазычылар, актйорлар, тялхякляр, мусигичиляр, опера мцьянниляри, ряггаслар вя с. аид едилмялидир. Бу инсанлардан ян сонунжунун ямяйи диэяр нюв ямяйин дяйяринин тяйин едилдийи
гайдаларла тяйин едилян мялум дяйяря маликдир, лакин бу пешялярдян
щятта ян алижянаб вя ян файдалысынын ямяйи сонрадан алына билян вя йа
ейни сайда ямяк ялдя етмяйя имкан верян щеч ня истещсал етмир.
Актйорун декламасийасы, натигин нитги вя йа мусигичинин мелодийасы кими
онларын щамысынын ямяйи онларын йериня йетирилмяси анындажа йоха чыхыр.
Мящсулдар, гейри-мящсулдар ишчиляр вя тамамиля ишлямяйянляр
ейни дяряжядя юлкянин ямяйинин вя торпаьынын иллик мящсулунун щесабына сахланылыр. Бу мящсул ня гядяр чох олса да щядсиз ола билмяз, о,
мялум щяддляря малик олмалыдыр. Бунунла ялагядар, ил ярзиндя онун
гейри-мящсулдар инсанларын сахланмасына чох вя йа аз щиссясинин хяржлянмясиндян асылы олараг мящсулдар инсанлара бир щалда аз, диэяр щалда
онун чох щиссяси галыр вя буна уйьун олараг бу мящсул эялян ил даща
да азалыр вя йахуд чохалыр, чцнки торпаьын тябии мящсулларыны нязяря
алмасаг йердя галан бцтцн иллик мящсул мящсулдар ямяйин нятижясидир.
Щалбуки, щяр бир юлкянин торпаг вя ямяйинин мящсулу сон
нятижядя, шцбщясиз, онун сакинляринин тялябатларынын юдянилмяси вя
онлара эялир эятирмяк цчцн нязярдя тутулур, лакин о, илкин олараг
торпагдан вя йахуд мящсулдар ишчилярин ямяйиндян алынандан сонра
тябии олараг щиссяйя бюлцнцр. Бу щиссялярдян бири вя чох вахт ян
бюйцйц яксяр щалларда гойулан капиталын эери юдянилмяси вя йахуд
капиаталдан эютцрцлмцш щазыр мящсулларын, материалларын вя ярзаг
яшйаларынын бярпасы цчцн нязярдя тутулур; диэяр щисся капиталын сащибинин капиталындан мянфяят вя йахуд торпаьындан рента формасында
эялиринин йаранмасына эедир. Беляликля, бир щисся торпаьын мящсулундан
фермерин капиталыны эери юдяйир, диэяр щисся бу капиталын сащибинин
капиталына мянфяят шяклиндя эялири вя щяр щансы бир башга шяхсин
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торпаьындан рента шяклинд эялири тяшкил етмякля торпаг сащибинин рента
вя мянфяятини юдяйир. Ейни иля ири мануфактуранын бцтцн мящсулундан
бир щисся – ян ири щисся – сащибкарын капиталыны эери юдяйир, диэяр щисся онун
мянфяятини юдяйир вя беляликля,бу капитиалын сащибинин эялирини йарадыр.
Щяр щансы бир юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулунун о
щиссяси ки, капиталын эери юдянилмясини щяйата кечирдир, щямишя билаваситя мящсулдар ишчи гцввясинин сахланмасына сярф олунур. О, йалныз
мящсулдар ямяйин ямякщаггıны юдяйир. О щиссяси ки, билаваситя мянфяят вя йа рента шяклиндя олан эялирин йаранмасы цчцн нязярдя тутулур,
фярги олмадан щям мящсулдар, щям дя гейри-мящсулдар ишчилярин
сахланмасына истифадя олуна биляр.
Инсан ещтийатынын щансы щиссясини капитал шяклиндя истифадя етмясиндян асылы олмайараг щямишя онун мянфяятля юзцня эери гайытмасыны
эюзляйир. Она эюря дя о, ону йалныз мящсулдар ишчи гцввясинин сахланмасына сярф едир; о ися онун цчцн капитал функсийасыны йериня йетирмякля сонунжулар цчцн эялири йарадыр. Истянилян нюв гейри-мящсулдар
ишчилярин сахланмасы цчцн ещтийатларынын бир щиссясини щяр дяфя истифадя
едян заман, о щямин ан онун капиталындан чыхараг билаваситя истещлак
цчцн нязярдя тутулан ещтийатларына аид олур.
Гейри-мящсулдар ишчиляр вя тамамиля ишлямяйянлярин щамысы эялирин щесабына сахланылыр; онларын сахланмасы, яввяла, иллик мящсулун щяр
щансы бир шяхсин илкин щалда торпагдан рента вя йа капиталындан
мянфяят шяклиндя олан эялиринин йаранмасы цчцн нязярдя тутулан щиссянин, икинжиси, илкин щалда капиталын эери юдянилмяси вя йалныз мящсулдар ишчилярин сахланмасы цчцн нязярдя тутулан щиссянин щесабына
олур, амма бу щисся сонунжуларын ялиня дцшдцкдян сонра, онлар онун
юзляринин сахланмалары цчцн зярури олан щиссясиндян дя артыг бир щиссяни
щеч бир фярг гоймадан щям мящсулдар, щям дя гейри-мящсулдар
ишчилярин сахланмасына сярф едя биллярляр. Беляликля, тякжя ири торпаг
сащиби вя йахуд варлы тижарятчи дейил, щям дя ямякщаггы бюйцк олан
ади ишчи дя ев гуллугчусуну сахлайа биляр вя йа щярдян бир театра,
йахуд сиркя эедя биляр. Бу йолла мцяййян груп гейри-мящсулдар
ишчилярин сахланмасында юз иштирак едя биляр; ейни иля дя о бязи верэиляри
юдяйя биляр вя бунунла да даща щюрмятли, файдалы, амма о гядяр дя
гейри-мящсулдар олан диэяр групун сахланмасына кюмяк едя биляр.
Лакин иллик мящсулун илкин шякилдя капиталын эери гайтарылмасы цчцн
нязярдя тутулан жцзи щиссяси дя беля щеч заман юзцнцн мящсулдар
ямяйинин там нормасыны вя йахуд бцтцн о кямиййятини юзцнцн
хяржлянмяси йолу иля щярякятя эятирмядян əvvəl гейри-мящсулдар
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ишчилярин сахланмасына йюнялдилмир. Ишчи яввялжя юз ишини йериня
йетирмякля ямякщаггыны газанмалыдыр ки, сонра эюстярилян йолла онун
бир щиссясини хяржляйя билсин. Щям дя бу щисся чох да бюйцк дейил. О,
онун эялириндян олан йаьымы якс етдирир вя мящсулдар ишчилярин беля
йыьымы надир щялларда чох олур. Амма онлар, адятян, щяр щансы бир
йыьыма малик олурлар вя верэилярин юдянилмяси заманы сайларынын чох
олмасы щяр биринин юдямясинин юлчцляринин аз олмасыны компенсасийа
едя биляр. Она эюря торпагдан рента вя капиталдан мянфяят щяр йердя
ясас мянбя олур ки, бундан да гейри-мящсулдар елементляр йашамаг
цчцн юз вясаитлярини алырлар. Мящз бу ики нюв эялирди ки, щансынынки
сащибляри йыьым едя билирляр. Онлар фярг гоймадан щям мящсулдар,
щям дя геyри-мящсулдар ишчиляри сахлайа билярляр. Амма эюрцндцйц
кими, онлар сонунжулара даща чох цстцнлцк верир. Ири торпаг
сащибляринин хяржляри ямяксевяр инсанлара нисябятян даща чох аваралары
тямин едир. Варлы тижарятчи дя юз капиталына йалныз мящсулдар
елементляри сахласа да, хяржляри иля, йяни эялири сярф едян заман ири
торпаг сащиби кимi, адятян беля инсанлара доланышыг верир.
Она эюря щяр бир юлкядя мящсулдар вя гейри-мящсулдар ишчилярин
кямиййяти арасында нисбят ясаслы дяряжядя иллик мящсулун торпагдан вя
йа мящсулдар ишчилярин ямяйиндян алыныб капиталын эери гайтарылмасы
цчцн нязярдя тутулан щиссяси иля рента вя йа мянфяят шяклиндя эялирин
йаранмасы цчцн нязярдя тутулан щиссясинин нисбятиндян асылыдыр. Бу
нисбят варлы вя касыб юлкялярдя чох мцхтялифдир.
Беля ки, щал-щазырда Авропанын варлы юлкяляриндя торпаьын
мящсулунун ян бюйцк щиссяси варлы вя мцстягил фермерин капиталынын
эери юдянилмяси цчцн нязярдя тутулур; галан щиссяси торпаг сащибинин
рентасынын вя онун мянфяятинин юдянилмясиня эедир. Лакин яввялляр
феодал реъиминин щюkмранлыьы заманында торпаьын емалына сярф олунан
капиталын эери юдянилмяси цчцн мящсулун чох аз щиссяси кифайят едирди.
О, адятян, емал едилмяйян торпаьын сырф тябии мящсулунун щесабына
йашайан вя пис вязиййятдя олан щейванларын аз бир сайындан ибарят иди
ки, ону да бу тябии мящсулун бир щиссяси щесаб етмяк оларды. Ейни
заманда бу щейванлар торпаг сащибиня мяхсус иди вя о, онлары
якинчийя истифадяйя верирди. Бцтцн галан мящсул да ейни вахтда
торпаьына эюря рента вя йахуд бу чох аз капитала эюря мянфяят
шяклиндя она мяхсус иди. Торпаьы емал едян якинчиляр цмуми гайдайа
эюря тящкимлиляр идиляр ки, онларын юзляри вя шяхси яшйалары да онун
мцлкиййяти щесаб олунурду. Щансылар ки, тящкимли дейилдиляр, онун
истяйиня эюря сащиб олурду вя онларын юдядийи рента тюйжцнц чох вахт
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номинал олараг аз цстяляся дя, щягигятдя о, бцтцн торпаг мящсулунун
мябляьиня эялиб чатырды. Торпаг сащиби истянилян ан сулщ шяраитиндя
онларын ямяйиндян, мцщарибя вахты ися гуллуьундан истифадя едирди.
Онлар онун евиндян бир гядяр аралыда йашасалар да, онун йанында
йашайан щяйятиндякиляр кими ондан асылы идиляр. Щалбуки, торпаьын
мящсулунун щамысы, сюзсцз, бу мящсулун щесабына йашайанларын ямяк
вя хидмятиня сярянжам едянляря мяхсусдур. Мцасир Авропада торпаг
сащибинин щиссяси торпаьын мящсулунун щамысынын цчдя бир, бязян ися
дюрддя бирини надир щалларда цстяляйир. Бунунла беля, торпагдан рента
юлкянин торпаьынын йахшылашдырылдыьы йерляриндя щяля чох кечмиш
вахтлардан бяри цч вя дюрд дяфя артыб ки, бу да иллик мящсулун цчдян
бир вя йа дюврдян бир щиссясидир вя эюрцнцр, яввялляр бцтцн мящсулун
бярабяр олдуьуну цч вя йа дюрд дяфя цстяляйир. Мядяни биткилярин
инкишафы иля рента тамамиля артса дa, бцтцн мящсула нисбятян азалыр.
Авропанын варлы юлкяляриндя ири капиталлар щал-щазырда сянайе вя
тижарятя гойулуб. Яввялки заманлар, чох олмайан зяиф тижарят вя
щярякятдя олан азсайлы кобуд, садя мануфактуралар чох аз капитал
тяляб едирди. Лакин сонунжулар чох йцксяк мянфяят эятирмяли иди.
Фаизин нормасы щеч йердя ондан ашаьы дцшмцрдц вя онларын мянфяяти
о гядяр йцксяк олмалы идики, бу йцксяк фаизи юдяйя билсин. Щал-щазырда
Авропанын инкишаф етмиш ölkələrində фаиз алтыдан йухары дейил, бязи ян
инкишаф етмиш юлкялярдя ися дюрдя, цчя вя щятта икийя гядяр азалыр.
Щалбуки, ящалинин капитала олан мянфяятдян алынан эялиринин чякиси
варлы юлкялярдя касыблара нисбятян щямишя чох йцксякдир, бу орада
капиталын юзцнцн чох вя капитала нисбятян мянфяят ися, адятян чох аз
олмасы иля изащ ediliр.
Демяли, иллик мящсулун торпагдан вя йахуд мящсулдар ишчилярдян
алынана гядяр капиталын эери юдянилмяси цчцн нязярдя тутулан щиссяси
варлы юлкялярдя касыблара нисябятян чох йцксяк олса да, билаваситя рента
вя йа мянфяят шяклиндя эялирин йаранмасы цчцн нязярдя тутулан щиссяйя
нисбятян чох бюйцк чякийя маликдир. Мящсулдар ямяйин сахланмасы
цчцн нязярдя тутулан фондлар варлы юлкялярдя касыблара нисбятян чох
йцксяк олса да, онлар щям мящсулдар, щям дя гейри-мящсулдар
ямяйин, цмуми гайдайа ясасян ися даща чох сонунжунун,
сахланмасына истифадя олуна билян фондларла мцгайисядя бюйцк
пропорсийайа маликдир.
Зярурят йарандыгда бу мцхтялиф фондларын нисбяти щяр бир юлкядя
ящалисинин байрамлара вя йа ямяк севярлийя мцнасибятдя характерини
мцяййян едир. Биз яждадларымыза нисбятян даща ямяк севярик, чцнки
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бизим вахтымызда мящсулдар фяалиййятин сахланмасы цчцн нязярдя
тутулан фондлар, ики йцз вя йа цч йцз ил бундан габаг вейиллярин
сахланмасы цчцн сярф олунан фондлара нисябятян даща йцксякдир.
Бизим яждадларымыз мящсулдар ямяйя кифайят гядяр щявясляндирмянин
олмамасындан вейилляр идиляр. Аталар сюзцндя дейилдийи кими, щавайы
эязмяк щавайы ишлямякдян йахшыдыр. Халгын ашаьы тябягясинин ясас
етибариля капиталын артмасы щесабына йашадыьы тижарят вя сянайе шящярляриндя онлар цмуми гайдайа эюря ямяк севяр, айыг вя гянаятжилдирляр
ки, бу да Инэилтярянин бир чох вя Шотландийанын яксяр шящярляриндя
мцшащидя олунур. О шящярляр ки, юз йашам мянбяйини сарайын онлара
даими вя йа мцвяггяти эялишиндян ялдя едир вя халгын ашаьы тябягяси
ясасян эялирин хяржлянмяси щесабына йашайыр, цмуми гайдайа эюря
онлар тянбял, касыб вя позьун олур ки, бу да Ромада, Версалда,
Компйенедя вя Фонтеблода вар. Яэяр Руана вя Бордону саймасаг,
Франсанын щеч бир парламент шящяриндя ящямиййятли тижарят вя сянайе
йохдур вя бу шящярлярин ящалисинин ашаьы тябягяси ясас етибариля
мящкямя цзвляринин вя мящкямя олунанларын хяржляри щесабына
йашайыр, йохсуллуг вя вейиллийи иля фярглянир. Руана вя Бордонун эениш
тижаряти ися, эюрцндцйц кими, сырф онларын йерляшмясинин нятижясидир.
Руан Парис шящяриня истещлак цчцн хариждян вя йа Франсанын
дянизкянары яйалятляриндян эятирилян бцтцн ямтяяляр цчцн тябии анбардыр. Ейни иля Бордо да дцнйанын ян варлы чахыр дцзялтмя йерляриндян олан Гароннанын, она тюкцлян чайларын сащилляриндя истещсал
олунан, харижи миллятлярин дябиня уйьун эялян вя йа ихраж цчцн даща
йарарлы сайылан чахырларын анбары кими чыхыш едир. Беля ялверишли йерляшмя
зярури олараг бюйцк капиталлары жялб едир, чцнки онлары йцксяк эялирликля
тямин едир вя бу да щямин ики шящярдя тижарят вя сянайенин олмасына
эятирир. Эюрцнцр, Франсанын диэяр парламент шящярляриндя онларда
мящсулдар тядбиг тапа билян минимал капиталдан, йяни юз ещтийажыны
тямин етмяк цчцн зярури сайыландан жцзи артыг олан гядяр капитал ишя
жялб едилиб. Щямин шейи Парис, Мадрид вя Вйана щаггында да демяк
олар. Бу цч шящярдян Парис даща сянайеляшмишдир вя о юзц орда олан
бцтцн сянайе мцяссисяляри цчцн ясас базар олмагла, онун истещлакынын
ещтийажлары щяйата кечирдийи бцтцн тижарятин ясасыны тяшкил едир. Лондон,
Лиссабон вя Щопенщаэен, йягин ки, Авропада йеэаня шящярлярдир ки,
сарай цчцн даими резеденсийа олмагла йанашы, щям дя тижарят шящярляри
кими гябул олунуб. Бу шящярляр тякжя юз истещлак ещтийажларыны
юдямякля йанашы диэяр шящяр вя юлкялярин дя ещтийажларыны юдямяк цчцн
тижарят едир. Бу цч шящярин йерляшмяси чох ялверишли вя ращатдыр ки, бу да
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тябии олараг айры-айры юлкялярин истещлакы цчцн нязярдя тутулан
ямтяялярин чох щиссяси цчцн онлары анбара чевирир. Ири эялирлярин
хяржляндийи шящярлярдя эялирли капиталы бу шящярин истещлак ещтийажларынын
тямин едилмясиндян башга бир ишя гоймаг, эюрцнцр, халгын ашаьы
тябягясинин йашамаг цчцн бу жцр капиталын мящсулдар эялиринин
нятижясиндя алдыглары вясаитдян башга вясаити олмайан диэяр шящярлярдя
даща чятиндир. Эялирлярин хяржлянмяси щесабына йашайан инсанларын чох
щиссясинин байрам етмяси ещтимал олунур ки, капиталын тядбиги щесабына
юз сахланмасыны ялдя едянлярин ямяк севярлийини зяифлядир вя беля
йерлярдя капиталын тядбигини диэяр йерляря нисбятян аз сярфяли едир.
Инэилтяря иля бирляшяня гядяр Единбургда тижарят вя сянайе зяиф инкишаф
етмишди. Бурада Шотландийа парламентинин сессийасы дайандырыландын
вя артыг Шотландийа мцлкядарларынын, задяэанларынын резиденсийасы
олмайандан сонра о, бир гядяр сянайе вя тижарят шящяриня чеврилди. О,
йеня дя Шотландийанын ясас мящкямя гурумларынын, эюмрцк вя аксиз
идаряляринин вя с. ясас йери олараг галыр. Она эюря дя бурада яввялки
кими бюйцк эялирляр хяржлянир. О, тижарят вя сянайе сащясиндя сакинляри
капиталын тядбиги щесабына йашайан Глазгодан эери галыр. Бязян
мцшащидя олундуьу кими мцхтялиф пешяляр сащясиндя наилиййятляр əldə
едян бюйцк кяндлярин ящалиси, щяр щансы бир торпаг сащибинин
гоншулугда мяскунлашмасы нятижясиндя вейл вя йа йохсул олурду.
Беляликля, эюрцндцйц кими, капитал иля эялир арасындакы нисбят щяр
йердя ямяксевярлик вя вейллик арасындакы нисбяти тянзимляйир. Капитал
цстцнлцк тяшкил етдийи йерлярдя ямяксевярлик, эялир цстцнлцк тяшкил
етдийи йерлярдя ися вейллик щюкмранлыг едяжяк. Она эюря капиталын
артмасы вя йахуд азалмасы, тябии олараг сянайе фяалиййятинин,
мящсулдар ишчиляринин сайынын вя демяли, юлкянин торпаг вя ямяйинин
иллик мящсулунун дяйяринин, онун сакинляринин реал сярвятинин,
эялиринин артмасына вя йа азалмасына эятириb çıxarır.
Капиталлар гянаятлилик нятижясиндя артыр, аьылсызлыг вя исрафчылыг
нятижясиндя ися азалыр.
Щяр щансы бир шяхсин эялириндян гянаят етдийи щяр шей онун
капиталына ялавя олунур; о бу йыьымы мящсулдар ишчилярин ялавя сайынын
сахланмасына истифадя едир вя йахуд бу йыьымы башга бирисиня фаизля,
йяни мянфяят щиссяси иля ссуда веряряк буну етмяйя имкан верир.
Айрылыгда эютцрцлмцш шяхсин капиталы онун иллик эялири вя йа
мянфяятиндян гянаят олунан мябляь гядяр артдыьы кими, жямиййятин дя
капиталы ону тяшкил едян бцтцн айрылыгда эютцрцлмцш шяхсиййятлярин
цмуми капиталына бярабяр олмагла анжаг бу йолла артырыла биляр.
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Капиталын артмасынын билаваситя сябяби ямяксевярлик дейил,
гянаятcilликдир. Дцздцр, ямяксевярлик гянаятcilлийин йыьдыьыны йарадыр.
Яэяр гянаятcиlлик гянаят едиб вя йыьмаса иди, ямяксевярлик ня йаратса
да беля капитал щеч вахт артмазды*.
Гянаятcilлик мящсулдар ишчилярин сахланмасы цчцн нязярдя тутулан
фонду артырмагла, ямяйи тядбиг олундуьу яшйанын дяйярини йцксялдян
ишчилярин сайыны чохалдыр.Она эюря о, верилян юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулунун дяйяринин артмасына эятириb çıxarır. О, ямяйин
ялавя сайыны щярякятя эятирмякля иллик мящсулун ялавя дяйярини йарадыр.
Ил ярзиндя гянаят олунан шяр бир шей иллик хяржлянян щяр шей кими
мцтямади истифадя олунур вя щям дя щямин заман мцддятиндя о,
тамамиля башга инсанлар тяряфиндян истифадя олунур. Варлы инсанын ил
ярзиндя хяржлядийи эялирин щиссяси чох вахт юз истещлакынын явязиндя щеч
ня вермяйян байрам едян гонаглар вя ев гуллугчулары тяряфиндян
истифадя олунур. Онун тяряфиндян эялиринин щяр ил гянаят олунан щиссяси
мянфяят ялдя етмяк цчцн капитал кими йубанмадан ишя тядбиг олунур,
тягриби щямин вахтда вя ейни шякилдя , лакин башга нюв адамлар
тяряфиндян- юзцнцн иллик мящсулунун дяйярини бир гядяр мянфяятля
тякрар истещсал едян кянд тясяррцфаты ишчиляри, сянайе ишчиляри вя
сяняткарлар тяряфиндян истифадя олунур. Фярз едяк ки, онун эялири она
пула юдянилир. Эялирин щамысынын щямин мябляья алына билян йейинти,
эейим вя мянзил яшйаларына хяржлянмяси заманы онлар биринжи груп
шяхсляр арасында бюлцнярди. Бу эялирин бир щиссяси гянаят едилдийи заман
о, онун юзц вя йахуд диэяр бир шяхс тяряфиндян мянфяят алмаг
мягсядиля капитал кими йубанмадан истифадя олундуьундан она алына
биляжяк йейинти, эейим вя мянзил яшйалары мцтляг икинжи груп инсанлара
чатажаг.
Юз гянаяти иля ил ярзиндя гянаятжил адам тякжя бу ил вя йа эялян ил
цчцн мящсулдар ишчиляринин ялавя сайынын йашамасы цчцн вясаит тягдим
етмир, щям дя ижтимаи емалатхананын йарадыжысы кими бцтцн эяляжяк
заманларда онларын щямин сайда сахланмасы цчцн даими фонду тясис
едир. Эюстярилян мягсяд цчцн фондун даим истифадя едилмяси,ялбяття,
щеч дя щямишя щяр щансы бир мцсбят ганунла, вярясялик щцгугу иля вя с.
зяманят едилмир. Амма беля истифадя щямишя мющтяшям башланьыжла,
бу фондун щяр щансы бир щиссясинин ня вахтса мянсуб олажаьы айрылыгда
эютцрцлян щяр бир адамын ачыг вя айдын мараьы иля зяманятляндирилир.
Бу фондун щеч бир щиссяси, щеч бир вахт, онун тяйинатыны дяйишя билян
шяхся зийан дяймядян, мящсулдар ишчилярин сахланмасындан башга бир
шейя хяржляня билмяз.
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Беля йалныз исрафчы едир: юз хяржлярини эялири иля мящдудлашдырмайараг о, бцтцн капиталыны хяржляйир. Щяр щансы бир хейриййячiлик
идарясинин эялирини эцндялик мягсядляря истигамятляндирян инсан кими о,
байрамлары яждадларынын ямяксевярлийи сахламаг цчцн вясиййят
етдикляри бу фонддан юдяйир. Мящсулдар ямяйин тядбиги цчцн нязярдя
тутулан фонду азалтмагла о, ондан асылы олан гядяр истифадя олундуьу
яшйаныны дяйярини артыран ямяйин кямиййятини вя демяли, бцтцн юлкянин
торпаг вя ямяйинин иллик мящсулуну, онун сакинляринин щягиги сярвят вя
эялирлярини азалдыр. Яэяр биринин бядхяржлийи диэяринин гянаятcilлийи иля
таразлашмаса иди, онда ямяксевяр ишчинин чюряйи иля мцфтяхору йедиздирян щяр бир исрафчы тякжя юз мцфлисляшмясиня дейил, щям дя юлкянин
касыблашмасына эятирярди.
Яэяр исрафчы инсанлар юз хяржлярини харижи дейил, йалныз йерли
ямтяялярин алынмасына йюнялдирлярся, онда онун жямиййятин мящсулдар
фондларына тясири щяминки кими олажаг. Щяр ил мщсулдар ишчилярин
сахланмасына эетмяли олан ярзаг вя эейимин мялум сайы гейримящсулдар елементлярин сахланмасына хяржляняжяк. Она эюря дя, башга
щалда олдуьундан фяргли олараг юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик
мящсулунун дяйяриндя бязи азалма йер алажаг.
Ялбяття, демяк олар ки, бу хярж харижи ямтяяляря едилмядийиндян
гызыл вя эцмцшцн юлкядян чыхарылмасына эятирмир вя юлкядя яввялки
гядяр пул кямиййяти галыр. Амма гейри-мящсулдар елементляр тяряфиндян истифадя олунан ярзаг вя эейим мящсулдар ишчиляр арасында бюлцшдцрцлся иди, онлар истещлак етдиклярини бцтцн дяйярини бир гядяр
мянфяятля тякрар истещсал едярдиляр. Беляликля, юлкядяки пулун кямиййяти
яввялки кими галарды, амма бунунла йанашы щямин дяйярдя истещлак
маллары да тякрар истещсал едилярди. Биринин йериня ики дяйяр оларды.
Бундан башга, иллик мящсулун дяйяри азалан юлкядя пул кямиййяти узун мцддят ейни гала билмяз. Пулун йеэаня тяйинаты- истещлак
малларынын дювриййясиня кюмяклик етмякдир. Онларын васитячилийи иля
уйьун истещлакчылар арасында ярзаг маллары, хаммал вя щазыр мящсуллар
алыныр, сатылыр вя бюлцшдцрцлцр. Она эюря дя, щяр щансы бир юлкядя щяр ил
истифадядя олuna биляжяк пул кцтляси ил ярзиндя онда дювриййя едяжяк
истещлак немятляринин дяйяри иля мцяййян едилмялидир. Бу сонунжулар
йа юлкянин торпаьынын вя ямяйинин мящсулундан, йа да бу мящсулун
бир щиссясинин явязиня алынан диэяр маллардан ибарят олмалыдыр. Она
эюря дя, онларын дяйяри бу мящсулун дяйяринин азалмасындан асылы
олараг азалмалыдыр, ейни заманда, онларын дювриййяси цчцн истифадя
олуна билян пулун кямиййяти дя азалмалыдыр. Лакин мящсулун щяр иллик
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азалмасы щесабына дахили дювриййядян бу шякилдя кянарлашдырылан пуллар
тядбиг едилмядян гала билмяз. Онларын сащибляринин мараглары онлары
алмаьы тяляб едир. Вя онлара юлкя дахилиндя тядбиг тапылмадыьындан
бцтцн ганун вя гадаьаларын яксиня олараг онлар харижя эюндяриляжяк
вя юлкя дахилиндя истифадя олуна билян истещлак немятляринин алынмасына
хяржляняжяк. Беляликля, пулларын щяр ил беля эюндярилмяси юлкянин иллик
истещлакыны онун иллик мящсулуна нисбятян мцяййян заман ярзиндя
артыражаг. Мцвяффягиййятли вахтда онун иллик мящсулундан гянаят
едилян гызыл вя эцмцшцн алынмасына истифадя олунан мябляьи инди, пис
вязиййятдя узун сцрмяйян заман мцддятиндя онун истещлакынын
яввялки сявиййядя сахланмасына кюмяклик едяжяк. Гызыл вя эцмцшцн
юлкядян чыхарылмасы бу щалда сябяб дейил, юлкянин чюкмясинин
нятижясидир вя щятта узун сцрмяйян бир мцддят бу чюкмянин аьыр
нятижялярини йумшалда биляр.
Яксиня, юлкянин иллик мящсулунун дяйяринин артмасы иля, тябии
олараг, орадакы пулун кямиййятини дə артырмаг олар. Ил ярзиндя веилян
жямиййят дахылындя йаранан истещлак немятляринин дяйяринин артмасы
нятижясиндя онларын дювриййяси цчцн чох пул кямиййяти дя тяляб едяжяк.
Она эюря бу артмыш мящсулун бир щиссяси, тябии олараг, мящсулун
галан щиссясинин дювр етмяси цчцн зярури олан ялавя гызыл вя эцмцшцн
алынмасына хяржляняжяк. Бу щалда бу металларын кямиййятинин артмасы
жямиййятин чичяклянмясинин сябяби дейил, нятижяси олажаг. гызыл вя
эцмцшц щяр йердя ейни гайда иля алырлар. Гызыл вя эцмцшцн мядянлярдян базара чатдырылмасында ямяйи вя йа капиталы истифадя олунан
бцтцн шяхслярин ярзагы, эейими, мянзили, эялир вя сахланмасы онлара
Перуда вя йа Инэилтярядя ейни иля юдянилян гиймяти юзцндя якс етдирир.
Бу гиймяти юдяйя билян юлкя щеч вахт узун мцддят она лазым олан
кямиййятдя бу металларсыз гала билмяз вя щеч бир юлкя онун ещтийажларындан артыг олан кямиййятини узун мцддят юзцндя сахламаз.
Она эюря бизим фикримизжя, нядян ибарят олмасындан асылы
олмайараг щяр бир юлкянин реал вары вя эялири айыг аьлын гейд етдийи
кими онун торпаг вя ямяйинин иллик мящсулунун дяйяриндядир, йа да
кобуд мювшуматын ещтимал етдийи кими, гиймятли металларын
кямиййятиндядир – щяр ики щалда щяр бир бядхярж ижтимаи немятин дцшмяни, щяр бир гянаятжил инсан ися ижтимаи хейриййячи олур.
Аьылсыз щярякятин нятижяси чох вахт бядхяржлийин нятижяси иля ейни
олур.Кянд тясяррцфаты, даь-мядян, балыгчылыг, тижарят вя емал сянайе
сащясиндя щяр бир дцзэцн олмайан вя мцвяффягиййятсиз лайищя ейни иля
мящсулдар ямяйин сахланмасы цчцн нязярдя тутулан фондун азалма-
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сына эятирир. Щяр бир беля лайищя капитал йалныз мящсулдар елементляр
тяряфиндян истифадя олунса да, жямиййятин мящсулдар фондунун бир гядяр азалмасы иля мцшайят олунур, чцнки бу мящсулдар елементляр дцзэцн истифадя олунмадыьындан истифадя етдикляри дяйяри тякрар истещсал
етмирляр.
Щягигятдя чох надир щалларда олур ки, айры-айры шяхслярин бядхяржлийи вя йа сящвляри бюйцк миллятлярин мцгяддяратына тясир етсин.
Биринин бядхяржлик вя йа аьылсызлыьы диэярлярин гянаятлилийи вя аьыллылыьы иля
таразлашдырылыр.
Бядхяржлийя эялдикдя ися чох эцжлц олуб гаршысынын алынмасы чятин
олан щязз алмалара жанатма хяржлярин олмасына вадар едир вя адятян
онлар гыса сцрян олуб тясадцфи сябяблярля баьлыдыр. Яксиня, бизи
гянаятciлlийя вязиййятимизин йахшылашдырылмасы арзусу вадар едир вя бу
арзу, адятян, ещтирасдан мящрум олараг сакит вя гябиря гядяр бизи тярк
етмяйян олур. Щяйатымыз бойу, чятин еля бир ан олсун ки, биз инсанлар
юз мювгейимиздян разы олаг вя ону бу вя йа диэяр дяряжядя дяйишмяк
вя йахшылашдыгмаьа жан атмайаг. Яксяр инсанлар юз вязиййятини юз
ямлакынын артырылмасы васитясиля йахшылашдырмаьы ещтимал вя арзу едир.
Бу, ян садя вя ян ади васитядир; юз рифащынын артырылмасынын ян етибарлы
васитяси ися – йа мцтямади,йа щяр ил, йа да щяр щансы бир тясадцфи щалда
ялдя едилянин мцяййян щиссясинин гянаят вя йыьым едилмясидир. Она
эюря дя, бязи щалларда бцтцн инсанлар хярж етмяйя жан атсалар да,
мцяййянляриндя ися бу, демяк олар ки, щямишя цстцнлцк тяшкил ется дя,
онларын бцтцн юмрцнц эютцрдцкдя инсанларын яксяриййятиндя гянаятлилийя жанатма няинки цстцнлцк, щятта даща чохлуг тяшкил едир.
Сящвляря вя аьылсыз щярякятляря эялдикдя мцвяффягиййятли мцяссисяляр мцвяффягиййятсиз вя сящв аддым атанлардан щяр йердя чохдуr.
Бизим мцфлисляшмялярин сайынын чох олмасы шикайятляримизя бахмайараг, бу бядбяхтлийя дцчар олан уьурсуз инсанлар тижарят вя диэяр нюв
ишлярля мяшьул олан инсанларын йалныз чох жцзи щиссясини, йягин ки, мин
адамдан бирини тяшкил едир. Мцфлисляшмя, йягин ки, эцнащсыз инсанын
дцшдцйц ян бюйцк вя ян алчалдыжы бир бядбяхтликдир. Она эюря дя, инсанларын бюйцк щиссяси ондан гачмаг мягсядиля кифайят гядяр ещтийатлылыг эюстярир. Ялбяття, бу щамыда мцмкцн олмур, амма щамы да
дар аьажындан йайына билмир.
Бюйцк миллятляр щеч вахт фярди инсанларын бядхяржлийи вя аьылсызлыьы
цзцндян касыбламыр, амма онлар чох вахт дювлят щакимиййятинин бядхяржлийи вя аьылсызлына эюря касыблашыр. Бцтцн вя йа тягриби бцтцн дювлят
эялирляри яксяр юлкялярдя гейри-мящсулдар елементлярин сахланмасына
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хяржлянир. Сонунжулара чохсайлы вя парлаг сарайы, эениш кился
тяшкилатыны, сцлщ вахты щеч ня истещсал етмяйян, щятта мцщарибя заманы
щярби щярякятляр вахтында юзцнцн сахланмасы цчцн хяржляри юдяйя
биляжяк щеч бир шейи ялдя етмяйян донанма вя ордуну аид етмяк олар.
Бу елементляр щеч ня истещсал етмядийиндян башга инсанларын ямяйинин
мящсулу щесабына сахланылыр. Онларын сайы зярури оландан артыг
олдугда ися онлар ил ярзиндя бу мящсулун бюйцк щиссясини истещлак едя
биляр вя онда мящсулдар ишчилярин сахланмасы цчцн кифайят гядяр
мящсул галмайажаг ки, эялян ил ону тякрар истещсал етсин. Бунунла
ялагядар эялян илин мящсулу мцгайисядя ондан габагкы илин
мящсулундан аз олажаг; вя яэяр бу жцр гейри-нормал гайда узун
мцддят давам едярся, онда цчцнжц илин мящсулу икинжийя нисбятян
даща аз олар. Милли эялирин йалныз гянаят олунан щиссясиня сахланмасы
мяслящят олунан бу гейри-мящсулдар елементляр онун еля бюйцк
щиссясини истещлак едя вя бир чох инсанлары юз капиталларыны, мящсулдар
ямяйин сахланмасы цчцн нязярдя тутулан фондлары хяржлямяйя мяжбур
едя биляр ки, щятта айры-айры шяхслярин бцтцн гянаятcilлийи вя бцтцн аьыллы
щярякятляри беля бу щядсиз вя мяжбури мящсулларын бядхяржлийини,
истещсалын азалмасыны таразламаг игтидарында олмаз.
Лакин тяжрцбя эюстярдийи кими бир чох щалларда гянаятcilлик вя
аьллылыг тякжя шяхси бядхяржлийи вя айры-айры инсанларын аьылсызлыгларны
дейил, щятта щакимиййятляр тяряфиндян ижтимаи вясаитлярин бядхяржлийини
дя таразламаьа кифайятдир. Бцтцн инсанларда юз вязиййятини йахшылашдырмаьа тяряф даим вя итмяйян жанатма, щям ижтимаи вя милли, щям дя
шяхси сярвят олан бу башланьыж чох вахт администрасийанын бюйцк
сящвляриня вя щакимиййятин щядсиз хяржляриня рамян цмуми вязиййятин
йахшылашдырылмасына тяряф тябии инкишафы тямин етмяк цчцн кифайят гядяр
йетярлидир. Организмин бизя мялум олмайаг эцжц кими о, тякжя
хястялийин дейил, щям дя щякимин ахмаг йазıларынын яксиня олараг
саьламлыг вя эцжцнц бярпа едир.
Щяр щансы бир миллятин ямяк вя торпаьынын иллик мящсулунун
дяйяри йалныз онун мящсулдар ишчиляринин вя йа яввял мяшьул олан
мящсулдар гцввяляринин сайынын артырылмасы васитясиля мцмкцндцр.
Онун мящсулдар ишчиляринин сайыны чохалтмаг, мялумдур ки, онун
сахланмасы цчцн нязярдя тутулан капитал вя йа фондларын артырылмасы
нятижясиндя мцмкцндцр. Ейни сайда ишчилярин мящсулдар гцввясинин
артырылмасы ямяйи йцнэцлляшдирян вя азалдан машын вя алятлярин
тякмилляшдирилмяси, йаxud ямяйин даща мягсядйюнлц бюлцшдцрцлмяси
вя йерляшдирилмяси нятижясиндя мцмкцндцр. Щям бу, щям дя диэяр
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щалда ялавя капитал лазымдыр. Йалныз ялавя капиталын кюмяйи иля
сащибкар юз ишчилярини даща йахшы машынларла тяжщиз едя биляр вя йа онлар
арасында даща мягсядйюнлц иш бюлэцсц апара биляр. Йериня йетирилмяли
олан иш бир нечя ямялиййатдан ибарят оларса, онда щяр бир ишчинин бир
ямялиййатдан диэяриня кечид етдийи щалдан фяргли олараг щяр ишчинин бу
ямялиййатлардан йалныз бирини йериня йетирмяси цчцн даща чох капитал
тяляб олунур. Биз щяр щансы бир халгын вязиййятини ики мцхтялиф дюврдя
мцгайися етдикдя, онун торпаг вя ямяйинин иллик мящсулунун икинжи
дюврдя яввялкиnя нисбятян ящямиййятли артдыьыны эюрцрцкся, йяни
торпаг даща йахшы емал едилир, онун мануфактуралары чох сайлыдыр вя
даща мцвяффягиййятлидир, тижаряти ися даща эенишдир, онда биз ямин ола
билярик ки, онун капиталы бу ики дюврцн арасында артмышдыр вя
бязиляринин аьыллы давранышы нятижясиндя она даща чох ялавя едилиб няинки
диэярляринин гайдасыз давранышы вя йа щакимиййятин бядхяржлийи нятижясиндя ондан эютцрцлцб. Амма биз инанажайыг ки, бу, сцлщ вя яминаманлыг дюврляриндя бцтцн халгларда, щятта ганятжил вя даща аьыллы
щакимиййяти олмайанлар да мцшащидя олунур. Лакин щяр щансы бир
юлкянин инкишафы щаггында юзцндя дцзэцн тясяввцр йаратмаг цчцн биз
онун вязиййятини ики бир-бириндян аз вя йа чох аралы олан дюврлярдя
мцгайися етмялийик. Прогресс чох вахт еля лянэ вя тядрижян баш верир ки,
гыса дюврлярдя няинки щисс олунмур, щятта юлкянин касыбламасы вя юлкя
цмумян инкишаф едяряк чичяклянся дя бязян бязи район вя йа сянайе
сащяляринин зяифлямяси мцшащидя олундуьундан онун сянайесинин
чюкмяси щагда шцбщя йарадыр.
Инэилтярянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулу, мясялян, йцз ил
бундан габаг ЫЫ Карлын бярпа дюврц илə мцгайися, шцбщясиз, чох
артыб. Щалбуки, щал-щазырки дюврдя мяня еля эялир ки, бир чохлары буна
шцбщя едир, бахмайараг ки, бу дювр ярзиндя надир щалда еля беш ил
оларды ки, о мцддятдя миллятин сярвятинин тезликля азалмасыны, юлкя
ящалисинин сайынын азалмасыны, якинчилийин бахымсызлыьы, сянйаенин
чюкмяси вя тижярятин дондурулмасыны исбат едян вя юзцнцн истеdадына
рамян охужуларын мцяййян авторитетини газанан щяр щансы бир китаб вя
йа kitabça чыхмасын. Бу заман щеч дя онларын щамысы партийа haqqında
kitabçaları йалан вя сатгынлыьын ифрат мящсулу дейилди, онларын бир чоху
чох сямими вя фикирляшя билян, йалныз ямин олдуьуна эюря вя ямин
олдуглары щагда йазан адамлар тяряфиндян йазылмышды.
Ейни заманда, Инэилтярянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулу
Йелизаветанын тахта чыхдыьы замана, йяни йцз ил юнжяйя нисбятян,
шцбщясиз, бярпа дюврцндя даща чох иди. Ещтимал етмяйя бцтцн
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ясасларымыз олдуьу цчцн сон дюврдя дя юлкя Йорк вя Ланкастер
евляринин арасында мцбаризянин сон анына, йяни йцз ил юнжяйя нисбятян
даща варлы иди. Щятта о дюврдя дя юлкя норман гясбкарлыьына нисбятян,
норман гясбкарлыьы дюврцндя ися саксон йеддилик щакимиййятинин
чашгынлыг дюврцня нисбятян даща йахшы вязиййятдя иди. Щятта бу еркян
вахтларда да о, шцбщясиз, сакинляри, демяк олар ки, ейни иля щал-щазырда
Шимали Америка вящшиляринин олдуьу вязиййятдя олан вя Йули Сезарын
юлкяйя мцдахиляси дюврцндякиндян даща варлы юлкя иди.
Лакин бцтцн бу дюврлярдя няинки фярди шяхслярин вя дювлятин
бюйцк бядхяжлийи, няинки чохсайлы мцфлиседижи вя лазымсыз мцщарибяляр
баш верирди, няинки иллик мящсулун бюйцк бир щиссяси мящсулдар
ишчилярдян гейри-мящсулдар елементлярин сахланмасына йайындырылырды,
щятта ещтимал олунур ки, бязян вятяндаш мцщарибяси чахнашмаларында
капиталын еля тамамиля хяржлянмяси вя мящв едилмяси баш верирди ки, бу
да тякжя сярвятин тябии йыьымыны лянэитмир - щансы ки, шцбщясиз, олурду,
щям дя юлкяни бц дюврцн яввялиня нисбятян сонунда даща касыб
едирди. Щятта бу ян хошбяхт дюврлярdə, бярпа дюврцндян сонракы
дюврдя, олкяни няинки касыблашмайа, щятта там мцфлисляшмяйя, мящвя
апара билян вя яввялжядян йалныз ещтимал етмяк, эюзлямяк мцмкцн
олан ня гядяр бядбяхтлик вя интизамсызлыг олуб? Лондонда йаньын вя
гара йара хястялийи, Щолландийа иля ики мцщарибя, ингилабын интизамсызлыьы, Ирландийа иля мцщарибя, Франса иля дюрд 1688,1701,1742 вя
1756–жы иллярдя мцфлиседижи мцhарибялярля бирэя ики 1715 вя 1745-жи иллярдяки цсйанлар. Франса иля бу дюрд мцщарибя заманы миллят юзцнц
145 млн. боржла йцклямишди вя яэяр онлар тяряфиндян иряли эялян диэяр
ики фювгяладя хяржляри дя сайсаг, онда цмуми мябляьи 200 млн.-dan аз
олмайажаьыны гябул етмяк лазымдыр. Юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик
мящсулунун беля бюйцк бир щиссяси ингилабдан сонра мцхтялиф щадисялярдя фювгяладя чох сайда гейри-мящсулдар елементлярин сахланмасына
хяржлянмишдир. Амма бу мцщарибяляр беля бюйцк капитала хцсуси
тяйинат вермяся иди, онун бюйцк бир щиссяси, тябии олараг, мящсулдар
ишчилярин сахланмасына йюнялдилярди ки, онларын ямяйи дя онларын
истещлакынын дяйярини мцяййян мянфяятля эери юдямиш оларды. Бунун
ясасында юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулунун дяйяри щяр ил
ящямиййятли дяряжядя артарды, бу артым да эялян даща бюйцк артыма
эятирярди. Даща чох евляр тикиляр, чох торпаглар йахшылашдыры, яввялляр
йахшылашдырылмышлар ися даща йахшы емал олунар, даща чох мануфактура
тясис едиляр, кющня мануфактуралар эенишляндирилярди вя беляликля, щал-
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щазырки дювря юлкянин реал эялири вя сярвятинин юлчцляринин ня гядяр
артажаьыны, щятта тясяввцр етмяк беля чятин оларды.
Щалбуки, щакимиййятин бядхяржлийи, шцбщясиз, Инэилтярянин мядяниййят вя сярвятинин тябии артымыны лянэится дя тамамиля ону дайандыра
билмязди. Щал-щазырда онун торпаг вя ямяйинин иллик мящсулу бярпа вя
йа ингилаб дюврцня нисбятян, шцбщясиз, даща чохдур. Она эюря дя, щяр
ил бу торпаьын емалына вя бу ямяйин сахланмасына хяржлянян капитал
даща чох олмалыдыр. Щакимиййятин бцтцн зорла пул алмаларынын яксиня
олараг, бу капитал айры-айры шяхслярин юз шяхси вязиййятини йахшылашдырмаьын цмуми, фасилясиз вя инадлы жящдляриня, аьлына вя шяхси
гянаятcilлийиня эюря тядрижян вя аста-аста йыьылырды. Ганунла горунан
вя юз гцввялярини даща сярфяли шякилдя тядбиг етмяк азадлыьы иля имкан
верилян мящз бу жящдляр яввялки вахтларда,ещтимал олунур ки, бундан
сонра да Инэилтярядя сярвят вя мядяниййятин инкишафыны тямин едирди.
Лакин Инэилтяря щеч вахт чох гянаятжил щакимиййяти иля ловьалана
билмядийиндян, гянаятлилик щеч вахт онун сакинлярини фяргляндирян
хцсусиййят олмайыб. Она эюря дя, шащлар вя назирляр тяряфиндян фярди
шяхслярин гянаятжиллийини мцшащидя едяряк онларын хяржлярини тямтяраьына гаршы ганунларла вя йа харижи жащжялал мящсулларын юлкяйя эятирилмясиня гадаьаларла мящдудлашдырмаг ян йцксяк юзцняинам вя
сыртыглыqдыр. Онлар юзляри щямишя вя щеч бир мящдудиййят олмадан
бцтцн жямиййятдя ян бюйцк бядхяржлярдир. Гой онлар юз хяржляриня
нязарят етсинляр вя фярди шяхсляря юз хяржляри щагда дцшцнмяк имканы
версинляр. Яэяр онларын шяхси бядхяржлийи дювляти мцфлисляшдирмирся,
онларын тящкимлиляриндя гянатcilлийинин олмамасы щяр щалда буна
эятириб чыхартмаз.
Гянаятcilлик жямиййятин капиталыны артырдыьы кими бядхяржликдя
азалтдыьындан хяржляри эялирляри иля дягигликля цст-цстя дцшянлярин щярякятляри дя онларын жямиййятин капиталыны ня артырмыр, ня дя азалтмыр.
Амма вясаитлярин хяржлянмясинин бязи нювляри, эюрцндцйц кими,
диэярляриндян фяргли олараг жямиййятин сярвятинин артымына yüksək
дяряжядя кюмяклик едир.
Айрылыгда эютцрцлмцш бир шяхсин эялири йубанмадан истещлак
олунан мящсуллара, сабащ чякилян хяржи ня йцнэцлляшдиря, ня дя
йахшылашдыра билмяйян бу эцнкц хяржляря, йа да даща давамлы мящсуллара вя ола билсин она эюря йыьым едилян, сащибинин арзусу иля сабащкыны
йцнэцлляшдиря, йахшылашдыра вя сабащ онлара файдалы тясирини артыра билян
бу эцнкц хяржляря мясряф едиля биляр. Имканлы адам, мясялян, юз
эялирини бол вя мющтяшям стола, чохлу сайда ев гулулгчуларынын, итлярин
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вя атларын сахланмасына хяржляйя биляр вя йахуд яксиня, мящдуд
йемякля вя аз гуллугчуларла йарарлана биляр, юзцнцн эялиринин бюйцк
бир щиссясини евинин вя маликанясинин бязядилмясиня, файдалы вя эюзял
тикилиляря, файдалы вя эюзял ев аваданлыгларына, китабларын, щейкяллярин,
шякил вя йа даща йцнэцл тярзли яшйаларын топланмасына: гиймятли
дашларын, мцхтялиф нюв бязяк яшйаларынын вя йа да даща бош бир шейя,
бир нечя ил бундан габаг юлмцш бюйцк щюкмдарын назир вя фаворити
кими1 эюзял палтарлардан ибарят гардеробун тяшкил едилмясиня хяржляйя
биляр. Фярз етсяк ки, ейни вары олан ики инсандан бири юз эялирини биринжи
цсулла, диэяри ися икинжиси иля хяржляйир, онда юз хяржлярини, ясас етибариля,
узун мцддят хидмят едян яшйалара хяржляйянин сярвяти фасилясиз
артажаг: онун эцндялик хяржи бу вя йа диэяр дяряжядя сонракы эцнцн
хяржляринин файдалы тясирини йахшылашдыражаг вя эцжляндиряжяк. Диэяринин
сярвяти ися яксиня, бу дюврцн сонуна яввяли иля мцгайисядя артмайажаг. Биринжи дюврцн сонуна даща варлы олажаг: бу вя йа диэяр нюв
мящсулларын мцяййян ещтийаты онун щимайясиндя олажаг, щансылар ки,
ялдя edə bilməsədə, щяр щалда мцяййян дяйяря малик олажаг. Икинжинин
хяржиндян щеч бир жцзи издя галмайажаг, он вя йа ийирми ил давам едян
бядхяржлийин нятижяляри о гядяр там ляьв олунажаг ки, еля бил онлар щеч
вахт щеч олмайыб да.
Бир нюв хяржлярин айры-айры шяхслярин сярвятинин артмасына
диэярляриня нисбятян даща чох ялвердийи кими бу щал, милли сярвятдя дя
мцшащидя олунур. Варлы адамларын евляри, шяраити вя яшйалары, эейимляри
мцяййян мцддят кечдикдян сонра халгын орта вя ашаьы тябягяси
тяряфиндян истифадя олунур. Бу сонунжулар щямин яшйалары онлардан
йухары синфи бездирдикдя ялдя етмяк игтидарында олурлар; беляликля, юз
вясаитляринин хяржлянмясинин бу цсулу варлы инсанларда цмуми йайылмыш
щал олдугда бцтцн халгын цмуми щяйат тярзи йахшылашыр. Узун мцддят
варлылыьы иля фярглянян юлкялярдя чох вахт халгын ашаьы тябягясинин йахшы
ев вя шяраитинин олмасыны эюрмяк олар, щалбуки, онларын истифадяси цчцн
щазырлана вя йа тикиля билмязди. Сеймур сойадынын резиденсийасына
хидмят едян бина инди Базсса эедян йолда мещманханадыр. Инэилтяря
шащы Ы Йаков цчцн Данийа шащзадяси тяряфиндян шаща лайиг щядиййя
кими эятирилян ниэащ йатаг дясти, бир нечя ил бундан габаг Демферлайнда пивяханада йарашыг кими истифадя едилиб. Узун мцддят инкишаф
етмяйян вя йа сарсынтыйа мяруз галан бязи гядим шящярлярдя бязян
1

Эюрцнцр бурада Полша hökmdarı камерэер вя назири олан граф Брцл нязярдя тутулур.
О юз юлцмцндян сонра 365 эюзял костйумдан ибарят гардероб гойуб.
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индики сакинляри цчцн нязярдя тутулараг тикилмиш щеч олмаса бир ев
тапмаг чятиндир. Яэяр сиз бу евляря эирсянис, онда сиз орада чохлу
эюзял, кющнядя олса, щяля дя истифадяйя йарарлы ев вя шяраит яшйалары
тапарсыз ки, бу сакинляр цчцн щазырлана билмязди. Зяриф сарайлар,
мющтяшям виллалар, бюйцк китаб мяжмуяляри, hейкялляр, шякил вя диэяр
надир яшйалар чох вахт йалныз ятраф йерлярин дейил, щям дя онларын
йерляшдийи юлкянин йарашыг вя фяхридир. Версал Франсанын, Стов вя
Уилтон Инэилтярянин йарашыг вя фяхридир. Италийа индийя гядяр мянсуб
олдуьу чохлу сайда щейкялляриня эюря юзцня гаршы ифтихар вя бир нюв
щюрмят щисси ойадыр, щалбуки онлары йарадан сярвят йох олуб вя дащи
эюрцнцр юзцня яввялки мяшьулиййяти тапа билмядийиндян юлмцшдцр.
Бунунла беля узун мцддят сахлaнылан яшйаларын истещсалына олан
хяржляр няинки йыьыма, щям дя гянаятcilлийя сювг едир. Яэяр кимся щяр
щансы бир анда бу мянада щяддян артыг бядхярждирся о, жамаатын
мязяммятини юзцня гаршы жялб етмядян асанлыгла дцзяля биляр. Гуллугчуларын сайынын чох азалмасы, бол вя мющтяшям столун садя вя мящдуд
şəkildə olanla явязлянмяси, истифадя етдийи екипаъдан имтина – бцтцн
бунлар гоншуларындан эизлядиля билмяйян вя юзцнцн кечмишдя лайигсиз
давранышынын олмасыны гябул етдийини тясяввцр етдирян дяйишикликлярдир.
Она эюря беля хяржлярин йолунда чох узаглара gedənlərin чох аз бир
щиссяси нятижядя мцфлисляшмя вя йа ифласолма онлары мяжбур етмядян
юзцндя кишилик тапараг дцзяля билирляр. Амма щяр щансы бир инсан
тикинтийя, шяраитя, китаб вя йа шякилляря чох вясаит сярф едирдися, онун
давранышыныn дяйишмяси онун щаггында аьыллы кими данышмаьа мяжбур
етмир. Чцнки бцтцн бу яшйалар яввялки хяржляря ясасян сонракы хяржляри
артыг едир вя беля инсан беля хяржляри дайандырырса, онда щамыйа еля
эяляжяк ки, о буну вясаитляри тцкяниб дейя дейил, юз ещтирасыны тямин
едиб дейя етмир.
Бундан башга узун мцддят сахланылан мящсуллара истифадя
олунан хяржляр бядхярж гонагпярвярлик мягсядиля истифадя олунанлара
нисбятян, адятян даща чох сайда инсанларын йашамасы цчцн мянбя
олур. Бюйцк qonaqlıqlarda гонаглыг цчцн истифадя олунан ики йцз вя йа
цч йцз фунтлуг ярзагдан йарысы зибил чухуруна тулланылыр вя онун чох
щиссяси щавайы итир, йа да хараб олур. Амма бу гонаглыг цчцн тяляб
олунан хярж бянна, харрат, дцлэяр, чилинэяр вя с. иш вермяк цчцн щяйата
кечирилибся, онда ейни дяйярли йейилян мящсулун кямиййяти онлары кичик
щяжмдя алараг истифадя едилмямиш гоймайан вя бир унсийасыны беля
атмайан даща чох сайда адамлар арасында бюлцшдцрцля билярди. Бир
щалда беля мясряф мящсулдар елементлярин, диэяриндя - гейри мящсулдар
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сахланмасына имкан верир; демяли, бир щалда юлкянин торпаг вя
ямяйинин иллик мящсулунун дяйярини артырыр, диэяриндя артырмыр.
Бцтцн щалларда бу дейилянляри хяржин бир нювцнцн диэяриня нисбятян, инсанын ялиачыг вя эениш характеринин олмасыны тясдиглямяси кими
баша дцшмяк лазым дейил.Варлы инсан юз эялирини ясасян гонагпярвярлийя хяржляйирся, о онун бюйцк щиссясини юз достлары вя танышлары
иля бюлцр, лакин о ону садаланмыш узун мцддят сахланылан мящсуллара
хяржляйирся, о чох вахт бцтцн эялирини йалныз юзцня хяржляйир вя щеч
кимя уйьун эялян еквивалентсиз щеч ня вермир. Она эюря дя, сонунжу
хярж нювц, хцсусиля о, лазымсыз йерляря вя лазымсыз яшйалара, йяни мцхтялиф палтар вя шяраит бязякляриня, бащалы дашлара, гашлара вя с. хяржлянирся, бу тякжя йцнэцл фикирлилийи дейил, щям дя щейвани вя егоистик
мейiллярин олмасыны эюстярир. Бцтцн демяк истядиклярим ona gətirib
çıxarır ки, бир хярж нювц диэяриня нисбятян даим гиймятли яшйаларын
мцяййян гядяр торланмасына эятирдийиндян фярди гянаятжиллийя вя демяли, гейри-мящсулдар елементляря нисбятян даща чох мящсулдарларын
йашамасы цчцн вясаит вердийиндян жямиййятин капиталынын артмасына вя
ижтимаи сярвятин артымына тякан верир.
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ЫВ Ф Я С И Л
ФАИЗЛЯ ССУДА ЕДИЛЯН КАПИТАЛ ЩАГГЫНДА
Боржверян фаизля вердийи юз ещтийатларына капитал кими бахыр.
О эюзляйир ки, тяйин олунмуш вахтда о онун юзцня гайтарылажаг вя
борж алан бцтцн бу мцддят ярзиндя она мцяййян иллик рента юдяйяжяк.
Борж алан эютцрцлмцш вясаити капитал кими вя йа билаваситя истещлака
йюнялдилян ещтийат кими истифадя едя биляр. Яэяр о онлары капитал кими
истифадя едирся, о онларын дяйярини мцяййян мянфяятля тякрар истещсал
едян мящсулдар ишчилярин сахланмасына сярф едир. Бу щалда о диэяр эялир
мянбяляриня тохунмадан вя юзэянинкиляшдирмядян щям капиталы эери
гайтара, щям дя фаизи юдяйя биляр. Яэяр о онлары билаваситя истещлак
цчцн истифадя едирся, онда о бядхярж ролуну ойнайыр вя ишляйянлярин
сахланмасы цчцн нязярдя тутуланы вейллярин сахланмасына сярф едир. Бу
щалда о диэяр эялир мянбяляриня, мясялян, дашынмаз ямлака вя йа
торпаг рентасына тохунмадан вя йа юзэянинкиляшдирмядян ня капиталы
гайтармаг, ня дя фаизи юдямяк игтидарында олмур.
Фаизля ссуда едилян ещтийатлар, шцбщясиз ки, эюстярилян щяр ики
цсулла, амма икинжийя нисбятян даща чох биринжи цсул иля истифадя едилир.
Хяржлямяк цчцн борж алан инсан тезликля мцфлисляшир, она ссуда верянин
ися адятян, юзцнцн аьылсызлыьына эюря пешманлыг чякмяк цчцн бцтцн
ясаслары олур. Она эюря бцтцн щалларда бу жцр мягсяд цчцн борж вя йа
ссуда алыб-вермя халис бядхяржлик нязярдя тутулмайыбса щяр ики тяряфин
мараьында дейил; бязян инсанлар буну етсяляр дя бцтцн инсанлар юз
марагларыны горумаьа чалышдыгларындан биз ямин ола билярик ки, бу щал
бязян ещтимал етдийимиз гядяр тез-тез баш вермир. Ади аьыллыьы иля
фярглянян истянилян адамдан соруша билярсиниз ки, о юз капиталынын
бюйцк щиссясини кимя – онун фикринжя бу капиталы мянфяятли истифадяйя
йюнялдяня, йа да щеч бир иш олмадан ону хяржляйяня ссуда веряр вя о
бу суалын жавабында эцляр. Щятта борж эютцрян инсанлар арасында бу
нюв инсанлар ися щеч дя гянаятжилликляри иля сечилмирляр – ямяксевяр вя
гянаятжиллярин сайы бядхярж вя вейлляринлярин сайыны хейли цстяляйир.
Адятян пул борж вериляряк онун щяр щансы бир мянфяятли истифадяйя
йюнялдиляжяйини эюзлямядикляри йеэаня инсан категорийасы – юз
маликаняляринин эировуна борж эютцрян торпаг сащибляридир. Амма
щятта онлар да, чятин ки, ня вахтса сырф хяржлямяк цчцн борж эютцрсцнляр. Демяк олар ки, онларын борж эютцрдцкляри бу мябляь, адятян
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онлар тяряфиндян борж мцгавиляси баьланана гядяр хяржлянмиш олур.
Онлар цмуми гайдайа эюря тижарятчиляр вя баккаллар тяряфиндян кредитя верилян о гядяр чох сайда мцхтялиф маллар истещлак едибляр ки, инди
бу боржлары юдямяк цчцн юзлярини фаизля борж алмаьы мяжбур эюрцрляр.
Борж алынмыш капитал торпаг сащибляринин юз маликаняляриндян алдыглары
рента щесабына юдяйя билмядикляри бу баккал вя тижарятчилярин капиталыны эери гайтарир. О мащиййятжя хяржлянмяк цчцн дейил, артыг яввялляр
алынараг хяржлянмиш капиталы эери гайтармаг цчцн борж алыныр.
Демяк олар ки, фаизля эютцрцлян боржлар каьыз вя йа гызыл, эцмцш
пулларла алыныр. Амма щягигятдя борж аланын ещтийажы олдуьу вя борж
верян шяхсин ону тяжщиз етдийи пул дейил, пулун дяйяридир вя йа она
алына билян ямтяялярдир. Яэяр бу онлара билаваситя истещлак цчцн фонд
шяклиндя лазымдырса, о бу фонду йалныз бу ямтяялярдян тяшкил едя биляр.
Яэяр онлар она истещсал истифадяси цчцн капитал кими лазымдырса, онда о
бу ямтяялярин щесабына ишчиляри ямяк алятляри, материал, ишин йериня
йетирилмяси цчцн йашам васитяляри иля тяжщиз едя биляр. Борж верян борж
васитясиля борж алана санки юлкясинин торпаг вя ямяйинин иллик
мящсулунун юз ихтийары иля истифадя едя биляжяйи мялум щиссясиня олан
юз щцгугуну верир.
Она эюря щяр щансы бир юлкядя фаизля вериля билян капиталын юлчцсц,
йа адятян ифадя кими ишлядилян пул мябляьи верилян юлкядя мцхтялиф
боржларын щяйата кечирилмяси цчцн васитя кими чыхыш едян каьыз, yaxud
метал пулун дяйяри иля дейил, иллик мящсулун мящсулдар ишчилярин ямяйиндян вя йа торпагдан алынан вя йалныз капиталын дейил, щям дя
юзцнцн тядбиг етмясиндя щеч бир язиййят чякмяйян капитал сащибинин
капиталынын эери гайтарылмасы цчцн нязярдя тутулан щиссясинин дяйяри иля
мцяййян едилир. Бу нюв капиталлар, адятян пул васитясиля ссуда едилиб вя
эери юдянилдийиндян онлар пул капиталы адланыр вя ону тяшкил едир. Бу
капитал тякжя торпаг дейил, щям дя тижарят вя сянайе капиталындан онун
сащибляринин юз капиталыны тядбиг етдийиня эюря фярглянир. Бунунла беля
щятта пул капиталында пуллар капиталы сащибляринин ишя тядбиг етмяк
истямядийиндян бир ялдян диэяриня ассигнасийа етмясини якс етдирир. Бу
капиталлар бир ялдян диэяр яля ютцрцлмя васитяси кими чыхыш едян пул
мябляьини истянилян мябляь гядяр цстяляйя биляр, чцнки ейни пул
нишанлары ардыжыл олараг щям чох сайда боржларын , щям дя чохлу
сатыналмаларын щяйата кечирилмяси цчцн хидмят едир. Мясялян, А W–йа
бир мин фунт ссуда едир, щансына ки, W щямин саат Б-дян бир мин фунт
дяйяриндя мал алыр. Бu ися инди она пул лазым олмадыьындан Х-а
щямин пуллары ссуда верир, Х, юз нювбясиндя, щямин ан Ж-дан бир мин
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фунт дяйяриндя диэяр ямтяяляри алыр. Ж ейни иля щямин сябябя эюря онлары
Й ссуда едир, щансы ки, юз нювбясиндя, онлара Д-дян ямтяя алыр. Бу
йолла истяр каьыз, истярся дя метал олан ейни пул нишанлары бир нечя эцн
мцддятиндя цч мцхтялиф борж вя цч мцхтялиф сатыналманын щяйата
кечирилмяси васитя ола биляр вя щяр айрылыгда эютцрцлян щалда сазишин
дяйяри бу пул нишанларынын бцтцн дяйяриня бярабярдир. Цч – А,Б вя Ж
пул капиталистляри цч – W, Х вя Й борж эютцряня юзцнцн бу сатыналмалары щяйата кечирмя имканларыны верирляр. Мящз борж алманын
ящямиййяти вя хейри бу имкандадыр. Цч пул капиталисти тяряфиндян борж
верилян капитал она алына билян ямтяялярин дяйяриня бярабяр олур вя
сатыналмаларын щяйата кечирилдийи пул мябляьиндян цч дяфя чохдур.
Щям дя бцтцн бу ссудалар тямин едилмиш олур, чцнки боржлулар
тяряфиндян алынмыш ямтяяляр еля истифадя олунур ки, тяйин едилмиш вахтда
мцяййян мянфяятдя цстцня эялмякля дямир вя йа каьыз пулла эери
гайтарылажаг. Беляликля, дяйярини цч вя йа аналоъи олараг отуз дяфя
цстяляйя билян мябляьдя бир нечя боржун верилмяси васитяси кими чыхыш
едян ейни пул нишанлары, ейни иля ардыжыл олараг бир нечя дяфя боржун эери
гайтарылмасы васитяси кими чыхыш едя биляр.
Бунунла да, фаизля ссуда верилян капитала борж верянин борж
эютцряня иллик мящсулун мцяййян ящямиййятли щиссясини ассегнасийа
етмяси кими бахмаг олар, бу шяртля ки, борж эютцрян, юз нювбясиндя,
борждан истифадя етдийи бцтцн мцддят ярзиндя борж веряня щяр ил фаиз
адланан аз бир щиссяни версин вя данышылмыш мцддятин сонуна боржун
илкин шякилдя алынмыш вя ассегнасийа олунан юлчцйя бярабяр олан
щиссясини эери гайтармыш олсун ки, бу да боржун юдянилмяси адланыр.
Щалбуки, пуллар – истяр гяпик , истярся дя каьыз – адятян иллик мящсулун
щям аз, щям дя чох щиссяинин (фаизин вя капиталын) ютцрцлмяси васитяси
кими чыхыш ется дя, юз-юзлцйцндя онларын васитясиля вериляндян фяргли бир
шейи якс етдирир.
Щяр щансы бир юлкядя иллик мящсулун торпагдан вя йа мящсулдар
ишчилярин ямяйиндян алынан кими капиталын эери гайтарылмасы цчцн
нязярдя тутулан щиссяинин артмасы иля, тябии олараг, пул капиталы адланан
бир шей дя артыр. Сащибляринин юзляриня шяхсян ишя гоймаг язиййяти
вермядикляри, амма эялир алмаг истядиклярин хцсуси капиталларын
артмасы, тябии ки,капиталларын цмуми артмасы иля мцшайят олунур.
Башга сюзля, юлкянин капиталынын артмасы иля тядрижян фаизля борж верилян
капиталын юлчцляри дя артыр.
Борж верилян капиталын артмасы иля бу капиталлардан истифадяйя
эюря юдянилмяли олан гиймят вя йа фаиз дя гачылмаз олараг азалыр. Бу
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азалма тякжя онларын сайынын армасына уйьун олараг ямтяялярин базар
гиймятини, адятян азалдан цмуми сябябяляря эюря дейил, щям дя
ашаьыда эюстярилян хцсуси щалда юз тясирини якс етдирян сябябляр ужбатындан баш верир. Юлкядя капиталларын артмасына эюря гачылмаз олараг
онларын ишя тядбиг едилмясиндян алына билян мянфяят азалыр. Тядрижян
юлкя щцдудларында йени капитал цчцн тядбиг цсулу тапмаг даща чятин
олур. Бунун нятижясиндя мцхтялиф капиталлар арасында рягабят йараныр
вя биринин сащиби диэяри тяряфиндян мяшьул олан сащяйя йийялянмяйя
чалышыр. Лакин бир чох щалларда о бу башга капиталы верилян сащядян
сыхышдырыб чыхармаьа йалныз о щалда цмид едя биляр ки, даща эцзяштли
шяртляр тяклиф етмиш олсун. О, йалныз юз ямтяялярини бир гядяр ужуз
сатмагла йанашы, щям дя онлары сатмаг имканынın олмасы цчцн бязян
даща баща гиймятля юз сатыналмаларыны щяйата кечирмяйя мяжбурдур.
Мящсулдар ямяйя тяляб онун сахланмасы цчцн нязярдя тутулан кАпиталларын артмасына эюря щяр эцн чохалыр. Ишчиляр асанлыгла юзляриня иш
тапыр, амма капитал сащибляри ишчяляри тапмагда чятинлик чякирляр. Онларын арасындакы рягабят ямяйин юдянилмясини йцксялдир вя капиталын
мянфяятини азалдыр. Капиталын тядбигиндян ялдя олунажаг мянфяят щяр
ики тяряфдян азалырса, онда ондан истифадяйя эюря юдяниля билян гиймят,
башга сюзля, фаиз нормасы да гачылмаз олараг азалмалыдыр.
Бир чох йазарлар кими Локк1, Лоу вя Монтескйедя2 Испан ВестЩиндистанынын (Гярби Щиндистанын) кяшфи нятижясиндя гызыл вя эцмцшцн
сайынын артмасыны Авропанын бир чох щиссясиндя фаиз нормасынын
азалмасынын ясас сябяби олдуьуну ещтимал едирдиляр. Онлар тясдигляйирляр ки, бу металларын юзляри дяйяринин мцяййян щиссяни итирибляр вя
галан бу вя йа диэяр щиссясинин истифадяси даща ашаьы дяйяри тямсил едир,
она эюря дя онун цчцн юдянилмяли олан гиймят дя ашаьы олмалыдыр. Бу
фикир илк бахышдан Йум 3 тяряфиндян о гядяр щяртяряфли, ясаслы олараг
ачыгланмышдыр ки, бу щагда ня ися демяйя зярурят йохдур. Щяр щалда
ашаьыдакы садя вя гыса фикирляр бу мцяллифляри, эцрцнцр, йанлышлыьа
апаран сящвлярин даща ясаслы изащ едилмясиня кюмяк едяр.
Испан Гярби-Щиндистаныны кяшфиня гядяр Авропанын чох щиссясиндя ади норма, эюрцнцр, 10 % иди. О вахтдан о мцхтялиф юлкялярдя
6,5,4 вя 3 %-ə гядяр азалмышды. Фярз едяк ки, бцтцн юлкялярдя эцмцшцн дяйяри онларда олан фаиз нормасынын азалдыьы пропорсийада азалыб,
1

Locke. Consideration on the Lowering the Rate of Interest and Raising the Value of
Money. p.6.
2
Montesqueieu. Esprit des lois.liv.XXII.chap.IV.
3
Бах. Йума «Опыты», фаиз щаггында тяжрцбя.
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мясялян, щардакы фаиз ондан бешя дцшцб, орада ейни сайда эцмцшя
инди ики дяфя артыг сайда ямтяя алмаг олар. Беля ещтимал, мяня еля эялир
ки, чятин ки, щягигятя уйьун олсун, амма о биз бахмаг истядийимиз
нюгтейи-нязяря даща уйьундур; лакин щятта беля ещтимал заманы
эцмцшцн дяйяринин азалмасы фаиз нормасынын аз да олса азалмасына
эятирмяси тамамиля мцмкцн дейил. Яэяр бу юлкялярдя инди 100 ф. ня
вахтса 50 ф. дяйяриндян артыг дейился, демяли, индики 10 ф. да о вахтки 5 ф.
дяйяриндя олажаг. Капиталын дяйярини азалдан сябяблярин нежя олмасындан асылы олмайараг щямин сябябляр щямин пропорсийада фаизин
дяйярини азалтмалы иди. Яэяр фаиз нормасы дяйишмяйибся, онда капиталын
дяйяри иля фаизин дяйяри арасында нисбят дя дяйишмяз галмалы иди; яксиня,
фаиз нормасы дяйишярся, онда бу ики дяйярлярин арасындакы нисбят дя
мцтляг дяйишир. Яэяр индики 100 ф. яввяли 50 ф. чох дяйярдя дейился, онда
индики 5 ф. яввялки 2 ф. 10 шилл. чох дяйяря малик олмайажаг. Демяли,
бизим капиталдан истифадяйя эюря вердийимиз фаиз нормасы ондан бешя
дцшцрся вя ещтимал олунур ки, капитал яввялки дяйяринин йарысы гядяр
дяйярдядирся, фаиз яввялки фаизин дяйяринин дюрддя бир щиссясиня бярабяр
олажаг.
Эцмцш васитясиля дювр едян ямтяялярин кямиййятинин дяйишмямяси заманы эцмцшцн сайынын артмасы бу металын дяйяринин азалмасындан башга бир нятижя веря билмязди. Мцхтялиф нюв яшйаларын
номинал дяйяри артарды, амма онларын щягиги дяйяри яввялки кими
галарды. Онлар инди даща чох сайда эцмцш гяпикляря дяйишдирилярди,
амма онлара алына билян ямяйин кямиййяти вя йахуд онларын сахланма
вя мяшьулиййят веря биляжяйи инсанларын сайы щямишяки гядяр галажагдыр.
Юлкянин капиталы дяйишмяз галажаг, бахмайараг ки, онун бир щиссясинин бир ялдян диэяриня кечмяси цчцн инди даща чох сайда гяпик
лазым олажаг. Беля кечид цчцн васитя чохсюзлц нотариусун каьызы кими
даща аьыр чякили олажаг, амма ялдян яля кечяn яшйа яввялки вахтла
мцгайисядя дяйишмяз галажаг вя йалныз яввялки тясирини эюстяря билляжяк. Мящсулдар ямяйин сахланмасы цчцн нязярдя тутулан фонд
дяйишмяз галдыьындан биринжийя олан тяляб дя дяйишмяз галажаг. Она
эюря дя, онун гиймяти вя йа ямякщаггы номиналда артса да фактики
олараг дяйишмяз галажаг. Бу ямякщаггы чох сайда эцмцш гяпикляр
васитясиля юдянился дя, амма онлара яввялки кими ейни сайда мящсул
алмаг мцмкцн олажаг. Капитала эюря номинал вя щягиги мянфяят
дяйишмяз галажаг. Ямяйя эюря ямякщаггы, адятян ишчийя юдянилян
эцмцшцн кямиййяти иля юлчцлцр. Она эюря бу кямиййят артан заман
адама еля эялир ки, ямякщаггы артыб, щалбуки, бязи щалларда о яввял-
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киндян чох олмайа биляр. Амма капитала мянфяят юдянилдийи эцмцш
пулларын сайы иля дейил, бу пулларын мябляьинин сярф едилмиш бцтцн
капитала нисбяти иля юлчцлцр.Беляликля, дейиляня эюря, верилян юлкядя
щяфтядя 5 шилл. ишчинин ади ямякщаггыны, 10 фаиз ися капитала эюря ади
мянфяяти тяшкил едир. Амма юлкянин бцтцн капиталы дяйишмяз галарса,
онда айры-айры шяхслярин капиталындан ибарят олан мцхтялиф капиталлар
арасында рягабят дя эцжлянмяйяжяк. Онлар щамысы ейни мцвяффягиййят
вя уьурсузлугла ишляйяжяк. Она эюря дя, капитал иля мянфяят арасында
нисбят дя, демяли, ади пул фаизи дя дяйишмяйяжяк, чцнки пулдан истифадяйя эюря верилян ондан истифадя заманы ялдя олунанла тянзимлянир.
Яксиня, ил ярзиндя дювр едян пулларын сайынын дяйишмямяси
нятижясиндя юлкя дахилиндя дювр едян ямтяялярин кямиййятинин артмасы
пулун дяйяринин чохалмасындан башга диэяр важиб нятижяляр дя йарадыр.
Юлкянин капиталы номиналда дяйишмяз галса да щягигятдя артыр. О
яввялки гядяр пул кямиййятиндя ифадя олунса да, даща чох сайда ямяйи
идаря едя биляр.
Онун сахлайа вя мяшьул едя билдийи мящсулдар ямяйин кямиййяти
артажаг вя демяли, бу ямяйя олан тяляб дя эцжляняжяк. Тябби ки,
ямякщаггы тялябин артмасы иля йцксяляжяк, щалбуки, адама еля эяляжяк
ки, о азалыб. О даща аз сайда пула юдяниля биляр, амма бу аз сайда
пула яввялки чох сайда пула алынана нисябятян даща чох ямтяя алмаг
олар. Капитала эюря мянфяят щям фактики, щям эюркяминя эюря
азалажаг. Юлкянин бцтцн капиталынын артмасы иля йанашы онун тяшкил
олундуьу мцхтялиф капиталлар арасында рягабятдя, тябии ки, эцжляняжяк.
Бу капиталларын сащибляри капиталларынын мяшьул етдикляри ямяйин
мящсулунун даща аз щиссяси иля гане олажаглар. Беляликля, капитала эюря
мянфяятя уйьун олараг дяйишян пул фаизи кифайят гядяр азалажаг,
щалбуки, пулун дяйяри вя йа мцяййян пул мябляьиня алынмасы мцмкцн
олан ямтяялярин сайы кифайят гядяр артыб.
Бязи юлкялярдя ганунла пул фаизинин алынмасы гадаьан едилмишди.
Амма щяр йердя пулдан истифадя мцяййян мянфяят эятирдийиндян, щяр
йердя беля истифадяйя эюря ня ися юдямяк лазымдыр. Тяжрцбядя айдын
олду ки, бу гадаьа сялямчилийин гаршысыны алмаг явязиня ону йалныз
эцжляндирир, чцнки боржлу тякжя пулдан истифадяйя эюря дейил, щям дя
бу истифадяйя эюря мцкафаты алан кредиторун мяруз галдыьы рискя эюря
дя юдяниш етмяли олурду. О, беля ифадя етмяк оларса, юз кредиторуну
сялямчилийя эюря жязаландырма щалындан сыьорталамаьа мяжбур иди.
Фаизин алынмасы ижазə верилян юлкялярдя ганун сялямчилярин зорла
пул алмалырынын гаршысыны алмаг мягсядиля, адятян алынмасына эюря
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жяза тядбиг едилмяйян максимал фаиз нормасыны тяйин едир. Бу норма
ян ашаьы базар гиймятини вя йа даща дцзэцн тяминаты тягдим едя билян
шяхслярин пулдан истифадяйя эюря, адятян юдядикляри гиймяти бир гядяр
цстялямялидир. Яэяр бу гануни норма базар нормасындан ашаьы тяйин
олунурса, онда нятижяляр фаизин алынмасына гойулан там гадаьадакы
кими олажаг. Кредитор юз пулларыны онларын истифадясиндян ялдя етдийи
дяйярдян даща ашаьы дяйярля ссуда етмяк истямяйяжяк вя боржлу беля
истифадяйя эюря ондан там дяйярини эери алан кредитора мяруз галдыьы
рискя эюря юдяниш етмяли олажаг. Яэяр норма ашаьы базар гиймяти
сявиййясиндя тяйин едилирся, юлкясинин ганунларына щюрмят едян дцзэцн
инсанлар даща йахшы тяминат тягдим едя билмяйянляря кредит вермир вя
бу сонунжулары зорла пул алан сялямчиляря мцражият етмяляриня мяжбур
едир. Пулларын щакимиййятя 3 %-ля, фярди шяхсляря ися доьру тяминатла 4
вя 4 ½ % иля ссуда едилян Бюйцк Британийа кими юлкядя щал- щазырда
ганунла 5 % тяйин едилмяси ян уйьун эяляндир.
Амма гейд етмяк лазымдыр ки, фаизин гануну нормасы базарын
ян ашаьы нормасыны бир гядяр цстялямяли олса да, щяр щалда ону щяддян
артыг да цстялямялидир. Яэяр, Бюйцк Британийада фаизин гануни нормасы
беля йцксяк сявиййядя, йяни 8 вя йа 10 % тяйин едилирся, онда борж
верилян пулларын бюйцк бир щиссяси беля йцксяк фаизи юдямяйя щазыр олан
сялямчиляря вя алверчиляря ссуда едилярди. Аьыллы инсанлар юзляри пулларын
истифадяси нятижясиндя ялдя едя биляжякляринин бир щиссясиндян чох
олмайаныnı бу пулларын истифадясиня эюря веря билдикляриндян, онларла
рягабят апармаьа риск етмирляр. Беляликля, юлкя капиталынын кифайят
гядяр олан щиссяси онлары сярфяли вя мянфяятли тядбиг едя билян
инсанларын дейил, даща чох онлары хяржляйян вя мящв едянляря нясиб
олажаг. Яксиня, фаизин гануни нормасы базарын ян ашаьы нормасындан
бир гядяр йцксяк тяйин олундуьу йердя, адятян боржлу кими сялямчи вя
алверчиляри дейил, аьыллы вя ещтийатлы инсанлара цстцнлцк веряжякляр. Борж
верян шяхс биринжилярдян еля тягрибян икинжилярдян алдыьы гядяр ейни фаизи
алыр, амма бунунла беля онун пулу биринжиляря нисбятян сонунжуларын
ялиндя даща чох тящлцкясиздир. Беляликля, юлкянин капиталынын бюйцк бир
щисяси даща чох ону сямяря иля тядбиг едянлярин ялиня дцшяжяк.
Щеч бир ганун, верилян ана гядяр мювжуд олан ади фаиз
нормасыны базарын ян кичик нормасындан ашаьы сала билмяз. Франса
кралынын фаиз нормасыны 5-дян 4-я салмаьа чалышдыьы 1766-жы ил едиктиня
бахмайараг Франсада пуллар яввялки кими 5 % ссуда едилир, ганундан
ися мцхтялиф цсулларла йайынырдылар.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, торпаьын ади базар гиймяти щяр йердя
фаизин ади базар нормасындан асылыдыр. Эялир ялдя етмяк истяйи олан
капитал сащиби, шяхс, юзцнц ону ишя тядбиг етмякля йцклямяйяряк юз
гаршысында сечим гойур: она торпаг алсын вя йа ону фаизля борж версин.
Торпаьа йерляшдирмянин бюйцк тяминаты, щям дя щяр йердя бу нюв
мцлкиййятля баьлы бир гядяр башга цстцнлцкляр яксяк щалларда онуn
пулуну фаизля ссуда етмякдян алажаьы эялирдян торпагдан даща ашаьы
эялирля кифайятлянмяйя сювг едир. Бу цстцнлцкляр эялирдя олан бязи фярги
компенсасийа етмяк цчцн кифайятдир, амма онлар йалныз мцяййян
фярги компенсасийа едiлир вя яэяр торпагдан рента ади пул фаизиндян
кифайят гядяр ашаьы дцшярся, онда щеч кими торпаг алмайажаг вя бу
тезликля онун ади гиймятини бярпа едяжяк. Яксиня, яэяр эюстярилян
цстцнлцкляр вя сямяря артыгламасы иля бу фярги таразлайырса, щамы
торпаг алажаг, бу да, юз нювбясиндя, тезликля онун ади гиймятини
галдыражаг. Фаиз 10% сявиййясиндя галанда торпаг, адятян 10 вя йа
12 иллик эялирлилик щесабы иля сатылырды. Фаизин нормасы 6,5 вя 4 % гядяр
дцшdükдя торпаьын гиймяти галхды вя ону 20,25 вя 30 иллик эялирлилик
шесабы иля сатмаьа башладылар. Франсада базар фаиз нормасы Инэилтярянинкиня нисбятян йцксякдир, торпаьын орта гиймяти ися ашаьыдыр. Инэилтярядя о, адятян 30 иллик Франсада ися 20 иллик эялирлилик щесабы иля сатылыр.
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В ФЯСИЛ
КАПИТАЛЛАРЫН МЦХТЯЛИФ
ЙЕРЛЯШДИРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА
Бцтцн капиталлар йалныз мящсулдар ямяйин сахланмасы цчцн
нязярдя тутулса да, ондан истифадя заманы юлкянин торпаг вя ямяйинин
иллик мящсулуна ялавя едилян дяйяр дяйишдийи кими, ейни иля юлчцляри
бярабяр олан капиталлары щярякятя эятиря билян ямяйин кямиййяти дя
онун истифадясиня тялябдян асылы олараг дяйишир.
Капитал дюрд мцхтялиф цсулла хяржляня биляр: о, яввəла, жямиййятя
щяр ил онун истещлакы вя ещтийажлары цчцн тяляб олунан хам мящсулун
ялдя олунмасыna; икинжиси, о, билаваситя истифадя вя истещлак цчцн щямин
хам мящсулун емал вя щазырланмасына; цчцнжцсц, хам вя щазыр
мящсулларын чох олдуьу йерлярдян онларын чатышмадыьы йерляря апарылмасында истифадя олуна биляр; нящайят, дюрдцнжцсц, бу вя диэяр мящсулларын истещлакчыларын ещтийажына уйьун олараг кичик партийалара
бюлцнмясиндя истифадя олуна биляр. Биринжи цсулла торпаьын йахшылашдырылмасы вя емалы, мядянлярин ишлянмяси вя балыгчылыгла мяшьул оланларын капиталлары хяржлянир; икинжи цсулла бцтцн сащибкарларын капиталлары мануфатрураларда истифадя олунур; цчцнжц цсулла- бцтцн топдансатыш тижарятчилярин вя дюрдцнжц иля пяракяндясатыш тижарятчилярин капиталлары истифадя олунур. Бу йухарыда эюстярилянлярин щяр щансы бириня
аид етмяк мцмкцн олмайан башга бир цсулла капиталын истифадясини
фярз етмяк чятиндир.
Капиталын тядбигинин бу дюрд нювцндян щяр бири щям галан
цчцнцн мювжуд олмасы вя эенишляндирилмяси, щям дя бцтцн жямиййятин
цмуми рифащы цчцн дя зяруридир.
Яэяр кифайят гядяр щяр щансы бир хаммалын чыхарылмасы цчцн
капитал истифадя олунмаса иди, онда щеч бир мануфактура вя тижарят дя
мювжуд олмазды.
Хам мящсулларын истифадя вя истещлак цчцн йарарлы олана гядяр
ящямиййятли дяряжядя емал олунмасы тяляб едилян щиссясиня капитал
истифадя едилмяся иди, онда о, йа она тяляб олмадыьындан тамамиля
чыхарылмазды, йа да истещсал олунса иди дя, щеч бир дяйяря малик
олмайыб жямиййятин сярвятиня щеч ня ялавя етмязди.
Яэяр капиталлар хам мящсулларын вя йа щазыр мямулатларын чох
олдуьу йерлярдян анларын чатышмазлыьы щисс олунан йерляря дашынмасы
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цчцн истифадя олунмаса иди, онда онлар йалныз истещсал олундуьу
йерлярдя истещлак цчцн лазым олан гядяр истещсал олунарды. Тижарятчиnин
капиталы бир йерин артыг мящсулунун диэяр йерин артыг мящсулуна
дяйиндирмяк цчцн истифадя олунур вя бунунла да, щяр ики йерин сянайесиня тякан вермякля онларын истещлак вясаитлярини артырыр. Яэяр капитал
истещлакчыларынын тялябиня уйьун хам мящсулларын вя йа щазыр мямулатларын кичик щиссяляря бюлцнмяси цчцн истифадя олунмаса иди, онда
щамы онлара лазым олан ямтяяляри щяр айрылыгда эютцрцлмцш щалда тяляб
олунандакындан даща чох сайда алмалы оларды. Мясялян, яэяр гяссаб
пешяси олмаса иди, онда щамы йа бцтюв юкцзц вя йа гойуну алмалы
оларды. Бу, цмуми гайдайа эюря варлы вя даща чох касыб инсанлара
ялверишли олмазды. Яэяр касыб сяняткар ярзаğы бирайлыг вя йа altıайлыг
алмалы олса иди, онда о, она эялир эятирян вя емалатханасынын алят вя йа
аваданлыгларынын алынмасы цчцн капитал кими истифадя етдийи юз вясаитинин бюйцк бир щиссясини она щеч бир эялир эятирмяйян вя билаваситя
истещлак цчцн нязярдя тутулан щиссясиня аид етмяли оларды. Беля инсан
цчцн зярури олан маллары тялябиндян асылы олараг эцнбяэцн, щятта
саатбасаат алмаг имканын олмасы даща ялверишлидир. Бу она, демяк
олар ки, бцтцн вясаитлярини капитал кими истифадя етмяк вя бюйцк дяйярли
иши йериня йетирмяк имканы верир вя бунун ясасында ялдя етдийи мянфяят
ися пяракяндя тижарятчиnин мянфяяят ялдя етмяси цчцн ямтяялярин
гиймятляринин цзяриня етдийи ялавяляри артыгламасы иля там юдяйир. Бязи
сийаси йазычыларын пиштахтачы вя тижарятчиляря мцнасибятдя хябярдарлыгларынын ися щеч бир ясасы йохдур. Ейни иля онлары хцсуси верэи иля
йцклямякдя вя йа онларын сайыны азалтмагда щеч бир зярурят йохдур,
чцнки онлар бир-бириня зяряр версяляр дя сайлары о гядяр чох дейил ки,
жамаата зийан вура билсинляр. Мясялян, щяр щансы бир шящярдя сатыла
билян колонийа ямтяялярин сайы бу шящярин вя онун ятрафынын тяляби иля
мящдудлашыр. Она эюря дя, колонийа ямтяялəринин тижарятиня гойула
билян капитал бу сайы алмаг цчцн кифайят едян мябляьи ашмамалыдыр.
Яэяр ямтяя ики тижарятчиnин ялиндядирся, онда онлар арасындакы рягабят
ямтяянин бир ялдя олмасына нисбятян инди щяр икисини ямтяялярини ужуз
сатмаьа вадар едяжяк. Яэяр бцтцн капитал ийирми тижарятчи арасында
бюлцнмцш олса иди, онда онларын рягабяти уйьун олараг даща эцжлц,
гиймятлярин галдырылмасы мягсядиля араларында сювдяляшмя имканы ися
аз оларды. Араларындакы рягабят ола билсин бязилярини мцфлисляшдиря биляр,
амма бунун хябярдарлыг едилмяси тядбирляри мараглы тяряфлярин иши
олмагла тамлыгла онларын ещтийатлылыьынын ихтийарына вериля биляр.
Рягабятин беля эцжлянмяси щеч бир щалда истещлакчы вя йа истещсалчынын
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марагларына тохунмамалыдыр, яксиня, бу бцтцн тижарят сащясинин бир вя
йа ики шяхс тяряфиндян инщисарлашмасы щалына нисбятян индии пяракяндя
сатыжыларыны ужуз сатмаьа вя баща алмаьа вадар етмялидир. Онлардан
бязиляри тясир алтына дцшян алыжыны она лазым олмайаны алмаьа
ширникляндиря билярляр. Амма бу мянфи тясир жямиййятин диггятини жялб
етмяк цчцн чох аз ящямиййятя маликдир вя бир дя ону тижарятчилярин
сайынын мящдудлашдырылмасы иля арадан галдырмаг олмаз. Яэяр ян
шцбщяли мисала мцражият етсяк беля гара жамаатын арасында цмуми
йаылмыш кефлянмяйя мейiллилик йарадан пивяханаларын чохсайлылыьы
дейилдир, яксиня, бу мейiллилик бир чох диэяр сябяблярдян иряли эяляряк
истещлакчылары чахсайлы пивяханалара зярури олараг йюнялдир.
Садаланан дюрд цсулла капиталы истифадя олунан шяхслярин юзляри
мящсулдар ишчилярдир. Онларын ямяйи яэяр лазыми шякилдя истигамятляндирился, онда тядбиг едилдийи щяр щансы бир малда вя йа сатылан
яшйада фикся едиляряк реаллашыр вя ян азындан онун шяхси сахланылма вя
истещлакынын дяйярини, адятян мящсулун гиймятиня ялавя едир. Фермерлярин, мануфактурачыларын, топдан вя пяракяндя тижарятчилярин мянфяятляринин щамысы фярг олмадан биринжи икисинин истещсалı, сонракы икисинин
алыб вя сатдыьы ямтяянин гиймятиндян алыныр.Амма эюстярилян дюрд
цсулла истифадя олунан ейни капиталлар мцхтялиф сайда мящсулдар ямяйи
щярякятя эятирир, ейни иля жямиййятин торпаг вя ямяйинин мянсуб
олдуьу иллик мящсулунун дяйярини мцхтялиф дяряжядя артырыр.
Пяракяндя тижарятчинин капиталы ямтяяляри сатын алдыьы топдансатыш
тижарятчинин капиталыны мянфяятля эери гайтарыр вя бунунла да она юз
тижарятини давам етдирмяйя имкан верир. Пяракяндясатыш тижарят мцяссисясиндя онун сащиби орада мяшьул олан йеэаня мящсулдар ишчидир.
Онун мянфяятиндя онун мяшğулиййятинин жямиййятин торпаг вя
ямяйинин иллик мящсулуна ялавя етдийи дяйяр якс олунур.
Топдансатыш тижарятчисинин капиталы онун тижарятинин предметини
тяшкил едян хам мящсул вя щазыр мямулатлар алдыьы мануфактурачы вя
фермерлярин капиталыны мянфяятля онлара эери гайтарыр вя бунула да
онлара юз мцяссисяляринин ишини апармаг имканы вермиr. Ясас етибариля
бу функсийаны йериня йетирмякля о, жямиййятдя мящсулдар ямяйин
сахланмасына вя онун иллик мящсулунун дяйяринин артмасына долайы
йолла кюмяклик едир. Онун щярякятя эятирдийи мящсулдар ямяк вя
билаваситя иллик мящсула ялавя етдийи дяйяр бундан ибарятдир. Бу мцнасибятлярин щяр икисиндя онун ямялиййатлары пяракяндясатыш тижарятчисинин
фяалиййятиндян даща йухарыдыр.
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Мануфактурачы –сащибкарын капиталынын бир щиссяси ясас капитал
шяклиндя онун истещсалынын алятиня гойулур вя онлары алдыьы щяр щансы
бир башга сянайечинин капиталыны уйьун мянфяятля эери гайтарыр. Онун
дювриййя капиталынын бир щиссяси материалларын алынмасына хяржлянир вя
онлары алдыьы фермер вя даь-мядян сянайечиляринин капиталыны уйьун
мянфяятля эери гайтарыр; лакин бюйцк бир щиссяси ися илдя бир дяфя вя йа
даща аз мцддятдя щямишя она ишляйян мцхтялиф ишчиляр арасында
бюлцшдцрцлцр. Сянайечинин капиталы материалларын дяйярини бу ишчилярин
ямякщаггынын мябляьи вя сащибкарларын верилян мцяссисядя истещсал
алятляри вя материаллара, ямякщаггына сярф едилмиш капиталынын мянфяяти
гядяр артырыр. Беляликля, о, щяр щансы бир топдансатын тижарятчинин ялиндя
олан ейниюлчцлц капитала нисбятян билаваситя бюйцк сайда мящсулдар
ямяйи щярякятя эятирир вя жямиййятин торпаг вя ямяйинин иллик
мящсулуна даща чох дяйяр ялавя едир.
Юлчцляриня эюря фермерин капиталына бярабяр оландан башга щеч
бир капитал бюйцк сайда мящсулдар ямяйи щярякятя эятирмир. Чцнки
тякжя муздур ишчи дейил, щям дя ишлядилян щейванлар мящсулдар
ишчилярдир.Бундан башга кянд тясяррцфатында инсанла бирэя тябият дя
ишляйир вя онун иши щеч бир мясряф тяляб етмяся дя онун мящсулу ян
бащалы ишчинин мящсулу кими дяйяря маликдир. Ян важиб кянд тясяррцфаты
ишляринын мягсяди тябиятин тябии мящсулдарлыьыны артырмагдан чох ону
инсан цчцн сярфяли олан биткилярин истещсалына йюнялтмякдир. Тиканлар вя
колларла битмиш тарла чох вахт сялигя иля бежярилян цзцм вя тахыл
зямиляриндян щеч дя аз битки истещсал етмир. Сяпин вя бежярмя тябиятин
мящсулдарлыьына о гядяр тящрик етмир, ня гядярки ону истигамятляндирир
вя торпаг якинчинин бцтцн ямяйиндян сонра ясас ямяк онун цзяриня
дцшцр. Она эюря кянд тясяррцфатында мяшьул олан ишчиляр вя ишлядилян
щейванлар мануфактура ишчиляриндя эюрдцйцмцз кими, тякжя онларын
тялябатларынын дяйяриня вя йахуд онун сащибиня вердийи мянфяятля бирэя
онлара мяшьулиййят верян капиталын дяйяриня бярабяр дяйяри тякрар
истещсал етмир, щям дя даща бюйцк дяйяри истещсал едир. Онлар
мцтямади фермерин капиталындан вя бцтцн мянфяятдян дя артыг
торпаг сащибинин рентасыны тякрар истещсал едилир. Бу рентайа торпаг
сащибинин фермерин истифадясиня тягдим етдийи тябият гцввяляринин мящсулу кими бахмаг олар. Бу гцввялярин ещтимал олунан юлчцляриндян вя
йахуд, башга сюзля, торпаьын ещтимал олунан тябии вя йа сцни
йарадылмыш мящсулдарлыьындан асылы олараг о йухары вя йа ашаьы ола
биляр. Чцнки инсан ялляринин иши кими гябул олунанларын щамысыны
чыхдыгдан вя йа юдядикдян сонра йердя анжаг тябиятин юзцнцн
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фяалиййятинин мящсулу галыр. Бу галыг надир щалларда мящсулун дюрддя
бириндян аз олур вя чох вахт цчдя бирини цстяляйир. Мануфактураларда
хяржлянмиш ейни сайда мящсулдар ямяк дя щеч вахт беля бюйцк тякрар
истещсал веря билмяз. Мануфактураларда тябият щеч ня етмир – щяр шей
инсанлар тяряфиндян щйата кечирилир вя алынан мящсул щямишя ону йарадан гцввялярин фяалиййят юлчцляриня пропорсионал олмалыдыр. Беляликля, якинчилийя гойулан капитал мануфактурайа гойулан ейни юлчцлц
капитала нисбятян тякжя бюйцк сайда мящсулдар ямяйи щярякятя
эятирмир, о щям дя онун тяряфиндян истифадя олунан мящсулдар ямяйин
сайына ясасян юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулуна, онун
сакинляринин щягиги сярвят вя эялириня даща бюйцк дяйяр ялавя етмиш
олур. Бу бцтцн мювжуд олан капиталдан истифадя цсулларындан ян
сярфялисидир.
Верилян жямиййятин якинчилийиня вя пяракяндясатыш тижарятиня гойулан капиталлар щямишя бу жямиййятин дахилиндя галмалыдыр. Онларын
истифадяси, демяк олар ки, щямишя мцяййян йерля – ферма вя йахуд
пяракяндясатыш тижарятчинин пиштахтасы иля ялагядардыр.Цмуми гайдайа
эюря, ялбяття, бязян кянарлашмалар да олур, онлар верилян юлкянин даими
сакинляриня мяхсусдур.
Яксиня, топдансатыш тижарятчинин капиталынын, эюрцнцр, мцяййян
вя йа мцтляг йери олмур вя щарада ужуз алыб вя йа баща сатмаьын мцмкцнлцйцндян асылы олараг бир йердян диэяриня йердяйишмя едя биляр.
Мануфактурачынын капиталы, шцбщясиз, истещсал апарылдыьы йердя
йерляшир, амма щеч дя щямишя онун апарлмасы йери мцтляг габагжадан
мцяййянляшдирилмир. Чох вахт о хаммалын битдийи йердян олдуьу
кими, щям дя бу истещсалын щазыр мямулатларынын истещлак олундуьу
йердян дя кифайят гядяр узаг мясафядя апарыла биляр. Лион юз мямулатлары цчцн ону хаммалла тяжщиз едян йерлярдян узаг олдуьу кими,
онлары истещлак едян мянтягялярдян дя узагдадыр. Сисилийа задяэанлары
юз юлкяляриндя истещсал олунан хаммалдан башга юлкялярдя щазырланан
ипяйи эейинир. Испан йунунун бир щиссяси Бюйцк Британийада мащуда
емал едилир ки, бу мащудун да мцяййян щиссяси сонрадан эери
Испанийайа эятирилир.
Капиталы юлкянин артыг мящсулуну харижя чыхаранын харижи тижарятчи
вя йа йерли сакин олмасы чох аз ящямиййят кясб едир. Яэяр о харижидирся,
онда юлкянин мящсулдар ишчиляринин сайы, о йерли сакин олдуьу щала
нисбятян жями бир адам азалажаг, онун иллик мящсулунун дяйяри ися
йалныз бу бир адамын мянфяяти гядяр азалажаг. Ейни иля йерли сакин олан
щалдакы кими она ишляйян матрос вя арабачыларын бу щалда да йа онун
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юлкясинин, йа да верилян вя йахуд цчцнжц юлкянин вятяндашы олмасы
ящямиййятсиздир. Харижинин капиталы верилян юлкянин артыг мящсулуна
йерли сакинин капиталынын вердийи гядяр дяйяр верир вя ону юлкя
дахилиндя тяляби мювжуд олан ямтяяляря дяйишдирир. О, ейни иля бу артыглыьы йарадан шяхсин капиталыны мцвяффягиййятля эери гайтарыр вя
щягигятян она юз ишини давам етдирмяк имканы верир; мящсулдар ямяйи
сахлайан вя онун мянсуб олдуьу жямиййятин иллик мящсулунун
дяйярини артыран топдансатыш тижарятчинин капиталынын эюстярдийи хидмят,
ясас етибариля, бундан ибарятдир.
Мануфактурачынын капиталынын юлкя дахилиндя галмасы бюйцк
ящямиййятя маликдир. О, зярури олараг бу заман бюйцк сайда мящсулдар ямяйи щярякятя эятирир вя жямиййятин торпаг вя ямяйинин иллик
мящсулуна чох дяйяр ялавя етмиш олур. Бцтцн бунлара бахмайараг, о
юлкя цчцн онун щцдудларындан кянарда олдугда да чох файдалы ола
биляр.Балтик дянизи сащилляриндян щяр ил эятирилян пенка (одадавамлы
йцнэцл минерал) вя кятан емал едян Британийа мануфактурачыларынын
капиталлары, сюзсцз,бу материаллары истещсал едян юлкяляря бюйцк файда
верир. Онлар бу юлкялярин артыг мящсулларынын бир щиссясини тяшкил едир вя
яэяр диэяр юлкяляря лазым олан башга ямтяяляря мцбадиля едилмя
дайандырылса иди, онда онлар юз дяйярини итирярди вя даща истещсал олунмазды. Бу материаллары ихраж едян тижарятчиляр онлары истещсал едянлярин
капиталларыны эери гайтарырлар вя бунунла да истещсалы давам етдирмякдя онлары щявясляндирирляр, Британийа мануфактурачылары ися бу
тижарятчилярин капиталларыны эери гайтарырлар.
Айрылыгда эютцрцлян шяхс кими айрылыгда эютцрцлмцш юлкядя
онун бцтцн торпагларыны йахшылашдырмаг вя бежярмяк цчцн, билаваситя
истифадя вя истещлак етмяк мягсядиля бцтцн хаммалын емалы цчцн вя
бу юлкя дахилиндя мювжуд тяляби олан диэяр ямтяяляря мцбадиля едиля
билян артыг хаммалын вя йа щазыр мямулатын узагда олан сатыш
базарларына дашынмасы цчцн чох вахт кифайят гядяр капитала малик
олмайа биляр. Бюйцк Британийанын бир чох йерляринин сакинляри юз торпагларны йахшылашдырмаг вя бежярмяк цчцн кифайят гядяр капитала
малик дейилляр. Шотландийанын жянуби графлыгларынын йунунун бюйцк
щиссяси юз йериндя емал цчцн лазым олан капиталын чатышмазлыьындан
чох пис йолларла чох узаг мясафяйя дашындыгдан сонра Йоркширдя емал
едилир. Бюйцк Британийанын сакинляри юз сянайесинин мящсулунун
онлара тяляб олан вя онлар истещлак олуна билян узаг базарлара
дашынмасы цчцн кифайят гядяр капитала малик олмайан чохлу кичик
сянайе шящярлярии вардыр. Яэяр бурада, онларын арасында тижарятчиляря
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раст эялинся, демяли бу, ясасян, щяр щансы бир ири коммерсийа мяркязляриндя йашайан даща варлы тажирлярин аэентляридир.
Бцтцн бу мягсядляр цчцн щяр щансы бир юлкянин капиталы кифайят
етмирся, онун якинчилийя гойулан щиссяси ня гядяр чохдурса, юлкя
дахилиндя онун тяряфиндян щярякятя эятирилян мящсулдар ямяйин сайы
жямиййятин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулуна ялавя едилян дяйяр кими
бир о гядяр чох олажаг. Якинчиликдян сонра иллик мящсулун дяйяриня ян
чох дяйяри ялавя едян вя ян чох сайда ямяйи щярякятя эятирян капитал
мануфактурайа гойуландыр. Ихраж тижарятиня гойулан щямин гядяр
капитал ян ашаьы нятижяляри верир.
Эюстярилян щяр цч мягсяд цчцн капиталы кифайят етмяйян юлкя,
эюрцнцр,она тябият тяряфиндян габагжадан тяйин едилмиш инкишаф вя
вар-дювлят пиллясиня щяля чатмайыб. Лакин вахтындан габаг вя кифайят
гядяр олмайан капитала бу цч вязифяни йериня йетирмяйя жящд етмяк,
айрылыгда эютцрцлмцш инсан кими жямиййят цчцн дя ян гыса йол
олмайыб, кифайят гядяр капитал ялдя етмяк цчцн дейил. Миллятин бцтцн
цзвляринин цмуми капиталы айры-айры шяхслярин капиталы кими юз
щяддляриня маликдир вя мцяййян сайда бязи мягсядляря хидмят етмяк
игтидарындадыр. Миллятин бцтцн цзвляринин цмуми капиталы айрылыгда
эютцрцлмцш шяхсин капиталы кими ейни гайдада, йяни юз эялирляриндян
гянаят етдиклярини даим йыьыб ялавя етмяк нятижясиндя артажаг. Она
эюря онун бу йолла истифадя олунмасы щалында, йяни юлкянин бцтцн
сакинляриня ян йцксяк эялири эятирмякля даща сцрятля артмасыны
эюзлямяк олар, чцнки бу онлара даща бюйцк гянаятляри етмяйя имкан
веряр. Амма юлкянин бцтцн сакинляринин эялирляри онун торпаг вя
ямяйинин иллик мящсулунун дяйяриндян зярури асылылыгдадыр.
Бизим Америка колонийаларымызын вар-дювлятинин вя артымынын
сцрятли инкишафынын ясас сябяби онларын, демяк олар ки, бцтцн капиталлырыннын якинчиликдя истифадя олунмасы шяртидир. Якинчилийин инкишафыны
билаваситя мцшайят едян вя щяр аилядя гадын вя ушагларын мяшьул олдуьу ев вя садя пешялярини саймасаг, онларын мануфактурасы йохдур.
Американын ихраж вя сащилбойу тижарятинин бюйцк щиссяси Бюйцк Британийада йашайан тижарятчилярин капиталлары иля апарылыр. Щятта бязи
яйалятляря, ясасян Виржинийа вя Мерилендя ямтяяляри йерляшдирилян бир
чох маьаза вя тижарят анбарлары метрополийада даими йашайан тижарятчиляря мяхсусдур, жямиййятдя эюстярилян юлкянин даими сакини олмайан шяхслярин капиталлары ясасында щяйата кечирилян пяракяндясатыш
тижарятин азсайлы нцмуняляриндян биридир. Яэяр америкалылар сювдяляшмя
вя йа щяр щансы бир мяжбури тядбирляр васитясиля Авропа сянайе мяму-
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латларынын идхалыны дайандырсайдылар вя бунунла да бу жцр ямтяяляри
истещсал едя билян щямвятянляринин инщисар олмаларыны тямин едиб, юз
капиталларынын щяр щансы бюйцк бир щиссясини дя бу ишя йюнялдсяйдиляр,
онда онлар бунунла йалныз юзляринин иллик мящсулларынын сонракы дяйяр
артымыны сцрятляндирмяк явязиня лянэидяр, юлкяляринин сярвятли,
гцдрятлилик истигамятиндя инкишафыны ися сцрятляндирмяйиб, яксиня эежикдирярдиляр. Онлар ейни йолла бцтцн ихраж тижарятини юз хейирляриня инщисарлашдырмаьа жящд ется идиляр, бу, юзцнц даща чох бцрузя вермиш оларды.
Ялбяття, яэяр Чинин, гядим Мисирин вя Щиндистанын мядяниййяти
вя сярвятляри щаггында ежазкар щекайяляря инанмасаг, бяшяриййятин
рифащынын цмуми инкишафы истигамяти, эюрцнцр, чятин ки, беля узун
давамлылыгла фяргляниб щяр щансы бир кичик юлкяйя эюстярилян бцтцн цч
мягсяд цчцн кифайят гядяр капиталын йыьылмасына имкан верярди.
Щятта, бу щекайяляря ясасян дцнйада мювжуд олан ян дювлятли бу цч
юлкя, ясас етибариля якинчилик вя емал сянайеси сащясиндя цстцнлцкляри
иля мящшурдур. Эюрцнцр, онлар юз харижи тижаряти иля сечилмирди. Гядим
мисирлиляр дянизя гаршы йанлыш мювщуматчы фикирдя идиляр; демяк олар ки,
беля характерли мювщуматчылыг Щиндистан сакинляринин арасында да
щюкмранлыг едирди; чинлиляр ися харижи тижарят сащясиндя юзлярини щеч ня
иля эюстярмямишдиляр. Бу цч юлкянин артыг мящсулунун чох щиссяси,
эюрцнцр, харижиляр тяряфиндян юлкядян чыхарылыб вя онлар да бунун
явязиндя орада тяляб оланан ня ися башга бир шей, чох вахт гызыл вя
эцмцш верибляр.
Беляликля, щяр щансы бир юлкядя ейни бир капитал аз вя йа чох сайда
мящсулдар ямяйи щярякятя эятирир вя онун якинчилийя, мануфактурайа
вя топдансатыш тижарятя ня гядяр мцхтялиф пропорсийаларда гойулмасындан асылы олараг щямин юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик
мящсулуну аз вя йа чох дяйяр гядяр артырыр. Бундан башга онун бу вя
йа диэяр щиссясинин гойулдуьу топдансатыш тижарятин характериндян асылы
олараг мцхтялиф нятижяляр алыныр.
Истянилян топдансатыш тижаряти, истянилян топдансатыш алыш вя
йенидян сатышы цч мцхтялиф нювя айырмаг олар: дахили тижарятя, истещлак
малларыныын харижи тижарятиня вя транзит тижарятя. Дахили тижарят юлкянин
бир щиссясиндя сянайе малларынын алышы вя диэяр щиссясиндя сатышы иля
мяшьул олур. О щям юлкянин дахилиндяки, щям дя сащилбойу тижаряти
ящатя едир. Истещлак малларынын харижи тижаряти дахили истещлак цчцн харижи
ямтяялярин алышы иля мяшьулдур. Транзит тижарят йад юлкялярин тижарят
ямякдашлыьынын апарылмасы, йяни бир юлкянин артыг мящсулунун диэяр
юлкяйя чатдырылмасы иля мяшьул олур.
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Юлкянин сянайе мящсулунун щямин юлкянин бир щиссясиндя
алынмасы вя диэяр щиссясиндя сатылмасы цчцн истифадя олунан капитал,
адятян, щяр беля ямялиййат заманы бу юлкянин кянд тясяррцфатына вя йа
мануфактурасына гойулан ики мцхтялиф капиталы эери гайтарыр вя
бунунла да онлара юз истещсал фяалиййятини давам етдирмяк имканы
верир. О тижарятчинин йашадыьы йердян мцяййян дяйярли ямтяяляри
эюндярдикдя, адятян, ян азындан щямин гядяр дяйяри олан диэяр
ямтяяляри ора эери гайтарыр. Яэяр бу ямтяяляр щяр ики щалда йерли
сянайенин мящсуллары олурса, онда о щяр беля ямялиййат заманы щяр
бири мящсулдар ямяйин сахланмасына хяржлянян ики мцхтялиф капиталы
мцтляг эери гайтарыр вя бунунла да мящсулдар ямяйин сахланмасынын
давам етдирилмясиня имкан верир. Шотландийа сянайе мямулатларыны
Лондона эюндярян вя Инэилтяря чюряйини вя Инэилтяря мямулатларынын
эери Единбурга эятирян капитал щяр беля ямялиййат заманы ики Британийа
капиталыны эери гайтарыр вя нязяря алаг ки, онларын щяр икиси Бюйцк
Британийанын кянд тясяррцфатына вя йа мануфактурасына гойулуб.
Дахили истещлак цчцн харижи ямтяялярин алынмасына истифадя олунан
капитал щяр беля ямялиййат заманы, щямчинин, ики мцхтялиф капиталы эери
гайтарыр, амма щямин алгы йерли сянайе мящсулларына мцбадиля цчцн
щяйата кечирилдийиндян бу капиталлардан йалныз бири йерли сянайенин
сахланмасына кюмяклик цчцн хяржлянир. Британийа ямтяялярини
Португалийайа эюндярян вя эери, Бюйцк Британийайа Португалийа
ямтяялярини эятирян капитал, щяр беля ямялиййат заманы йалныз бир
Британийа капиталыны эери гайтарыр, диэяр эери гайтарылан капитал –
Португалийанындыр. Она эюря дя, истещлак малларынын харижи тижарятинин
дювриййяси дахили тижарятин дювриййяси кими сцрятли олса да, онда истифадя
олунан капитал верилян юлкянин сянайесини вя йа мящсулдар ямяйини ики
дяфя аз щявясляндирярди.
Амма истещлак малларынын харижи тижарятинин дювриййяси чох надир
щалларда дахили тижарятин дювриййяси кими сцрятли олур. Дахили тижарятдя
капитал, адятян бир илдян аз дюврдя, бязян ися илдя цч вя йа дюрд дяфя
дювр едир. Истещлак малларынын харижи тижарятиндя ися капитал надир
щалларда бир иля, бязян ися ики вя йа цч илдян аз олмайан вахтда
дювриййя едир. Она эюря дя, дахили тижарятя гойулан капитал бязян он
ики ямялиййат апара билир вя йа он ики дяфя ямтяяни апарыб- эятиря билдийи
вахт ярзиндя харижи тижарятя гойулан капитал йалныз бир ямялиййат йериня
йетиря билир. Она эюря бу капиталлар бярабяр олсалар да, онлардан
биринжиси икинжийя нисбятян ийирми дюрд дяфя чох юлкянин сянайесиня
кюмяклик вя щявясляндирижи тясир эюстяряжяк.
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Дахили истещлак цчцн олан харижи ямтяяляр бязян йерли сянайе
мящсулларына дейил, башга харижи ямтяяляря мцбадиля олунмаг цчцн
алына биляр. Амма бу сонунжулар йа билаваситя йерли сянайе
мящсулларына вя йахуд да бу мящсулларын явязиндя ялдя едилян няся
башга бир шейя алына биляр, чцнки харижи ямтяяляр щеч вахт верилян
юлкянин щяр щансы бир мящсулуна йа билаваситя, йа да ики, йахуд бир
нечя мцбадиля сазишиндян сонра дяйишдирилмядян (мцщарибя вя зябт
етмяляри нязяря алмасаг) ялдя едиля билмяз. Беляликля, долайы йолла
щяйата кечирилян истещлак малларынын беля бир харижи тижарятиня гойулан
капитал, бцтцн щалларда йалныз даща чох бирбаша йолла щяйата кечирилян
вя реаллашмасы харижи тижарятин ики вя йа цч диэяр ямялиййатын
дювриййясиндян асылы олараг даща зяиф дювр едян бц жцр нювлц тижарятя
гойулан капиталлар кими ейни тясиря малик олур. Яэяр Рига кятаны вя
чятяня лифи Британийа сянайе мямулатларынын мцгабилиндя ялдя олунан
Виржинийа тцтцнцнцн явязиня алынырса, онда тижарятчи ики мцхтялиф харижи
тижарят ямялиййатларынын дювриййясинин битмясини эюзлямялидир ки,
Британийа сянайе мямулатларынын алынмасына щямин гядяр капитал
хяржляйя билсин. Яэяр Виржинийа тцтцнц Британийа сянайе мямулатларынын явязиня дейил, бу мямулатларын мцгабилиндя алынмыш Йамайка
шякяр вя ромунун явязиня аланарса, онда о цч мцхтялиф ямялиййатын
дювриййясинин баша чатмасыны эюзлямялидир. Яэяр харижи тижарятин бу ики
вя йа йа цч мцхтялиф ямялиййаты ики вя йа цч мцхтялиф тижарятчи
тяряфиндян щяйата кечирилирся вя икинжи биринжи тяряфиндян юлкяйя эятирилян
ямтяяляри, цчцнжц ися, юз нювбясиндя, сонрадан икинжи тяряфиндян
эятирилян ямтяяляри юлкядян апармаг цчцн алырса, онда бу щалда щяр
бир тижарятчи юз капиталыны даща тез дювр етдиря биляр, лакин тижарятя
гойулан бцтцн капиталын цмуми дювриййяси яввялки кими зяиф олар.
Айры-айры тижарятчиляр цчцн ящямиййятли олса да беля чохпилляли тижарятя
гойулан капиталын бир вя йа цч тижарятчийя аид олмасы юлкя цчцн щеч бир
ящямиййят кясб етмир. Британийа сянайе мямулатлары, кятанла чятяня
лифи билаваситя бир-бириня дяйишдириля билян заман зярури олан капитала
нисбятян бу щяр ики щалда ишя цч дяфя чох капитал гойулмалыдыр ки,
мцяййян дяйярли Британийа сянайе мямулатлары мялум сайда кятан вя
чятяня лифиня дяйишдириля билсин. Демяли, бцтцн бу нюв чохпилляли истещлак
малларынын харижи тижарятиня гойулан бцтцн капитал она бярабяр, лакин
бу жцр тижарятин даща сярбястиня гойулан капитала нисбятян даща аз
тяшвиг едиляжяк вя юлкянин мящсулдар ямяйиня йардым едяжяк.
Харижи ямтяянин нежялийи, щансынын ки, кюмяйи иля дахили истещлак
цчцн бцтцн диэяр харижи ямтяяляр ялдя едилир, ня тижярятин характериня,
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ня дя ону апаран юлкянин мящсулдар ямяйиня йардым вя онун тяшвиг
едилмяси дяряжясиня щеч бир ящямиййятли тясир едя билмяз. Яэяр, мясялян,
бу ямтяяляр Бразилийа гызылына вя йа Перу эцмцшцня алынырса, бу гызыл
вя эцмцш Виржинийа тцтцнц кими юлкянин щяр щансы бир сянайе
мящсулуна вя йахуд беля мящсуллара алынан ня ися башга бир мцбадиля
етмякля ялдя едилмялидир. Демяли, мясяля юлкянин мящсулдар ямяйиня
аид олудуьундан гызыл вя эцмцш васитясиля щяйата кечирилян истещлак
малларынын харижи тижаряти беля сохпилляли башга нюв истещлак малларынын
харижи тижаряти кими газанж вя нюгсанлара маликдир; онда да ейни иля
мящсулдар ямяйин сахланмасына билаваситя истифадя олунан капитал тез
вя йа зяиф реаллашыр. Эюрцндцйц кими, бу жцр тижарят мцгайисядя щяр
бир диэяр нюв чохпилляли харижи тижарятдян, щятта бир цстцнлцйц иля дя
фярглянир. Бу металларын бир йердян диэяр йеря дашынмасы, онларын
щяжминин аз вя дяйяринин чох олмасы сайясиндя бу дяйярдя бцтцн диэяр
харижи ямтяялярин дашынмасындан ужуз баша эялир; онларын дашынмасына
фрахт кифайят гядяр ашаьыдыр, сыьорта мцкафаты ися йцксяк дейил, щям дя
гызыл вя эцмцш гядяр дашынма заманы корланмайа аз мяруз галан
башга ямтяя дя йохдур. Бунун нятижясиндя чох вахт щяр щансы бир
диэяр харижи ямтяяляр васитясиля ялдя едиля биляня нисбятян, гызыл вя
эцмцш васитясиля даща аз сайда йерли сянайе мящсулларыны мцбадиля
едилмякля мцяййян сайда ямтяя алмаг олар. Беляликля юлкянин тяляби
башгасына нисбятян бу йолла даща там вя аз мясряфлярля тямин едиля
биляр. Мяня эяляжякдя 1 бу йолла, йяни гиймятли металларын фасилясиз
чыхарылмасы нятижясиндя тижарятин юлкянин касыблашмасына эятирмяйяжяйи
щагда суала чох тяфяррцаты иля бахмаг лазым олажаг.
Юлкянин капиталынын транзит тижарятя гойулан щиссяси, цмумиййятля, бу юлкянин мящсулдар ямяйинин сахланмасындан айрылыр ки,
бу да башга юлкялярин мящсулдар ямяйинин сахланмасына истифадя
олунур. О юзцнцн щяр ямялиййатында ики мцхтялиф капиталы явяз ется дя,
онларын щеч бири бу юлкяйя мяхсус олмур. Полшадан Португалийайа чюряк апаран вя эери Полшайа Португалийанын мейвя вя чахырыны эятирян
Щолландийа тажиринин капиталы щяр беля ямялиййат заманы ики мцхтялиф
капиталы явяз едир ки, онлардан щеч бири Щолландийанын мящсулдар
ямяйинин сахланмасына хидмят етмир; онлардан бири Полшанын, диэяри
Португалийанын мящсулдар ямяйини сахлайыр. Йалныз мянфяятляр
мцтямади Щолландийайа ахыб эялир вя бу тижарятин зярури нятижяси
олараг щямин юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулуна ялавяни
1
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тяшкил едир. Бунунла беля щяр щансы бир юлкянин транзит тижаряти
эямилярдя вя бу юлкянин матрослары васитясиля щяйата кечирилирся, онда
гойулмуш капиталын фрахты юдяйян щиссяси бу юлкянин мящсулдар
ишчиляринин арасында бюлцшдцрцлцр вя онларын ямяйини щярякятя эятирир.
Демяк олар транзит тижарятдя щяр щансы бир ящямиййятли иштиракы олан
бцтцн миллярляр щягигятян дя ону, мящз бу жцр апарыб. Тижарятин бу
нювц адыны эюрцнцр бурадан эютцрцб, чцнки беля юлкялярин сакинляри
диэяр юлкяляр цчцн дашыйыжы, бярячиси олублар. Лакин бу хцсусиййят щеч
дя беля тижарятя зярури мяхсус олан хасся дейил. Мясялян, Щолландийа
тажири юз капиталыны Полша вя Португалийа арасында тижарятя гойараг
биринжинин артыг мящсулунун бир щиссясини икинжийя Щолландийа эямиляри
иля дейил, Британийа эямиляри васитяси дашыйа биляр. Вя ещтимал етмяк
олар ки, щягигятдя бязи хцсуси щалларда еля дя олур. Бу нюгтейинязярдян мцдафия вя тящлцкясизлийи матросларын сайындан вя донанмасынын юлчцляриндян асылы олан Бюйцк Британийа кими юлкя цчцн
транзит тижарят хцсусиля ялверишлидир. Амма щямин капитал яэяр истещлак
малларынын харижи тижарятиня вя йахуд щятта сащилбойу каботаъ
эямиляриля апарылдыьындан сащил бойу тижарятя гойулса беля, транзит
тижарятиндя олдуьу кими щямин сайда эями вя матрослара мяшьулиййят
веря билир. Бу капиталын мяшьулиййят веря биляжяйи эями вя матросларын
сайы тижарятин характериндян дейил, ямттялярин дяйярляри иля мцгайисядя
чох йер тутмасындан вя мцяййян гядяр онларын дашындыглары лиманларын бир-бириндян йерляшдийи мясафядян – ясасян ися бу ики шяртдян
биринжисиндян асылыдыр. Беля ки, мясялян, Нйукасл вя Лондон арасындакы
кюмцр тижаряти бу лиманларын бир-бириндян чох аз бир мясафядя
олмасына бахмайараг, Инэилтярянин бцтцн харижи транзит тижарятиня
нисбятян даща чох сайда эямийя иш верир. Она эюря дя, ишлярин тябии
ахарында тяляб олунан гядярдян даща ящямиййятли юлчцлярдя транзит
тижарятиня капиталын эениш жялб едилмяси мягсядиля щяр щансы бир юлкядя
мцстясна щявясляндирижи тядбирлярин тядбиги, щеч дя щямишя мцтляг
щямин юлкянин дяниз эямичилийинин артмасына эятириб чыхартмыр.
Беляликля, истещлак малларынын харижи тижарятиндя истифадя олунан
капитала нисбятян юлкянин дахили тижарятиня гойулан капитал, адятян
щявясляндирилир вя бу юлкядя даща чох сайда мящсулдар ямяйи
сахлайараг онун иллик мящсулунун дяйярини даща бюйцк юлчцдя артырыр,
биринжидя истифадя олунан капитал ися бу щяр ики йанашмада транзит
тижарятя гойулан капитала нисбтян даща чох цстцнлцйя малик олур. Щяр
бир юлкянин дювляти вя еляжя дя ондан асылы олан гцдряти, щямишя сон
нятижядя щесабындан бцтцн верэиляр юдяниля билян фонду йарадан онун
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иллик мящсулунун дяйяриня мцвафиг олмалыдыр. Вя щяр бир юлкянин сийаси
игтисадынын ясас вязифяси дювлят вя гцдрятинин артырылмасындан ибарятдир; она эюря дя, о, дахили тижарятя нисбятян истещлак малларынын харижи
тижарятиня, йа да буна вя йахуд диэяриня нисбятян транзит тижарятя
хцсуси щявясляндирмя эюстярмямяли вя йахуд цстцнлцк вермямялидир.
Щеч бир тясир олмадан, тябии олараг ахыб эяляня нисбятян инди о, щяр
щансы бир щявясляндирмя йолу иля бу ики каналдан бириня капиталын
бюйцк щиссясини жялб етмямялидир.
Бу тижарят нювляриндян щяр бири няинки сярфялидир, щятта щадисялярин
тябии ахынында, щяр щансы бир мяжбуриййят вя зор тясир васитяляри олмадан йаранырса зярури вя гачылмаздыр.
Ня заман ки, сянайенин щяр щансы бир айры сащясинин мящсулу она
олан юлкянин тялябини цстяляйирся, онда артыг галыг харижя эюндярилмяли
вя бу юлкядя тяляби олан башга ямтяяляря дяйишдирилмялидир. Юлкядян
беля чыхарылма олмаса юлкянин мящсулдар ямяйинин бир щиссяси
дайандырылмалыдыр вя юлкянин иллик мящсулунун дяйяри азалмалыдыр.
Бюйцк Британийанын торпаг вя ямяйи онун дахили базарында мювжуд
олан тяляб тяряфиндян тяляб олундуьундан, адятян даща артыг чюряк,
йун вя дямир мямулатлары истещсал едир. Она эюря дя, онларын артыг
галыьы харижя эюндярилмяли вя юлкя дахилиндя тяляб олунан щяр щансы бир
ямтяяляря дяйишдирилмялидир. Йалныз юлкядян беля чыхарылма васитясиля бу
артыг галыг онун истещсалына сярф олунан хяржлярин вя ямяйин юдянилмяси цчцн кифайят едян дяйяри ялдя едя биляр. Дяниз сащилляриндяки
йерляр вя бцтцн эямиэедян чайларын сащилляри сянайе цчцн она эюря
ялверишли йер сайыылыр ки, беля артыг мящсулларын чыхарылмасы вя бюйцк
тяляби олан мящсуллара дяйишдирилмяси йцнэцлляшдирилир.
Яэяр дахили сянайенин артыг галан мящсулуна мцбадиля олунараг
ялдя едилян харижи ямтяяляр дахили базарын тялябини цстяляйирся, онда
онларын да артыг галан щиссяси йенидян харижя апарылараг дахилдя тяляби
олан щяр щансы бир мящсула дяйишдирилмялидир. Британийа сянайесинин
артыг галан мящсулунун бир щисясиня щяр ил тягриби 96 мин чян тцтцн
Виръинийа вя Мерилендя алыныр. Амма Бюйцк Британийадакы тяляб, бялкя
дя, 14 мин чяндян артыг олмур. Яэяр йердя галан 82 мин чяни эери
харижя эюндяриб вя юлкя дахилиндя бюйцк тяляби олан ямтяяляря
дяйишдирмяк мцмкцн олмаса иди, онда тцтцн эятирилмяси дярщал дайандырыларды, бунунла бирэя дя явязиндя щяр ил 82 мин чян тцтцн ялдя едилян
ямтяялярин щал-щазырда щазырланмасы иля мяшьул олан бцтцн Бюйцк Британийа сакинляринин мящсулдар ямяйи дя дайанарды. Бюйцк Британийанын
торпаг вя ямяйинин бир щиссясини тяшкил едян бу ямтяялярин истещсалы она
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эюря дайанмалы иди ки, юлкя дахилиндя онлара тяляб йохдур вя хариждя юз
сатыш базарындан да мящрум олмушдур. Она эюря дя, истещлак малларынын
ян чохпилляли харижи тижаряти бязи щалларда асылы олмайан харижи тижарят кими
юлкядя мящсулдар ямяйин вя онун иллик мящсулунун дяйяринин мялум
олан сявиййядя сахланылмасы цчцн зярури ола биляр.
Ня вахт ки, щяр щансы бир юлкядя капиталларын кцтляси еля бир
юлчцляря гядяр чохалыр ки, онлар истещлакын хидмяти вя юлкянин
мящсулдар ямяйинин сахланылмасы сащясиндя тамлыгла истифадя олуна
билмир, тябии ки, онларын артыг галан щиссяси транзит тижарятя ютцрцлцр вя
диэяр юлкялярин марагларында олараг щямин функсийаларын йениня
йетирилмяси цчцн истифадя олунур. Транзит тижарят ящямиййятли милли
сярвятин тябии нятижясини вя яламятини тямсил едир, эюрцндцйц кими, онун
тябии сябяби дейил. Онун инкишафына билаваситя хцсуси щявясляндирижи
тядбирляр васитясиля кюмяклик етмяк истяйи эюстярян дювлят адамлары,
йягин ки, щадисянин нятижя вя яламятини онун сябяби кими гябул едибляр.
Щолландийа сащясинин юлчцлярини вя сакинляринин сайыны нязяря алсаг
Авропанын ян варлы юлкясидир вя она эюря дя, Авропанын транзит
тижарятинин ян бюйцк щиссясини юз ялиндя сахлайыр. Инэилтяря дювлятиня
эюря ещтимал олундуьу кими, ондан сонра Авропада икинжи йердя
олмагла бу тижарятин ящямиййятли щиссясини апардыьы щесаб олунур,
щалбуки, Инэилтярянин, адятян транзит харижи тижаряти щесаб олунан бир
чох щалларда истещлак малларынын чохпилляли харижи тижарятиндян башга бир
шей дейил. Шярги Щиндистан, Гярби Щиндистан вя Америка мящсулларыны
мцхтялиф Авропа базарларына чатдыран тижарят ящямиййятли дяряжядя
белясидир. Бу ямтяяляр, адятян, йа билаваситя Британийа сянайе
мящсулларына, йа да бу мящсулларын мцбадилясиндя ялдя едилян ня ися
башга бир шейя алыныр вя бцтцн бу тижарят сазишляринин нятижясиндя
алынанлар Бюйцк Британийада истифадя вя йа истещлак олунур. Аралыг
дянизинин мцхтялиф лиманлары арасында Британийа эямиляриндя апарылан
тижарят вя Британийа тажирляри тяряфиндян Щиндистанын лиманлары арасында
апарылан бу нюв кичик тижарят, ещтимал олунур ки, Бюйцк Британийанын
транзит тижаряти кими щесаб олунан шейин ясас сащялярини тяшкил едир.
Она гойулан капиталын вя дахили тижарятин юлчцляри зярурят олдугжа
бир-бири иля юз мящсуллары иля мцбадиля едян юлкя дахилиндяки бцтцн бирбириндян аралы яразилярин артыг галан мящсулларынын дяйяри иля
мящдудлашдырылыр. Истещлак малларынын харижи тижарятинин юлчцляри бцтцн
юлкянин артыг галан мящсулунун дяйяри вя йахуд она ялдя олуна билян иля,
транзит тижарятин юлчцляри ися дцнйанын бцтцн юлкяляринин артыг галан
мящсулларынын дяйяри иля мящдудлашдырылыр. Она эюря дя, онун мцмкцн
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юлчцляри мцяййян мянада диэяр ики нюв тижарятин юлчцляри иля мцгайисядя
щядсиздир вя о ян бюйцк капиталлары сярф етмяк имканына маликдир.
Юзцнцн шяхси мянфяяти щагда ниййятляр щяр бир капиталын сащибини
ону якинчилийя, мануфактурайа, йахуд да топдансатын вя пяракяндясатыш
тижарятинин щяр щансы бир хцсуси сащясиня гоймаьа вадар едян йеэаня
сябябдир. Бу мцхтялиф сащялярдян щансында онун капиталынын тядбиг
едилмясиндян асылы олараг мящсулдар ямяйин щансы мцхтялиф сайыны
щярякятя эятиря биляжяйи вя жямиййятин ямяк вя торпаьынын иллик мящсулуна щансы мцхтялиф дяйяри ялавя едя биляжяйи щагда фикир ону щеч вахт
мяшьул етмир. Она эюря дя, о юлкядяки кянд тясяррцфаты капиталын бцтцн
тядбигляриндян ян сярфялисидир, торпаьын бежярилмяси вя йахшылашдырылмасы ися
йцксяк варлылыьа олан ян дцзэцн йолдур, мцхтялиф шяхслярин капиталлары
тябии ки, бцтцн жямиййят цчцн даща сярфяли шякилдя истифадя олунажаг.
Амма эуман етдийи гядяр кянд тясяррцфатындан эялян мянфяят,
Авропанын щеч бир йериндя диэяр мяшьулиййят нювляринин эятирдийи
мянфяяти цстялямир. Дцздцр, Авропанын бцтцн щиссяляриндя хяйалпярястляр
сон илляр жамааты торпаьын бежярилмяси вя йахшылашдырылмасындан ялдя
едилян мянфяят щагда парлаг щекайяляри иля яйляндирирдиляр. Онларын
данышыгларынын дягиглийиня вармайараг, садя мцшащидя бизи онларын
нятижяляринин дцзэцн олмадыьына инандыра биляр. Биз щяр эцн жями бир
юмцр бойунжа тижарят вя сянайе фяалиййятинин кюмяйи иля ири вар-дювлятин
ялдя едилмясини мцшащидя едирик вя беля ки, иш чох вахт чох кичик капиталла, бязян ися щяр щансы бир капиталсыз башлайыр. Бунунла беля бцтцн Авропада жари йцзиллик мцддятиндя беля бир вар-дювлятин бу заман кясийиндя якинчиликля мяшьулиййятдян ялдя едилдийи эялир барядя щеч бир
нцмуня йохдур. Бунунла йанашы Авропанын бцтцн бюйцк юлкяляриндя
индийя гядяр бежярилмяйян чохлу йахшы торпаглары вар, бежярилян
торпагларын бюйцк щиссяси ися мцмкцн гядяр йахшылашдырылмамышдыр. Она
эюря дя, демяк олар ки, щяр йердя кянд тясяррцфаты она ня вахтса ялавя
едилян капитала нисбятян даща чохуну сярф етмяк имканына маликдир.
Сонракы ики китабда мян Авропанын тясяррцфат сийасятиндя щансы анларын
шящяр пешялярини кянддякиляря нисбятян бу гядяр сярфяли етдиклярини, фярди
шяхслярин чох вахт юз капиталларыны юз билаваситя гоншулуьундакы
мящсулдар тарлаларын бежярилмяси вя йахшылашдырылмасына гоймагданса,
щардаса чох узаг Асийа вя Америкада транзит тижарятя гоймаьы сярфяли
щесаб етдиклярини тяфяррцаты иля айдынлашдырмаьа жящд едяжяйям.
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ЫЫЫ КИТАБ
МЦХТЯЛИФ МИЛЛЯТЛЯРДЯ РИФАЩЫН
ИНКИШАФЫ ЩАQQINДА
Ы ФЯСИЛ
РИФАЩЫН ТЯБИИ ИНКИШАФЫ ЩАГГЫНДА
Щяр бир инкишаф етмиш жямиййятдя ямтяя мцбадиляси шящяр вя кянд
сакинляри арасында баш верир. О, хам мящсулларын сянайе мямулатларына мцбадилясиндян ибарятдир, бунунла беля бу мцбадиля билаваситя
вя йахуд дямир пулларын васитясиля, онлары ифадя едян каьыз нишанлары иля
щяйата кечирилир. Кянд шящяри ярзаг мящсуллары вя емал цчцн материалларла тяжщиз едир. Шящяр бу тяжщизаты щазыр мямулатын бир щиссясини
кянд сакинляриня эюндярмякля юдяйир. Щеч бир гида васитяляри истещсал
етмяйян вя истещсал едя билмяйян шящяр, сюзун кясяси, бцтцн юз сярвятини вя гида васитялярини кянддян алыр. Лакин биз бундан шящярин ялдя
етдийи газанжын кяндин зийанына олмасы щагда нятижя чыхармамалыйыг.
Онларын газанжы икитяряфлидир, гаршылыглы шяртлянмишдир вя бцтцн диэяр
щалларда олдуьу кими, верилян щалда да ямяк бюлэцсц юзцнц ямяйин
бюлцндцйц бцтцн мцхтялиф мяшьулиййятя щяср едян бцтцн шяхсляр цчцн
сярфялидир. Кянд сакинляри юзляринин истещсал етмяйя жящд эюстярдикляри
щалда сярф етмяли олажаглары юз ямяйинин даща аз сайда мящсулунун
мцгабилиндя, шящярдян чохлу сайда сянайе мямулаты алырлар. Шящяр
кяндин артыг галан мящсуллары цчцн, о мящсуллар ки, якинчинин
ещтийажыны цстяляйир, базар олур; шящярдя кянд сакинляри юз артыг галан
мящсулларыны юзяляриня лазым олан щяр щансы бир ямтяяйя дяйиширляр.
Шящярин ящалиси вя онун эялири ня гядяр чохдурса, сатыш базары бир о
гядяр эенишдир вя чох сайда шяхсляр цчцн сярфялидир. Шящярдян щансыса
мил узагда йетишян чюряк орада ондан ийирми мил узагдан эятирилян
чюряк гиймятиня сатылыр. Лакин сонунжунун гиймяти цмуми гайдалара
эюря тякжя чюряйин истещсал вя базара чатдырылма хяржлярини юдямяли
дейил, щям дя фермеря кянд тясяррцфатында ади мянфяяти дя вермялидир.
Она эюря дя, шящяря йахын йашайан торпаг сащибляри вя якинчиляр кянд
тясяррцфатындакы ади мянфяятдян ялавя онлар тяряфиндян сатылан
мящсулларын гиймятляриндя даща узаг йерлярдян эятирилян бу нюв
мящсулларын бцтцн дашынма дяйярини дя алырлар, бундан башга алдыглары
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бцтцн шейлярин гиймятляриндя ися бу жцр дашынма дяйярини гянаят етмиш
олурлар. Истянилдян бюйцк шящяр ятрафында олан торпагларын бежярилмяси
иля ондан даща узаг мясафядя торпагларын бежярилмясини мцгайися
етсяниз, сиз кяндин шящярля ямтяя мцбадилясиндян ня гядяр удушда
олдуьуна асанлыгла инанажагсыныз. Тижарят балансынын бцтцн жяфянэ
нязяриййялярдян щеч бири кяндин шящярля ямтяя мцбадилясиндян итирдийини вя йахуд шящярин ону йедиздирян кяндля ямтяя мцбадилясиндян
итирдийини тясдиг етмяйи сынамамышдыр.
Беля ки, тябиятян йейинти мящсуллары ращатлаг вя тямтяраг яшйаларына нисбятян биринжи йердя дуран тялябаты ифадя етдийиндян, онлары
тягдим едян сащяляр дя сонунжулары истещсал едян сащяляря нисбятян
габагда олмалыдыр. Она эюря дя, йашам цчцн вясаитляри тягдим едян
торпаьын якилмяси вя йахшылашдырылмасы йалныз ращатлыг вя тямтяраг
мящсуллар тягдим едян шящярин артымыны габагламалыдыр. Йалныз
кяндин артыг галан вя йахуд якинчинин сахланмасы тялябатыны цстяляйян
мящсулу шящяря йашам вясаитлярини чатдырыр, она эюря дя, сонунжу
йалныз бу артыг галан мящсулун артымы сайясиндя инкишаф едя вя арта
биляр. Ялбяття, шящяр щеч дя щямишя юзцнцн йашамасы цчцн лазым олан
бцтцн вясаитляри билаваситя онун ятрафында олан вилайятлярдян вя йахуд
щятта онун йерляшдийи юлкядян ала билмир. О, онлары чох узаг йерляшян
юлкялярдян дя ала билир. Сонунжу шярт цмуми гайдадан истисна олмаса
да мцхтялиф дюврлярдя вя мцхтялиф халгларда ящямиййятли тяряддцдляр
вя халгын рифащынын инкишафынын цмуми ахарында дяйишикликляр йарадыр.
Цмумиййятля, зярурятдян тяйин олунан беля щадисялярин ардыжыллыьы
истисна олмадан бцтцн юлкялярдя олмаса да, щяр бир айрылыгда эютцрцлян юлкядя инсанын тябии мейилляри иля щимайя олунур. Яэяр инсан
тясисатлары щеч вахт бу тябии мейиллярин яксиня эетмяся иди, шящярляр щеч
заман юз ящалисини онларын йерляшдийи йерлярин якинчилик мящсулларына
йашайа биляжякдян чох артыра билмязди вя бу, ян азындан бу йерлярин
торпагларынын тамамиля емалы вя йахшылашдырылмасы баш веря биляня
гядяр давам едяжякди. Ейни вя йа демяк олар ки, ейни мянфяятли яксяр
инсанлар юз капиталларыны тамамиля мануфактура вя йа харижи тижарятя
дейил, даща чох торпаьын йахшылашдырылмасы вя емалына гоймаьа
цстцнлцк верир. Капиталыны торпаьа гойан инсан яксяр щалларда ону
щям идаря, щям дя мцшащидя едя билир вя онун вязиййяти, бу капиталы
чох вахт кцляклярин вя дальаларын, щятта етибарсыз инсан аьылсызлыьынын
фялакятляриня вя ядалятсизлийиня верян, узаг юлкялярдя бюйцк кредитляри
инсанларын характери вя вязиййяти иля нежя лазымды таныш олмаг имканы
олмайараг онлара вермяли олан тажирин вязиййятиня нисбятян мцхтялиф
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тясадцфляря даща аз мяруз галыр. Яксиня, торпаьын йахшылашгдырылмасына
гойулан якинчинин капиталы, инсан ишляринин тябияти тяряфиндян ижазя
верилян бцтцн тясадцфлярдян мцдафия олунуб вя максимум дяряжядя
тямин едилиб. Тябиятин эюзяллийи, кянд щяйатындан щязз, онун вяд етдийи
рущун сакитлийи вя инсан ганунларынын ядалятсизлийи позмадыьы вя щягигятян вердийи мцстягиллик, бцтцн бунлар о гядяр жязбедижидир ки, аз вя
йа чох дяряжядя щяр кяси жялб едир. Вя торпаьын бежярилмяси инсанын гядим тяйинаты олдуьундан о, юзцнцн бцтцн йашам дюврляриндя эюрцндцйц кими, бу илкин мяшьулиййятя хцсуси мейил етмяни юзцндя сахлайыб.
Ялбяття, бязи сяняткарларын кюмяйи вя щимайядарлыьы олмадан
торпаьын бежярилмяси бюйцк наращатчылыг вя даими фасилялярля баша
эялярди. Дямирчи, дцлэяр, тякярчи вя чяллякчи, чякмячи вя дярзи –бцтцн
бу усталарын хидмятляриня чох вахт якинчи мцражият едир. Бу сяняткарлар чох вахт бир-биринин хидмятиня вя кюмяйиня ещтийаж дуйур вя
онларын йерляшмяси якинчидя олан кими мцяййян йерля зярури олараг
баьлы олмадыьындан онлар, тябии олараг бир-биринин гоншцлцьцнда йерляшяряк бунула да кичик шящяр вя йа гясябя йарадырлар. Тезликля онлара
гяссаб, пивя биширян вя чюрякчи, онларын ардынжа ися бир сыра диэяр
сяняткарлар вя кичик тижарятчиляр гошулурлар ки, бунлар да ишдя зярури вя
йа файдалы олуб онларын тялябатынын юдянилмясиня вя юз нювбясиндя,
шящярин эяляжякдя эенишлянмясиня кюмяклик едирляр. Шящяр вя кяндин
сакинляри гаршылыглы олараг бир-бириня хидмят эюстярирляр. Шящяр, кянд
сакинляринин юз хам мящсулларыны щазыр мямулатлара дяйишмяк цчцн
мцражият етдийи базар олур. Бу ямтяя дювриййяси дя шящяр сакинлярини иш
цчцн материалларла, щям дя йашам цчцн вясаилярля тяжщиз едир. Кянд
сакинляриня сатылан щазыр мямулатларын сайы онларын алдыьы ярзаг
мящсулларынын вя материалларын сайыны тяйин едир. Она эюря дя, онларда
олан ишлярин сайы вя онларын йашам вясаитляринин сайы йалныз кяндин щазыр
мямулатлара олан тялябинин артмасына уйьун арта билир, бу тяляб ися, юз
нювбясиндя, йалныз торпаьын емал олунмасынын артымасына уйьун арта
биляр. Демяли, яэяр инсан тясисатлары щеч вахт тябии щадисялярин ахыныны
позмаса иди бцтцн дювлятлярдя вар-дювлятин инкишафы вя шящярлярин
артымы сонракы нятижя олар, верилян яразинин вя йа юлкянин емалы вя
йахшылашдырылмасына уйьун оларды.
Ужуз гиймятля бежярилмямиш торпаглары, щяля дя алмаг мцмкцн
олан бизим Шимали Америка колонийаларымызын щеч бир шящяриндя узаг
базарларда юз мямулатларыны сата билян сянайе мцяссисяляри щяля дя
инкишаф едя билмирди. Йахынлыгда мямулатын сатышы цчцн мцяссисясинин
фяалиййятиня лазым оландан бир гядяр артыг капиталы йыьмыш сяняткар, бу
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капиталы Шимали Америкада даща узаг базара юз мящсулларыны эюндярян мануфактурайа гоймайараг ону бежярилмяйян торпаьын алынмасына вя емалына хяржляйир. О сяняткардан фермеря чеврилир вя бу
юлкянин сяняткарлара тямин етдийи ня йцксяк газанж, ня фираван щяйат
ону юзцня дейил, башгаларынı ишлямяйя ширникляндиря билмир. О, щисс едир
ки, сяняткар йашамасы цчцн вясаит алдыьы юз истещлакчыларынын гуллугчусудур, щалбуки, юз шяхси аилясинин ямяйи иля йашамасы цчцн вясаит ялдя
едян, юз торпаьыны емал едян фермер юзцнцн сащиби олур вя щеч кимдян
асылы олмур.
Яксиня, бош бежярилмямиш торпаьы олмайан вя йа ону ужуз гиймятя алмаг мцмкцн олмайан юлкялярдя бюйцк капитал йыьмыш щяр бир
сяняткар гоншу йерляр цчцн, тясадцфи ишлярин эюрцлмяси цчцн ону
истифадя етмякдянся, даща узаг базарларда сатыш цчцн ямтяяляри щазырламаьа чалышыр. Дямирчи щансыса дямирщазырлама заводу, тохужу - йцн
вя йа кятан фабрики тикир. Бу мцхтялиф сянайе мцяссисяляри заман кечдикжя тядрижян ихтисаслашыр, буна ясасян дя, тясяввцр едилмяси асан олан
мцхтялиф йолларла йахшылашыр вя онлары бурада даща ятрафлы изащ етмяйя
зярурят дуйулмур.
Капиталын даща сярфяли гойулмасы ейни, йахуд тягриби ейни мянфяят заманы харижи тижарятя нисбятян мануфактуралара тябии ки,цстцнлцк
верилир вя бу ейни иля мануфактуралара нисбятян якинчилийя верилян
цстцнлцк сябябиндян олур. Мануфактура сащибинин капиталына нисбятян
торпаг сащибинин вя фермерин каpиталы даща тяминатлы олдуьу кими
харижи тижарят апаран тажирин капиталына нисбятян дя мануфактура
сащибинин капиталы щямишя эюз габаьында вя онун ихтийарында олдуьундан щяр щансы тясадцфлярдян тямин олунмуш олур. Сюзсцз, щяр бир
жямиййятин истянилян инкишаф пиллясиндя онун сянайе вя хам мящсулларынын артыг галан щиссяси, йяни юлкя дахилиндя тяляби олмайан щиссяси
харижя бу юлкядя тяляби олан мящсуллара мцбадиля едилмяк цчцн
эюндярилмялидир. Амма бу артыг галан мящсулу харижя щансы капиталын
– йерли вя йахуд харижи капиталын чатдырмасы аз ящямиййят кясб едир.
Яэяр жямиййят юзцнцн бцтцн торпагларынын бежярилмяси вя бцтцн хам
мящсулларын емалы цчцн кифайят гядяр капитал топлайа və йыьа
билмямишся, онда xам мящсулларын харижи капиталла юлкядян чыхарылмасы
щятта чох sярфялидир, чцнки онда жямиййятин юз капиталы даща файдалы
мягсядяляря истифадя олуна биляр. Гядим Мисирин, Чинин вя Щиндистанын
вар-дювляти тясдиг едир ки, юлкядян чыхарылан тижарятин чох бюйцк щиссяси
харижиляр тяряфиндян истещсал олунса да, беля халг рифащын чох йцксяк
дяряжясиня наил ола биляр. Яэяр Бизим Шимали Америка вя Гярби
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Щиндистан калонийаларымызын артыг галмыш мящсулун юлкядян чыхарылмасы цчцн йалныз онларын юзляриня мяхсус капитал истифадя олунса иди,
онда онларын инкишафы даща зяиф оларды.
Беляликля, щяр бир инкишаф едян жямиййятин капиталынын бюйцк
щиссяси щадисялярин тябии ахары заманы, илк нювбядя, якинчилийя, сонра
мануфактурайа вя сон дяряжядя харижи тижарятя йюнялдилир. Щадисялярин
беля гайдада олмасы о гядяр тябиидир ки, юз яразисиня малик олан
истянилян жямиййятдя мяня еля эялир ки, она щямишя риайят олунуб. Бир
нечя ящямиййятли шящяр ямяля эяляня гядяр торпагларын бир щиссяси емал
олунмалы иди, онлар харижи тижарят щаггында дцшцняня гядяр ися бу
шящярлярдя дя щеч олмаса инкишаф етмямиш емал сянайеси йаранмалы иди.
Амма щадисялярин беля тябии ахарынын мялум дяряжядя истянилян
жямиййятдя олмасына бахмайараг, бцтцн мцасир Авропа дювлятляриндя бу бир чох мяналарда тярс шякиля салыныб. Бязи шящярлярдя харижи
тижарят даща кичик мануфактураларын вя йахуд узаг базарларда сатыш
цчцн щесабланан мануфактураларын гурулмасына эятириб чыхартды,
мануфактура вя харижи тижарят ися бирликдя якинчиликдя ясас йахшылашмалара сябяб олду. Бу халглара онларын илк щакимиййятляринин характери тяряфиндян шамил едилмиш вя бу щакимиййят хейли дяйишяндян сонра
да сахланылмыш адят вя яняняляр гачылмаз олараг онлары бу гейри-тябии
вя йанлыш йола йюнялдирдиляр.
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ЫЫ Ф Я С И Л
РОМА ИМПЕРИЙАСЫ СЦГУТ ЕДЯНДЯН СОНРА
ГЯДИМ АВРОПАДА ЯКИНЧИЛИЙИН ИНКИШАФЫНА
ОЛАН МАНЕЯЛЯР ЩАГГЫНДА
Скиф вя алман тайфалары Рома империйасынын гярб яйалятлярини
басгын заманı бу дярин ингилабын ардынжа эялян иьтишаш вя чашгынлыгларын бир нечя яср арасы кясилмяди. Варварларын йерли ящалийя тядбиг етдийи
зор вя сойьунчулуг кяндля шящяр арасында ямтяя мцбадилясини дайандырды. Шящярляр ящалисиз галмыш, торпаглар ися бежярилмирди вя Рома
щюкмранлыьында йцксякдяряжяли рифащла танынан Авропанын гярб яйалятляри ян дярин йохсуллуг вя варварлıьа гярг олмушдулар. Бу иьтишашлар
заманы щямин варвар тайфаларынын башчы вя сяркярдяляри бу Юлкялярин
торпагларынын бюйцк щиссясини зябт етмишдиляр. Онларын яксяр щиссяси
емал олунмамышды, амма торпаьын емал едиlib едилмямəsindən асылы олмайараг щеч кясик дя торпаг галмамышды. Торпаглар бир ялдя жямлянирди
вя онларын бюйцк щиссяси аз сайда ири сащибкарлар тяряфиндян тутулмушду.
Емалолунмамыш торпагларын аз сайда яллярдя беля илкин шякилдя
жямлянмяси бюйцк бяла олса да, амма мцвяггяти щал да ола билярди.
Яэяр вярясялик заманы торпагларын бюлэцсцня илкин гощумлуг щаггында ганун, юзэянинкиляшдирмя заманы онларын кичик сащяляря бюлцнмясиня даир ися фидеикомислярин гануну манеяляр йаратмаса иди,
вярясялик вя юзэянинкиляшдирмя тезликля йенидян торпагларын бюлцнмясиня эятириб чыхара билярди.
Дашынан ямлакда олдцьц кими торпаьы да сырф юз тялябатларынын
юдянилмяси вя йашам цчцн васитя кими эюрцрлярся, вярясялийин тябии
гануну дашынан ямлакда олдуьу кими торпаьы аилянин бцтцн ушаглары
арасында бюлцр, чцнки онларын щамысынын йашамасы ата цчцн ейни
дяряжядя язиздир. Буна эюря дя, вярясялийин беля тябии гануну ромалыларда тядбиг олунурду, бизим дашынан ямлакы бюлмяйимизя нисбятян
онлар торпаьы вярясяликля верян заман бюйцк вя кичик ушаглар (qızlar
və oğlanlar) арасында кичик фярг гойурдулар. Лакин торпаьы тякжя
йашам мянбяйи дейил, щям дя щакимиййят вя тясир мянбяйи кими едян
замандан ону бюлцнмядян бир ушаьа вермяк даща йахшы щесаб
олунурду. О иьтишашлы вахтларда щяр ири торпаг сащиби бир нюв кичик
падшащ иди. Онун торпагларыны сахлайанлар ися бунунла бирэя онун
ряиййяти иди. О, онларын щакими иди вя бязи мяналарда о сцлщ вахты онлар
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цчцн ганунверижи, мцщарибя вахты ися башчылары иди. О, лазым щесаб
етдийи вахт гоншуларына гаршы, бязян ися юз падшащына гаршы мцщарибя
апарырды. Она эюря дя, маликанянин тящлцкясизлийи, онун сащибинин
орада йашыйанлара эюстяря билдийи мцдафия маликанянин юлчцляриндян
асылы иди. Онун бюлцнмяси ону мцфлислишмяйя апармаг вя бцтцн щиссясилярини гоншуларын йцрцшц заманы зябтолунма вя ясарят тящлцкясиня
дцчар етмяк демяк иди. Бунунла ялагядар торпаг маликаняляринин
вярясялийи заманы, дцздцр щямин ан дейил заманла илкин гощумлуг
щагда гануну тяйин олунду ки, бунун да сябяби монархийа
щакимиййяти цчцн онун тяйин олунмасы иди вя щалбуки, о щеч дя щямишя
онун йаранмасы анындан тяйин олунмайыб. Монархийа щакимиййятинин
гцдряти вя демяли, мющкямлийи бюлэцлярля зяифлядилмясин дейя о, там
шякилдя ушаглардан бириня кечмялидир. Мящз онлардан щансына бу
мцщцм цстцнлцйцн верилмяси шцбщяли шяхси хидмят вя йа ляйагят
хассяляриня эюря дейил, щеч бир мцбащисяйя йол вермяйян щансыса айдын
вя эюрцнян хассяйя ясасланан цмуми ганунла мцяййянляшир. Ейни бир
аилянин ушаглары арасында фярг йалныз жинсиня вя йашына эюря ола биляр.
Щяр йердя киши жинсиня гадын жинсиня нисбятян цстцнлцк верилир, диэяр
ейни шяртляр заманы бюйцк кичикдян юндя эедир. Илкин гощумлуг вя
беля десяк, бирбаша вярясялик щцгугу бу жцр йараныб.
Ганунлар чох вахт онлары йарадан вя йалныз онлара щяр щансы бир
мянаны верян шяраитляр арадан галхандан сонра да узун мцддят юз
гцввясини сахламаьа давам едир. Авропанын мцасир вязиййятиндя щяр
щансы бир акр торпаьын мцлкиййятчиси ейни дяряжядя йцz мин акрын
мцлкиййятчиси кими онун сащибидир. Буна бахмайараг, вярясялик
щцгуги яввялки кими инди дя таныныр, бцтцн диэяр ганунлардан даща
чох нясил ифтихарыны горуйуб сахламаг вя гидаландырмаьа гадирдир.
щесаб етмяк олар ки, о щяля узун мцддят (йцз илляр) галажаг. Бцтцн
диэяр мцнасибятлярдя бир ушаьын варланмасы цчцн бцтцн йердя
галанларыны йохсула чевирян щцгуг кими щеч ня бу гядяр чохушаглы
аилялярин щягиги марагларына зидд олмур.
Фидеикомисляр вярясялик щагда ганунун тябии нятижясидир. Онлар
илк дяфя илкин гощумлуг, вярясялик щаггында ганунун вердийи фикир,
йяни мцяййян олунмуш бирбаша вярясялийин тямини цчцн тяйин едилмишди
вя илкин дашынмаз маликанянин щеч олмаса бир щиссясинин ясас варислярин сащиблийиндян баьышлама, вярясяетмя вя юзэянинкиляшдирмя вя
йахуд вярясялярдян щансыса биринин бядхяржлийи вя йахуд бядбяхтлийи
нятижясиндя чыхмасынын гаршынын алынмасы цчцн иди. Фидеикомисляр,
цмумиййятля, ромалылара мялум дейилди. Онларын субститусийалары вя
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фидеикомисляр мцасир фидеикомислярля щеч бир ялагяляри йохдур, бахмайараг ки, бязи франсыз щцгугшцнаслары бу мцасир ганунлары гейд олунан
гядим ганунларын термин вя харижи формаларыны вермяйи мцнасиб сайырдылар.
О вахтлар,ири торпаг маликаняляри бир нюв мцстягил кнйазлыглар
щесаб олунурду, онда фидеикомисляр бязи мяна дашыйа билярди. Бязи
монархийаларын, беля десяк, ясас гануну кими онлар да нечя минлярля
инсанын тящлцкясизлийинин бир адамын бядхяржлийиндян вя йахуд
юзбашыналыьындан асылы олмасына манечилик йарада билярдиляр. Амма
мцасир Авропада, щарадакы кичик маликаняляр ириляри иля ейни дяряжядя
юлкя ганунунун эцжцня ясасян дайанаглылыьа вя сарсылмазлыьа
маликдир, бу фидеикомислярдян даща мянасыз щеч ня ола билмяз. Онлар
ещтималларын ян мянасызына, о ещтимала ки, - бир-биринин ардынжа эялян
инсан нясилляринин торпаьа вя она дахил олан щяр шейя ейни щцгуглу
олмамасыны, йяни мцасир няслин мцлкиййяти, бялкя дя, беш йцз ил
бундан габаг юлмцшлярин капризляриня уйьун тянзимлянмяли вя
мящдудлашмалы олдуьуна ясасланырлар. Буна бахмайараг, фидеикомисляр индийя гядяр Авропанын бюйцк щиссясиндя, ясасян вятяндаш вя
щярби фяхри вязифялярини тутмаг цчцн задяэан мяншяли мцтляг олан
юлкялярдя гябул едилир. Фидеикомисляр юлкядя фяхри вязифяляри тутмагдан
ютрц бу задяэанлыьын истисна цстцнлцйцнц сахламаг цчцн танынырды. Вя
бу мянсубиййят юзцнцн йердя галан диэяр щямвятянляри гаршысында
ядалятсиз цстцнлцйцнц тутандан сонра гярара алынмышды ки, онун
касыблыьы бу цстцнлцйц эцлмяли етмясин дейя она диэяр цстцнлцк дя
верилди. Дцздцр, Инэилтярядя, гейд олундуьу кими, ади щцгуг фидеикомисляря мянфи йанашыр вя буна уйьунлашараг онлар Авропа монархийаларынын щяр щансы бириня нисбятян бурада чох мящдуддурлар,
амма Инэидтярядя дя онларсыз кечинилмяди. Шотландийайа галмыш,
щесаб едирляр ки, юлкянин бцтцн торпагларынын бешдя бири, бялкя дя,
цчдя бириндян чоху щал-щазырда фидеикомислярин жидди реъими алтындадыр.
Бу йолла емалолунмамыш торпагларын ири яразиляри няинки айры-айры
сойадларын ялиндя жямлянди, щятта онларын йенидян бюлэцсц имканы
тамамиля истисна олунду. Бунунла беля надир щалларда ири торпаг сащиби
бунунла йанашы щям дя ящямиййятли йахшылашдырма ишляринин апарыжысы
олур. Бу варвар институтуну йарадан иьтишаш вахтларында ири торпаг
сащиби юз шяхси маликаняляринин мцщафизяси иля вя йахуд юз гоншуларынын маликаняляриня юз йурисдиксийа вя щакимиййятини йаймагла мяшьул иди. Онун торпаьын бежярилмяси вя йахшылашдырылмасы иля мяшьул
олмаьа бош вахты йох иди. Гайда вя ганунларын сабитляшмяси она бу
бош вахты верди, онун чох вахт буна мараьы вя мейли, демяк олар ки,

Adam Smit

345

щямишя зярури бажарыьы вя габилиййяти олмурду. Онун юзцнцн вя
гясринин сахланмасы цзря хяржляр тамлыгла эялирлярини апарыр вя йа ону
цстяляйирдися, щансы ки, чох вахт баш верирди, онда бу йахшылашдырма
цчцн зярури олан капитал да олмурду. Яэяр о гянаятжиллийи иля сечилирдися, о, адятян юзцнцн иллик йыьымыны даща сярфяли истифадя едяряк она
мяхсус оланларын йахшылашдырылмасына дейил, йени торпагларын алынмасына йюнялдирди. Торпаг йахшылашмаларыны мянфяятли етмяк цчцн бцтцн
диэяр коммерсийа мцяссисяляриндя олдуьу кими бцтцн мцмкцн, щятта
бюйцк олмайан хяржлярин гянаятини вя кичик эялирляри диггятля нязяря
алмаг лазымдыр, щансы ки, характержя ганятлилийи иля сечился дя, беля
анадан оландан ири вясаитляря малик олан инсан надир щалларда гадир
ола билир. Тябии ки, беля инсанын вязиййяти ону харижи парылты щагда
дцшцнмяйя шювг едир, щансы ки, даща аз ещтийаж дуйдуьу мянфяятиня
нисбятян онун зювгцня ясасланыр. Лап ушаглыгдан о юз палтарларынын,
чыхышынын, ев вя ев шяраитинин зярифлийи кими шейлярин гайьысына галмаьа
юйряшир. Тябии ки, беля вярдишлярля йаранан ягли ящвали-рущиййя о, юз
маликянясинин йахшылашдырылмасы щаггында дцшцндцкдя дя ону тярк
етмир. О, йягин ки, евини ящатя едян 400 вя йа 500 акры даща мянзяряли
едяряк, буна бцтцн йахшылашдырмалардан сонра олан торпаьын дяйяриндян он дяфя чох вясаит хяржляйяжяк вя ямин олажаг ки, маликанянин
бу жцр тярздя йахшылашдырылмасы заманы – башга жцр ися о бажармыр – о
мцфлис олажаг вя бунунла да ишин щеч онда бир щиссясини дя йериня
йетирмир. Бирляшмиш Краллыьын щяр ики щиссясиндя инди дя аз сайда феодал
монархийасы дюврцндян ейни бир сойадын ялиндя галан ири маликаняляр
вар. Бу маликанялярин мцасир вязиййяти иля гоншулугда олан кичик
мцлкиййятчилярин маликанялярини мцгайися етмяк кифайятдир ки, торпаг
йахшылашдырмалары цчцн беля ири торпаг сащиблийинин лазым олмадыьыны
тясдиглямяк цчцн башга сцбутлар эяряк олсун.
Яэяр беля ири торпаг сащибляриндян йахшылашдырманын азыны эюзлямяк олурдуса, онда онларын торпагларында йашайанлара даща аз цмид
бяслямяк оларды. Гядим Авропада бцтцн кяндлиляр тящкимчи идиляр вя
демяк олар ки, щамысы гул иди, амма онларын гул олмалары гядим
йунанларда вя ромалыларда вя йахуд щятта бизим Гярби Щиндистан
колонийаларында танынан гуллардан даща йумшаг характери иля сечилирди.
Ещтимал олунур ки, онлар билаваситя юз сащибляриня дейил, торпаьа
тящким олунублар. Она эюря дя, онлары торпагдан айры дейил, торпагла
бирэя сатмаг оларды. Юз аьасынын разылыьы иля онлар ниэаща эиря билир вя о
сонрадан ярин вя арвадын мцхтялиф адамлара сатылмасы иля ону поза
билмирди. Яэяр аьа юз кяндлиляриндян кимися ялил едир вя йа юлдцрцр-
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дцся, о, адятян чох да бюйцк олмайан бязи жязайа мящкум олунурду. Амма кяндлиляр мцлк алмаг щцгугуна малик дейилдиляр. Онлар тяряфиндян ялдя олунан щяр шей щесаб олунурду ки, онларын аьаларыынын ялдя етдийидир вя о юз ихтийары иля онларын ялиндян ялдя олунаны ала
билярди. Беля гулларын кюмяйи иля апарыла билян торпагларын бцтцн йахшылашдырлмасы вя бежярилмяси, ясасян онларын аьалары тяряфиндян едилирди.
Вя онлар онун щесабына истещсал олунурду. Тохум, щейван, кянд
тясяррцфаты алятляри – щамысы она мяхсус иди. Бцтцн эялир дя онун
хейриня эедирди. Бу гул - кяндлиляр анжаг онларын эцндялик йашамалары
цчцн зярури оланы ялдя едя билярдиляр. Беляликля,верилян щалда торпаг
сащиби бцтцн юз торпагларынын сащиби иди вя онлары юз кяндлиляринин яли
иля емал едирди. Гулдарлыьын беля нювц индии дя Русийада, Полшада,
Мажарыстанда, Боэемийа вя Моравийада вар. Йалныз Авропанын гярб
вя жянуб-гярб щиссяляриндя о тядрижян там арадан галдырылмышдыр.
Амма яэяр надир щалларда ири торпаг сащибляриндян йахшылашдырмалары эюзлямяк олардыса, онларын иш цчцн юз гулларындан истифадя
етдикляри щалларда буну ян аз эюзлямяк лазым эялирди. Мяня еля эялир ки,
бцтцн ясрлярин вя халгларын тяжрцбяси тясдиг едир ки, гуллар тяряфиндян
йериня йетирилян иш йалныз онларын сахланмасы цчцн хяржляри тяляб ется дя
диэярляриндян баща баша эялир. Щеч бир мцлк ялдя етмяк щцгугу
олмайан инсан йалныз чох йейиб, аз ишлямяк мараьында ола биляр. Юз
шяхси мараьы иля дейил, йалныз зор тядбирляри иля кимися юзцнцн йашамасы
цчцн юдяниляндян артыг ишлямяйя мяжбур етмяк олар. Плиний 1 кими
Колумелла2 да эюстярирляр ки, гядим Италийада чюряйин щазырланмасынын
тяняззцлц баш верди вя гулларын ялиня кечяндян сонра о торпаг сащиби
цчцн нежя ялверишсиз олду. Аристотелин вахтында да Гядим Йунаныстанда ишляр бундан йахшы дейилди. Платонун «Ганунлар»ында йазылан
идеал республика щаггында данышанда о, гейд едир ки, 5 мин ишлямяйян
инсанын (щесаб олунурду ки, бу гядяр дюйцшчц онун мцдафияси цчцн
лазымдыр) аиляляри вя гуллугчулары иля сахланмасы цчцн щядсиз юлчцлц
яразиляр вя Вавилон дцзянинин 3мящсулдарлыьы лазымдыр.
Инсана мяхсус мяьрурлуг онда щакимиййятя мящяббят доьурур
вя щеч ня онун щисслярини юзцндян ашаьы инсанларын йола эятирилмяси
зяруряти гядяр тящгир етмир. Она эюря ганун буну ижазя верян вя ишин
характери мцмкцн едян щяр йердя о, цмуми гайдалара эюря азад
1

«Щист.Нат»,18,4.
«Де ре рустижа»,1,7.
3
Аристот.,Политиж.,11,6.
2
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инсанларын ишинин явязиндя гулларын ишиня цстцнлцк верир. Шякяр вя
тцтцнцн бежярилмяси гул ямяйи иля торпаьын емал едилмяси хяржлярини
юдяйя билир; чюряйин бежярилмяси ися щазырки вахтда бу хяржляри юдямяк
игтидарында дейил. Инэилтяря колонийаларында ясас мящсул чюряк олдуьундан ишин ясас щиссяси азад инсанлар тяряфиндян йериня йетирилир.
Пенсилванийа квакерляринин йахынларда вердийи бцтцн юз гул-зянжилярин
азад едилмяси щагда сярянжамы сцбут едир ки, онларын сайы о гядяр дя
чох ола билмязди. Яэяр зянжиляр онларын мцлкиййятинин щяр щансы
ящямиййятли бюйцк щиссясини тяшкил ется идиляр, беля сярянжам щеч вахт
гябул олунмазды.Бизим шякяр истещсал едян колонийаларда яксиня
олараг бцтцн иш гуллар тяряфиндян йериня йетирилир, тцтцнцн бежярилмяси
иля мяшьул олан колонийаларымызда ися ишин бюйцк щиссяси йеня дя онлар
тяряфиндян йериня йетирилир. Бизим Гярби Щиндистандакы истянилян
колонийаларымыздакы шякяр плантасийаларындан эялян мянфяят Авропа
вя йа Америкада мялум олан истянилян бежярилян биткидян, адятян чох
йцксякдир, тцтцн плантасийаларындан ися мянфяят шякяря нисбятян аз
олса да, йеня дя эюстярилдийи кими чюряйин бежярилмясини цстяляйир. Шякяр
кими тцтцн плантасийалары да гул ямяйинин хяржлярини юдяйя биляр вя
биринжи икинжийя нисбятян даща чох дяряжядя буну едяр. Буна уйьун
олараг бизим шякяр плантасийаларымызда тцтцн плантасийаларымыза
нисбятян зянжилярин сайы аь ишчилярин сайына нисбятян даща чохдур.
Гядимдя цстцнлцк тяшкил едян гулларын ямяйи иля торпаьын емал
едилмяси тядрижян щал-щазырда Франсада половник (торпаьы олмайан,
амма мящсулун йарыбайарысына ишляйян кяндли) ады алтында танынан бир
нюв фермерляр тяряфиндян емал едилмяйя дяйишдирилди. Онлар латынжа
жолони партиарии адланыр. Онлар Инэилтярядя о гядяр чохдан гейб олублар ки, онларын щал-щазырдакы вахтда инэилис дилиндя адлары мяня мялум
дейил. Торпаг сащиби беля кяндлиляри тохум, щейван вя кянд тясяррцаты
алятляри иля - бир сюзля, торпаг сащясинин емалы цчцн зярури олан бцтцн
капиталла тямин едирди. Алынан мящсул торпаг сащиби иля кяндли арасында капиталын бярпасы вя сахланмасы цчцн зярури оланлар чыхылдыгдан
сонра йарыбайары бюлцнцрдц; кяндли сащяни тярк етдикдя вя йахуд
ондан говулдугда капиытал торпаг сащибиня гайтарырды.
Беля кяндлиляр тяряфиндян борж эютцрцлян торпаг мащиййятжя
тящкимлиляр тяряфиндян эютцрцляндя олдуьу кими торпаг сащибинин
щесабына емал едилир. Беля кяндлиляр азад адам олмагла мцлк алмаг
щцгугуна маликдирляр вя онлар торпаьын мящсулунун мялум щиссясини
алдыгларындан, бцтцн мящсулун артмасында вя онлара чатан щиссясинин
дя чох олмасында мараглыдырлар. Яксиня, юзцнцн йемяйиндян башга
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щеч ня ялдя едя билмяйян тящкимчи юзцнц артыг ямякля йцклямямяйя
чалышыр вя торпаг мящсулуну юзцнцн йашамасы цчцн лазым оландан
артыг олмасына имкан вермир. Йягин ки, мцяййян гядяр буна эюря,
мцяyyян гядяр дя щямишя торпаг сащибляри иля рягабят апаран щюкмдарларын мцкафат кими тящкимлиляря вердикляри ири торпаг сащибляринин
щакимиййятинин мящдудлашдырылмасына ясасян сонда гулдарлыьын бу
нювц ялверишсиз олду вя тящкимлилик тядрижян Авропанын бюйцк щиссясиндян ляьв едилди. Лакин бу чох ящямиййятли ингилабын вахты вя онун
нежя баш вермяси васитяси мцасир тарихин ян гара маддяляриндяндир.
Рома килсяси бу ишдя ян бюйцк хидмяти юзцня йазыр вя щягигятян дя,
артыг ХЫЫ ясрдя Папа ЫЫЫ Александр гулларын цмуми азад едилмяляри
щагда булланы гябул етди. Эюрцнцр, бу булла бцтцн диндарлардан жидди
риайяти тяляб едян ганун дейил, даща чох диндар нясищяти иди. Бундан
сонра гулдарлыг щяля бир нечя йцз ил, демяк олар ки, щяр йердя фяалиййят
эюстярирди вя та ки, о ики гейд олунан марагларын: бир тяряфдян торпаг
сащибинин, диэяр тяряфдян – щюкмдарын бирляшмиш тясири нятижясиндя ляьв
едилди. Азад олмуш вя торпагдан истифадяетмя имканы верилян тящкимли
юз капиталына малик олмадыьындан, бу торпаьы йалныз торпаг сащибинин
она ссуда вердийинин кюмяйи иля емал едя билирди вя она эюря дя, беля
демяк оларса, Франсадакы половника чеврилмяли олурду.
Лакин бу сонунжу нясил торпаг сащибляринин мараглары онлары щеч
вахт юз мящсул щиссясинин щесабына йыьдыглары бу кичик капиталын щятта
бир щиссясини беля торпагларын эяляжякдя йахшылашдырылмасына щявясляндиря билмир, чцнки бу хяржлярдя иштирак етмяйян якинчи сонрадан бу
хяржлярин нятижясиндя ямяля эялян артыг мящсулун йарысыны алмалы
иди.Тяйин олунмушдур ки, бцтцн алынан мящсулун йалныз онда бир
щиссяси олан десйатин (1,092 щектара бярабяр йер юлчцсц) торпаьын
йахшылашдырылмасына гаршы бюйцк манеядир. Она эюря дя, мящсулун
йарысына гядяр чатан юдямя онлары фактики олараг дайандырмалы иди.
Половникин торпаг сащиби тяряфиндян она тягдим олунан капиталын
хяржлянмяси заманы торпагдан онун веря биляжяйинин щамысыны ялдя
етмяк мараьында иди, амма онун мараглары щеч вахт бу капитала юз
вясаитляринин бир щиссясини беля ялавя етмяйи тяляб етмирди. Дейиляня
эюря Франсада шащлыьын алтыда беши беля якинчилярля тутулдуьундан
мцлкядарлар шикайят едирдиляр ки, половникляр имкан дцшян щеч бир щалы
бош бурахмырлар ки, мцлкядар щейванларыны кянд тясяррцфаты ишляринин
йериня йцкдашыма цчцн истифадя етсинляр, чцнки биринжи щалда бцтцн
эялир тамамиля онлара чатыр, сонунжу да ися мцлкядарла бюлцшдцрцлцрдц. Бу нюв кяндлиляр Шотландийанын бязи йерляриндя дя вар.
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Онлары stell-bow 1 (полад ужу олан охлу) ижарядарлары адландырырлар.
Чохдан кечмиш заманларда Инэилтярянин о ижарядарлары ки, али щаким
Жилберт вя д-р Блекстонун сюзляриня эюря даща чох торпаг сащибинин
тясяррцфатыны идаряедянляри2 якс етдирирдиляр вя бунунла да кяндлилярдян
фярглянирдиляр, йягин ки, бу категорийайа аид едилирди.
Бу категорийа кяндлиляри чох зяиф дя олса, амма сюзцн ясл
мянасында юз капиталлары щесабына торпаьы бежярян вя торпаг сащибиня
рента юдяйян фермерляр явяз етдиляр. Беля фермерляр торпаьы бир нечя
иллийя ижаряйя эютцрян заман бязян юз капиталынын бир щиссясини
эяляжякдя ферманын йахшылашдырылмасына гоймаг мараьында ола
билярляр, чцнки ижарянин вахты битяня гядяр щяйата кечирилян хяржлярин
ящямиййятли мянфяятля эери гайытмасыны эюзляйирляр. Щятта беля
фермерлярин вязиййяти узун мцддят чох гейри-сабит иди вя Авропанын
бир чох щиссяляриндя щяля беля дя галыр. Торпаьы алан гануна эюря ижаря
мцддяти битяня гядяр бу сащяни онларын ялиндян эери ала биляр; Инэилтярядя бу щятта ямлакын гайтарылмасы щаггында фиктив иддиа (ажтион оф
жоммон режоверй) 3 васитясиля дя щяйата кечириля биляр. О щаллардаки,
торпаг сащиби гейри-гануни олараг зорла онлары ижаря едилмиш сащядян
говурду, онларын юз щцгугларыны бярпа етмяк проседуру чох гейритякмил иди. Шикайятин нятижясиндя онлар щеч дя щямишя торпаг сащясини
эери ала билмирдиляр; иш мцкафатын тяйин едилмяси иля мящдудлашырды ки,
бу да щеч вахт щягиги чякилян зийаны юдямирди. Щятта азад кяндлиляря
(йоменляря) мцнасибятин щямишя йахшы олдуьу Инэилтярядя беля йалныз
ВЫЫ Щенрихин щакимлийинин 14-жц илиндя говулма щаггында иддиа
тяжрцбядя тядбиг едилди вя ижарядар няинки иткиляря эюря мцкафаты, о
щям дя итирилмиш сащяни эери алырды вя онун иддиасы цзря ашаьы мящкямя
инстансийасынын гярары сонунжу щесаб олунмурду. Бу иддиа проседуру
щягигятдя о гядяр тясирли олду ки, мцасир тяжрцбядя торпаьынын гайтарылмасы щагда иддиа едян торпаг сащиби чох надир щалларда, хцсусиля
торпаг сащиби цчцн тяйин едилмиш проседурдан – ямлакын гайтарылмасы
вя йахуд мцлкя дахилолма щагда иддиа етмякдян истифадя етмир, о юз
ижарядары адындан говулма щаггында иддианы галдырыр. Беляликля,
1

Stell-bow tenants.Бу сюз, йягин ки, ижарядарларын вахтиля мцщарибяйя чыхдыглары силащы
ифадя едир.
2
Мцлкядарын хейриня торпаг верэисини,пул пенйасыны, тюйжц вя диэяр рцсумлары тутан
хцсуси ашаьы тябягяли мящкямя мямурлары.
3
Ажтион оф жоммон режоверй – мящкямянин гярары иля дашынмаз ямлакы эери
гайтаран вя бунунла да ющдялик вя мцкафат алмаг истяйянлярдян азад едян хцсуси
нюв порседур.

350

Adam Smit

Инэилтярядя иля 40 шилл. юдямя етмякля юмцрлцк ижаря азад ярази сайылыр
вя ижарядара парламентин цзвляриня сяс вермяк щцгугу верир, кяндлилярин яксяриййяти бу нюв азад торпаглара малик олдуьундан онларын
бцтцн тябягяси онлара верилян сийаси ящямиййятя эюря торпаг сащибляри
тяряфиндян щюрмятля гаршыланыр. Мяня еля эялир ки, Инэилтярядян башга
Авропанын щеч бир йериндя ижарядар юзцня мяхсус олмайан торпагда
бина тикя биляр вя ещтимал едяр ки, мцлкядарын гейрят щисси онун торпаьынын дяйяринин беля ящямиййятли галхмасындан суи-истифадя етмяйя
имкан вермяз. Бу ганун азад кяндли цчцн бу гядяр ялверишли олмагла
бцтцн тярифлянян ганунверижилийя нисбятян мцасир Инэилтярянин гцдрятли
олмасына даща чох кюмяклик етмишди.
Даща узунмцддятли ижаряни тямин едян вя торпаг сащибинин щяр
жцр вярясяляриндян ону мцдафия едян ганун, мяня мялум олан гядяр,
йалныз Бюйцк Британийада мювжуддур. Шотландийада о артыг 1449-жу
илдя ЫЫ Йаковун вахтында тяйин олунмушду. Дцздцр, бу ялверишли
фяалиййят фидеикомисляр тяряфиндян кифайят гядяр ифлиж едилмишди , чцнки
онлар тяйин олунан вярясяляря торпаглары щяр щансы бир узун мцддятя,
чох вахт бир илдян йухары олан мцддятя ижаряйя вермяйя гадаьан
едирдиляр. Йахын вахтлардакы парламент акты бир гядяр бу мящдудиййятляри йумшалтды, амма онлар щяля дя чох щяссас олараг галыр.
Бундан башга Шотландийада ижаря сясвермя щцгугу вермядийиндян
орадакы кяндлиляр Инэилтярядякиляря нисбятян юз торпаг сащибляри
тяряфиндян аз щюрмят эюрцрляр.
Вярясялярин вя торпаг алыжыларынын юзбашыналыгларындан ижарядарлары мцдафия етмяк цчцн онларын щцгугларынын гябул едилмясинин
зярури олмасы етираф едиляндян сонра, Авропанын диэяр щиссяляриндя беля
зяманятляр чох гыса мцддятя мящдудлашдырылырды: мясялян, Франсада
ижаря башлайандан доггуз ил мцддятиня. Амма бу ады чякилян юлкядя
щямин мцддят бир аз бундан габаг 27 иля гядяр узадылмышды – щяр
щалда ижарядара даща ящямиййятли йахшылашдырмалар апармаг цчцн чох
узун сцрмяйян дюврдцр. Яввялки вахтларда торпаг сащибляри бцтцн
Авропада ганунверижи идиляр. Она эюря дя, торпаьа аид олан
ганунверижилик торпаг сащибляринин мараглары иля щесаблашырды. Ещтимал
олундуьу кими бу мараг тяляб едирди ки, онун вярясяляриндян щансыса
бири тяряфиндян торпагдан истифадя цчцн щеч бир ижаря она узун илляр
бойу торпаьын там дяйяриндян истифадя етмяйя манеячилик тюрятмясин.
Ажэюзлцк вя ядалятсизлик щямишя бясирятсиздир вя онлар эюря билмирдиляр
ки, беля гайда йахшылашдырмайа мане олмалыдыр вя она эюря дя, торпаг
сащибинин щягиги марагларына сон нятижядя зийан вуражаг.
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Яввялки заманларда фермерляр рентанын юдянилмясиндян башга,
юз торпаг сащибляри цчцн бир сыра мцкялляфиййятляр дя йериня йетирмяйя
мяжбур идиляр ки, бунлар да надир щалларда дягигликля ижаря щагда
мцгавилядя садаланырды вя йахуд щяр щансы бир гайдаларла тяйин
олунурду: онлар маликанянин адят вя ещтийажлары иля мцяййянляширди.
Бу мцкялляфиййятляр, демяк олар ки, щямишя тамамиля ихтийари характер
дашыдыьындан ижарядара чох чятинликляр вя хошаэялямяз щаллар йарадырды. Шотландийада ижаря мцгавилясиндя дягиги тяйин олунмайан
бцтцн мцкялляфиййятлярин ляьви узун илляр бойу йоменлярин (азад
кяндлилярин) вязиййятини йахшылыьа доьру дяйишди.
Йоменлярин цзяриня дцшян дювлят мцкялляфиййятляри ихтийари
характерли олмасы иля онларын шяхси мцкялляфиййятиндян аз фярглянирди.
Йолларын чякилмяси вя тямири - мцкялляфиййяти бу эцн дя щяр йердя
мювжуддур вя мяня еля эялир ки, мцхтялиф юлкялярдя ейни дяряжядя
мяшяггятли олмаса да, - бц гябилдян олан йеэаня мцкялляфиййят дейил.
Шащын ордусу, сарайы вя йахуд онун мямурлары щяр щансы бир йердян
кечян заман йоменляр онлара интендант (ордуда тясяррцфат ишляриня
бахан адам) тяряфиндян тяйин олунмуш гиймятлярля ат, араба вя ярзаг
вермяли идиляр. Мян билдийим гядяр бюйцк Британийа Аvропада йеэаня
монархийадыр ки, бу натурал мцкялляфиййят ляьв олунуб. Франса вя
Алманийада о, индийя гядяр мювжуддур.
Кяндлилярин цзяриня гойулан дювлят верэиляри натурал мцкялляфиййят кими тянзимлянян вя мяшяггятлидир. Юз падшащына пул кюмяклийи
эюстярмяйя щяддян артыг кюнцлсцз разылашан кечмиш заманларын
торпаг сащибляри асанлыгла ижарядарларыны, гейд етдикляри кими, «гырхмаьа» ижазя верирдиляр вя о гядяр жащил идиляр ки, бунун онларын юз
эялирляриндя нежя якс олунажаьыны эюрмцрдцляр. Франсада индийя гядяр
мювжуд олан эялирдян верэи («талйа» 1 ) кечмиш заманларын беля
«гырхманын» нцмунясидир. Бу –ижарядарын ещтимал олунан эялириндян
верэи онун тяряфиндян тясяррцфатына гойулан капитала уйьун олараг
щесабланыр. Она эюря дя, ижарядар юзцнц аз имканлы эюстярмякдя
мараглыдыр вя демяли, юз сащясинин емалына имкан гядяр аз хяржлямялидир вя онун йахшылашдырылмасына ися щеч ня хяржлямямялидир. Яэяр
франсыз кяндлисинин ялиндя щяр щансы бир вясаит топланыбса, «талйа»,
демяк олар ки, онлары торпаьа гоймаьын там гадаьасына бярабяр бир
шейди. Бундан башга бу верэи аид олдуьуну рцсвай едян вя щямин кяси
няинки задяэандан, щятта мешшанлардан даща ашаьы мювгейя гойан
1

Бах: йеня дя орда В китаб, ЫЫ фясил.
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щесаб олунурду, ижаряйя торпаг эютцрян щяр кяся ися бу верэи тядбиг
олунурду. Капитала малик олан щеч бир задяэан, щеч бир шящярли беля
алчалдылмаьыны истямяз. Беляликля, бу верэи няинки якинчиликля топланмыш
капиталын торпагларын йахшылашдырылмасына, истифадясиня манеячилик
йарадыр, о щям дя бундан диэяр капиталлары да узаглашдырыр. Кечмиш
заманларда Инэилтярядя эениш йайылмыш гядим десйатин вя онбешлик
пуллар торпаьа тядбиг олундуьундан, эюрцнцр, «талйа» кими характерли
верэини якс етдирирди.
Бцтцн тясвир едилмиш манеялярин вя чятинликлярин мювжудлуьу
заманы торпаг сахлайанлардан бюйцк ирялиляйишляр эюзлямяк олмаз.
Ганунун вердийи бцтцн азадлыг вя тящлцкясизлик заманы бу синиф
щямишя юз тякмилляшмясини ян ялверишсиз шяраитдя апармалы олур. Торпаг
мцлкиййятчисиня нисбятян ижарядар юз пулуна тижаряти апаран тажирля
мцгайисядя борж пула тижаряти апаран тажирин вязиййятиндя олур. Щяр
икисинин вар-дювляти арта биляр, амма ейни ещтийатлы фяалиййят заманы
биринин вар-дювляти диэярининкиня нисбятян щямишя даща зяиф артажаг,
чцнки борж эютцрцлян капитала эюря фаизляр мянфяятин бюйцк бир
щиссясини апаражаг. Ейни иля ижарядар тяряфиндян емал олунан торпаг
диэяр бярабяр шяртляр заманы мцлкиййятчи тяряфиндян емал олунан
торпаьа нисбятян даща зяиф йахшылашажаг, чцнки онун ялдя етдийи
мящсулун бюйцк щиссяси рента цчцн верилир вя яэяр торпаг ижарячийя
мяхсус олса иди, онда о буну торпаьын эяляжякдя йахшылашдырылмасында
да истифадя едя билярди. Бундан башга ижарядарын ижтимаи вязиййяти
тябиятян мцлкиййятчинин вязиййятиндян ашаьыдыр. Авропанын чох
щиссясиндя кяндлиляр тажирлярин вя сяняткарларын али тябягяси иля
мцгайисядя ящалинин ашаьы тябягяси щесаб олунур, Авропанын щяр
йериндя ися онлар ири тажир вя мануфактура сащибляриндян ашаьы щесаб
олунур. Она эюря дя, щяр щансы бир ящямиййятли капитала малик олан
инсанын юз йцксяк ижтимаи мювгейини атараг ашаьы мювгени тутмасы
надир щалларда олур. Демяли, щятта мцасир Авропада бцтцн диэяр
пешялярдян фермер тясяррцфатында торпагларын йахшылашдырылмасы цчцн
йалныз капиталларын аз ахыныны эюзлямяк олар. Бялкя дя, башга юлкялярдя
олдуьундан Бюйцк Британийада капиталларын чоху бу йолла щярякят
едир, амма бурада да бязи йерлярдя фермер тясяррцфатына гойулмуш ири
капиталлар, бир гайда олараг, фермер тясяррцфатынын юзцндя, йяни башга
сянятлярля мцгайисядя, адятян йыьымын ян зяиф баш вердийи сащядя
топланмышдыр. Буна бахмайараг, бцтцн юлкялярдя кичик торпаг сащибляриндян сонра торпаьын йахшылашдырылмасы иля диэяр шяхслярдян даща чох
ири вя варлы фермерляр мяшьул олурлар. Онлар, йягин ки, щяр щансы бир
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Авропа монархийаларына нисбятян Инэилтярядя даща чохдур. Гейд
олундуьу кими, Щолландийа республикасында вя Исвечрянин Берн
кантонунда фермерляр щеч дя Инэилтярядякиндян эери галмыр.
Бцтцн эюстярилянлярдян башга яввялляр Авропада цстцнлцк тяшкил
едян сийасят ким тяряфиндян – фермер вя йа торпаг мцлкиййятчиси
тяряфиндян апарылмасындан асылы олмайараг торпагларын бежярилмяси вя
йахшылашдырылмасы цчцн ялверишли дейилди. Биринжи манея хцсуси разылыг
олмадан юлкядян чюряйин чыхарылмасына цмуми гадаьа иди ки, бу да,
эюрцнцр, цмуми гайда иди; икинжи манея ися тякжя чюряйин дейил, бцтцн
диэяр кянд тясяррцфаты мящсулларынын дахили тижарятинин йармарка вя
базарлара цстцнлцйц бяхш едян вя гиймятляри галдырыб-ендирянляря,
мющтякирляря гаршы тядбиг олунан жяфянэ ганунлара эюря дцчар олундуьу утанж вя мящдудиййятляр иди. Артыг гейд олунмушдур ки, харижи
чюряйин юлкяйя эятирилмяси заманы бязи эцзяштлярля бирэя чюряйин юлкядян чыхарылмасына гадаьа о дюврляр дцнйанын ян бюйцк дювлятчилик
мяркязи олан вя Авропада тябиятян ян мящсулдар юлкя щесаб олунан
гядим Италийада торпагларын бежярилмясиня мане олурду. Щямин мящсулун дахили тижарятинин бу жцр утанжлары иля бирэя онун харижя апарылмасына гойулан цмуми гадаьалар, мящсулдарлыьы ашаьы олан юлкялярдя
торпаьын бежярилмясини ня гядяр чятинляшдирдийини тясяввцр етмяк чятин
дейил.
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ЫЫЫ Ф Я С И Л
РОМА ИМПЕРИЙАСЫНЫН СЦГУТУНДАН СОНРА
ШЯЩЯРЛЯРИН ЙАРАНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫ
Рома империйасынын сцгутундан сонра кянд ящалисиня нисбятян
шящяр вя гясябя ящалиси щеч дя йахшы вязиййятдя дейилди. Юз тяркибиня
эюря о, гядим Йунаныстан вя Италийа республикаларынын илкин ящалисиндян кяскин фярглянирди. Сонунжулар, ясас етибариля, араларында дювлятя
мяхсус олан торпагларын илк дяфя бюлцндцйц вя евлярини бир-биринин
йанында тикяряк цмуми мцдафия мягсядиля щасара алмаьы мягсядяуйьун щесаб едян торпаг сащибляриндян ибарят идиляр. Яксиня, Рома
империйасынын сцгутундан сонра торпаг сащибляри, эюрцнцр, цмуми
гайдайа эюря юз маликаняляриндя мющкямляндирилмиш гясрлярдя, юз
сащибляри вя асылы кяндлиляри иля йашайырдылар. Шящярляр ясас етибариля о
вахтлар, эюрцнцр, асылы вя йа йарыасылы вязиййятдя олан тижарятчи вя сяняткарларла мяскунлашмышды. Авропанын бязи ясас шящярляринин сакинляриня
гядим хартийалар тяряфиндян верилян хцсуси щцгуглар, онларын бу
щцгуглары алана гядярки вязиййятинин нежя олмасыны кифайят гядяр
эюстярир. Аьадан ижазя алмадан юз гызларыны кимя вермяк, юлцмцндян
сонра юз ямлакыны аьайа дейил, ушагларына гоймаг, юз мцлкиййятиндян
вярясялийя ясасян истифадя етмяк цстцнлцйц верилян инсанлар она гядяр
кянд сакинляри кими тящкимли асылылыьында вя йа демяк олар ки, онуn
кими асылылыгда идиляр.
Щягигятян дя, эюрцнцр, бу чох касыб вя алчалдылмыш инсан синфи
иди ки, юз ямтяяляри иля бир йердян диэяриня, бир йармаркадан диэяр йармаркайа кючяри тажирляр вя хырдаватчылар кими кючцрдц. О заманлар
щал-щазырдакы Асийанын бязи татар дювлятляри кими бцтцн Авропа дювлятляриндя рцсумлар сяййарлардан вя онларын ямтяяляриндян, маликнянин
яразисиндян, кюрпцлярдян кечяндя вя юз ямтяялярини йармаркайа дашыйанда, онларын сатышы цчцн йармаркада пиштахта вя кичик дцкан тикяндя алынырды. Бу мцхтялиф рцсум вя верэиляр Инэилтярядя кечидлик, кюрпцлцк, чякилик вя дцканлыг ады алтында мялум иди. Бязян шащ, бязян ися
мцяййян щалларда щцгу чатан ири торпаг сащиби айры-айры тижарятчиляря,
ясасян онун маликаняляриндя йашайанлара, бу верэилярдян там азад
олма верирди. Бу тижарятчилярин вязиййяти башга щалларда тящкимлилярин
вязиййятиндян фярглянмяся дя мящз буна эюря азад тижарятчи адланырды.
Буна эюря онлар юз щимайядарларына, адятян иллик адамбашына верэи
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юдяйирди. О заманлар щимайядарлыг надир щалларда ящямиййятли мцкафатдан башга бир шей кими тясяввцр олунурду вя бу верэини, йягин ки,
щимайядарларын онлары азад етмяляриня эюря диэяр верэилярин юдянилмямясиндян итирдикляринин явязинин гайтарылмасы кими щесаб етмяк
олар. Башланьыжда бу адамбашына верэи кими бцтцн бу мцсадиряляр дя,
цмумиййятля, шяхси характер дашыйырды вя йалныз бир адама юмцрлцк вя
йахуд щимайядарын гярарындан асылы олараг тядбиг едилирди. «Доместай-боок» 1 дан «Мящшяр мящкямяси» китабындан) ялдя едилмиш вя
инэилтярянин бир сыра шящярляриня аид олан натамам мялуматларда чох
вахт бу вя йа диэяр шящярлинин шаща вя йахуд щансыса гцдрятли торпаг
сащибиня бу нюв щимайядарлыьа эюря юдядийи верэи, йа да беля верэилярин цмуми мябляьи 2 щаггында хатырлатмалар вар.
Шящяр сакинляринин илк вязиййяти ня гядяр асылы олса да, эюрцнцр,
онлар юз азадлыг вя мцстягиллийини кянддя торпаг сахлайанлардан чох
яввял алыблар. Щяр щансы бир шящярдя адамбашына верэидян йаьылан
шащын эялири, адятян мцяййян сайда илляр цзря вя мцяййян мябляьдя
графлыьын шерифиня вя йахуд башга шяхсляря фидйя ( юзцнц сатыналма)
цчцн верилирди. Чох вахт шящярлилярин юзляри еля етибара малик олурдулар
ки, онлара бу фидйя цчцн шящярляриндян эялян бу нюв эялирляри верирдиляр
вя онлар бцтцн шяртлянмиш мябляьи юдянилмясиня эюря мясулиййят
дашыйырдылар3. Мяня еля эялир ки, бцтцн Авропа юлкяляринин щюкмдарлары
бу жцр фидйяляри чох сярфяли вя ращат иш щесаб едирдиляр; онлар чох вахт
кяндлиляря фидйя цчцн бцтцн ижаря юдянишини щяйата кечирмяк ющдялийини цзярляриня эютцрмякля, бцтюв бир маликаняляри ижаряйя верирдиляр;
бунун явязиндя ися онлара юз ихтийары иля ону алмаг вя билаваситя шащын
хязинядарлыьына юдямяк (буну онларын башчылары едирди) имканы верилирди. Беляликля, кяндлиляр hökmdarın мямурларынын щядя-горху иля пул
алмаларындан вя зорундан азад олурдулар. Бу жящят о заманлар бюйцк бир цстцнлцк кими гябул едилирди.
Илк башланьыжда фидйя диэяр фидйячиляря олдуьу кими шящярлиляря дя
мцяййян сайда илляр цзря верилирди. Амма заман кечдикжя, эюрцнцр,
онлара буну мцддятсиз, йяни щямишялик вермяк адят щалыны алды вя бу
эяляжякдя артмайан дяйишмяз рентанын тяйин едилмяси иля баш верди. Вя
1

Доместай-боок- Вилщелм –Истилачынын (ХЫ яср) вахтында бцтцн торпаг сащибляринин
юз маликянялярини, сонрадан ону щярби лен шяклиндя алмаг цчцн kralın ялиня
вермясиндян сонра Инэилтярянин бцтцн торпагларынын цмуми торпагбашы сийащыйа
алынмасы.
2
Брадй, Щисторижал треатисе оф житиес анд бороуэщс,п.3 сгг.
3
Мадах, Фирма Бурэи, п. 18; «Щисторй оф тще ехжщегуер», 1 едит., жщап.10, сежт. В, п. 223.
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верэинин юзц даими характер алдыьындан эцзяштляр дя, щансына эюря ки,
онлар юдянилирди, даими характер алырды. Буна эюря дя, бу жцр эцзяштляр
шяхси характерини итирирди вя сонралар онун артыг айры-айры шяхсляря
мяхсус олдуьу щесаб олунмурду; онлар сакинляри азад шящярли вя йа
азад тижарятчи кими адландырдыьындан азад шящяр адыны алмыш бу
шящярлярин сакинляринин сярвятиня чеврилирди.
Шящяря беля мцкафатын верилмяси иля йанашы, адятян онун сакинляриня дя йухарыда гейд олунан важиб цстцнлцкляр; гызларыны яря вермяк, ушаглары вяряся етмяк вя юз ямлакына вярясяляик йолу иля сярбяст
гярар вермяк щцгугу верилирди. Беля цстцнлцклярин азад тижарятля бирэя
башгаларындан фяргли олараг айры-айры шящярлиляря верилиб-верилмямяси
мяня мялум дейил. Бирбаша щансыса сцбцтц эятиря билмямяйимя
бахмайараг мяня еля эялир ки, бу мцмкцндцр. Нежя олмаса дя
тящкимчилийин вя йахуд асылылыьын ясас хассяляриндян хилас олдугларына
эюря онлар щягигятян сюзцн ясл мцасир мянасында азад олурдулар.
Бу щяля щамысы дейил. Адятян, о вахтда онлар юз щакими вя шящяр
шурасынын олмасы, шящярин щяйатыны тянзимлямяк цчцн ганун гябул едя
билмяк, онун мцдафияси цчцн щасар диварлары ужалтмаг вя бцтцн юз
сакинлярини щярби интизама, эюзятчи хидмятини чякмяк ющдялийиня
мяжбур етмяк, йяни кечмиш заманларда дярк олундуьу кими бу
диварлары эежя вя эцндцз мцмкцн щцжумлардан горумаг вя мцдафия
етмяк щцгугуну верян ижмаларда вя йа корпорасийаларда бирляширдиляр.
Инэилтярядя беля шящярлярин сакинляри, адятян графлыьын вя сотенлярин
мящкямяляриндян мящкямяликлярини чыхарараг тахт-таж иддиаларындан
башга бцтцн юз араларында йаранан мящкямя даваларыны юз щакимляри
иля щялл едирдиляр. Башга юлкялярдя онлара чох вахт даща ящямиййятли вя
даща эениш йурисдиксийа верилирди1.
Бязян фитйя цчцн юз сакинляриндян верэи йыьмаг ихтийары верилян
шящярляря бязи мяжбури щакимиййят вя мящкямя щцгугуну вермяк
зярури олурду ки, юз вятяндашларыны юз щиссясиня дцшян юдямялярини
щяйата кечирмяляриня мяжбур етмяк имканына малик олсунлар. О
вахтлар тяйин олунмамыш ганун-гайдаларла шящярляри юз иддиалары иля
башга мящкямя тясисатларына мцражият етмяляриня мяжбур етмяк мцнасиб дейилди. Амма тяяжжцблц о иди ки, Авропанын бцтцн юлкяляриндя
щюкмдарлар, беляликля, мцяййян мябляья, щансы ки, сонрадан артмырды,
1

Мадохун «Фирма Бурэи»си, щямчинин Пфеффилин Шваб евиндян ЫЫ Фридрих вя онун
варидатларынын вахтында йадда галан щадисяляр щаггында (Смит танынмыш Пфеффел,
абреэе жщронолоэтгуе де Ыщистоире ер ду дро публиж де Ы Аллемаэне.1754 китабыны
нязярдя тутур).
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юзцнцн эялиринин еля сащясини ялляриндян верирдиляр ки, бцтцн диэяр
эялирляря нисбятян о, онлар тяряфиндян щеч бир хярж чякилмядян вя сяй
едилмядян ишлярин тябии ахарында артмалы иди вя бундан башга, онлар
кюнцллц сурятдя юз яразиляринин тян ортасында, бир нюв мцстягил
ренспублика йарадырдылар.
Буну баша дцшмяк цчцн йада салмаг лазымдыр ки, о заманлар
Авропанын щеч бир юлкясиндя щюкмдар она мяхсус олан яразилярин
щамысында ряиййятинин даща зяиф щиссясини гцдрятли феодалларын юзбашыналыгларындан вя зцлмцндян горумаг имканы йох иди. Юзц цчцн
ганунда мцдафиясини тапа билмяйян вя юзцнц мцдафия етмяк цчцн
кифайят гядяр эцжлц олмайанлар, щяр щансы бир гцдрятли феодалын
щимайядарлыьындан истифадя етмяйя, тящкимли, йахуд, вассал олмаьа, йа
да бирэя вя гаршылыглы мцдафия мягсядиля бир-бири иля бирляшмяйя мяжбур
идиляр. Шящяр вя гясябя сакинляри щяр бири айры-айрылыгда юзлярини мцдафия
етмяк эцжцня малик дейилдиляр; бирэя мцдафия цчцн юз гоншулары иля
бирляшяряк онлар бюйцк мцгавимят эюстяря билирдиляр. Феодаллар шящярлиляря няинки башга инсан синфи, щям дя азад олмуш гул кцтляси кими,
демяк олар ки, онлардан фяргли инсан нювц кими бахыр вя нифрят
едирдиляр. Шящярлилярин вар-дювляти онларда пахыллыг вя щиддят йарадырды
вя щяр ялверишли шяраитдя онлары виждан язабы чякмядян вя амансызлыгла
гарят едирдиляр. Шящярлиляр дя, тябии ки, феодал сащибкарларындан горхур
вя онлара нифрят едирдиляр. Щюкмдар да онлардан горхур вя онлара
нифрят бясляйирди; шящярлиляря эялдикдя ися онун, йягин ки, бунлардан
зящляси эедя билярди, амма горхмаьа вя нифрят етмяйя щеч бир сябяби
йох иди. Она эюря марагларын цмумилийи шящярлиляря щюкмдары
дястяклямяк, щюкмдара ися феодолларын яксиня шящярлиляри дястялямяк
фикрини бейниня йеридирди. Онлар онун дцшмянляринин дцшмяни идиляр вя
онларын тящлцкясизлийини вя мцстягиллийини имкан гядяр тямин етмяк
онун мараьында иди. Онлара юз щакиминин олмасы, идаряетмяк мягсядиля ганун гябул едя билмяк, мцдафия цчцн щасар диварлары ужалтмаг вя бцтцн юз сакинлярини щярби интизама мяжбур етмяк щцгугуну
верян щюкмдар шящярлиляря баронлардан асылы олмамалары вя тящлцкясизликляри цчцн бцтцн веря биляжяйи васитяляри тягдим едирди. Бу жцр
даими щакимиййяти тясис етмядян, мцяййян план цзря юз вятяндашларыны
щярякят етмяйя мяжбур едян щакимиййят олмадан гаршылыглы мцдафия
мягсядиля йарадылан щеч бир кюнцллц бирляшмя онлара щяр ня гядяр сабит
тящлцкясизлик вя йа шаща щяр щансы дястяйи эюстярмяк имканы веря
билмязди. Шящярляря щямишялик фидйя цчцн юз сакинляриндян верэи
йыьмаг имканы вермякля ixtidar юзцня дост, йахуд яэяр беля демяк
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оларса, юзцня мцттяфиг етмяк истядикляриня бящаня верир, йахуд шцбщя
йарадырды ки, ня вахтса сон нятижядя юдямянин мябляьини галдырараг вя
йа верэилярин йыьылмасыны башга фидйячийя вермякля онлара зцлм едяжяк.
Юз баронлары иля ян пис мцнасибятдя олан щюкмдарлар юз
шящярляриня бу жцр цстцнлцклярин верилмяси ишиндя даща чох ялиачыглыг
эюстярирдиляр. Мясялян, Инэилтяря щюкмдары Иоанн, эюрцнцр, юз шящярляринин ян ялиачыг хейирхащы иди1. Франсалы Ы Филипп юз баронлары цзяриндя
щяр щансы щакимиййяти итирмишди. Онун щюкмранлыьынын сонунда сонралар Кюк Лüдовик кими танынан оьлу Лüдовик Даниил атанын хябярляриня эюря щюкмдар маликаняляринин йепископлары иля ири феодалларын
жиловланмасы цчцн ян йарарлы тядбирляр щаггында мяслящятляширди. Онлар
она ики лайищя тяклиф етдиляр. Бири йени йурисдиксийанын тяйин олунмасына
вя бу мягсяд цчцн онун яразиляринин щяр ящямиййятли шящяриндя
щакимлярин вя шящяр шурасынын тясис едилмясиня эятирирди. Икинжиси ися
йени милисийанын йарадылмасындан ибарят иди: бу шящярлярин сакинляри юз
вязифяли шяхсляринин командасы алтында лазыми щалларда krala дястяк
олмаг цчцн йцрцшя чыхмалы идиляр. Франса тарихчиляринин гейдляриня
ясасян Франсада щаким вя шящяр шураларынын тясисатларыны мящз бу
вахта аид етмяк лазымдыр. Ейни иля Шваб евиндян олан щюкмдарларын
мцвяффягиййятсиз щюкмранлыьы заманы азад алман шящярляринин бюйцк
щиссяси илк дяфя юз цстцнлцклярини алдылар вя танынмыш Ганзей иттифагы илк
дяфя юз эцжцнц вя ящямиййятини ялдя етди2 .
О заманлар шящяр милисийасы, эюрцнцр, кянд милисийасындан эери
галмырды вя беля ки, гяфил щяйяжан заманы о, тезликля чаьырыла билдийиндян бу чох вахт шящярлиляри гоншу феодал маликаняляри иля дюйцшя апармаг имканы верирди. Италийа вя Исвечря кими юлкялярдя щакимиййятин
резиденсийасынын узагда олмасындан, юлкянин тябиятян мцдафия олунан
олмасындан вя йа щяр щансы бир башга сябябляр цзцндян бурада щюкмдар тамамиля юз щакимиййятини итирмишди вя шящярляр, адятян мцстягил
республикалара чеврилир вя ятрафдакы бцтцн задяэанлары юзляриня табе
едир, онлары юз гясрлярини даьыдараг бцтцн динж сакинляр кими шящярдя
йашамаьа мяжбур едирдиляр. Гыса шякилдя Исвечрянин бир сыра диэяр
шящярляри кими Берн республикасынын тарихи белядир. Тарихи бир гядяр
фяргли олан Венесийадан башга ХЫЫ ясрин сону вя ХВЫ ясрин яввялляриндя чохлу сайда йараныб вя ляьв олан бцтцн Италийа республикаларынын
кечмиши дя белядир.
1
2

Бах: Мадох-а.
Бах: Преффеля.
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Щюкмдарын щакимиййяти чох вахт вя щяддян артыг зяифляся дя,
амма щеч вахт там ляьв олунмайан Франса вя Инэилтяря кими юлкялярдя шящярляр там мцстягил олмаг имканына малик дейилди. Буна бахмайараг, онлар еля эцж вя ящямиййят ялдя едирди ки, щюкмдар шящярдян
тяйин олунмуш фидйя верэиси истисна олунмагла онларын разылыьы олмадан
щеч бир верэини тута билмирди. Она эюря дя, щюкмдарын цмуми силки
йыьынжаьына юз депутатларыны эюндярмяк дявятини алырдылар вя орада
рущаниляр вя баронларла бирэя зярурят йарандыгда, шаща фювгяладя
субсидийалары вермяк барядя юз разылыгларыны билдиря билярдиляр. Бу
заман шящярлярин бир чох тяряфдян онун щакимиййятинин хейриня ящвалирущиййяли олдуьундан о, чох вахт бу йыьынжагларда ири феодалларла
мцбаризядя онларын депутатларына истинад едирди. Шящярлярин нцмайяндяликляринин Авропанын бцтцн бюйцк монархийаларынын силки йыьынжагларындакы йаранма тарихи белядир.
Беляликля, кяндлярин сакинляри щяр жцр зоракылыьа мяруз галдыглары
заман гайда вя нормал идаряетмя, онунла бирэя дя айры-айры шяхслярин
азадлыг вя тящлцкясизлийи шящярлярдя тяйин олунурду. Амма беля мцдафиясиз вязиййятдя оланда инсанлар, тябии ки, щяйат цчцн ян зярури оланы
иля кифайятлянирляр: йашам цчцн зярури оландан артыг ялдя етмякля онлар
юз зцлмкарларыны йалныз азьынлашдыра билярдиляр. Сакинляря юз ямйинин
бящрясиндян истифадя етмяк имканы верилян юлкядя онлар, тябии ки, ону
юз вязиййятинин йахшылашдырылмасына вя тякжя йашам цчцн зярури олан
васитяляри дейил, щям дя мцхтялиф ращатлыг вя тямтяраг яшйаларынын
алынмасына хяржляйирляр. Она эюря йалныз йашам васитялярини дейил, ондан даща артыьыны истещсал етмяк мягсядини эцдян сянайе, кянд
ящалисинин арасында эениш вцсят алдыьындан чох юнжя шящярлярдя йаранмышды. Яэяр касыб вя тящкимли щцгуги иля сыхышдырылмыш кяндлийя кичик
капиталы йыьмаг мцмкцн оларса, о, тябии ки, бюйцк сяйля буну ялиндян
ала билян юз аьасындан эизлядяжяк вя илк ялверишли щалда шящяря гачмаьа
чалышажаг. Ганун о заманлар шящяр сакинляриня гаршы о гядяр мярщямятли иди вя кяндлиляр цзяриндя феодалларын щакимиййятини зяифлятмяйя
чалышырды ки, яэяр беля гачгын юз аьасынын ахтарышларындан бир ил ярзиндя
эизляня бился иди, онда о щямишялик азад щесаб олунурду. Она эюря
кянд яшалисинин ямяксевяр щиссясинин ялиндя топланмыш капиталлар, тябии
ки, онлары ялдя едян инсанларын онлардан тящлцкясиз истифадя едя биляжяйи
йеэаня етибарлы йер олан шящярдя сыьынажаг ахтарырды.
Дцздцр, шящяр сакинляри щямишя сон нятижядя юз йашам васитялярини, щямчинин, юз сянайе фяалиййти цчцн бцтцн хам материалы вя Васитяляри кянддян алмалыдыр. Лакин дяниз сащилиндя вя йахуд эямиэедян
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чайларын сащилляриндя йерляшян шящярлярин сакинляри щеч дя онлары
ятрафдакы кянд йерляриндян алмаьа мяжбур дейил. Онларын ихтийарында
даща бюйцк базар вар вя онлар зярури олан щяр шейи йа юз сянайесинин
щазыр мямулатына мцбадиля етмякля, йа да ямтяяляри бир узаг юлкядян
диэяриня чатдырараг биринин мящсулларыны диэяриня дяйишдирян арачы
функсийасыны йериня йетирмякля дцнйанын ян ужгар йерляриндян ялдя едя
билярляр. Бу йолла шящяр дювлятли вя гцдрятли олур, щалбуки няинки ону
ящатя едян йерляр, щятта онун тижарят етдийи юлкяляр дя касыб вя талан
едилмиш галырды. Айрылыгда эютцрцлмцш бу юлкялярин щяр бири шящяр цчцн
тяляб олунан йашам вясаитляринин йалныз кичик бир щиссясини тягдим едя
билярди вя онун ямяйинин тякжя аз бир щиссясиня тяляб йарада билярди,
амма онлар щамысы бир йердя щям буну, щям дя диэярини там щяддя
тямин едя билярдиляр. Гядим дюврцн дар тижарят даирясиндя юз дювлят вя
сянайеси иля сечилян бцтцн юлкяляр вар иди. Йунан дювляти мювжуд олан
заман Йунаныстан, Аббасидилярин щакимиййяти дюврцндя Сарасин
дювляти беля иди. Тцркляр тяряфиндян зябт олунана гядяр Мисир, Бярбярин
сащилляри вя маврлар щакимиййяти алтында олан Испанийа яйалятляри дя
беля иди.
Эюрцндцйц кими, Авропа шящярляриндян ян биринжи Италийа шящярляри тижарят сайясиндя вар-дювлятин бир гядяр ящямиййятли дяряжясиня
чатыблар. Италийа о заманлар дцнйанын йеэаня мядяни вя инкишаф етмиш
сащяси сайылан йерин там мяркязиндя йерляширди. Щалбуки, хач йцрцшляри
капиыталын ящямиййятли хяржлянмяси нятижясиндя ящалини сарсытса да вя
Авропанын бюйцк щиссясинин инкишафыны лянэится дя онлар Италийанын бир
чох шящярляринин инкишафына сямяряли тясир етдиляр. Щяр тяряфдян
Мцгяддяс торпагларын истила едилмяси цчцн щярякят едян бюйцк
ордулар Венесийа, Генуyа вя Пизzанын эямичилийинин инкишафына тякан
вердиляр, беля ки, орадан ордунун шяргя дашынмасы вя сонрадан онларын
ярзагла тяжщизи щяйата кечирилирди. Бу шящярляр, беля десяк, бу ордунун
интендантлары идиляр вя ня вахтса Авропа халгларыны ящатя етмиш ян
даьыдыжы аьылсызлыглардан бири бу республикаларын варланмасы мянбяйиня
чеврилмишди.
Тижарят шящярляринин сакинляри даща дювлятли юлкялярин тямтяраг
яшйалары вя мямулатларыны юлкяйя эятиряряк ири торпаг сащибляринин
шющрятпярястлийини гидаландырырдылар, щансылар ки, юз торпагларынын бюйцк сайда хам мящсулларынын явязиндя буну мямуниййятля алырдылар.
Буна уйьун олараг Авропанын яксяр щиссясинин тижаряти, ясас етибариля,
онун хаммалынын даща мядяни халгларын щазыр мямулатларына
мцбадиля етмякдян ибарят иди. Беля, Инэилтярянин йуну Франсанын
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чахырына вя Фландрийанын зяриф кятанына дяйишдирилирди, ейни иля нежя ки,
бизим бу эцнки эцнлярдя Полшанын чюряйи Франсанын чахыр вя
ликйоруна, Франса вя Италийанын ипяк вя мяхмяриня дяйишдирилир.
Беляликля, даща зяриф вя йахшы мямулатлара зювг о юлкялярдя ки,
бу истещсаллар йох иди харижи тижарятля эятириляряк ашыланырды. Ня заман
ки, бу мямулатларын истещлакы о гядяр цмумийайылмыш олду вя онлара
тяляб ящямиййятли дяряжядя артды, онда тажирляр дашыма хяржлярини
азалтмаг мягсядиля, тябии ки, бу мямулатларын бязиляринин истещсалыны
юз вятянляриндя гурмаьа чалышырдылар. Узаг базарларда сатыш цчцн
биринжи мануфактураларын йаранмасы беля олмушду вя щансылар ки,
эюрцнцр, Рома империйасынын сцгутундан сонра Авропанын гярб
бюлэяляриндя йаранмышды.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щеч бир эениш яразили юлкя щеч вахт онда
апарыла билян щяр щансы бир сянайе истещсалы олмадан мювжуд олмайыб
вя мювжуд ола да билмяз; вя ня вахт ки, дейирляр онун сянайеси
йохдур, бунун алтында онун узаг базара ишляйян вя йа даща зяриф,
бащалы мямулатлар истещсал едян сянайесинин олмадыьыны баша дцшмяк
лазымдыр. Истянилян бюйцк юлкядя ящалинин яксяр щиссясинин палтар, ев
шяраити вя яшйалары онун юз ямяйинин мящсулуну якс етдирир. Бу даща
йцксяк дяряжядя, дейилдийи кими, тамамиля сянайеси олмайан касыб
юлкяляря аиддир, няинки она артыг дяряжядя малик олан варлы юлкяляр.
Сонунжуда сиз цмуми гайдайа эюря тапажагсыныз ки, ашаьы тябягялярин
палтар вя ев яшйаларынын яксяр щиссяси харижи истещсаллы мящсуллардан
ибарятдир, няинки касыб юлкялярдя.
Узаг базарлара сатыш цчцн уйьунлашдырылмыш истещсаллар мцхтялиф
юлкялярдя, эюрцнцр, ики мцхтялиф йолла йараныб.
Бязи щалларда онлар йухарыда эюстярилян йолла, яэяр беля демяк
оларса, зорла, йяни бу нюв харижи мануфактуралары тяглид етмяк цчцн
айры-айры тажирлярин вя сащибкарларын капиталларынын тясири алтында йаранырды. Беляликля, бу мануфактуралар харижи тижарятин «ювлады» олурду вя
ХЫЫЫ ясрдя Луккда ипяк, мяхмяр вя парчанын чичяклянян гядим мануфактураларынын йаранмасы беля олмушду. Онлар орадан Маккиавеллинин
гящряманларындан бири олан Каструччио Кастракани тяряфиндян
говулмушду. 1310-жу илдя Луккадан доггуз йцз аиля говулмушду ки,
онун да 31-и Венесийайа кючмцшдц вя онлара ипяк истещсалыны апармаг тяклиф олунмушду 1 . Онларын тяклифи гябул едилди, онлара чохлу
сайда цстцнлцкляр верилди вя онлар истещсалы 300 ишчи иля башладылар.
1

Санди, Историа живиле де Венезиа, парт.ЫЫ,вол.Ы, 247, 256.
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Мяня еля эялир ки, яввялки вахтларда Фландийада чичяклянян вя
Йелизаветанын щакимиййятинин илк илляриндя Инэилтяряйя эятирилян зяриф
кятанын мануфактуралары да; Лион вя Спиталфилддя мцасир ипяк
мануфактуралары да беля йаранмышдыр. Бу йолла эятирилян мануфактуралар харижи мануфактураларын бянзяри олдуьундан ясасян харижи
хаммалла ишляйирдиляр. Илк дяфя Венесийа мануфактурасы ишя салынанда
бцтцн зярури материаллар Сисилийа вя Левантадан эятирилмишди. Даща
яввял йаранмыш Лука мануфактуралары да харижи хаммалла ишляйирдиляр.
Тут аьажларынын вя ипяк гурдларынын йетишдирилмяси, эцрцнцр, Шимали
Италийада ХВЫ ясря гядяр йайылмамышды. Франсада бунунла йалныз ЫХ
Карлын щакимиййяти дюврцндя мяшьул олмаьа башладылар. Фландрийа
мануфактуралары, ясас етибариля, Испанийа вя Инэилтяря йуну иля ишляйирдиляр. Испан йуну илк Инэилтяря йцн мануфактурасы цчцн олмаса да,
узаг базарларда сатын цчцн уйьунлашдырылмыш илк мануфактуралар цчцн
хаммал кими хидмят едирди. Щал-щазырда Лион сянайеси тяряфиндян
истифадя олунан ипяк хаммалын йарысы харижи мяншялидир: онун йарандыьы
заман йа щамысы, йа да, демяк олар ки, щамысы хариждян алынырды.
Спиталфилд сянайесиндя истифадя олунан хаммалын щеч кичик щиссяси дя
Инэилтярянин юзцндя истещсал олунмайыб. Беля мцяссисяляр, адятян айрыайры шяхслярин ниййяти иля йарадылдыьындан онларын йерляшдийи йер бир
щалда дянизкянары шящяр, диэяриндя – бу шяхслярин марагларындан,
фикирляриндян вя йахуд шылтаглыгларындан асылы олараг юлкянин дахилиндяки шящяр олурду.
Узаг базарлара ишляйян мануфактуралар башга вахтлар щятта ян
касыб вя мядяниййятсиз юлкяляр беля йашайа билмядикляри ев вя даща
кобуд сянятлярин тядрижян тякмилляшдирилмяси нятижясиндя санки юзюзцня йараныр. Беля мануфактуралар цмуми гайдайа ясасян бу
юлкянин истещсал етдийи хаммалдан истифадя едирляр вя эюрцнцр, дяниз
сащилляриндян вя бязян дя бцтцн су-йолu няглиййатындан чох да бюйцк
олмаса да, кифайят гядяр мясафядя олан континентал юлкялярдя даща
зяриф мямулатлар щазырлайан илк мцяссисяляр иди. Тябии мящсулдарлыьы
олан вя асан бежярилян континентал юлкя якинчилярин йашамасы цчцн
зярури оланла мцгайисядя даща артыг ярзаг мящсуллары истещсал едир;
гуру йол няглиййатынын бащалыьы вя чайла дашыманын ялверишсиз олмасы
ужбатындан бу артыглыьы харижя эюндярмяк чох вахт чятин олур. Она
эюря дя, боллуг ярзаг мящсулларыны ужуз едир вя чохсайлы ишчиляри
йахынлыгда йерлдяшмяйя щявясляндирир, чцнки онлар сянятляринин башга
йердякиляря нисбятян бурада онлара даща чох зярури вя ращатлыг маллары
иля тямин етдийиня ямин олурлар. Онлар торпаьын истещсал етдийи хаммалы
емал едир вя юз щазыр мямулатларыны вя йахуд онун ейни олан онларын
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гиймятини йени хаммал вя ярзаг мящсулларына мцбадиля едирляр. Онлар
артыг галан хаммала онун дянизя вя йахуд узаг базара дашынмасы
хяржляриня гянаят етмякля ялавя дяйяр верирляр; онун явязиндя онлар
якинчиляри яввялляр ала билдикляриндян инди даща ялверишли шяртлярля файдалы
вя йа онлара хош олан мящсулларла тяжщиз едирдиляр. Якинчиляр юз артыг
галан мящсулларына ян йахшы гиймяти алырлар вя онлара лазым олан диэяр
истещлак малларыны даща ужуз алмаг имканына малик олурлар. Беляликля,
бу онлары торпаьын эяляжякдя йахшылашдырылмасы вя даща йахшы емал
едилмяси йолу иля артыг галан мящсулун сайыны артырмаьа щявясляндирирди. Вя яэяр торпаьын мящсулдарлыьы емал сянайесини йарадыбса,
онда бу сянайенин iникишафы дя, юз нювбясиндя, торпагда юз яксини
тапараг онун мящсулдарлыьыны даща да артырыр. Сянайе мцяссисяляри
юнжя йахынлыгдакы яразиляри, сонра ися юз мямулатллары тякмилляшдикжя
вя йахшылашдыгжа даща узагда олан базарлары тяжщиз едир. Щягигятян дя
ня хаммал, ня дя щятта кобуд вя садя сянайе мямулатлары бюйцк
чятинликлярсиз гуру йол иля узаг мясафяйя дашынмайа таб эятиря
билмирся, бу даща бащалы вя зяриф сянайе маллары цчцн чох асандыр.
Онларын кичик щяжми чох вахт гиймятжя чохлу сайда хаммала уйьун
олур. Мясялян, жями 80 ф. чякиси олан зяриф кятан кясийи юз гиймятиндя
няинки 80 ф. йунун гиймятини, щям дя ишчилярин вя билаваситя онларын
сащибкарларынын сахланмасына истифадя олунан бир нечя мин фут чюряйин
гиймятини юзцндя топлайыр. Чюряк юз тябии эюркяминдя чятинликля харижя
чыхарыла билдийи щалда, беля фактики олараг щазыр сянайе мямулатлары
шяклиндя чыхарылыр вя асанлыгла дцнйанын ян ужгар йерляриня эюндяриля
билир. Санки беля тябии, юзбашына Лидсин, Галифаксын, Бирминэемин вя
Уолвергамптонун мануфактуралары бюйцдц вя инкишаф етди. Бу
мануфактуралар юзцндя якинчилийин мящсулуну якс етдирир. Мцасир
дюврцн Авропа тарихиндя онларын йайылмасы вя инкишафы, адятян харижи
тижарятин мящсулу олан мануфактураларын йаранмасынын ардынжа
эялирди. Инэилтяря, адлары йухарыда чякилян шящярлярдя инди чичяклянян
мануфактуралардан щеч олмаса бири, юз мямулатыны харижя сатмаг
цчцн щазыр оландан щяля йцз ил габаг Испанийа йунундан щазырланан
зяриф кятанлары иля мящшур иди. Бу мануфактураларын тякмилляшмяси вя
инкишафы йалныз кянд тясяррцфатынын тякмлляшмяси вя инкишафы нятижясиндя
баш веря билярди ки, бу да билаваситя щямин тижарятдян тюряйян сянайе
вя харижи тижарятин ясас вя сон нятижяси иди. Бунун изащына мян инди
кечяжяйям.
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ЫВ Ф Я С И Л
ШЯЩЯРЛЯРИН ТИЖАРЯТИ КЯНД
ЙЕРЛЯРИНИН РИФАЩЫНЫН ЙЦКСЯЛИШИНЯ
НЕЖЯ ТЯСИР ЭЮСТЯРДИ
Сяняйе вя тижарят шящярляринин цч мцхтялиф йолла артымы, варланмасы онларын йерляшдийи кянд йерляринин мядяниййят вя рифащынын
артмасына тясир едирди.
Биринжиси, кянд йерляринин хам мящсулу цчцн бюйцк вя щазыр базар кими чыхыш етмякля онлар торпагларын емалыны вя онларын эяляжякдя
йахшылашдырылмасыны щявясляндирирдиляр. Бу мцсбят нятижя, щятта онлар
йерляшдийи юлкялярля мящдудлашмыр, яксиня онлар тижарят мцнасибятляри
сахладыглары юлкяляря дя аз вя йа чох дяряжядя йайылырды. Онлар бу юлкялярин хаммалынын вя йа сянайе мямулатынын бязи щиссяси цчцн базар
кими хидмят эюстярирди вя демяли, мялум дяряжядя онлары мядяниййят
вя сянайесини мцкафатландырырды. Лакин онларын юз юлкяси бу базара
йахын олмасына эюря даща чох газанж ялдя едирди. Онларын хаммалынын
дашынмасына ян аз хярж дцшдцйцня эюря тижарятчиляр онларын истещсалчыларына ян йахшы гиймяти юдяйя билирди вя ону истещлакчылара даща узаг
юлкялярин хаммалындан баща олмайан гиймятя чатдыра билирдиляр.
Икинжиси, шящяр сакинляринин ялдя етдийи вар-дювлят чох вахт сатышда
олан торпагларын алынмасына хяржлянирди, щансыларынкы яксяр щалларда
чох щиссяси бежярилмямиш галырды. Тижарятчиляр, адятян, торпаг сащиби
олмаьа жан атырлар вя она чевриляндян сонра онлар, бир гайда олараг,
кянд тясяррцфатынын тякмилляшмясиндя ян йахшы апарыжы олурлар. Тажир юз
пулларыны, ясас етибариля, мянфяят эятирян лайищяляря хяржлямяйя, кюклц
мцлкядар ися онлары файдасыз хяржлямяйя юйряшиб. Биринжи чох вахт
пулларынын ондан эетдийини вя сонрадан мянфяятля она гайытдыьыны
эюрцр, щалбуки, диэяри онларла видалашдыгдан сонра чох надир щалларда
онлары йенидян эюрмяйя эцман едир. Бу мцхтялиф вярдишляр, тябии ки,
практики ишлярин щяр бириндя фяалиййят васитяси вя тярзиня тясир едир. Тажир,
адятян жясарятли, мцлкядар ися жясарятсиз сащибкар олур. Биринжи щяйата
кечирилян хяржляря пропорсионал олараг онун дяйяринин артымыны эюзляйирся юзцнцн бцтцн торпаьынын йахшылашдырылмасына о дягигя ящямиййятли бюйцк капитал гоймаьа горхмур; икинжи, яэяр цмцмиййятля,
капитала маликдирся (щансы ки, щямишя олмур) надир щалларда ону бу
жцр хяржлямяйя гярар верир. Яэяр о, цмумиййятля, йахшылашма апарырса,

Adam Smit

365

адятян буну капитала дейил, иллик эялириндян гянаят етдийи мябляья едир.
Ким ки, кянд тясяррцфаты ашаьы сявиййяли олан юлкядя йерляшян тижарят
шящяриндя йашамалы олурду, чох вахт бу сащядя кюклц мцлкядарлара
нисбятян тажирлярин щярякятляринин ня гядяр жясарятли вя аьыллы олдуьуну
мцшащидя едирди. Бундан башга, тижарятля мяшьулолма тажирдя ганунгайдайа, гянаятжиллийя вя диггятя вярдиш ашыладыьындан, ону истянилян
тякмилляшдирмя лайищясинин мцвяффягиййятля вя мянфяятля щяйата кечирилмяси цчцн даща бажарыглы едир.
Цчцнжцсц, тижарят вя сянайе тядрижян нормал идаряетмя вя
ганун-гайданын тяйин едилмясиня, бунларла бирэя дя бу вахта гядяр
сакинляринин, демяк олар ки, гоншулары иля мцщарибя вязиййятиндя вя
юзляриндян йухарыда дайананлардан гул асылылыьында йашайан кянд
йерляриндя шяхсиййятин тящлцкясизлийи вя азадлыьынын тямин едилмясиня дя
эятириб чыхарырды. Бу ян аз мцшащидя олунса да беля, тижарят вя сянайенин
инкишафынын бцтцн нятижяляриндян ян ясасы иди. Мяня мялум олан гядяр
Йум1 индийя гядяр бу щала диггят йетирян йеэаня мцяллифдир.
Харижи тижарят вя даща тякмил мануфактуралары олмайан юлкядя ири
торпаг сащиби торпаьы емал едян инсанларын сахланмасы цчцн хяржляри
юдядикдян сонра, йердя галан торпаьынын мящсулунун бюйцк бир
щиссясини мцбадиля едя билмядийиндян онун бцтцнлцкля юз маликанясиндя кянд гонагпярвярлийиня истифадя едир. Яэяр бу артыг галан
щисся йцз вя йа мин адамын сахланмасына бяс едирся, онда о, ону йцз
вя йа мин адамын сахланмасындан башга жцр истифадя едя билмир. Она
эюря дя, о, щямишя чохлу мцштяри вя яйанларла ящатя олунур, ясэярляр
юдянишя эюря щюкмдара табе олдуглары цчцн юз сахланмасыны щеч ня
иля юдяйя билмяйян вя онун ялиачыглыьы сайясиндя щяр шейя эюря она
боржлу олдугларына эюря онлар да она табе олмалыдырлар. Авропада
сянайе вя тижарятин инкишафына гядяр щюкмдардан башлайараг кичик
барона гядяр варлыларын гонагпярвярлийи вя имканлыларын щакимиййяти
бизим инди тясяввцр етдийимиз бцтцн щяр шейи хейли цстяляйирди.
Вестминстер аббатлыьынын залы Кцрян Вилщелм цчцн йемяк отаьы олурду
вя о, чох вахт онун бцтцн щямсцфря йолдашларыны йерляшдирмяк цчцн
чох балажа эялирди. Фом Бекетин исрафчылыьы вя ялиачыглыьыны онун пис
щавада стул чатмайанда йемякдя иштирак едян рытсар вя сквайрлар
йердя отураркян тямтяраглы палтарлары буланмасын дейя, юз залынын
йеринин тязя от вя гамышла дюшянилмясиндя эюрцрдц. Эюркямли граф
Варвик, дейиляня эюря, юз чохсайлы гясрляриндя 30 мин адам сахлайыб;
1

Бах: Йумун «Тяжрцбяляри», тижарят щагда тяжрцбя.
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бу рягям ня гядяр шиширдился дя, йягин ки, чох бюйцк олуб беля
шиширдилмяйя имкан вериб. Демяк олар ки, беля гонагпярвярлик
тязяликжя Шотландийанын бир чох йерляриндя тядбиг олунуб. Эюрцнцр, о,
тижарят вя сянайеси аз танынан халглара мяхсусдур. Доктор Покок 1
данышыр ки, мян бир яряб башчысынын юз щейваныны сатмаг цчцн эялдийи
шящярин кцчяляриндя йемяк йейяркян онун зийафятиндя иштирак етмяк вя
йанында отурмаг цчцн бцтцн йолдан кечянляри, щятта садя йохсуллары
дявят етдийини эюрмцшям.
Кяндлиляр дя онун гуллугчулары вя йахынлары кими ири торпаг
сащибиндян бцтцн мяналарда асылы идиляр; щятта онлардан тящкимли
асылылыьында олмайанлар вя азад ижарячи олараг онларын торпагдан
алдыглары эялирин юлчцсцня щеч бир аидиййаты олмайан рентаны юдяйянляр
дя беля асылы идиляр. Крона, йарым крона, гойун, гузу бир нечя ил
бундан габаг Шотландийада бцтцн бир аилянин йашамасыны тямин едян
торпаг сащясиня эюря ади ижаря юдяниши иди. Бязи йерлярдя о, бу эцня
гядяр галмагдадыр вя орада мялум пул мябляьиня башга йерлярдя
олдуьундан артыг сайда мящсул алмаг олмаз. Ири маликанянин артыг
галан мящсулунун еля щямин маликанядя истифадя олундуьу юлкядя
сащибкара чох вахт онун бир щиссясинин бир гядяр евиндян аралыда
истифадя олунмасы ялверишли вя ращатдыр, ялбяття, яэяр ону истифадя
едянляр гуллугчулары вя мцшайятчиляри кими ондан асылыдырларса. Бу ону
щяддян артыг чохсайлы мцшайятчиляр вя щяддян артыг чохсайлы аилянин
олмасы иля баьлы чятинлик вя гайьылардан азад едир. Кифайят гядяр
торпаьы олан азад ижарячи юз торпаьыны сахламаг цчцн, йалныз номинал
ижаряни юдяйян заман торпаг сащибиндян онун гуллугчулары вя
йахынларындан щяр бири кими асылы олур вя ейни иля, сюзсцз, она табе
олмалыдыр. Беля торпаг сащиби юз евиндя гуллугчуларыны вя йахынларыны
йедиздирир, юз ижарячилярини ися онларын евиндя йедиздирир. Бу да вя
диэярляри дя онун ялиачыглыьынын щесабына йашайыр вя онларын ялдя
етдикляри йашам тярзинин сахланмасы онун юз арзусундан асылыдыр.
Кечмиш заманларын баронларынын щюкмранлыьы щадисялярин беля
ахарында ири торпаг сащибляринин юз ижарячи вя йахынларына мцнасибятдя
малик олдуглары щакимиййятя вя тясиря ясасланырды. Онлар гачылмаз
олараг онларын маликаняляриндя йашайанларын щамысы цчцн сцлщ
шяраитиндя щаким, мцщарибя вахты сяркярдя олурдулар. Онлар юз
яразиляриндя интизамы сахлайа вя ганунлары щяйата кечиря билирдиляр, беля
ки, онлардан щяр бири юз маликанясинин сакинляринин эцжцнц онлардан
1

Пожожк, Десжриптион оф тще Еаст, Ы, 183.

Adam Smit

367

биринин гейри-гануни щярякятляриня вя йа зоракылыьына гаршы йюнялдя
билирди. Онлардан башга щеч ким, щятта щюкмдар, беля буну етмяк
сялащиййятиня малик дейилди. Узаг заманларда щюкмдар юз дювлятиндя
ян ири торпаг сащибиндян башга бир шейи ифадя етмирди вя она цмуми
дцшмяня гаршы мцдафия мягсядиля диэяр ири торпаг сащибляри мялум
щюрмяти эюстярирдиляр. Бцтцн сакинляри силащланмыш вя бир-бирини
дястякляйян щяр щансы бир торпаг сащибинин торпаглары чярчивясиндя
кичик бир боржун алынмасы щюкмдардан, яэяр о буну юз ихтийарына аид
етмяк истяся иди, вятяндаш мцщарибясини йатыздырмаг кими сяй тяляб
едярди. Бунунла ялагядар о, юз юлкясинин чох щиссясиндя ядалят гануну
бу ишин ющдясиндян эяля билянляря вермяли олурду вя щямчинин, ейни
сябяб ужбатындан кянд милисийасына команданлыг етмяйи дя онун
табечилийя щазыр олдуьуна щяваля етмяли олурду.
Бу ярази йурисдиксийасынын санки феодал щцгугундан йаранмасыны фикирляшмяк сящв оларды. Тякжя вятяндаш вя жинайят али йурисдиксийасы дейил, щям дя ордуну йыьмаг, пулу чап етмяк вя щятта
онлардан асылы олан ящали цчцн ганун вя гайдалары гябул етмяк
щцгугу аллоидал щцгуг ясасында гядимлярдя, йяни Авропада феодал
щцгугу анлайышынын мялум олмасына гядяр бир нечя йцз ил юнжя торпаг
сащибляриня мяхсус иди. Эюрцнцр, Инэилтярядя саксон лордларынын щакимиййят вя йурисдиксийасы зябт олунана гядяр вя зябтдян сонра
истянилян норман лордларыны щакимиййяти гядяр нцфузлу иди. Лакин
ещтимал олунур ки, феодал щцгугу Инэилтярядя йалныз зябт едилмядян
сонра цмуми гябул олунан олду. Мцбащисясиз факт кими щесаб етмяк
лазымдыр ки, аллоидал гайдада Франсанын ири торпаг сащибляри бу юлкядя
феодал щцгугу тядбиг едиляня гядяр щяля гядимдян чох эениш
щакимиййят вя йурисдиксийайа малик идиляр. Тябии ки, беля щакимиййят вя
йурисдиксийа йухарыда тясвир олунан мцлкиййят вя адят мунасибятляри
ясасында йаранырды. Франса вя Инэилтяря монархийасынын кечмиш заманларына диггят йетирмядян даща йахын дюврлярдя дя чохлу сайда
тясдиглямяляр тапа билярик ки, бу жцр нятижяляр щямишя беля сябябляр
ясасында йараныр. Шотландийада олан Локбердян мцлкиййятчи м-р
Камерон-оф-Лочиелин щеч бир гануни сялащиййятя малик олмадан вя
шащлыьын, беля десяк, лорду1 вя щятта билаваситя шащын торпаьыны сахлайан да олмадан, садяжя олараг, щерсог Аргайлын вассалы олмагла вя
сцлщ вахты щаким олмаса да беля она онун щакимиййяти алтында олан
1

Лорд оф Реэалитй. Юзцнц щюкмдарын мящкямя щакимиййятини танымамаг
щцгугуна малик щесаб едян сащибляр беля адландырылырды.
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ящали цзяриндя юлцм жязасына гядяр жинайятли дивантутманы щяйата
кечирмясиндян щеч 30 илдя кечмяйиб. Верилян мялуматлара ясасян о, бу
заман ян бюйцк ядаляти эюзляйирди. Бахмайараг ки, щеч бир мящкямя
формаларыны эюзлямирди вя там мцмкцндцр ки, юлкянин бу щиссясинин
вязиййяти о заман ижтимаи сакитлик вя интизамы эюзлямяк цчцн ону
юзцня бу щакимиййяти вермясиня мяжбур едирди. Рентасы илдя бир дяфя
беля олсун 500 фунту кечмяйян бу юлкядя о, она тящким олунан
ящалидян 800 адамы цсйана чякяряк ардынжа апармышды.
Феодал щцгугунун тядбиг едилмяси ири аллоидал сащибляринин
щакимиййятини эцжляндирмяди; о, даща чох ону мящдудлашдырмаг
жящди иди. О, щюкмдардан башлайараг кичик торпаг сащибиня гядяр
вязифя вя хидмятлярин бцтюв сырасы иля ялагяли, дцзэцн тящким олунманы
тяйин етди. Торпаг сащибинин йеткинлик йашы олана гядярки вахт ярзиндя
эялирляри онун торпаьынын идаря олунмасы иля бирэя ондан билаваситя йухарыда олана ютцрцлцрдц; беляликля, ири торпаг сащибляринин торпагларынын идаря едилмяси вя эялири щюкмдарын ялиня кечирди вя о, азйашлынын
сахланмасы вя тярбийяси иля щимайядар кими мяшьул олмагла, сонунжунун мювгейиня уйьун эялдикдя онун ниэащыны щяйата кечирмяк
щцгугуна малик олмасы да гябул олунурду. Амма бу вязиййят шащын
щакимиййятинин эцжлянмясиня вя ири торпаг сащибляринин щакимиййятинин
зяифлямясинин зярурятиня эятирся дя, кянд ящалиси арасында интизам вя
йахшы идаряетмянин тяйин олунмасы цчцн кифайят етмирди, чцнки бунунла ейни вахтда кифайят гядяр мцлкиййят сащясиндя вя интизамсызлыьы
йарадан давранышларда дяйишикликляр баш вермирди. Дювлятин щакимиййяти йухарыда чох зяиф вя ашаьыда чох эцжлц олараг галмагда иди; ашаьы
цзвлярин щядсиз эцжц башда оланларын зяиф олмасы сябябиндян иди.
Феодал иерархийасынын тяйин олунмасындан сонра да щюкмдар ири мцлкядарларын яввял олдуьу кими зоракылыг вя юзбашыналыьыны жиловлайа билмирди. Яввялки кими онлар юз фикирляри иля фасилясиз олараг бир-бири иля мцщарибя апарыр вя чох заман шаща гаршы да мцщарибя апарыр; вя кянд яввялки кими зоракылыг, таланлыг вя интизамсызлыьын сящняси олараг галырды.
Амма юзцнцн бцтцн мяжбури олмасына бахмайараг феодал
тясисатларынын щеч заман едя билмядийини тядрижян сяссиз вя эюрцнмядян харижи тижарят вя мануфактураларын фяалиййяти щяйата кечирди.
Онлар тядрижян ири торпаг сащиблярини юз торпагларынын бцтцн артыг
галан мящсулларыны дяйишдиря билдикляри вя юзлярини сахлайанлары, йахуд
йахынлары иля бюлцшмядикляри мцяййян шейлярля тяжщиз етдиляр. Щяр шей
юзцн цчцн вя диэярляри цчцн щеч ня – эюрцнцр, бцтцн заманларда
инсан щакимлярин дяйишмяз гайдасы олмушдур вя она эюря дя, онлар юз
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эялирляринин бцтцн дяйярини истифадя етмяк васитясини тапан кими, онунла
кимляся бюлцшмяйя щяр щансы бир щазыр олманы итирирдиляр. Бир жцт
бриллиант тога, йахуд файдасыз вя фани олан яшйайа эюря онлар бир ил
ярзиндя мин адамын сахланмасы дяйяриня уйьун олан гиймяти юдяйир
вя бунунла да юзляриня вериля биляжяк тясир вя щакимиййятдян имтина
едирдиляр. Амма бриллиант тоггалар тамлыгла онларын сярвяти олурду вя
щеч бир диэяр адам ондан истифадя едя билмирди. Щалбуки, юз вясаитлярини яввялки гайдада хяржлянмяси заманы онлар бунунла ян азындан
мин адамла бюлцшмяли олажагды. Бу васитялярдян щансынын цстцн
олмасыны тяйин едяряк гярар верян цчцн эюстярилян бу фярглилик бюйцк
ящямиййятя малик иди. Беляликля, юзцнцн ушагсайаьы, ашаьы сявиййяли вя
аьылсыз шющрятпярястлийин тямин едилмяси цчцн онлар тядрижян юз
щакимиййят вя тясирини верирдиляр.
Тям-тяраг яшйаларыны истещсал едян мануфактура вя харижи тижарят
олмайан юлкялярдя иллик эялири он мин фунт олан инсан, юз эялирини
ихтийарындакы вя о заман зярури олараг щамысы ондан асылы вязиййятдя
олан тягрибян мин аилянин сахланылмасындан башга жцр истифадя едя
билмирди. Авропанын мцасир вязиййятиндян он мин фунт иллик эялир ялдя
едян инсан тамамиля ону хяржляйя биляр вя о, адятян, ону еля шякилдя
хяржляйир ки, юзцнцн щимайясиндя билаваситя ондан артыг гуллугчу вя
йахуд 20 адамы сахлайыр. Долайы йолла о, йягин ки, яввялки хяржлямя
васитяси заманы едя биляжяйиндян аз вя чох сайда инсанларын
сахланмасыны тямин едир: юзцнцн эялирини дяйишдирдийи бащалы мямулатларын сайы чох аз олса да, онларын йыьылмасы вя щазырланмасында мяшьул
олан ишчилярин сайы зярури олараг чох бюйцк олмалы иди. Бу мямулатларын
йцксяк гиймяти цмуми гайдайа эюря онларын ямяйинин щаггы вя
онларын билаваситя бцтцн сащибкарларын мянфяятинин юдянилмяси иля
шяртлянир. Бу гиймяти юдямякля о, долайы олараг бцтцн бу ямякщаггы
вя мянфяяти юдяйир, бунунла да бцтцн бу ишчилярин вя онларын
сащибкарларынын сахланмасында иштирак едир. Щалбуки, о, онлардан щяр
биринин сахланмасында чох аз шякилджя иштирак едир: чох аз сайда
оланларын сахланмасында ола биляр ки, онда бир щисся, мининин вя даща
артыьынын сахланмасында йцздя бир щисся, йердя галанларынын сахланмасында, щятта он миндя бир щисся иштирак едир. Онлар аз вя йа чох
дяряжядя ондан асылы олмадыьына эюря вя цмумиликдя, онсуз да йашайа
билдикляриня эюря о, онларын сахланмасында иштирак едир.
Ири торпаг сащиблярини юз эялирлярини йахынларына вя сахладыгларына
хяржляйян заман, онлардан истянилян бири тамамиля юз сахладыгларынын
вя йахынларынын щяр бириня сахланма имканы верир. Онлар тажир вя йа
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сяняткарларын сахланылмасына хяржлядикляри заман ися онлар кяндли
гонагпярвярлийиня хас олан бядхяржлийи нязяря алмагла щямин сайда вя
щятта яввялкиня нисбятян даща артыг сайда инсанлары сахлайа билир.
Амма айрылыгда эютцрцлдцкдя онлардан щяр бири чох вахт бу бюйцк
сайдан олан бир инсанын сахланмасы цчцн чох аз чякидя иштирак едир.
Щяр бир тижарятчи вя йахуд сяняткар йашамасы цчцн вясаити бир дейил,
йцзлярля вя йахуд минлярля истещлакчыдан алыр. Она эюря дя, мцяййян
дяряжядя онларын щамысына боржлу олса да, айрылыгда эютцрдцкдя
онларын щеч бириндян там асылы олмур.
Беляликля, ири торпаг сащибляринин шяхси мясряфляри тядрижян артдыьы
заман тядрижян онун ящатяси вя гуллугчуларынын сайы да азалды вя
сонда онлар тамамиля азад едилди. Ейни иля бу сябяб тядрижян онларын
юз сахладыгларынын да артыг щиссясини бурахмаьа мяжбур етди. Онлар
фермаларынын юлчцлярини артырыр вя адамларын олмамасы шикайятиня
бахмайараг, о заманлар фермерлярин сайыны кянд тясяррцфатынын вя
мядяниййятинин ашаьы сявиййясиня уйьун олараг торпаьын бежярилмяси
цчцн зярури олан сайа гядяр ихтисара салырдылар. Лазымсыз аьызларын ляьв
едилмяси вя фермерлярдян ферманын бцтцн дяйяринин алынмасына эюря
торпаг сащиби щяддян артыг чох галан мящсул истещсал едирди вя йахуд
щяддян артыг чох галан мящсулун гиймятини ялдя едирди, тажир вя
сянайечиляр ися она яввялки мящсулун йердя галан щиссяси иля етдийи кими
буну да юз шяхси тялябляриня хяржлямяйя имкан верирдиляр вя ейни
сябябляр тясир эюстярмяйя давам етдийиндян о, торпаьынын бу
вязиййятиндя веря билдийиндян дя артыг олараг юз эялирлярини артырмаьа
жан атырды. Онун ижарячиляри бу шяртлярля йалныз о заман разылаша
билирдиляр ки, эяляжякдя торпаьы йахшылашдырылмасына хяржлядикляринин
щамысыны мянфяятля эери гайтара билмяляри цчцн юз сащяляриня мцяййян
сайда илляр узуну щаким олма иля тямин едилмиш олсунлар. Торпаг
сащибинин шющрятпяряст бядхяржлийи ону бу шярти гябул етмяйя вадар
едирди; беля узунмцддятли ижаря йаранды.
Азад ижарячи торпаьын там дяйярини юдямякля артыг торпаг
сащибиндян там асылы олмурду. Онларын бир-бириндян ялдя етдикляри
мадди газанж гаршылыглы вя ейни иди, беля ижарячи аз торпаг сащибинин
хидмятиндя щяйаты вя йа ямлакы иля риск етмирди. Яэяр онун узун
мцддятя ижаряси варса о, тамамиля мцстягилдир вя онун торпаг сащиби
онда ижаря мцгавилясиндя данышылмышдан башга, щятта ян жцзи хидмяти
беля эюзлямяли дейил вя йахуд юлкянин цмуми гябул олунмуш ади
гануна ясасян она эцвянмямялидир.
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Ижарячилярин бу йолла мцстягил олмасында, гуллугчуларын ися
бурахылмасындан сонра ири торпаг сащибляри йусдисийаларын мцтямади
эюндярилмясиня мане олмаг вя йахуд кянддя ижтимаи сцлщц позмаг
имканындан мящрум олурдулар. Юзцнцн илк гощумлуг щцгугуну Исаф
кими ажлыг вя ещтийаж анында мяржимяк шорбасына дейил, боллуьун
артыглыьы тясири алтында бюйцкляри марагландырмаг явязиня даща чох
ушаглар цчцн ойунжаг олмаьа йарайан даш-гаш вя яшйаларын тясири
алтында онлар щяр щансы бир мювгелярини итирдиляр вя истянилян имканлы
мешанин вя шящяр тижарятчисинин сявиййяси иля бярабярляшдиляр. Кянддя
шящярдяки кими нормал идаряетмя тяйин олунду, чцнки артыг щеч ким
ону позмаг эцжцня малик дейилди.
Бу, йягин ки, бизим мювзуйа бирбаша аид дейил, амма мян гейд
етмяйя билмярям ки, тижарят юлкяляриндя чох надир щалларда ири
маликаняляря няслдян-нясля малик олан гядим сойадларына раст эялинир.
Яксиня аз инкишаф етмиш тижарят олан йерлярдя, мясялян, Уелс вя йахуд
Шотландийанын даьлыг сащясиндя онлар чохсайлыдыр. Яряб тарихи эениолоэийаларла болдур, бир татар ханы 1 тяряфиндян йазылмыш вя бир нечя
Авропа дилляриня тяржцмя едилмиш тарих ися, демяк олар ки, йалныз беля
эениолоэийалардан ибарятдир: бу эюстярир ки, беля гядим сойадлары бу
миллятляр арасында чох йайылмышдыр. Верилян эялир юлчцсцндя бу гядяр
адамлары юз щимайясиндя сахламаг цчцн юз эялирлярини хяржляйян варлы
инсан мцфлис олмаьа риск етмир вя эюрцнцр, онун ялачыглыьы надир
щалларда щядсиз олур , чцнки о юз вясаитляри иля артыг сайда адамлары
сахламаьа жящд едир. Амма о, чох бюйцк эялири юзцня хяржлямяк
имканына малик олдугда юз хяржляринин гядярини билмир, чцнки юз
шющрятпярястлийи вя йа юз егоизминин щяддини билмир. Она эюря дя,
тижарят юлкяляриндя сярвят бу бядхяржлийинин гаршысыны алмаг мягсядини
эцдян ганунун жидди йазылышынын яксиня олараг чох надир щалларда ейни
бир аилядя узун мцддят галыр. Яксиня, бу даща чох щяр щансы бир
йазылмыш ганунун мцдахиляси олмадан примитив халгларда мювжуддур
вя онлар щейвандарлыгда мяшьул олан халглардырлар ки, бунлар да
татарлар вя яряблярдирляр, онларын да ямлакы истещлак мящсулларындан
ибарят олдуьуна эюря бу мцмкцн дейил.
Беляликля, ижтимаи рифащ цчцн ян важиб сайылан ингилаб, аз да олса
жямиййятя хидмят етмяк фикри олмайан ики мцхтялиф синиф инсанлар
1
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тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Ян эцлмяли эюрцнян шющрятпярястлийин
тямин едилмяси – бу иди, ири торпаг сащибляринин йеэаня мoтиви. Даща аз
эцлмяли олан тижарятчи вя сяняткарлар юз шяхси мараглары ясасында
щярякят едир вя щяр щансы бир ялверишли вязиййятдя онлара мяхсус олан
гяпийи газанмаьын алверчи гайдасыны ясас тутурдулар. Биринин аьылсызлыьы
вя диэяринин ямяксевярлийинин ясасында ня бунлар, ня дя диэярляри
тядрижян баш верян бюйцк ингилабы габагжадан эюрмцрдцляр.
Бу йолла шящярлярин сянайеси вя тижаряти Авропанын бюйцк
щиссясиндя кяндлярин вя кянд тясяррцфатынын артым вя инкишафынын
нятижяси дейил, сябяби олурду.
Лакин инкишафын бу гайдасы щадисялярин тябии ахарына зидд олса да
о, гачылмаз олараг астаэяллийи вя дайаныгсызлыьы иля фярглянирди. Сярвяти
тижарятиндян вя мануфактураларындан чох бюйцк дяряжядя асылы олан
Авропа юлкяляринин зяиф инкишафыны, сярвяти якинчилийя ясасланан бизим
Шимали Америка колонийаларынын йцксяк мцвяффягийяти иля мцгайися
един. Ещтимал олунур ки, Авропанын яксяр щиссясиндя сакинлярин сайы 50
илдян аз олмайан мцддятдя 2 гат артыр. Тяйин олунмушдур ки, бизим
бязи Шимали Америка колонийаларында ящали 20 вя йахуд 25 иля 2 гат
артыр. Авропада илкин гощумлуг вя маликаняляри юзэянинкиляшдирилмямяси гануну ири маликанялярин бюлцнмясиня щяр жцр манечилик
тюрядир вя бунунла да кичик мцлкиййятчилярин сайынын артмасыны
чятинляшдирир. Щалбуки, юзцнцн кичик сащясинин щяр гарышыны таныйан вя
тябии олараг мцлкиййяти, хцсусиля дя, кичик мцлкиййяти иля баьлылыьы олан
кичик мцлкиййятчи йалныз онун емалындан дейил, щям дя бязядилмясиндян зювг алдыьындан бцтцн диэярляри иля мцгайисядя цмуми
гайдайа эюря ян ямяксевяр, торпаьын йахшылашдырылмасы цзяриндя
ишляйян ян бажарылы вя ян йахшы наилиййятляря наил оландыр.
Бундан башга, бу мящдудиййятляр базардан кянарда о гядяр
чох торпаг сахлайыр ки, щямишя ону алмаг истяйян капиталлар сатылан
торпагдан чох олмасы эюз габаьында олур вя сатыша чыхарылан торпаг
щямишя инщисар гиймяти иля сатылыр. Торпагдан эялян эялир онун алгысына
хяржлянмиш мябляья эюря фаизляри щеч вахт юдямир вя бундан башга
тямир хяржлярини вя диэяр жари мясряфлярля йцклянирди, щалбуки пулун
фаизя верилмяси заманы бу баш вермяйир. Авропанын щяр йериндя
торпаьын алынмасы кичик капиталын ян сямярясиз гойулушудур. Ишляриндян
ращатлыьа эедян аз эялирли инсан дцздцр, даща чох етибарлылыьы вя юзцндя
галмасы мягсядиля чох вахт юзцнцн бюйцк олмайан капиталыны
торпаьа гоймаьа цстцнлцк верир. Дцздцр, азад пешяли вя эялирини
башга мянбялярдян алан инсан да чох заман юз йыьымыны бу йолла
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сахламаьа цстцнлцк верир. Амма эянж инсан тижарят вя йахуд щяр
щансы азад пешя иля мяшьул олмаг явязиня юзцнцн 2 вя йа 3 мин
фунтлуг капиталыны бюйцк олмайан торпаг сащясинин алынмасына вя
емалына хяржляйирся, о, ялбяття, кифайят гядяр хошбяхт вя мцстягил
щяйата эцвяня биляр, лакин о, щямишялик кцлли вар-дювлят вя йахуд
бюйцк мяшщурлуг ялдя етмяйин щяр щансы бир цмиди иля саьоллашмалыдыр,
чцнки щяр щансы бир башгасы кими юз капиталыны башга йолла хяржляйян
заман беля шанслары ялдя едя билярди. Беля инсан ири мцлкиййятчи олмаьа
жящд етмяся дя, чох вахт фермерин вязиййятиня гядяр дцшмяк дя
истямяз. Базара ящямиййятли олмайан торпаьын дахил едилмяси вя онун
гиймятинин йцксяк олмасы, диэяр шяраитдя бу ишя хяржляня билян бир чох
капиталларын торпаьын емалына вя йахшылашдырылмасына хяржлянмяйи
чятинляшдирир. Яксиня олараг Шимали Америкада плантасийа ялдя етмяк
цчцн чох вахт 50 вя йа 60 фунт кифайят едян капитал щесаб олунур.
Бежярилмямиш торпаьын ялдя едилмяси вя йахшылашдырылмасы бу юлкядя
ялдя едиля билян мящшурлуг вя вар-дювлятя апаран ян башлыжа йолдур вя
щям бюйцк олмайан, щям дя ян ири капиталларын ян сямяряли тятбигини
якс етдирир. Шимали Америкада беля торпаьы, демяк олар ки, щавайы вя
йахуд онун тябии мящсулунун дяйяриндян хейли ашаьы олан гиймятя
алмаг олур. Щансы ки, бцтцн торпагларын чохдан хцсуси мцлкиййятя
кечдийи Авропада вя йахуд истянилян юлкядя мцмкцн олмайан шейдир.
Амма маликаня чохсайлы аиля гоймуш сащибинин юлцмцндян сонра
бцтцн ушаглары арасында бярабяр бюлцнсяйди, онлар, цмуми гайдада
эюря сатыша чыхарыларды. Базара о гядяр чох торпаг чыхарыларды ки, о
артыг инщисар гиймяти иля сатыла билмязди.
Торпагдан эялян эялир онун алынмасына хяржлянян капиталын
фаизлярини юдяйярди вя кичик капиталлар башга йолла хяржлянмяйя
нисбятян аз олмайан эялирля торпаьын алынмасына сярф едиля билярди. Щяр
щансы бир диэяр Авропа юлкясиндян аз олмайараг Инэилтяря торпагларынын тябии боллуьу, юлкянин бцтцн яразиси иля мцгайисядя дяниз
сащилляринин узунлуьунун бюйцк олмасы вя ону кясиб кечян эями
ишляйян чайларынын олмасы, дяниздян ян узаг олан бязи щиссяляриня су
няглиййатынын цстцнлцйцня эюря тябиятин юзц тяряфиндян харижи тижарят,
узаг базарлара ишляйян мануфактураларын вя бу сонунжулар тяряфиндян
шяртляндирилян бцтцн наилиййят вя йахшылашдырылманын юзяйи кими тяйин
едилмишди. Щямчинин, Йелезаветанын щакимиййятинин яввялиндя Инэилтяря
ганунверижилийи тижарят вя мануфактураларын марагларына хцсуси диггят
йетирди вя щятта Щолландийа истисна олмамагла, щягигятян дя Авропада еля бир юлкя йохдур ки, ганун цмумян бу нюв фяалиййят вя ямяйя
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гаршы ялверишли олсун. Она эюря дя, бцтцн бу дювр ярзиндя тижарят вя
мануфактуралар фасилясиз олараг инкишаф едирди. Шцбщясиз, якинчилик дя
тядрижян инкишаф едирди. Лакин, эюрцндцйц кими о, тижарят вя мануфактураларын сцрятли прогресинин ардынжа зяиф вя бир гядяр эеридя галараг
инкишаф едирди. Йягин ки, юлкянин бюйцк бир щиссяси Йелезаветанын
щакимиййятиня гядяр дя емал едилирди. Лакин чох ящямиййятли щиссяси
индийя кими бежярилмямиш галыр, ондан да бюйцк щиссяси ися мцмкцн
оландан даща пис бежярилир. Амма Инэилтярянин ганунлары тижарятя
щимайядарлыг етмякля якинчилийи йалныз долайы дейил, щям дя мцхтялиф
тядбирлярля билаваситя щявясляндирир. Мящсулдар олмайан илляр истисна
олмагла чюряйин юлкядян чыхарылмасы няинки азаддыр, щям дя хцсуси
мцкафатла щявясляндирилир. Мящсулдарлыг орта олан иллярдя харижи
чюряйин юлкяйя эятирилмяси гадаьа характерли юлчцляри олан рцсумларла
йцклянир. Чанлы щейванларын Ирландийадан башга юлкяйя эятирилмяси
щямишя гадаьан олунуб вя сон вахтлар Ирландийаya да эятирилмяси
гадаьандыр. Она эюря дя, торпаьын емалы иля мяшьул оланлар юз щямвятянляриня мцнасибятдя ики ясас кянд тясяррцфаты мямулатларына, йяни
чюряк вя ятин инщисарына маликдирляр. Беля щявясляндирмя (щансыны ки,
мян эяляжякдя эюстярмяйя жящд едяжяйям)1, мащиййят етибариля, кифайят гядяр иллцзийа ола бился дя ян азындан ганунверижилийин якинчилийин
инкишафына кюмяклик етмясини кифайят гядяр сцбут едир. Амма бцтцн
бунлардан хейли важиб оланы одур ки, йоменляр Инэилтярядя ганунун
онлары тямин едя биляжяйи гядяр сабит вязиййятляри, мцстягиллийи щюрмятиля гаршыланыр. Бунунла ялагядар илкин гощумлулуг щцгугу олан
десйатина юдянилян вя маликаня юзэянинкиляшдирилмяйян, щансы ки,
ганунун рущуна зидд олса да бязи щалларда ижазя верилян олур, щеч бир
юлкя Инэилтярядя олдуьундан артыг кянд тясяррцфатыны щявясляндиря
билмир. Бунунла беля онун сявиййяси йцксяк дейил вя яэяр ганун
тижарятин инкишафына долайыдан башга кянд тясяррцфатына бирбаша кюмяк эюстярмясяйди вя йоменляри яксяр диэяр Авропа юлкяляриндя олдуьу вязиййятдяки кими гойсайды о нежя оларды ? Артыг Йелезаветанын
щакимиййятинин башланмасы вахтындан 200 илдян артыг вахт кечиб – бу
инсанын рифащынын инкишафы цчцн, адятян тяляб олунан бир дюврдцр.
Эюрцнцр, Инэилтяря тижарят юлкяси ящямиййяти алана гядярдян дя
тягрибян 100 ил юнжя бейнялхалг тижарятин бюйцк щиссяси Франсайа
дцшцрдц. О заманларын мялуматларына ясасян Франсанын донанмасы
ВЫЫЫ Карлын Неапола експедисийасына гядяр мющтяшям иди. Лакин
1

ЫВ Китаб, ЫЫ, В вя ВЫЫЫ фясил.
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Франсанын кянд тясяррцфаты, цмумиликдя, Инэилтярянинкиня нисбятян
даща ашаьы сявиййядядир. Онун ганунверижилийи щеч вахт якинчилийя бу
жцр бирбаша тясир эюстярмяйиб.
Испанийа вя Португалийанын Авропанын диэяр щиссяляри иля харижи
тижаряти, ясас етибариля, харижи эямилярля апарылса да чох ящямиййятлидир.
О юз калонийалары иля тижаряти шяхси эямиляри иля апарыр вя калонийаларын
бюйцклцйц вя сярвятиня эюря тижарят хейли ящямиййятлидир. Амма бу
тижарят щямин юлкялярин щеч бириндя узаг базарларда сатыш цчцн щяр
щансы бир ящямиййятли мануфактураларыны йаратмады вя онларын
торпагларынын бюйцк щиссяси щяля дя бежярилмямиш галмагдадыр.
Португалийанын харижи тижаряти, Италийа истисна олмагла, Авропанын щяр
щансы диэяр ири юлкясиндян хейли яввял йаранмышды.
Эюрцнцр, Италийа Авропада йеэаня бюйцк юлкядир ки, торпаглары
бцтцнлцкдя бежярилиб вя узаг базарлара ишляйян мануфактуралара вя
харижи тижарятя рамян йахшылашдырмаьа мяруз галыб. Гвиччиардининин
сюзляриня эюря ВЫЫЫ Карлын Италийа басгынына гядяр торпаг юлкянин ян
даьлыг вя мящсулдарсыз щиссялярдя дя, ян дцзян мящсулдар щиссяляриндяки кими ейни дяряжядя бежярилирди. Юлкянин ялверишли йерляшмяси, о
заман тяркибиндя олан мцстягил дювлятлярин чохсайлылыьы, йягин ки,
якинчилийин беля эениш йайылмасына аз кюмяклик етмяйиб. Щалбуки,
мцасир тарихчилярдян ян дярракялисинин вя ещтийатлысынын цмуми гейдинин яксиня олараг, йягин ки, о заманладакы Италийада торпаглар
Инэилтярянин индики вахтындакындан щеч дя йахшы емал олунмайыб.
Лакин юлкя тяряфиндян тижарят вя мануфактуралар йолу иля ялдя
олунмуш капиталын мцяййян щиссяси онун торпагларынын емалына вя
йахшылашдырылмасына гойулмамышдырса вя бяркидилмямишдирся, етибарсыз
вя шцбщяли сярвят олараг галмагдадыр. Тамамиля дцзэцн гейд
олунмушдур ки, тажирин щяр щансы бир мцяййян юлкянин вятяндашынын
олмасы мцтляг дейил. Онун цчцн юзцнцн тижарятинин щансы нюгтядян
апармасы хейли дяряжядя ящямиййятсиздир вя ян хырда наразылыг ону юз
капиталыны бир юлкядян диэяриня апармаьа вя бунунла бирэя дя
сонунжунун гидаландырдыьы бцтцн сянайени кючцрмяйя вадар едя
биляр. Щяля ки, бир капитал юлкянин симасында тикинтиляр вя йахуд
узунмцддятли торпаг йахшылашдымалары шяклиндя сяпялянмяйиб, бу
капиталын щеч бир щиссяси щаггында онун щансыса конкрет бир мцяййян
юлкяйя мяхсус олдуьуну демяк олмаз. Мцасир вахтларда мялумат
вердийи кими, яэяр ХЫЫЫ вя ХЫВ йцзилликлярин йаддан чыхарылмыш
тарихляриндя йада салмалары нязяря алмасаг, Ганзей шящяринин бюйцк
щиссясинин малик олдуьу чохлу сярвятдян щеч бир из галмайыб. Щятта
дягигликля мялум дейил ки, онлардан щансылары щарда йерляшиб вя йахуд
онларын бязиляриня верилмиш латын адлары Авропанын щансы шящярляриня
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аиддир. Амма ХВ ясрин сону вя ХВЫ ясрин яввялиндя Италийанын
йашадыьы сарсынтылар Ломбардийа вя Тоскана шящярляринин мануфактура
вя тижарятини хейли азалтса да, бу йерляр, щяля дя Авропанын ян чох
мяскунлашмыш вя ян йахшы емал олунмуш йерляри галмагдадыр.
Фландрийадакы вятяндаш мцщарибяляри вя онун ардынжа баш вермиш
испанларын щакимиййяти Антверпенин, Эентин вя Брцггун эениш
тижарятинин йердяйишмяйя мяжбур етди. Буна бахмайараг, Фландрийа
яввялки кими Авропанын ян варлы вя ян йахшы емал едилмиш, ян чох
мяскунлашмыш йерляриндян бири олараг галмагдадыр. Мцщарибяляр
тяряфиндян йарадылан сарсынтылар вя сийаси ингилаблар тякжя тижарят
тяряфиндян йаранан сярвятин мянбяйини гурудур. Кянд тясяррцфатында
даща сабит йахшылашдырмалар нятижясиндя йаранмыш сярвят даща
дайаныглыдыр вя йалныз дцшман вя варвар халгларын сойьунчулуьу,
виран гоймалары иля йаранан вя Авропанын гярб вилайятляриндя Рома
империйасынын сцгутуна гядярки вя сонракы вахтларда олдуьу кими бир
йахуд, ики йцз ил ардыжыл давам едян кяскин сарсынтылар нятижясиндя ляьв
олуна биляр.

ЫВ КИТАБ
СИЙАСИ ИГТИСАДЫН СИСТЕМЛЯРИ ЩАГГЫНДА
Билик сащяси кими нязярдян кечирилян сийаси-игтисад дювлят хадими
вя йахуд ганунверижи цчцн зярури олмагла, юзцнцн гаршысына ики
мцхтялиф вязифя гойур: биринжиси, халгы бол эялир вя йахуд йашам цчцн
вясаитля тямин етмяк, дягиг десяк, онлары буну юзляриня ялдя етмяк
имканы иля тямин етмяк; икинжиси, дювлятя вя йахуд жямиййятя ижтимаи
тялябат цчцн кифайят едян эялири вермяк. О, гаршысына халг кими
щюкмдарын да варландырылмасы мягсядини гойур.
Мцхтялиф дюврлярдя вя мцхтялиф халгларда рифащын инкишафынын
характеринин мцхтялифлийи халгын варландырылмасы васитяляри щаггында
сийаси игтисадын ики ейни олмайан системини доьурду. Бири коммерсийа,
диэяри ися якинчилик системи адландырыла биляр. Мян, мцмкцн олан гядяр
тамлыгла вя айдынлыгла бу ики системи изащ етмяйя жящд едяжяйям вя
ясасян, коммерсийадан башлайажаьам. Бу мцасир системдир вя ону
бизим юлкянин вя бизим вахтын нцмунясиндя баша дцшмяк даща
йахшыдыр.

Adam Smit

377

Ы ФЯСИЛ
КОММЕРСИЙA ВЯ ЙAХУД
МЕРКAНТИЛИСТ СИСТЕМ ЩAГГЫНДA
Вар-дювлят пулдан, йахуд гызыл вя эцмцшдян ибарятдир – тябии
олараг дяйярин юлчцсц вя мцбадиля аляти олан пулун икили функсийасындан йаранан цмуми йайылмыш тясяввцр беля иди. Пул мцбадиля
аляти олдуьуна эюря она мянсуб олмагла щяр щансы бир диэяр ямтяя
васитясиня нисбятян бизя лазым оланы даща асанлыгла ялдя едя билирик.
Щямишя ямин олуруг ки, ян ясасы – пулу ялдя етмякдир. Онлар ялдя
едилдикдян сонра артыг истянилян алгыны щяйата кечирмяк щеч бир чятинлик
тюрятмир. Пуллар дяйярин юлчцсц олдуьуна эюря бцтцн диэяр ямтяялярин
дяйярини онлара дяйишдирилян сайы иля юлчцрцк. Дювлятли адам щаггында
о, чох минлярин дяйяриндядир, касыб щаггында ися онун гиймяти
гяпикликдир дейирик. Гянаятжил вя йахуд варланмаьа жанатан инсан
щаггында дейирляр ки, о пулу севир, йцнэцл фикирли, ялиачыг вя йахуд
бядхярж инсан щаггында дейирлярки, о, онлара гаршы лагейиддир.
Варланмаг – пул ялдя етмяк демякдир; бир сюзля, цмуми истифадя
олунан дилдя вар-дювлят вя пул бцтцн мяналарда ейни мяналы анлайыш
кими гябул едилир.
Дювлятли инсан кими дювлятли юлкя дя о юлкя гябул олунур ки, бол
пула малик олсун вя она эюря дя, верилян юлкядя чохлу сайда гызыл вя
эцмцшцн йыьылмасы онун варланмасынын ян етибарлы васитясидир.
Мцяййян мцддят ярзиндя Американын ихтирасындан сонра испанларын
щяр щансы танынмайан сащилдя дцшмяляри заманы биринжи суал, адятян
ятраф яразилярдя эцмцш вя йа гызылын олмасына верилирди. Онларын
алдыглары мялуматдан асылы олараг, онлар гярара алырдылар ки, бу юлкяни
зябт етмяйя вя йахуд сащилдя гясябя салмаьа дяйяр йохдур. Франса
kralı тяряфиндян танынмыш Чинэиз ханын оьулларындан бириня нцмайяндя
кими эюндярилмиш монах Плано Карпино сюйляйир ки, татарлар ондан
Франсаda гойун вя юкцзлярин ня гядяр чох олмасыны тез-тз
сорушурдулар. Онларын суаллары да испанларын суаллары кими ейни мягсяди
эцдцрдц. Онлар билмяк истйирдиляр ки, юлкя кифайят гядяр дювлятлидирми
ки, ону зябт етмяйя дяйсин. Татарлар диэяр щейвандарлыгла мяшьул олан
халглар кими, адятян пулун истифадясини билмирдиляр вя мал-гара дяйярин
юлчцсц вя мцбадиля аляти олурду. Она эюря дя, онларын эюзляриндя
сярвят мал-гарадан ибарят иди, нежя ки, испанлар цчцн о гызыл вя
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эцмцшдя ифадя олунурду. Йягин ки, татарларын тясяввцрц испанларынкына нисбятян щягигятя даща йахын иди.
Локк 1 пуллар вя истянилян диэяр дашынан ямлак арасында фярги
гейд едир. О дейир ки, бцтцн диэяр дашынан яшйалар тябиятиня эюря
истещлак олунандыр вя она эюря дя, онлардан ибарят олан сярвятя
хцсусиля эцвянмяк олмаз; бир ил она бол сайда малик олан халг эялян
ил, щятта юлкядян чыхарылмасы баш вермядикдя беля, йалныз юз шяхси
бядхяржлийи нятижясиндя она кяскин ещтийаж дуйа биляр. Пул ися яксиня
олараг дяйишмяз достдур, бахмайараг ки, онлар бир ялдян диэяриня
кечя биляр, амма онлары ляьв етмяк беля асан олмур вя тякжя юлкядян
ахыб эетмясинин гаршысы алынан заман истифадя олуна билир. Онун
фикринжя бунунла ялагядар олараг гызыл вя эцмцш миллятин дашынан
сярвятинин ян дайаныглы вя ящямиййятли щиссясини юзцндя якс етдирир вя
она эюря дя, онун фикринжя, бу металларын артырылмасы дювлятин сийаси
игтисадынын ясас вязифяси олмалыдыр. Башгалары ещтимал едирляр ки, яэяр
щяр щансы бир миллятя бцтцн дахилдян ня гядяр сайда пулун дювр
етмясиня щеч бир ящямиййят кясб етмязди. Бу пулларын васитясиля дювр
едян истещлак маллары йалныз аз вя йа чох сайда гяпийя дяйишдирилярди,
амма онларын фикринжя юлкянин щягиги дювлятлилийи вя йахуд йохсуллуьу
бу истещлак малларынын мцстясна олараг боллуьу вя йахуд чатышмазлыьындан асылы оларды. Онлар щесаб едирляр ки, башга халгларла
мцнасибяти сахлайан вя айры-айры юлкялярдя орду вя донанманы
сахламаьа, мцщарибя апармаьа мяжбур олан юлкялярдя ишляр башга
жцрдцр. Бу онларын сюзляриня эюря йалныз онларын юдянилмяси цчцн
пулларын харижя эюндярилмяси заманы наил олуна биляр, халг ися юз
евиндя кифайят сайда онлара малик дейился, харижя чохлу пул эюндяря
билмяз. Она эюря дя, истянилян халг сцлщ вахтында гызыл вя эцмцшц
йыьмаьа жящд етмялидир ки, лазым олан вахтда хариждя мцщарибя
апармаг имканына малик олсун.
Бу цмуми йайылмыш тясяввцрлярин тясири алтында Авропанын бцтцн
халглары щеч бир файдасы олмаса да, юз юлкяляриндя гызыл вя эцмшцн
йыьылмасы цчцн бцтцн мцмкцн васитяляри юйрянирди. Авропаны бу
металларла тяжщиз едян ясас мядянлярин сащибляри олан Испанийа вя
Португалийа ян аьыр жяза горхусу алтында онларын чыхарылмасыны
гадаьан едир вя йахуд ону йцксяк рцсумла йцкляйирдиляр. Эюрцнцр,
бу жцр гайдалар гядим вахтларда йердя галан яксяриййят Авропа
халгларынын сийасятиня дахил иди. Бу сийасятин тязащцрц, щятта биз онлары
1
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Adam Smit

379

ян аз эюзлядийимиз йердя дя, ясасян ися Шотландийа парламентинин жидди
жяза тялцкяси алтында юлкядян гызыл вя эцмцшцн чыхарылмасыны гадаьан
едян ганунларында раст эялинир. Бу жцр сийасят кечмиш заманларда
Франса вя Инэилтярядя дя щяйата кечирилирди.
Бу юлкяляр тижарят юлкяси олдугда тажирляр бир чох щалларда беля
гадаьанын гейри-ади наращат олдуьуну эюрдцляр. Онлар чох вахт юз
юлкясиня эятирмяк вя йахуд щяр щансы бир башга йад юлкяйя эюндярмяк
цчцн онлара лазым олан харижи ямтяяляри щяр щансы бир диэяр ямтяяйя
мцбадиля етмякдянся, даща бюйцк газанжла гызыл вя эцмцшц ала
билярдиляр. Она эюря дя онлар тижарятя зийан вуран беля гадаьанлара
гаршы етираз едирдиляр.
Онлар сцбут едирдиляр ки, биринжи харижи ямтяялярин алгысы цчцн гызыл
вя эцмцшцн юлкядян чыхарылмасы щеч дя щямишя бу металларын сайыны
юлкядя азалтмыр: яксиня, о, бу сайын чох вахт артмасына эятириб чыхарыр.
Беля ки, бунун нятижясиндя юлкя дахилиндя харижи ямтяялярин истещлакы
артмырса, онда бу ямтяяляр башга юлкяляря эери ихраж олуна биляр вя
орада даща бюйцк мянфяятля сатылмагла онларын алынмасы цчцн илкин
щалда чыхарыландан хейли чох сясли гяпикляри эери эятиря биляр. Мен харижи
тижарятин бу ямялиййатыны кянд тясяррцфатында якин вя бичинля мцгайися
едир. «Яэяр – о, дейир, биз якинчинин якин вахты щярякятляри щагда, йяни
чохлу йахшы буьданы торпаьа атмасы щагда мцщакимя йеритсяйдик, биз
ону чалышган сащиб дейил, дяли гябул етмялийдик. Амма яэяр биз онун
жящдлярини тажы олан бичими йада салсаг, биз онун жящдляринин
файдалылыьы вя сямярялилийиня инанырыг»1.
Икинжиси, онлар сцбут едирдиляр ки, бу жцр гадаьалар гызыл вя
эцмцшцн юлкядян чыхарылмасына мане ола билмяз, чцнки онларын дяйяри
иля мцгайисядя щяжмляри ящямиййятли олмадыьындан харижя асанлыгла
гачагмалчылыг йолу иля чыхарыла биляр; онларын чыхарылмасы, йалныз ады
чякилян тижарят балансынын эюзлянилмясиня онлар тяряфиндян лазыми
диггят йетирилян заманы арадан галдырыла биляр, йяни юлкядян чыхарыланын
дяйяри она эятирилянин дяйярини цстялядикдя ола биляр, башга халглар она
мялум мябляьи боржлу галыр ки, о да мцтляг гызыл вя эцмцшля юдянилир
вя бу йолла юлкядя щямин металларын сайыны артырыр. Яэяр юлкя
чыхардыьына нисбятян даща бюйцк дяйярдя юлкяйя эятирирся, онда баланс
онун цчцн диэяр халгларын хейриня ялверишсиз олур вя беляликля о,
сонунжулара зярури олараг гызыл вя эцмцшля юдяниш етмякля онларын
сайыны юзцндя азалдыр. Беля щалда бу металларын юлкядян чыхарылмасына
1

Мун. Енэландс треасуре ву фореинэн траде, ЫВ фясил. илк няшри. 1664-жц ил.
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гадаьа онларын чыхарылмасына манечилик едя билмир, йалныз ону
тящлцкяли олдуьуна эюря даща бащалы едир, буна рамян башга шяртлярдя
ола биляня нисбятян, балансы мянфи олан юлкя цчцн курс даща ялверишсиз
олажаг. Чцнки хариж цчцн вексел олан тажир ону сатан банкиря тякжя
нормал рисгя, зящмятя вя ора пуллары эюндярилмяси цзря хяржляря эюря
дейил, щям дя юлкядян чыхарылманын гадаьан олунмасы иля шяртлянмиш
ялавя рисгя эюря дя юдяниш етмялидир. Амма щяр щансы бир юлкянин
курсу ня гядяр ялверишсиздирся, зярурят йарандыгда онун тижарят балансы
да ялверишсиз олур; буна уйьун олараг зярурят цзря онун пулларынын
дяйяри баланс хейриня чеврилмиш юлкянин пуллары иля мцгайисядя азалыр.
Беля ки, мясялян, яэяр Инэилтяря вя Щолландийанын арасындакы курсда
фярг 5% Инэилтяряйя гаршыдырса, онда 100 унсийа эцмцшцн векселин
алынмасына Инэилтярядя 105 унсийа эцмцш хяржлямяк тяляб олунажаг;
беляликля, Инэилтярядяки 105 унсийа эцмцш Щолландийада жями 100
унсийа эцмцш гядяр олур вя онлара йалныз уйьун сайда Щолландийа
ямтяялярини алмаг мцмкцн олажаг; Щолландийада сатылан Инэилтяря
ямтяяляри ися курсдакы фярг гядяр ужуз сатылажаг, Инэилтярядя сатылан
Щолландийа ямтяяляри бир о гядяр баща олажаг. Биринжи щалда бцтцн бу
фярг гядяр Инэилтяряйя ахыб эялян Щолландийа пуллары азалажаг, икинжидя
ися Инэилтяря пулларынын Щолландийайа ахыны бир о гядяр артажаг. Бунун
нятижясиндя уйьун олараг тижарят балансы Инэилтярянин ялейщиня бюйцк
мябляьдя мянфи олажаг вя бу Щолландийайа бюйцк сайда гызыл вя
эцмцшцн чыхарылмасыны тяляб едяжяк. Бу дялил вя фикирляр мцяйян гядяр
ясаслы вя йалан иди. Онлар она эюря ясаслы иди ки, тижарятин ещтийажлары
цчцн гызыл вя эцмцшцн юлкядян чыхарылмасынын чох вахт юлкя цчцн
файдалы ола биляжяйини тясдигляйирдиляр. Онлар, щямчинин, она эюря ясаслы
иди ки, фярди шяхсляр онларын юлкядян чыхарылмасында щяр щансы бир
газанжы тапырдыларса, щеч бир гадаьаларын онларын чыхарылмасынын
гаршысыны ала билмядийини тясдигляйирдиляр. Лакин онлар она эюря йанлыш
идиляр ки, бу металларын наьд сайынын сахланмасы вя йахуд артырылмасы
тижарят азад олан заманда да, диггятин, гайьынын олмадыьы бир вахтда
да щямишя лазым олан сайда, щяр щансы бир файдалы мящсулларын сайынын
сахланылмасы вя йахуд артырылмасына нисбятян щакимиййятин даща чох
диггят вя гайьысыны тяляб етдийини ещтимал едирдиляр.
Онлар щям дя она эюря йанлыш иди ки, онларын ялверишсиз тижарят
балансы адландырдыглары, йцксяк вексел курсунун мцтляг артырылдыьыны
вя йахуд чохлу сайда гызыл вя эцмцшцн юлкядян кянара чыхарылмасына
эятириб чыхардыьыны тясдиг едирдиляр. Щягигятян дя, бу йцксяк курс
башга юлкялярдя юдяниш щяйата кечирмяли олан тижарятчиляр цчцн щяддян
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артыг сямяряли дейилди. Онлар буна уйьун олараг бу юлкяляр цчцн
векселляри верян банкирляря баща юдяниш етмяли олурлар. Бахмайараг ки,
юлкядян чыхарылмасынын гадаьан едилмяси иля шяртлянян риск банкирляр
цчцн бязи фювгяладя мясряфляри йарадыр, бу щеч дя юлкядян бюйцк
сайда пулун мцтляг ахыб эетмясиня эятириб чыхармамалыдыр. Бу
мясряфляр, адятян юлкядян пулун гачагмалчылыгла чыхарылмасыны
юдямяк цчцн юлкянин юзцндя апарылмалыдыр вя надир щалларда вексел
кючцрмясинин щеч олмаса 1 дяня 6 пенслик мябляьиндян артыг гяпийин
чыхарылмасына эятириб чыхарда биляр. Щям дя йцксяк вексел курсу, тябии
ки, тажирляри онларын юлкядян чыхартдыгларынын аз вя йа чох дяряжядя
юлкяйя эятириляни юдямяси цчцн жящд етмясиня щявясляндирмялидир. Бу
йолла онлар бу йцксяк курсла, йягин ки, аз мябляьи юдямиш олурлар.
Бундан башга йцксяк вексел курсу харижи ямтяялярин гиймятини
артырмагда онларын истещлакынын азалмасына эятирян рцсумлар кими
тясир эюстярмялидир. Она эюря дя, о, беля дейилян ялверишсиз балансын
эцжлянмясини дейил, зяифлямяси тенденсийасыны йарадыр, демяли, гызыл вя
эцмцшцн дя юлкядян чыхарылмасыны зяифлядир.
Амма нежя олмаса да иряли сцрцлян дялилляр кимя тяряф йюнялмишдирся онлары инандырды. Онлар тажирляр тяряфиндян дейиляряк парламентляря вя шащын шураларына, аристократийайа вя йерли задяэанлара
йюнялмишдир. Онлар тижарятин билижиляри щесаб олунанлар тяряфиндян иряли
сцрцлцр вя гятиййятля бу ишдян щеч ня анламадыгларыны баша дцшянляря
йюнялмишдир. Тяжрцбя аристократийа вя торпаг сащибляриня олдуьу кими
тажирляря дя эюстярди ки, харижи тижарят юлкяни варландырды, амма онлардан щеч бири бунун нежя баш вермяси щагда юзцня щесабат вермирди.
Тажирляр йахшы билирдиляр ки, о, онларын юзлярини нежя варландырыб, онларын
ишляри буну билмяк иди, лакин онун юлкяни нежя варландырмасы щаггында
суал онлары тамамиля марагландырмырды. Бу суал онлары йалныз о
щалларда наращат едирди ки, онлар харижи тижарятя аид олан ганунларда
щяр щансыса бир дяйишиклик едилмяси иля ялагядар юлкяляриня мцражият
етмяли олурдулар. Онда харижи тижарятин файдалы тясири щаггында вя
мювжуд ганунларын буна нежя манечилик тюрятдийи ня ися демяк зярури
олурду. Бу мясяляни щялл етмяли олан щакимляря харижи тижарятин юлкяйя
пулун ахыныны йаратдыьыны, амма сюзц эедян ганунларын мящдудиййят
эюстярдийини вя онлар олмаса иди пул ахыны даща бюйцк сайда ола
биляжяйини демяк, щесаб олунурду ки, ишин там разы олунан изащы иди. Бу
дялилляр она эюря дя арзу едилян тясири эюстярирди. Франса вя Инэилтярядя
гызыл вя эцмцшцн юлкядян чыхарылмасына гадаьа бу юлкялярин
пулларынын чыхарылмасына гадаьа иля мящдудлашды, харижи пулларын вя
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кцлчялярин юлкядян чыхарылмасы ися азад елан олунмушду. Щолландийада
вя бязи диэяр дювлятлярдя юлкядян чыхарылмайа гойулан азадлыг, щямин
юлкянин пулуна да тятбиг олунурду. Щакимиййятин диггяти гызыл вя йа
эцмцшцн юлкядян чыхарылмасына ижазя вермямяк щаггында
гайьылардан, бу металларын артыб-азалмасына эятиря билян йеэаня сябяб
кими тижарят балансыны мцшащидя етмяк истигамятиня йюнялмишди. О, бир
файдасыз гайьыдан даща мцряккяб, даща чятин вя о гядяр дя файдасыз
олан диэяриня йюнялирди. Менин китабынын – «Харижи тижарятдя
Инэилтярянин сярвяти» - башлыьы тякжя Инэилтярядя дейил, щям дя бцтцн
тижарят юлкяляриндя сийаси игтисадын ясас мцддяасы олду. Дахили вя
йахуд йерли тижарят тижарятин ясас нювц олмагла, бу юлчцдя капиталын
юлкянин ящалисиня максимал мяшьулиййят вя ян бюйцк эялир
эятирдийиндян харижи тижарятя нисбятян йалныз кюмякчи кими гябул
олунурду. Тясдиг едирдиляр ки, о юлкяйя пулун ахыныны йаратмыр вя
ондан ахыб эетмясиня эятириб чыхартмыр. Онун чичяклянмяси вя йахуд
сцгуту долайы олараг харижи тижарятин вязифясиня тясир эюстярмясини
нязяря алмасаг, она эюря юлкя бу тижарятин нятижясиндя варлы вя касыб
ола билмир. Юз цзцмлцкляри олмайан вя чахыры эятирмяли олан юлкяляр
кими, юз мядянляри олмайан юлкяляр дя, ялбяття ки, юз гызыл вя
эцмцшцнц диэяр юлкялярдян ялдя етмялидир. Амма щакимиййятин
диггятинин башгалары дейил, бу вязифялярдян бири иля даща чох мяшьул
олмасы зярури щесаб едилмир. Щарданса кянардан чахыр алмалы олан
юлкя лазым олдугда щямишя ону алажаг, ейниля кянардан гызыл вя
эцмцш алмалы олан юлкя дя щеч вахт бу металларда чатышмазлыьа
дюзмяйяжяк. Онлары бцтцн диэяр ямтяяляр кими мцяййян гиймятя
алмаг олар вя онлар бцтцн йердя галан ямтяялярин гиймятини тяшкил
етдийи кими ейниля бцтцн диэяр ямтяяляр дя онун гиймятини тяшкил едир.
Биз там яминликля щесаб едирик ки, тижарятин азадлыьы щакимиййятин щяр
бир тядбириндян башга, бизи бизя лазым олан чахырла тяжщиз едяжяк, ейни
яминликля биз щесаб едя билярик ки, о щямишя гызыл вя эцмцшцн биз ала
биляжяйимиз гядяр вя йахуд бизим ямтяялярин дювриййяси цчцн олдуьу
кими, диэяр зяруриййятляр цчцндя истифадя етдийимиз гызыл вя эцмцшцн
бцтцн кямиййятини бизя чатдыражаг. Инсан ямяйи иля йарадылан вя йахуд
алына билян истянилян ямтяяни, кямиййяти, тябии ки, щяр бир юлкядя щягиги
тялябдян, йяни онун истещсалы цчцн вя базара чатдырылмасы цчцн лазым
олан рентаны, ямяйи вя мянфяяти юдямяйя щазыр оланын тялябиндян асылы
олараг щяр бир юлкядя юз-юзцня тянзимлянир. Щеч бир ямтяя гызыл вя
эцмцш гядяр бу щягиги тялябя асанлыгла вя йахуд дягигликля
уйьунлашмыр, чцнки бу металларын щяжминин аз вя дяйяринин йцксяк
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олмасына эюря щеч бир диэяр ямтяя бир йердян диэяриня, йяни ужуз
олдуьу мянтягядян бащалы олан мянтягяляря, артыг олдуьу йердян
щягиги тяляби юдяйя билмядийи мянтягяйя бунлар гядяр йцнэцл дашына
билмир. Мясялян, яэяр Инэилтярядя гызылын ялавя сайына щягиги тяляб
варса, онда почт эямиси иля Лисабондан вя йахуд щяр щансы бир башга
йердян 50 т гызыл ялдя етмяк олар вя онлардан да 5 милйондан артыг
эиней дюйцб дцзялтмяк олар. Амма яэяр бу дяйярдя чюряйя щягиги
тяляб олсайды, онда 1 т-нун гиймяти 5 эиней олмагла онун эятирилмясиня милйон тонлуг суда дашымалар вя йахуд щяряси 1 т олмагла
1000 дяня эями лазым оларды. Бунун цчцн ися Инэилтярянин бцтцн
донанмасы да бяс етмязди.
Верилян юлкядя гызыл вя эцмцшцн кямиййяти щягиги тяляби
цстяляйирся, щакимиййятин щеч бир сяйи онларын чыхарылмасына манечилик
едя билмир. Испанийа вя Португалийанын бцтцн аьыр ганунлары гызыл вя
эцмцшц юлкядя тутуб сахламаг имканында дейил. Онларын Перу вя
Бразилийадан фасилясиз эятирилмяси бу юлкялярин щягиги тялябини цстяляйир
вя гоншу юлкялярдяки онун сявиййяси иля мцгайисядя бу металларын
гиймятини арада ашаьы салыр.
Яксиня, щяр щансы бир юлкядя онларын сайы щягиги тялябдян ашаьы
оларса, гоншу юлкялярдя онларын гиймятини цстяляйирся, щакимиййятя
онларын эятирилмяси цчцн щеч бир сяй эюстярмяк лазым эялмир. Щятта
яэяр о онларын юлкяйя эятирилмясиня манечилик эюстярмяйя чалышса да
буна мане ола билмяз. Спарталылар бу металларын алынмасы цчцн вясаитляри ялдя едяркян, онлары Ланедемона дахил олмасы йолунда Ликургун
ганунларынын йаратдыьы бцтцн манеяляри йарыб кечмишди. Бцтцн сярт
эюмрцк ганунлары Щолландийа вя Щеттенбург Шярги Щиндистан компанийаларынын чайларынын юлкядян чыхарылмасына Манечилик етмяк
игтидарында дейил, чцнки онлар Британийа компанийаларынын чайларындан бир гядяр ужуздур. Бунунла беля, чайын фунтунун щяжми, демяк
олар ки, онун максимал гиймяти олан 16 шилингин щяжмини 100 дяфя
цстяляйир, щансы ки, адятян эцмцшля юдянилир, щямин гиймятин гызылда
щяжмини 2000 дяфядян артыг цстяляйир вя демяли, онун гачагмалчылыгла
юлкяйя эятирилмяси бир о гядяр дя чятинляшир.
Гызыл вя эцмцшцн артыг олдуьу йердян онларын чатышмазлыьы щисс
олундуьу йерляря чатдырылмасыны, мящз мцяййян гядяр йцнэцл
олмасына эюря, бу металларын гиймятляри диэяр ирищяжмли ямтяялярин
базарда щяддян артыг олмасы вя йахуд онларла кифайят гядяр тяжщиз
олунмамасы заманы гиймятляри кими даим дяйишикликляря мяруз галмыр.
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Дцздцр, бу металларын гиймятляри дяйишикликлярдян там азад
олмаса да онларын гиймяти, адятян зяиф, тядрижян дяйишкян вя ейни жцр
олур. Авропада, щеч бир хцсуси ясасы олмадан щесаб олунур ки, жари вя
яввялки 100 ил мцддятиндя гызыл вя эцмцшцн дяйяри даим олсада, амма
тядрижян, йяни онларын Испанийайа Гярби Щиндистандан фасилясиз
эятирилмясиня эюря азалыб. Амма бцтцн диэяр ямтяялярин пул
гиймятинин щисс олунажаг, эюрцняжяк гядяр артмасыны вя йа азалмасыны
едя билян гызыл вя эцмцшцн гиймятинин беля эюзлянилмядян дяйишмясини
йаратмаг цчцн тижарятдя Американын ихтирасы иля щяйата кечирилмиш бир
ингилаб тяляб олунур.
Яэяр бцтцн бунлара бахмайараг, гызыл вя эцмцшцн алынмасы
цчцн вясаити олан юлкядя щяр щансы бир анда онларын чатышмазлыьы баш
верярся, онда истянилян башга ямтяяляря нисбятян онларын дяйишдирилмясинин чохлу васитяляри мювжуддур. Яэяр мануфактуралар цчцн
хаммал чатышмырса сянайе дайанмалыдыр, яэяр ярзаг чатышмырса халг аж
галмалыдыр. Амма яэяр пул чатышмырса, хейли наращатлыг олса да онлары
билаваситя ямтяя мцгавиляси явяз едяжяк. Кредитля алгы вя сатыш
сазишлярин бцтцн иштиракчылары щяр ай вя йа щяр ил бир-бири иля юз
щесабларыны баьлайырларса – даща аз наращатлыгларла пуллары явяз едяжяк. Лазыми гайдада тянзимлянян наьдсыз пуллар онлары няинки щяр
щансы бир наращатлыг олмадан, щятта бязи щалларда мялум газанжла
явяз едяжяк. Она эюря дя, бцтцн нюгтейи-нязярлярдя щакимиййятин
гайьылары щеч заман верилян юлкядя пулларын сайынын сахланылмасы вя
йахуд артырылмасына йюнялдийи замандакы гядяр артыг олмамышдыр.
Бунунла беля щяр шейдян чох, мящз пулун чатышмазлыьына шикайятляр
тез-тез ешидилир. Чахыр кими пул да онлары алмаьа вясаити олмайан вя йа
онлары борж алмаьа кредити олмайанлар цчцн щямишя чатмыр. Буна вя
йахуд диэяриня мянсуб олан инсанлар надир щалларда онлара лазым ола
биляжяк чахыра вя йахуд пула ещтийаж дуйа биляр. Лакин пулларын
чатышмазлыьына олан бу шикайятляр щеч дя щямишя йалныз ещтийатсыз
бядхяржлярдян чыхмыр. Чох вахт онлар бцтцн тижарят шящяриндя вя ону
ящатя едян кяндлярдя йайылыр. Планлары капиталлары иля уйьун олмайан
кифайят гядяр аьыллы инсанлар да хяжрляри эялирляриня уйьун эялмяйян
бядхяржляр кими пулу алмаьа вясаитя вя йа кредитя малик олмайа биляр.
Щяля ки, онларын лайищяляри щяйата кечирилир, онларын капиталлары, онунла
бирэя дя кредитляри тцкянир. Онлар пулу борж алмаг цчцн щяр йеря гачыр
вя щамы, щяр кяс онлара артыг пулларынын олмадыьыны дейир. Щятта бу жцр
пулун олмамасы щагда цмуми шикайятляр, щеч дя щямин ан юлкядя
дювриййядя, адятян гызыл вя эцмцш пулларын сайынын олмамасынын
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сцбутуна хидмят етмир, онлар, садяжя олараг, сцбут едирляр ки, онлара
бу пулларын явязиндя вермяйя щеч няйи олмайан чохлу инсанын ещтийажы
вар. Тижарятля ялдя едилян мянфяят няйяся эюря ади сявиййяни цстяляйирся,
тижарят ямялиййатларынын щяддян артыг эенишлянмяси хырда тижарятчиляр
кими, ириляринин дя цмуми сящви олур. Онлар ади щалдакына нисбятян щеч
дя щямишя харижя артыг пул эюндярмир, амма щям юлкя дахилиндя, щям
дя хариждя щяддян артыг чохлу сайда ямтяяни кредитя алыр вя онлары щяр
щансы бир узаг базара эюндяряряк цмид едир ки, ондан эялян газанж
юдяниш мцддятиня гядяр олажаг, амма юдянишляр газанж алынана гядяр
эялир вя онларын наьд щеч няйи олмур ки, пулу ала билсин вя йахуд боржа
эюря санбаллы эиров тягдим едя билсинляр. Беляликля, гызыл вя эцмцшцн
чатышмазлыьы дейил, беля инсанларын пуллары борж ала билмясиндя
чятинликляр, онларын кредиторлары цчцн ися онлара чатажаг юдянишлярин
ялдя едилмяси чятинликляри пулун чатышмазлыьы щаггында цмуми
шикайятляри доьурур. Жидди олараг сярвятин пулдан гызылдан вя
эцмцшдян ибарят олмасы дейил, пула алына биляжякдян вя йалныз бу алгы
габилиййяти цчцн гиймятляндириляндян ибарят олмасыны сцбут етмяк
щяддян артыг эцлмяли оларды. Шцбщя йохдур ки, пуллар щямишя милли
капиталын тяркиб щиссясидир, амма артыг эюстярилмишдир ки, онлар онун
йалыз бюйцк олмайан вя ейни заманда, ян аз эялир эятирян щиссясини
тяшкил едир. Яэяр цмуми гайдайа эюря тажиря пулла ямтяяни алмаг,
ямтяяйя эюря пулу алмагдан даща асандырса, бу она эюря баш вермир ки,
сярвят, ясасян ямтяялярдян дейил, пулдан ибарятдир, яксиня, она эюря ки,
пуллар цмуми йайылмыш вя гябул олунмуш мцбадиля алятидир, онун
явязиндя истянилян яшйаны мямуниййятля верирляр, амма ону диэяр
малларын явязиндя алмаг щеч дя щямишя асан олмур. Бундан башга,
ямтяялярин бюйцк щиссяси пуллара нисбятян даща асанлыгла хараб
олмайа йа ляьв едилмяйя мяруз галыр вя онлары сахлайан тажир тез-тез
даща ящямиййятли зийан дашыйа биляр. Даща сонра онун ямтяяляри онун
анбарларында олан заман о, она гаршы иряли сцрцлян пул юдямялярини
асанлыгла юдямяк имканында ола билмяз, няинки онлары сатар вя ялдя
едилмиш пуллары юз сандыьында эизлядяр. Бцтцн бунлардан башга онун
мянфяяти билаваситя алышдан дейил, сатышдан ялдя олунур вя буна эюря дя,
о, адятян, юз пулларыны ямтяяйя дяйишмякдян чох юз ямтяялярини пула
дяйишмяйя даща чох жан атыр. Амма анбары ямтяялярля долуб - дашан
айры тажир, бязян онлары вахтында сатмаг игтидарында олмадыьындан
мцфлисляшя билярся, юлкя вя йахуд халг беля тящлцкяйя мяруз галмыр.
Тажирин бцтцн капиталы чох вахт пулун алынмасы цчцн нязярдя тутулан
ляьв едилмяйя мяруз гала билян ямтяялярдян ибарят олур. Амма бцтцн
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юлкянин торпаг вя ямяйинин иллик мящсулунун йалныз бюйцк олмайан
щиссяси, ону гоншуларындан гызыл вя эцмцшцн алынмасы цчцн нязярдя
тутула биляр. Хейли бюйцк щисся юлкянин юзцндя дювр едир, истещлак олур
вя щятта харижя эюндярилян артыьын бюйцк щиссяси, адятян, диэяр харижи
ямтяялярин алынмасы цчцн нязярдя тутулур. Она эюря дя, алгы цчцн
нязярдя тутулан ямтяялярин явязиндя гызыл вя эцмцшц ялдя етмяк
мцмкцн олмурса, миллят бундан мцфлисляшмир. О, ялбяття, мцяййян
итки вя наращатлыглары щисс едя биляр вя пулун явяз едилмяси цчцн зярури
олан тядбирлярдян бу вя йа диэяриня ял атмаьа мяжбур ола биляр, амма
онун ямяк вя торпаьынын иллик мящсулу дяйишилмяз вя йа демяк олар ки,
дяйишмяз галажаг. Чцнки ямтяяляр пулун алгысындан башга бир чох
диэяр мягсядляр цчцн дя хидмят едя билир, амма пуллар йалныз
ямтяянин алынмасына хидмят едир. Она эюря дя пуллар зярури олараг
ямтяя ахтарыр. Алгыны щяйата кечирмиш адам щеч дя щямишя алдыьыны
сонрадан сатмаьы нязяриндя тутмур, чох вахт о, алдыьыны истифадя вя йа
истещлак етмяйи ещтимал едир, щалбуки сатыжы щямишя алгыны щяйата
кечирмяйи нязяриндя тутур. Биринжиси, чох вахт юз ямялиййатыны битирмиш
олур, икинжиси, щямишя онун йалныз йарысыны йериня йетирмиш олур.
Инсанлар пуллара онларын юзляриня эюря дейил, онлара ала биляжякляриня
эюря малик олмаг истяйирляр. Гейд олундуьу кими истещлак маллары тез
ляьв едилир, гызыл вя эцмцш даща бюйцк узунмцддятлийи иля фярглянир вя
яэяр онларын даим чыхарылмасы баш вермясяйди онлар ясрляр бойу йыьыла
билярди, бу да юлкянин щягиги сярвятини аьласыьмаз дяряжядя артырарды.
Она эюря ещтимал едирляр ки, беля узунмцддятли мал олан гиймятли
металларын ляьвя мяруз гала билян ямтяя мцбадилясиндян ибарят олан
тижарят гядяр юлкя цчцн ялверишсиз щеч ня йохдур. Лакин биз Инэилтяря
дямир мямулатларынын франсыз чахырына дяйишдирилмясиндян ибарят олан
тижаряти сямярясиз щесаб етмирик, бахмайараг ки, дямир мямулатлар
даща давамлы ямтяялярдир вя яэяр онун даим юлкядян чыхарылмасы
олмаса иди, ясрляр бойу бу мямулатлардан о гядяр чох йыьыларды ки,
юлкядя газан вя жамларын сайыны аьласыьмаз дяряжядя артырарды. Амма
айдындыр ки, бу жцр аваданлыьын щяр юлкядя сайы она олан тялябатла
зярури олараг мящдудлашыр. Онларда, адятян истифадя олунан ярзаг
малларынын щазырланмасы цчцн зярури оландан артыг газан вя жамларын
чох олмасы мянасыз оларды. Ярзаг малларынын сайынын артмасы иля буна
уйьун олараг газан вя жамларын сайы да асанлыгла артажаг, беля ки,
ярзаг малларынын сайынын бир щиссяси онлары дцзялдян ишчилярин ялавя
сайынын сахланмасына эедяжяк. Айдындыр ки, щяр бир юлкядя гызыл вя
эцмцшцн сайы бу металлара олан наьд тялябатла мящдудлашыр. Онлар
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ямтяялярин дювриййяси цчцн гяпик шяклиндя вя габ-гажаг шяклиндя
истифадя олунур; щяр бир юлкядя сясли гяпиклярин сайы онда дювр едян
ямтяялярин дяйяри иля мцяййян едилир; бу дяйярин артмасы кифайятдир ки,
ямтяялярин бир щиссяси йубанмадан онларын дювриййяси вя алышы цчцн
зярури олан гяпиклярин ялавя сайы мювжуд олан харижя эюндярилсин; гызыл
вя эцмцш габ-гажаьын сайы бу жцр тям-тярагдан истифадя етмяйи
юзляриня имкан веря билян хцсуси аилялярин сайы вя дювляти иля мцяййян
едилир; беля аилялярин сайыны вя дювлятинин артмасы баш верярся вя бу
артмыш дювлятин бир щиссяси, йягин ки, гызыл вя эцмцш габ-гажаьын ялавя
сайынын алынмасына хяржляняжяк; юлкянин сярвятини гызыл вя эцмцшцн
артыг сайыны орада тутуб сахланмасы вя йа билаваситя ора эятирилмяси
васитясиля артырмаьа жящд етмяк, хцсуси аиляляри мябях габгажагларынын артыг сайыны сахламаьа мяжбур етмякля гидаланмаларыны
йахшылашдырмаьа жящд етмяк кими мянасыз оларды. Бу лазымсыз габгажаьын алгысына хяржи онлар тяряфиндян истифадя олунан йемяйин
кямиййятини вя йа кейфиййятини артырмайыб азалтмаьы кими гызыл вя
эцмцшцн артыг сайына хярждя щесабына юлкянин ящалисинин йедийи,
эейиндийи, юз мянзилиня юдядийи вя сахланылдыьы, мяшьулиййят алдыьы
сярвяти зярури олараг азалдажаг. Йаддан чыхартмаг олмаз ки, габгажаг шяклиндя олан гызыл вя эцмцш мятбях габ-гажаьы кими мяишят
малларыны якс етдирир.
Онлардан истифадяни артырын, онларын васитясиля дювр едян,
сахланылан вя щазырланан истещлак малларынын сайыны артырын вя сиз,
мцтляг онларын сайынын артырылмасына наил олажагсыныз; амма яэяр сиз
онларын сайыны щяр щансы бир фювгяладя васитялярля артырмаьа жящд
етсяниз, гачылмаз олараг онлардан истифадяни вя щямчинин, онларын
сайыны азалдажагсыныз, чцнки бу металлар щеч вахт онлара олан щягиги
тялябаты цстяляйя билмяз. Щятта яэяр гызыл вя эцмцш бу кямиййятдян
артыг йыьылса иди, онларын дашынмасы о гядяр асан, ишдя истифадя
олунмадан вя кянара гойулмадан ися итки о гядяр бюйцк оларды ки,
щеч бир ганун онларын йубанмадан юлкядян чыхарылмасына манеячилик
тюрядя билмязди.
Щеч дя щямишя юлкяйя башга юлкялярдя орду вя донанма
сахланмасы вя харижи мцщарибяляр апармасы имканыны вермяк цчцн
гызыл вя эцмцшц йыьмаг лазым эялмир. Орду вя донанмyа çəkilən
xərclərin гызыл вя эцмцшlя дейил, истещлак малларын сахланылыр. Юз харижи
сянайесинин иллик мящсулундан, юз торпагларындан, ямяйиндян вя
мящсулдар капиталындан алынан эялиря бу истещлак малларыны айры-айры
юлкялярдя ала билян халг орада мцщарибя апара биляр.
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Айры бир юлкядя ордуya юдянилмясиня вя ярзаьына пулу цч ясас
йолла, йяни: биринжиси, харижя онун тяряфиндян йыьылмыш гызыл вя эцмцшцн
мцяййян щиссясини; икинжиси, юз мануфактураларынын иллик мящсулунун
мцяййян щиссясини, йа да, нящайят, ялдя едилмиш иллик хаммалын
мцяййян щиссясини эюндярмякля ялдя едя биляр.
Юлкянин йыьылмыш ещтийаты щесаб олунан гызыл вя эцмцшц цч
щиссяйя бюлмяк олар: биринжиси, дювриййядя олан пуллар икинжиси, хцсуси
аилялярин гызыл вя эцмцш габ-гажаьы цчцнжцсц, щюкмдарын узун илляр
гянаятжиллийи нятижясиндя йыьылан вя хязинясиндя сахланылан пуллар.
Юлкядя дювриййядя олан пуллардан чох надир щалларда гянаят
етмяк олур, чцнки онларын хейли артыг олмасы да надир щалларда
мцмкцндцр. Юлкядя ил ярзиндя сатылан вя алынан ямтяялярин дяйяри
онларын дювриййяси вя уйьун истещлакчылар арасында бюлцшдцрцлмяси
цчцн мцяййян сайда пул тяляб едир вя артыг сайда пулун тядбиг
едилмясиня имкан вермир. Дювриййя каналлары онларын долдурулмасы
цчцн кифайят едян мябляьи юзляриня чякир вя щеч вахт бундан артыьыны
тутмур. Лакин харижи мцщарибя заманы мцяййян мябляь адятян бу
каналлардан чыхарылыр. Хариждя чох сайда адамын сахланылмасы заманы
юлкя дахилиндя аз сахланылыр. Онда аз ямтяя дювр едир вя онларын
дювриййяси цчцн инди аз пул тяляб олунур. Беля щалларда, адятян гейриади сайда бу вя йа диэяр нюв каьыз пуллар, мясялян, Инэилтярядя
адмираллыг билетляри вя банк билетляри бурахылыр; бу каьыз пуллар
дювриййядя олан гызыл вя эцмцшц явяз едяряк, онларын чох hissəsini
харижя эюндярмяйя имкан верир. Бунунла беля, бцтцн бунлар ири хяржляр
тяляб едян вя бир нечя ил давам едян харижи мцщарибянин апарылмасы
цчцн йалныз кифайят етмяйян мянбя кими хидмят едя биляр.
Хцсуси шяхслярин гызыл вя эцмцш габ-гажаьынын кцлчяляря
чеврилмяси, бцтцн щалларда даща чох ящямиййятсиз мянбя олду.
Сонунжу мцщарибянин башланьыжында франсызлар бу вясаитдян габын
бядии формасыны итирмясини доьрулдажаг газанж ялдя етмядиляр.
Кечмиш заманларда щюкмдарда йыьылмыш хязиня хейли даща ири вя
даща даими ресурслар иди. Щал-щазырда яэяр Пруссийа шащыны нязяря
алмасаг, эюрцнцр, йыьылмыш хязиня Авропа щакимляринин щеч биринин
сийасятиня дахил едилмир. Жари йцзиллийин харижи мцщарибяляри апарылан
вясаитляр тарихдя щяля ешидилмямиш хяржляр тяляб етмякля, эюрцнцр,
дювриййядя олан пулларын вя йахуд хцсуси шяхслярин гызыл вя эцмцш
габларынын, йа да щюкмдарын хяzинясинин юлкядян чыхарылмасындан
алынмырды. Франса иля сонунжу мцщарибя Бюйцк Британийайа 90 млн.-а
баша эялди, бу мябляья йалныз о заман баьланылмыш йени 75 млн. боржу
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дейил, щям дя торпаг верэисинин бир фунтдан 2 шилл. дя артмасыны,
щямчинин, гапатма фондундан иллик боржалмалары да дахил олурду. Бу
хяржлярин цчдя ики щиссясиндян чоху айры-айры юлкялярдя – Алманийада,
Португалийада, Америкада, Аралыг дянизи лиманларында, Гярби вя Шярги
Щиндистанда щяйата кечирилмишди. Инэилтяря hökmdarlarы йыьылмыш
хязиняйя малик дейилдиляр. Биз кцлчяйя чеврилмиш чохлу сайда гызыл вя
эцмцш габлар щаггында щеч ня ешитмямишик. Юлкядя дювриййядя олан
гызыл вя эцмцшцн дяйяри 18 млн.-дан артыг мцяййян едилмямишди.
Амма ещтимал олунур ки, гызылын сонунжу йенидян дюйцлмясиня
(чеканкасы), ясасян бу мябляь эцжлц сайда азалдылмышдыр. Она эюря
мяним охудуьум вя йа ешитдийим ян йцксяк гиймятля фярз едяк ки,
дювр едян гызыл вя эцмцш гяпиклярин цмуми дяйяри 30 млн.-а чатыб.
Яэяр мцщарибя бизим дювриййядя олан пулларла апарылса иди, онлар
тамамиля, щятта бу гиймятляндирмяйя эюря дя ян азындан ики дяфя
харижя эюндярилмяли вя алты-йедди ил ярзиндя орадан эери гайытмалы иди.
Беля ещтималын ижазя верилмяси щакимиййятин юлкядя пулун сахланмасы
щаггында нежя артыг гайьы эюстярмясинин ян инандырыжы сцбуту оларды,
яэяр бутун наьд пул беля гыса вахтда ики дяфя юлкядян эедя вя щеч ким
буну щисс етмядян эери гайыда билярди. Лакин дювриййя каналлары бцтцн
бу дювр ярзиндя бир ан беля ади щалдакындан артыг бошалмамышды. Пулу
няйля ися юдяйя билянлярдян чох азлары онларын чатышмазлыьыны щисс
едирдиляр. Дцздцр, бцтцн мцщарибя заманы, хцсусиля дя онун сонуна
харижи тижарятдян эялян мянфяят ади сявиййяни цстяляйирди. Бу, Бюйцк
Британийанын бцтцн лиманларында тижарят ямялиййатларынын щяддян артыг
цмуми эенишлянмясиня эятирди вя нятижядя, ямялиййатларын беля
эенишлянмясинин ардынжа щямишя баш верян пул чатышмазлыгларына олан
ади шикайятляри доьурду. Онлары алмаьа вясаити олмайан вя йа онлары
борж етмяйя кредитя малик олмайан чохлу шяхслярин пула ещтийажы вар
иди. Боржлуларын пуллары борж алмаьа чятинликляри олдуьундан,
кредиторлара боржлара эюря юдямяляри алмаг чятин олду. Буна
бахмайараг, гызыл вя эцмцшцн явязиндя щяр щансы бир дяйяри веря
билянляр, цмуми гайдайа эюря онлары дяйяриня эюря ала билирди.
Беляликля, сонунжу мцщарибянин ири мясряфляри гызыл вя эцмцшцн
билаваситя юлкядян чыхарылмасы иля дейил, бу вя йа диэяр Британийа
ямтяяляринин чыхарылмасы иля юдянилмяли иди. Щакимиййят вя йа онун
аэенти тажирля щяр щаныс бир юлкяйя пулун эючцрцлмяси щаггында
данышыгла разылашырдыларса, онда тажир, тябии олараг, кючцрмя вексели
вердийи юз харижи мцхбириня юдяниши гызыл вя эцмцшля дейил, щансыса
ямтяянин харижя эюндярилмяси иля юдямяйя чалышырды. Яэяр бу юлкядя
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Инэилтяря ямтяяляриня тяляб йох идися, о, она лазым олан юлкянин
векселини ала биляжяйи щяр щансы диэяр бир юлкяйя, онлары эюндярмяйя
чалышырды. Тялябя жаваб верян ямтяялярин харижи базарлара чатдырылмасы
щямишя ящямиййятли мянфяят эятирир, щалбуки, гызыл вя эцмцшцн
чатдырылмасы ону щеч вахт вермир. Харижи ямтяялярин алынмасы цчцн бу
металлар харижя эюндярилян заман тажирин мянфяяти алгыдан дейил,
алынанын сатышындан ялдя олунур. Онлар харижя боржун юдянилмяси цчцн
эюндярилян заман ися о, бунун мцгабилиндя щеч ня алмыр вя она эюря
дя, щеч бир мянфяят ялдя етмир. Она эюря дя о, тябии олараг, юз харижи
боржларыны гызыл вя эцмцшля дейил, билаваситя ямтяянин чыхарылмасы
васитясиля юдямяк васитясини тапмаг цчцн бцтцн юз ихтирачылыьыны
эюстярир. Бунунла разылашан «Миллятин мцасир вязиййяти» 1 нин мцяллифи
сонунжу мцщарибя заманы уйьун эери дахилолма олмадан хейли
Британийа ямтяяляринин юлкядян чыхарылмасыны гейд едир.
Гызыл вя эцмцшцн йухарыда гейд едилян цч нювцндян башга
бцтцн ири тижарят юлкяляриндя харижи тижарят мягсядиля фасилялярля юлкядян
чыхарылан вя юлкяйя эятирилян хейли сайда кцлчяляр вар. Айрылыгда
эютцрцлмцш юлкянин дахилиндя милли пул дювр етдийи кими, бу кцлчяляр
дя мцхтялиф тижарят юлкяляри арасында дювр етдийиндян онлара бюйцк
тижарят республикасынын пулу кими бахмаг олар. Милли пул юз щярякятини
вя истигамятини щяр айрылыгда эютцрцлмцш юлкянин щцдудларында дювр
едян ямтяялярдян алыр; бцтцн тижарят дцнйасынын пуллары ися юз щярякят
вя истигамятини мцхтялиф юлкяляр арасында дювр едян ямтяялярдян алыр.
Бу вя диэярляри мцбадилянин йцнэцлляшдирилмяси цчцн истифадя олунур:
биринжи – бир юлкядя мцхтялиф шяхсляр арасында, сонунжу – мцхтялфи
юлкялярдя айры-айры шяхсляр арасында. Бюйцк тижарят республикасынын бу
пулларынын бир щиссяси сонунжу мцщарибянин апарылмасына истифадя
олуна билярди вя йягин ки, истифадя олунмушду. Тябии олараг ещтимал
етмяк олар ки, мцщарибя заманы бу пуллар сцлщ вахтдакы ади
истигамятиндян фяргли олараг даща чох мцщарибя районунда дювр
едяжяк вя даща чох орада вя йахын юлкялярдя мцхтялиф орду цчцн
ярзаьын алынмасы вя ямякщаггынын юдянилмяси цчцн истифадя олунмасы
истигамятиня йюняляжякдир. Амма бюйцк тижарят республикасынын 2
пулларынын щансы щиссясиндян ил ярзиндя Бюйцк Британийа истифадя
етмясиндян асылы олмайараг о, онлары бу вахт ярзиндя йа Британийа
1

Смит бурада Филипсин китабыны нязярдя тутур: Пщилипс Е., Тще стате оф тще натион, ин
респежт то щер жоммерже, дебтс анд Моней.1725.
2
«Тижарят республикасы» ады алтында бурада вя щяр йердя Смит бейнялхалг тижаряти
нязярдя тутур.
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ямтяяляриня, йа да бу сонунжуларын явязиндя алынан ня ися башга бир
шейя ялдя едилмяли иди; бу йеня дя бизи мцщарибя апармаьа имкан
верян сон мянбя кими юлкянин ямяк вя торпаьынын иллик мящсулуна,
ямтяяляря тяряф эери гайтарыр. Щягигятян дя, тябии олараг ещтимал етмяк
олар ки, беля бюйцк хярж иллик мящсул щесабына юдяниля биляр. Мясялян,
1761-жи илин хяржляри 19 млн. цстяляйирди. Беля бядхярж мясряфляр цчцн
щеч бир йыьым бяс етмязди. Еля бириллик мящсул, щятта гызыл вя эцмцш дя
йохдур ки, беля хяржи юдяйя билсин. Испанийа вя Португалийайа бцтцн
иллик гызыл вя эцмцшцн эятирилмяси ян дягиг мянбяляря ясасян, адятян 6
млн. ф. бир гядяр цстяляйир ки, бу да бязи иллярдя сонунжу мцщарибянин
дювр айлыг мясряфлярини анжаг юдяйярди.
Эюрцнцр, орду цчцн ярзаьын алынмасы, ямякщаггынын юдянилмяси
мягсядиля, йахуд беля ярзаг вя ямякщаггынын юдянилмяси цчцн бюйцк
тижарят республикасынын мцяййян пул щиссясини ялдя етмяк мягсядиля
узаг юлкяляря чыхарылмаг цчцн ян уйьун эялян ямтяяляр сянайенин
баща зяриф вя бащалы мямулатларыдыр ки, бюйцк олмайан щяжми иля
йцксяк дяйяря маликдир вя она эюря дя, узаг олан мясафяляря
ящямиййятли олмайан мясряфлярля апарыла билир. Адятян, диэяр юлкяляря
чыхарлылан беля мямулатларын ящямиййятли иллик артыглыьыны истещсал едян
сянайели юлкя, узун илляр бойу щяр щансы бир ящямиййятли сайда гызыл вя
эцмцшц юлкядян чыхартмадан вя йа щятта чыхартмаг цчцн онлара
малик олмайараг чох бюйцк мясряфля баьлы олан харижи мцщарибяни
апара биляр. Ялбяття ки, беля щалда онун мануфактураларынын артыг
галмыш иллик мящсулунун бюйцк бир щиссяси юлкя цчцн уйьун эялян эери
дахилолмалар олмадан юлкядян чыхарылмалыдыр, бахмайараг ки, тажир
беля дахил олмалары алыр, чцнки щакимиййят ордуйа ярзаг алмаг вя
ямякщаггы юдямяк цчцн тажирдян харижя олан векселлярини сатын алыр.
Лакин бу артыглыьын мцяййян щиссяси эери дахил олмалар эятиря биляр.
Мануфактура сащибляриня мцщарибя вахты ики гат тяляб иряли сцрцлцр вя
онлар, биринжиси, орду цчцн ярзаьын алынмасы вя ямякщаггынын юдянилмяси цчцн диэяр юлкяляря йазылмыш векселлярин юдянилмясиндян ютрц
харижя эюндяриляжяк ямтяяляри щазырламалы, икинжиси, адятян юлкядя
истещлак олунан харижи ямтяялярин алынмасы цчцн лазым олан ямтяяляри
ишляйиб щазырламалы идиляр. Она эюря дя, ян даьыдыжы харижи мцщарибянин
гызьын вахтында мануфактураларын яксяр щиссяси чичякляня вя яксиня,
сцлщцн бяргярар олмасы вахты тяняззцля уьрайа биляр. Сонунжу мцщарибя дюврцндя вя сцлщцн баьланмасындан бир гядяр сонракы дюврдя
Британийа мануфактураларынын мцхтялиф сащяляринин ейни олмайан
вязиййяти бу дягигя дейиляня иллцстрасийа кими хидмят едя биляр.
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Бюйцк хяржлярля баьлы олан вя йа юз узун сцрянлилийи иля фярглянян
щеч бир мцщарибяни хам мящсулларын юлкядян чыхарылмасы щесабына
наращатчылыг олмадан апармаг олмаз. Орду цчцн ярзаьын алынмасы вя
ямякщагыгынын юдянилмяси ялдя олуна билян кямиййятдя, онларын харижя
эюндярилмяси цзря мясряфляр щяддян артыг бюйцк оларды. Щям дя аз
юлкяляр онларын шяхси сакинляринин йашамасы цчцн зярури оланы хейли
цстяляйян сайда хам мящсуллар истещсал едир. Она эюря дя, щяр щансы
ящямиййятли сайда хаммалын харижя эюндярилмяси бир чох щалларда
ящалинин йашамасы цчцн зярури олан вясаитлярин бир щиссясинин
эюндярилмяси демяк оларды. Мануфактураларын мямулатларынын юлкядян чыхарылмасы иля иш башга жцрдцр. Истещсалла мяшьул олан ишчилярин
сахланмасы цчцн зярури олан вясаитляр юлкя дахилиндя галыр вя онларын
ямяйинин йалныз артыг галан щиссяси юлкядян чыхарылыр. Йум чох вахт,
яввялки Инэилтяря щюкмдарларынын фасилясиз олараг щяр щансы узун сцрян
харижи мцщарибяляр апармаг габилиййятинин олмамасыны гейд едир1. О
заманкы инэилислярин йад юлкялярдя юз ордусуна ярзаг алмаг вя
ямякщаггы юдямяк цчцн вясаитляри йох иди; онларын чох аз хаммалы
вар иди ки, онун щяр щансы бир щиссяси дахили истещлакдан гянаят едиля
билсин; онлар мануфактура мямулатларыны аз ишляйиб щазырлайырдылар вя
щямчинин, онлар да чох кобуд вя ужуз иди, нягли дя хаммалынкы кими
чох баща баша эялирди.
Беля примитив вязиййятдя щятта бир соверенин хяржлянмяси сарайын
тямтяраьынын зювг алмагла шан-шющрятинин тямин едилмяси цчцн дейил,
тяряфдарларынын вя йахынларынын гонагпярвярлийиня вя йахуд йанында
сахлайанлара кюмяк эюстярмяк цчцн едилирди, амма бу жцр ялиачыглыг
вя гонагпярвярлик чох надир щалларда бядхяржлийя, шющрятпярястлик ися,
демяк олар ки, щямишя буна эятириб чыхарыр. Дейилянляря уйьун олараг
истянилян татар ханы хязиняйя маликдир. Чатдырылан хяржляря эюря ХЫЫ
Карлын мяшщур тяряфдашы олан Украйна казакларынын башчысы Мозепинин
хязиняляри чох бюйцк иди. Меровинг сцлалясинин Франса кралларынын
щамысы хязиняляря малик иди. Онлар юлкяни юз ушаглары арасында бюлян
заман, щямчинин, юз хязинялярини дя бюлцрдцляр. Эюрцнцр,
Англосаксон кнйазлары вя истиладан2 сонракы биринжи краллар да хязиня
йыьырдылар. Щяр йени краллыьын биринжи иши, адятян ондан юнжяки кралын
хязинясини мянимсямяк иди; бу вярисялийин мющкямлянмясинин ясас
1

Д.Щуме, Щисторй оф Енэланд фром тще инвасион оф Ъулиус Жаесар то тще револутион
ин 1688.Лондон,1778.
2
ХЫ ясрдя Инэилтярянин норманлар тяряфиндян ишьалы нязярдя тутулур

Adam Smit

393

васитяси иди. Мядяни вя тижарят юлкяляринин щюкмдарлары хязинянин
йыьымына беля зярурят щисс етмирляр. Чцнки онлар цмуми гайда цзря юз
яйанларындан фювгяладя вязиййятлярдя фювгяладя кюмяйи ала билирляр.
Онлар буна даща аз мейил етмяни бцрузя верирляр. Онлар, тябии вя щятта
зярури олараг юз заманынын яняняляриня риайят едирляр, хяржляри ися
бцтцн диэяр ири торпаг сащибляринин юз маликаняляриндя идаря едян
щямин бядхярж шющрятпярястликля мцяййянляшдирирляр. Онларын
сайларынын тямтярагы эцндян-эцня даща да мющтяшям олурду вя буна
олан хяржляр тякжя йыьылан манечилик тюрятмир, щям дя даща зярури олан
мясряфляр цчцн нязярдя тутулмуш чох вахт фондлардан эютцрцлцрдц.
Дерсиллидасын фарс сарайы щаггында дедикляри бир чох Авропа
щюкмдарларынын сарайларына да аид едиля биляр: о, орада чохлу парылты
амма аз эцж, чохлу гуллугчу, амма аз ясэяр эюрцр.
Гызыл вя эцмцшцн юлкяйя эятирилмяси миллятин юз харижи
тижарятиндян ялдя етдийи ян ясас вя хцсусиля дя йеэаня газанж дейил.
Харижи тижарят араларында апарылан бцтцн йерляр ондан икили газанжы
эютцрцр. Харижи тижарят онларын торпаг вя ямяйинин мящсулуну онларда
тяляб олмайан артыг щиссясини юлкядян чыхарыр вя явязиндя онларда тяляб
олан щансыса диэяр ямтяяляри эятирир. Онларын тялябляринин бир щиссясини
тямин едя вя бязилярини артыра билян мящсуллара артыг галмыш мящсуллары
дяйишмякля онлара дяйяр верир. Бунун сайясиндя базарын мящдудлуьу
истянилян пешя вя йа мануфактура сащяляриндя ямяйин бюлэцсцнцн
инкишафындан али дяряжядя тякмилляшдирилмясиня гядяр мящдудиййят
эюстярмир. Онларын ямяйинин мящсулунун дахили истещсалын тялябатынын
истянилян щиссяси цчцн даща эениш базарлары ачараг, онлары юз мящсулдар
гцввялярини инкишаф етдирмяйя, иллик мящсулларыны максимал юлчцйя
гядяр артырмаьа вя беляликля, жямиййятин щягиги эялир вя сярвятини
артырмаьа щявясляндирир. Харижи тижарят беля бюйцк вя важиб хидмятляри
араларында апарылдыьы бцтцн юлкяляря эюстярир. Онларын щамысы ондан
бюйцк файда эютцрцр, амма ян бюйцк файданы, адятян йашадыьы юлкя
эютцрцр, чцнки о, щяр щансы бир йад юлкяйя нисбятян юз юлкясинин артыг
галан мящсулуну юлкядян чыхарылмасы вя тялябатынын тямин едилмяси иля
даща чох мяшьулдур. Шцбщя йохдур ки, шяхси мядянляри олмайан
юлкяляря онлара лазым олан гызыл вя эцмцшцн эятирилмяси харижи тижарятин
функсийаларындан бирини тяшкил едир. Амма бу онун функсийаларындан
ян ящямиййятсизидир. Йалныз бу мягсядля харижи тижарят апаран юлкя
чятин ки, там 100 ил ярзиндя бир йцклянмиш эями эюндяря билсин.
Американын кяшфи Авропаны гызыл вя эцмцшцн юлкяйя эятирилмяси
сайясиндя варландырмайыб, Америка мядянляринин бол олмасы нятижя-
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синдя бу металлар ужузлашыб. Инди гызыл вя эцмцш габы онун ХВ йцзилликдя тутдуьу ямяк вя йа чюряйин сайынын 1/3-ня алмаг олар. Авропа
щямин ямяк вя ямтяялярин иллик мясряфиня инди щяр ил 3 дяфя артыг сайда о
вахт алдыьындан гызыл вя эцмцш габ ала биляр. Амма щяр щансы бир ямтяя
юзцнцн ади гиймятинин 1/3-ня сатылмаьа башлайырса, яввялки алыжылар
няинки ону яввял олдуьундан 3 дяфя чох ала билир, щям дя о даща чох
сайда йени алыжыларын юлкядя 10 вя йа 20 дяфя яввялкиляри цстяляйян сайда
алыжыларын вясаитляриня уйьун эялир. Беляликля, мцасир вахтда Авропада,
бялкя дя, 3 дяфя дейил, йягин ки, 20, 30 дяфя чох сайда гызыл вя эцмцш габ
вар ки, бу да Америка мядянляри кяшф олана гядяр онун мцасир
рифащындан чохдур. Шцбщясиз, Авропа бундан щягиги, лакин ялбяття,
тамамиля кичик газанж ялдя едиб. Гызыл вя эцмцшцн ужузлашмасы, йягин
ки, яввялляр олдуьуна нисбятян инди бу металлары пул ролунун йериня
йетирилмяси цчцн даща аз йарарлы едир. Щямин алгыны щяйата кечирмяк
цчцн биз инди даща чох сайда онлары йцклямялийик вя юз жибляримиздя
яввялляр бу вязиййятдя шиллинг дашымалыйыг. Чятин демяк олар ки, бу, аз
ящямиййят дашыйыр. Бу наращатчылыгдыр вя йа якс ращатлыгдыр. Ня бу, ня
дя диэярляри Авропанын цмуми вязиййятиндян щяр щансы ящямиййятли
дяйишиклийи доьура билмяди. Лакин Американын кяшфи, шцбщясиз ки, чох
ящямиййятли дяйишиклик етди. Авропанын бцтцн ямтяяляри цчцн йени вя тцкянмяйян базары ачмагла, о, ямяйин эяляжяк бюлэцсцня вя техниканын
йахшылашдырылмасына тякан верди. Яввялки тижарятин дар чярчивясиндя щеч
заман онларын мящсулларынын бюйцк щиссясини мянимсямяк имканы олан
базар олмадыьына эюря баш вермязди. Ямяйин мящсулдарлыьы артды, онун
мящсулу бцтцн Авропа юлкяляриндя чохалды. Бунунла бирэя дя онларын
ящалисинин щягиги эялир вя сярвяти йцксялди. Демяк олар ки, Авропа
ямтяяляринин щамысы Америкада мялум дейилди, бир чох Америка
ямтяяляри ися Авропайа мялум деилди. Она эюря дя, яввялляр щеч ким
аьлына эялмяйян вя тябии ки, кющня материк цчцн, шцбщясиз ялверишли
олдуьу кими, йени материк цчцн дя о гядяр сямяряли олан чохсайлы
мцбадиля актлары щяйата кечирилмяйя башланды. Авропалыларын вящши
ядалятсизлийи щамы цчцн хиласедижи олса да, бязи бядбяхт юлкяляр цчцн ися
мцфлиседижи вя мящведижи иди.
Тягрибян щямин заманларда Добрайа Надеъда бурнунун
йанындан Шярги Щиндистана йолун кяшфи, йягин ки, Американын
кяшфиндян дя артыг харижи тижарятин инкишафына даща чох эенишлик верди,
бахмайараг ки, йени базарлар чох узагда иди. Америкада бцтцн
мяналарда вящшилярдян йцксякдя дурандан, демяк олар ки, щямин
вахт мящв едилмишдиляр. Американын йердя галан сакинляри, щягигятян
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дя вящши идиляр. Яксиня Чин, Щиндистан, Йапонийа, щямчинин, остИндийа диэяр юлкяляри гызыл вя эцмцшцн варлы мядянляриня малик
олмасада бцтцн диэяр мцнасибятлярдя Мексика вя Перудан варлы,
мядяни иди, бцтцн пешя вя мануфактураларда онлардан габаьа
эетмишди, щятта биз яэяр испан йазычыларынын гядим дюврлярин сонунжу
дювлятляринин вязиййяти щаггында шиширдилмиш мялуматлара инамла
йанашсаг да беля, амма варлы вя сивилл халглар щямишя вящши вя
барбарлара нисбятян бир-бири иля хейли бюйцк дяйяря мцбадиляни щяйата
кечиря билир. Лакин Авропа индийя гядяр Америка иля тижарятиня нисбятян
ост Индийа иля юз тижарятиндян хейли аз сямяря ялдя етмишдир.
Португалийалылар тягрибян бцтцн 100 иля ост Индийа тижарятини юз
хейирляриня инщисарлашдырмышды, йалныз долайы йолла вя диэяр миллятляр
васитясиля Авропа бу юлкядян ямтяя ала биляр вя йахуд эюндяря билярди.
Кечян ясрин яввялляриндя щолландлар ора дахил олан заман юзлярини
бцтцн ост Индийа тижарятинин бир инщисар компанийасыны ялиндя
жямляшдирдиляр. Инэилисляр, франсызлар, исвечляр вя данимаркалылар
онлардан нцмуня эютцрдцляр вя беляликля, Авропанын щеч бир бюйцк
милляти щеч вахт ост Индийа иля азад тижарятин цстцнлцкляриндян истифадя
етмяди. Америка иля тижарят кими онун щеч вахт сямяряли олмамасыны
изащ етмяк цчцн башга сябябляр ахтармаг лазым дейил, чцнки бурада
сющбят, верилян Авропа милляти иля бу миллятин бцтцн вязиййяти цчцн
кифайят гядяр азад олан, онун колонйалары арасындакы тижарятдян эедир.
Бу ост Индийа компанийаларынын фяргли цстцнлцкляри онларын бюйцк
сярвятляри вя буна рамян онларын щакимиййяти тяряфиндян тямин едилмиш
хейли эцзяшт вя щимайядарлыг онлара гаршы эцжлц гибтяни йарадырды. Бу
гибтя чох вахт онларын тижарятинин цмумян зийанлы олдуьуну ифадя
етмякля, бу тижаряти апаран юлкяляр тяряфиндян щяр ил чохлу сайда
эцмцшцн чыхарылмасы иля изащ олунурду. Мараглы тяряф жаваб верирди ки,
эцмцшцн беля фасилясиз чыхарылмасына ряьмян онун тижаряти щягигятян
Авропанын касыбламасына эятиря биляр, амма ону апаран айры бир
юлкяни касыблашдырмаз, чцнки бу юлкядян чыхарылмайа ряьмян Авропанын диэяр юлкяляриня онун ямтяяляринин бир щиссясинин апарылмасына
эюря о, щяр ил юз чыхартдыьына нисбятян хейли чох сайда бу металы эери
эятирир. Иттищам кими она жавабда мяним баха билдийим эениш йайылмыш
тясяввцря ясасланырды, она эюря дя, онларын цзяриндя дайанмаьын
зяруряти йохдур. Ост Индийайа щяр ил эцмцшцн чыхарылмасы нятижясиндя,
йягин ки, Авропада эцмцш габлар беля чыхарылма олмадыьы,
замандакына нисбятян эцмцш пула инди чох сайда ямяк вя ямтяя
верирляр. Бу нятижялярдян биринжиси, кичик иткини якс етдирир, сонунжу ися

396

Adam Smit

кичик сямяряни тяшкил едир. Щям бу вя щям дя диэяри щяр щансы бир
ижтимаи диггяти жялб етмяк цчцн чох жцзидир. Авропа ямтяяляри цчцн
база ачан ост Индийа иля тижарят вя йа бу ямтяяляря эюря ялдя едилян
щямин гызыл вя эцмцшя эятирилян щяр бир шей зярури олараг Авропа
ямтяяляринин иллик истещсалынын артырылмасына эятирмялидир вя демяли
Авропанын щягиги сярвят вя эялирлярини дя артырмалыдыр. Ону индийя
гядяр беля жцзи артыран вязиййят, йягин ки, онун бцтцн йерлярдя ишлямяли
олдуьу мящдудиййятля изащ едилир. Мян марагсыз олмаьа риск етсям дя
зярури щесаб етдим ки, сярвятин пулдан, йахуд эцмцш вя гызылдан ибарят
олмасы щагда эениш йайылмыш тясяввцря бцтцн тясцраты иля бахдым.
Пуллар ади дилдя, мян гейд етдийим кими, чох вахт вар-дювлят демякдир
вя бу ифадянин икили мяналылыьы бу эениш йайылмыш тясяввцрц бизим цчцн
о гядяр ади юйрянжяли етди ки, щятта ону жяфянэ олмасына ямин оланлар
да шяхси принсиплярини йаддан чыхартмаьа чох мейиллидирляр, мцлащизяляринин эедишиндя ону, шцбщясиз вя тякзиб едилмяйян щягигят кими
гябул едирляр. Бир сыра ян йахшы инэилис йазычылары тижарят щаггында юз
инсанларыны юлкянин сярвятинин тякжя гызыл вя эцмцшдян дейил, щям дя
онун торпагларындан, евляриндян, щям дя истянилян нюв истещлак маларындан тяшкил олунмасы щагда ирадларла башлайырдылар. Лакин мцлащизялярин эедишиндя торпаглар, евляр вя истещлак маллары еля билки онларын
йадындан чыхыр вя бцтцн дялилляр чох вахт бцтцн сярвятин гызыл вя
эцмцшдян тяшкил олунмасы вя бу металларын артырылмасы милли сянайенин
вя тижарятин ясас мягсядинин тяшкил едилмясиня эятирилир.
Беляликля, ики ясас мцддяанын, йяни сярвятин гызыл вя эцмцшдян ибарят
олмасы вя мядяни олмайан юлкяйя бу металларын ахыб эялмяси йалныз
ялверишли тижарят нятижясиндя вя йа юлкя эятирдийиня нисбятян даща бюйцк
мябляья эюндярмяси васитясиля ялдя едя билир, сийаси игтисадын ясас вязифяси
яэяр мцмкцндцрся, дахили истещлак цчцн харижи ямтяялярин эятирилмясинин
азалдылмасы вя йерли сянайенин мящсулунун чыхарылмасы имканынын
артырылмасыдыр вя она эюря дя, юлкянин варланмасы цчцн онун ики ясас
васитяси юлкяйя эятирилянин мящдудлашдырылрмасы вя юлкядян чыхардылманын
щявясляндирилмясидир. Эятирмянин мящдудлашдырылмасы ики нювлц иди:
1. Юлкя дахилиндя щазырлана билян дахили истещлак цчцн харижи
мящсулларын щансы юлкядян эятирилмясиндян асылы олмайараг эятирилмянин мящдудлашдырылмасы.
2. Тижарят балансы ялверишли щесаб олунмайан узаг юлкялярдян
бцтцн нюв мящсуллалрын эятирилмясиня гойулан мящдудиййятляр.
Бу мящдудиййятляр йа йцксяк рцсумла йцклянмякдян, йа да юлкяйя эятирилмянин там гадаьан едилмясиндян ибарят иди. Юлкядян чыхарылма
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рцсумларын эери гайтарылмасы, мцкафатын верилмяси вя йа харижи дювлятлярля
файдалы тижарят мцгавиляляринин баьланмасы иля, йахуд да, айры-айры
юлкялярдя колонийаларын тясис едилмяси иля щявясляндирилирди. Рцсумларын
эери гайтарылмасы ики щалда тяжрцбядян кечирилирди. Щяр щансы бир верэи вя
йа аксиз иля йцклянян йерли фабрикантлар юз мямулатларыны чыхаран заман,
чох вахт онлар тяряфиндян юдянилян мябляьин щамысыны, йа да бир щиссясини
алырдылар, ейниля ямтяя юлкядян эери чыхарылма мягсядиля юлкяйя эятирилян
заман рцсумла йцклянирдися, онларын бязян чыхарылмасы заманы там вя йа
щисся шяклиндя рцсум эери гайтарылырды.
Мцкафатлар йени йаранмыш мануфактураларын щявясляндирилмяси,
йа да хцсуси щимайядарлыьа лайиг, гябул олунан сянайе сащяляринин
щявясляндирилмяси мягсядиля верилирди.
Бязи харижи юлкялярдя верилян юлкянин ямтяя вя тижарятиня диэяр юлкялярин ямтяя вя тижарятчиляри иля мцгайисядя хцсуси цстцнлцкляр верилирди.
Айры-айры юлкялярдя колонийаларын тясиси заманы металлурэийанын
ямтяя вя тажирляриня няинки хцсуси цстцнлцкляр, щятта инщисарчылыг верилирди.
Гейд олунан эятирилмяйя мящдудиййятин ики нювц иля бирэя чыхарылма щявясляндирилмянин 4 васитяси 6 ясас васитяни якс етдирир ки, онларын кюмяйи меркантилизм системи верилян юлкядя гызыл вя эцмцшцн кямиййятини артырмаьы,
тижарят балансыны онун хейриня дяйишдирмяйи нязярдя тутур. Хцсуси фясилдя
мян бу васитялярин щяр бириня бахажаьам вя онларын ещтимал олунан юлкяйя
пул ахыныны йаратмаг тенденсийасы цзяриндя хцсусиля дайанмайараг, щяр
биринин юлкянин сянайесинин иллик мящсулуна ещтимал олунан тясиринин изащы
иля мяшьул олажаьам. Бу иллик мящсулун дяйяринин артмасына вя йа азалмасына онларын эятирдийиндян асылы олараг, йягин ки, юлкянин щягиги сярвят вя
эялирляринин артмасына эятирмялидир.
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ЫЫ Ф Я С И Л
ЮКЯ ДАХИЛИНДЯ ИСТЕЩСАЛ ОЛУНА БИЛЯН
МЯЩСУЛЛАРЫН ХАРИЖДЯН ЮЛКЯЙЯ
ЭЯТИРИЛМЯСИНЯ ОЛАН
МЯЩДУДИЙЙЯТЛЯР ЩАГГЫНДА
Юлкя дахилиндя истещсал олуна билян мящсулларын хариждян эятирилмясиня тамамиля гадаьалар вя йахуд йцксяк рцсумларын кюмяйи иля
едилян мящдудиййятлярля бунларын истещсалы иля мяшьул олан йерли сянайе
цчцн дахили базарын инщисарлашмасы аз вя йа чох дяряжядя тямин едилир.
Дири щейванларын вя йа дузланмыш ятин хариждян эятирилмясиня гадаьалар иля Бюйцк Британийанын щейвандарларына дахили ят базарынын
инщисары тямин едилди. Юлкяйя эятирилян чюряйя гойулан йцксяк рцсумлар, щансы ки, орта мящсулдарлыг илляриндя гадаьайа бярабяр иди, бу
ямтяялярин истещсалчыларына ейни цстцнлцйц верир. Харижи йун мямулатларынын эятирилмясиня гадаьалар да ейниля йун фабрикантларына сярфяли
иди. Бахмайараг ки, тамамиля харижи хаммал ясасында ишляйян ипяк
истещсалы йахынларда ейни цстцнлцйя наил олду. Кятан истещсалы буна щяля
наил олмайыб, амма бунун цчцн чох жящд едир. Бюйцк Британийа бир
чох диэяр сянайе сащяляри ейни йолла йа там инщисара, йа да юз
щямвятянляриня нисбятян, демяк олар ки, инщисарчы вязиййятиня наил
олдулар. Эюмрцк ганунлары иля аз таныш олан инсанлар Бюйцк Британийайа эятирилмяси йа тамамиля, йа да мялум олан шяртлярля гадаьан
едилмиш ямтяялярин бцтцн рянэарянэлийини вя чохсайлылыьыны асанлыгла
тясяввцр едя билмязляр.
Шцбщя доьура билмяз ки, дахили базарын бу жцр инщисары чох вахт
ондан истифадя едян сянайе сащяси цчцн бюйцк щявясляндирижи кими
хидмят едир вя чох вахт диэяр шяртляр заманы олдуьундан инди жямиййятин даща чох ямяк вя капиталыны ора жялб едир. Амма, йягин ки, о
жямиййятин цмумиликдя бцтцн инкишафына эятирирми вя она даща сярфяли
истигамят верирми щяля о гядяр айдын дейил.
Цмумиликдя жямиййятин бцтцн сянайеси щеч вахт жямиййятин
капиталынын юлчцсц иля мцяййян едилян щяддян кянара чыха билмяз.
Айрылыгда эютцрцлмцш шяхс мяшьулиййят вердийи ишчилярин сайы, онун
капиталына мялум нисбятдя олдуьу кими бюйцк жямиййятин бцтцн
цзвляринин мяшьулиййят веря биляжяйи ишчилярин сайы да, щямчинин,бу
жямиййятин бцтцн капиталына мялум нисбятдя олмалыдыр вя щеч вахт бу
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нисбяти кечя билмяз. Тижарятин щеч бир тянзимлянмяси щяр щансы бир
жямиййятин сянайесинин онун капиталына уйьун оландан артыг артырмаг
имканында дейил. О, йалныз сянайенин бязи еля щиссясиня истигамят веря
билир ки, онсуз инкишаф ола билмязди вя щямин сцни истигамятин жямиййят
цчцн онун инкишафындан даща сярфяли олмасы щеч дя шцбщя доьурмур.
Щяр бир айрылыгда эютцрцлмцш адам даим сярф едя биляжяйи
капиталы даща сямяряли тябдиг етмяйя чалышыр. О, щеч дя жямиййятин
дейил, юз шяхси хейирини нязярдя тутур. Амма о юз шяхси хейрини нязяря
алдыьы заман, бу, тябии ки, гачылмаз олараг ону жямиййят цчцн даща
файдалы олан мяшьуллиййятя цстцнлцк вермяйя вадар едир.
Биринжиси, щяр бир адам юз капиталыны мцмкцн гядяр юз евиня
йахын йеря гоймаьа чалышыр вя демяли, имкан олан гядяр йерли сянайейя
гоймаг цчцн бир дяйишмяз шярт олмалыдыр ки, о капиталына бу йолла ади
вя йа тягрибян ади мянфяят ала билсин.
Ейни вя йа тягриби ейни мянфяят шяраитиндя щяр бир топдансатыш
тажир, тябии ки, истещлак ещтийажлары цчцн олан харижи тижарятя нисбятян
юлкядахили тижарятя, истещлак ещтийажлары цчцн олан транзит тижарятя,
нисбятян ися харижи тижарятя цстцнлцк верир. Дахили тижарятля мяшьул олан
заман онун капиталы истещлак ещтийажлары цчцн олан харижи тижарятдя
тез-тез олдуьу кими узун мцддятя ялиндян щеч заман эетмир. О, етибар етдийи шяхслярин вязиййяти вя характерини даща йахшы юйряня биляр,
яэяр алдадылмаг она нясиб олурса, кюмяк истямяли олдуьу юлкянин
ганунларыны йахшы билир. Транзит тижарят заманы тажирин капиталы санки ики
харижи юлкя арасында бюлцнцр, онун жцзи щиссяси беля билаваситя евя
гайытмыр, билаваситя онун нязаряти вя сярянжамында олмур. Амстердам тажиринин Кюнигсбергдян Лиссабона чюряйин дашынылмасына вя
Лиссабондан мейвя вя чахырын Кюнигсбергя дашымасына хяржлядийи
капиталын йарысы Кюнигсбергдя вя йарысы да Лиссабонда олмалыдыр.
Онун щеч жцзи щиссяси дя Амстердама гайытмамалыдыр. Беля тажирин
тябии йерляшмяси кими Кюнигсберг, йахуд Лисабон олмалыдыр вя йалныз
хцсуси сябябляр ону Амстердамда галмаьа цстцнлцк вермяйя мяжбур
едя биляр. Лакин капиталынын ондан узагда олмасы наращатчылыьы,
адятян ону Лиссабон цчцн нязярдя тутулан Кюнигсберг ямтяяляринин
бир щиссясини вя Кюнигсберг цчцн нязярдя тутулан Лиссабон ямтяяляринин бир щиссясини Амстердама эятирмяйя вадар едир; бахмайараг
ки, бу долдурулуб бошалдылмайа, щямчинин ялавя верэи вя рцсумларын
юдянилмясиня эюря ону икигат хяржя салыр, о капиталынын мцяййян щиссясини щямишя юз нязаряти вя юз сярянжамында олмасы цчцн мямнуниййятля бу ялавя хяржя эедир. Щансыса йолла транзит тижарятдя мцяй-
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йян ящямиййятли дяряжядя иштирак етмиш щяр бир юлкя щямишя тижарятин
апардыьы бцтцн юлкялярин ямтяяляри цчцн мяркязи базар вя йа анбар
йери олур. Икигат долдурулуб бошалдылмасыз кечинмяйя жан атан тажир
щямишя йерли базарда да юлкялярин мцмкцн олан гядяр ямтяялярини
сатмаьа вя бу йолла мцмкцн гядяр юзцнцн транзит тижарятини истещлак
етийажлары цчцн олан харижи тижарятя чевирмяйя чалышыр. Ейни иля истещлак
етийажлары цчцн олан харижи тижарятля мяшьул олан тажир харижи базарлар
цчцн ямтяяляри йыьаркян ейни вя йа тябрибян ейни мянфяятля онларын
мцмкцн гядяр чох щиссясини юз вятяниндя сатмаьа чох шад олар. О юз
истещлак етийажлары цчцн олан харижи тижарятини дахили тижарятя чевирмяк
имканы сайясиндя юзцнц онларын юлкядян чыхарылмасы иля баьлы риск вя
гайьылардан азад етмиш олур. Беляликля, дахили базар, беля демяк
оларса, ятрафында истянилян юлкянин сакинляринин капиталлары даим дювр
едян вя онлар даим жан атдыглары мяркяз олур, бахмайараг ки, хцсуси
сябябляр бязян онлары истещлак цчцн башга йерляря йайындыра биляр.
Лакин эюстярилдийи кими, дахили тижарятдя мяшьул олан кпитал истещлак
етийажлары цчцн олан харижи тижарятя гойулан капитала нисбятян даща чох
сайда юлкя сакинляриня мяшьулиййят, эялир верир вя бюйцк сайда йерли
ямяйи гачылмаз олараг щярякятя эятирир, сонунжуйа гойулан капитал ися
транзит тижарятя гойулмуш ейни юлчцлц капиталла мцгайисядя щямин
цстцнлцйя маликдир. Бунунла ялагядар ейни вя йа тягрибян ейни
мянфяят заманы щяр бир адам, тябии ки, капиталыны йерли сянайейя ян чох
кюмяклик едян вя юз юлкясинин даща чох сайда САкинляриня мяшьулиййят вя эялир верян васитя иля истифадя етмяйя мейиллидир.
Икинжиси, юз капиталыны йерли ямяйин йардымына хяржляйян истянилян
инсан мцтляг она еля истигамят вермяйя чалышыр ки, онун мящсулу
мцмкцн гядяр чох дяйяря малик олсун.
Сянайе мящсулу сянайе ямяйинин ялавя едилдийи материал вя йа
яшйаны артырандан ибарятдир. Сащибкарын мянфяяти бу мящсулун дяйяринин ня гядяр ящямиййятли вя йахуд ящямиййятсиз олмасындан асылы
олараг мцяййян едилир. Амма истянилян инсан сянайейя йардым цчцн
капиталыны йалынз мянфяят хятриня истифадя едир, она эюря дя, о щямишя
ону сянайенин еля сащясиня йардым цчцн истифадя етмяйя чалышажаг ки,
онун мящсулу ян йцксяк дяйяря малик олажаг вя даща чох чайда пула
вя йа диэяр ямтяяляря дяйишдириля биляжяк.
Лакин истянилян жямиййятин иллик эялири щямишя дягигликля онун
ямяйинин иллик мящсулунун дяйяриня бярабярдир вя йахуд даща дягиг
десяк, мящз бу мцбадиля дяйярини якс етдирир. Вя щяр айрылыгда
эютцрцлмцш адам имкан дахилиндя юз капиталыны йерли сянайейя йардым
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цчцн истифадя етмяйя вя бу сянайени еля истигамятляндирмяйя чалышса ки,
онун мящсулу ян йцксяк дяйяря малик олсун, онда о, жямиййятин иллик
эялиринин максимум бюйцк олмасына мцтляг кюмяклик етмиш олур.
Ялбяття, адятян о, ижтимаи файдайа кюмяклик етмяйи нязярдя тутмур вя
она ня гядяр кюмяклик етдийини дярк етмир. Харижийя дейил, йерли
сянайейя йардым эюстярмяйя цстцнлцк вермякля о, йалныз юз шяхси
мараьыны нязярдя тутур, бу сянайени онун мящсулунун максимал
дяйяря малик олмасына истигамятляндирмякля ися о, йалынз юз шяхси
файдасыны эцдцр вя бу щалда, бцтцн диэярляриндя олдуьу кими, о, эюрцнмяйян ялля мягсядиня тяряф йюнялир, щансы ки, онун ниййятляриня
дахил олмайыб; бу заман жямиййят бу мягсядин онун ниййятляриня
дахил олмамасындан щеч дя щямишя язиййят чякмир. Юз шяхси марагларыны эцдяряк о, чох вахт даща щягиги йолла жямиййятин марагларына
хидмят едир, няинки буна даща шцурлу жанатан заман. Жямиййятин
рифащы наминя тижарят апармаларыны бящаня едянлярин чох йахшылыг
етмяляри щаггында мян, бир дяфя беля олсун ешитмямишям. Амма беля
ирадлар тажирляр арасында ади щал дейил вя онлары бундан имтина етмяляри
цчцн чох сюз лазым дейил.
Айдындыр ки, щяр бир инсан йерли шяртлярля уйьунлашараг онун
йериня истянилян дювлят хадиминин вя йа ганунверижинин едя биляжяйиндян хейли йахшы мцщакимя едя биляр ки, юз капиталыны йерли сянайенин
мящз щансы нювцня гойсун вя щансы сянайенин мящсулу даща йцксяк
дяйяря малик ола биляр. Фярди шяхсляря юз капиталларыны нежя истифадя
етмяляри щаггында мяслящят вермяйя чалышан дювлят хадими, юзцнц
тамамиля лазымсыз гайьы иля йцклямиш оларды, щямчинин, о, йалныз бир
шяхся дейил, щятта щяр щансы бир шурайа вя йа тяшкилата зийансыз олараг
етибар едилмяси мцмкцн олмайан щакимиййяти юзцня верярди вя бу да
щеч кимин ялиндя юзцнцн бу щакимиййяти истифадя етмяк игтидарында
олдуьуну зянн едяжяк аьылсыз вя юзцня инамлы бир инсанын ялиндя
олдуьу гядяр тящлцкяли олмазды.
Бу вя диэяр пешя сащяляриндя вя йа мануфактураларда йерли сянайенин мящсулу цчцн дахили базарын инщисарыны тяйин етмяк, мялум
дяряжядя фярди шяхсляря юз капиталларыны нежя истифадя етмяляри эюстяришляриня бярабярдир вя демяк олар ки, бцтцн щалларда йа файдасыз, йа
да зярярли тядбирдир. Яэяр йерли сянайе мящсулу дахили базара харижи
сянайе мящсулу гиймятиндя чатдырылырса, айдындыр ки, бу тянзимлямя
файдасыздыр. Яэяр бу мцмкцн дейился, цмуми гайдайа эюря тянзимлямя зярярли олмалыдыр. Аилянин щяр бир шцурлу башчысынын ясас гайдасы
ондан ибарятдир ки, щазырланмасы кянарда алынмагдан баща баша эялян

402

Adam Smit

маллары евдя щазырламаьа жящд етмямякдир. Дярзи юзцня чякмя
тикмяйя чалышмыр, чякмячинин хидмятиня ял атыр. Фермер ня буну, ня дя
диэяриня ял атмыр вя щяр ики сяняткарын хидмятиндян истифадя едир. Онлар
щамысы юзляри цчцн бцтцн юз ямяйини юзц цчцн гоншулары иля мцгайисядя бязи цстцнлцйя малик олдуглары сащялярдя хяржлямяйи вя юзляриня
бцтцн зярури оланлары юз мящсулунун бир щиссясинин явязиня, йа да
щямин шей олан, юз ямяйинин мящсулунун бир щиссясинин гиймятиня
алмаьы даща файдалы сайырлар.
Истянилян дцрцст аилянин щярякятляриндя аьыллы эюрцнян щяр шей,
чятин ки, бцтцн шащлыг цчцн аьылсыз ола биляр. Яэяр щяр щансы бир юлкя
бизи юзцмцзцн истещсал едя биляжяйимиздян даща ужуз гиймятя щяр
щансы бир ямтяя иля тяжщиз етмяк игтидарындадырса, онда бизим цстцнлцйя малик олдуьумуз сащянин сянайе ямяйинин мцяййян щиссясиня
ону алмаг бизим цчцн даща йахшыдыр. Юлкянин сянайе ямяйинин
цмуми мябляьи ондан истифадя едян капитала щямишя пропорсионал
олмагла бундан азалмыр, нежя ки, йухарыда гейд олунан сяняткарларын
ямяйи азалмыр, садяжя олараг, даща чох сямяря иля истифадя олуна билян
сащяни ахтармаг лазым эяляжяк. Шцбщясиз ки, о, юзцндя истещсал
олунан, лакин даща цжцз алына билян яшйанын щазырланмасына йюнялдиляндя ян бюйцк сямяря иля истифаля олунмур. Онун иллик мящсулунун
дяйяри, шцбщясиз, о бу йолла истещсалына йюнялдилдийи ямтяяляря нисбятян
даща бюйцк дяйяря малик олан ямтяялярин истещсалындан йайындырылдыгда аз вя йа чох дяряжядя ашаьы дцшяжяк. Бизим тяклифимизя рамян
бу ямтяя юлкя дахилиндя щазырланмасына нисбятян даща ужуз гиймятя
хариждян алына биляр. Демяли, яэяр она юз тябии йолуна давам етмяйя
имкан верился иди о, ейни гядяр капитал истифадя едян юлкядахили сянайе
ямяйинин истещсал етдийи ямтяялярин бир щиссясиня вя йа еля щямин шей
олан, ямтяялярин гиймятинин бир щиссясиня алына биляр. Беляликля, юлкянин
сянайе ямяйи даща сямяряли мяшьулиййятдян аз сямяряли мяшьулиййятя
йайындырылыр вя онун иллик мящсулунун мцбадиля дяйяри, ганунверижинин
истядийи кими артмаг явязиня, щяр беля мящдудиййят нятижясиндя
гачылмаз олараг азалмалыдыр.
Дцздцр, беля тядбирляр сайясиндя якс щалда олдуьуна нисбятян
сянайенин айрылыгда эютцрцлмцш сащяси инди даща тез йарана биляр вя
мцяййян заман кечяндян сонра онун мямулатлары юлкя дахилиндя
харижя нисбятян даща ужуз щазырланажаг. Амма якс щалдакына
нисбятян инди бу йолла сянайе ямяйи хцсуси сямяряли ахара йюнялдилсядя
бу, щеч дя о демяк дейил ки, юлкянин эялиринин вя йа сянайе ямяйинин
цмуми мябляьи бу жцр тядбирлярин кюмяйи иля нежяся артырыла биляр.
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Жямиййятин сянайе ямяйи йалныз онун капиталынын артмасы щесабына
чохала биляр, бу сонунжу ися йалныз жямиййятин эялириндян тядрижян
гянаятетмя йолу иля арта биляр. Бунунла беля щяр беля тядбирин
билаваситя нятижяси кими жямиййятин эялиринин азалмасы олур, онун
эялирини азалдан ися, чятин ки, сянайе ямяйи вя капиталынын юзляриня юз
тябии тядбигини тапмаг имканы вериляндякиня нисбятян инди онун
капиталыны даща тез артыра билсин.
Щятта яэяр бу жцр тядбирлярин олмамасы нятижясиндя жямиййят щеч
вахт ады чякилян сащянин мануфактураларыны йаратмаса да о, буна
эюря юз фяалиййятинин щансыса дюврцндя касыблашмайажаг. Верилян щяр
анда онун бцтцн капитал вя сянайе ямяйи диэяр сащялярдя вя щям дя
верилян вахт цчцн даща сямяряли мяшьул ола биляр. Щяр верилян анда
онун капиталы, онун капиталынын вермяк имканы олдуьу гядяр
максимума чата биляр вя онун капиталы кими эялири дя имкан гядяр
максимал тезликля арта биляр.
Мцяййян мящсулларын истещсалы заманы бир юлкянин диэярляриня
нисбятян малик олдуьу тябии цстцнлцкляр бязян о гядяр бюйцк олур ки,
онунла щяр щансы мцбаризя щамы тяряфиндян цмидсиз щесаб едилир. Шцшя
чярчивялярин, вя истиханаларын тядбиги йолу иля Шотландийада чох йахшы
цзцм йетишдирмяк вя ондан да, щямчинин, чох йахшы шяраб дцзялтмяк
олар ки, хариждян эятирилян ейни кейфиййятли шярабдан ян азындан отуз
дяфя ужуз баша эялмиш олсун. Шотландийада кларет вя бургунд
шярабларынын истещсалынын щявясляндирилмяси мягсядиля бу харижи шярабларын юлкяйя эятирилмясини гадаьан едян ганун аьласыьандырмы ? Лакин
яэяр хариждян лазым олан сайда ямтяялярин алынмасы цчцн тяляб
олунандан отуз дяфя чох юлкя сянайе ямяйи вя капиталынын щансыса
мяшьулиййятя йюнялдилмяси аьылсызлыгдырса, онда щеч олмаса отуздан
бири вя йа цч йцздян бири гядяр сянайе ямяйинин вя капиталын да бу жцр
мяшьулиййятляря йюнялдилмясинын юзцдя бу гядяр нязяри жялб едян
олмаса да, амма тамамиля бц жцр аьылсызлыгдыр. Бу щалда бир юлкянин
диэяриня нисбятян малик олдуьу цстцнлцклярин тябии вя йахуд газанылмыш олмасынын щеч бир ящямиййяти йохдур. Бир юлкя беля цстцнлцкляря
маликдирся, диэярися ися бунлардан мящрумдурса, онда сонунжу цчцн
онлары истещсал етмякдянся биринжидян алмаг щямишя даща сярфяли олар.
Сяняткарын башга пешялярля мяшьул олан юз гоншуларына нисбятян малик
олдуьу цсцтцнлцк газаныландыр, амма бунунла беля онун кими
онларда юз истисасына уйьун олмайан яшйалары истещсал етмякдянся бирбириндян алмаьы цсцтцн сайырлар.
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Дахили базардакы эюсятярилян инщисардан ян чох файданы тажирляр
вя мануфактура сащибляри эютцрцр. Харижи щейван вя гурудулмуш ятин
юлкяйя эятирилмясиня гадаьалар, щямчинин, харижи чюряйя орта мящсулдарлыг илляриндя юлкяйя эятирилмя гадаьасына бярабяр щесаб олунан
йцксяк рцсумлар Бюйцк Британийанын щейвандарлары вя фермерляри
цчцн тягрибян щеч о гядяр сярфяли дейил, ня гядяр ки, диэяр бу нюв
мящдудиййятляр тажир вя мануфактура сащибляриня сярфялидир. Хцсусиля
бащалы мануфактура мямулатлары щейван вя йа чюряйя нисбятян бир
юлкядян диэяриня даща йцнэцл дашыныр. Бунунла ялагядар харижи тижарят,
ясас етибариля, мануфактура мямулатларынын алынмасы вя дашынмасы иля
мяшьул олур. Мануфактура мямулатлары иля тижарят едян заман ян аз
ящямиййятли цстцнлцк беля, харижиляря щятта бизим дахили базарда да
фящляляримизля мцвяффягиййятля рягабят апармаьа имкан верир. Амма
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы заманы онлара, рягабят апармалары цчцн чох бюйцк цстцнлцкляр тяляб олунур. Харижи Мануфактура
мямулатларынын азад эятирилмясиня ижазя олса иди, йерли мануфактуралардан, йягин ки, бязиляри язиййят чякярди, бязиляри ися щятта мцфлис
оларды, щал-щазырда орада мяшьул олан сянайе ямяйи вя капиталынын
бюйцк щиссяси юзцня щансыса башга тядбиги тапмаг мяжбуриййятиндя
оларды. Амма кянд тясяррцфаты мящсулларынын юлкяйя ян азад эятирилмяси беля юлкянин кянд тясяррцфаты цчцн беля нятижяляр веря билмязди.
Мясялян, яэяр хариждян мал-гаранын эятирилмяси тамамиля азад
олса иди беля о, о гядяр чох олмайан сайда эятириля билярди ки,
бунданда бюйцк Британийанын щейвандарлары аз тясирлянярди. Жанлы
мал-гара, йягин ки, йеэаня ямтяядир ки, онун дянизля дашынмасы
гуруйа нисбятян даща баща баша эялир. Гуру йолла дашынма заманы
мал-гара базара юзц-юзцнц чатдырыр. Дянизля дашынма заманы ися
тякжя мал-гаранын дейил, щям дя онларын йеми вя суйу иля баьлы олан бир
чох хярж вя ращатсызлыгларла цзляширсян. Ирландийа иля Бюйцк Британийанын арасындакы дяниз йолунун мясафясинин чох бюйцк олмамасы
Ирландийа мал-гарасынын юлкяйя дашынмасыны даща йцнэцл едир. Лакин
онларын юлкяйя азад эятирилмяси яввялляр мцяййян мцддятя олса да,
инди щямишялик тяйин олунмасына бахмайараг Бюйцк Британийанын
щейвандарларынын марагларына щеч бир гядяр дя тясир етмир. Бюйцк
Британийанын Ирландийа дянизи иля сярщяддя олан районлары щейвандарлыг
районларыдыр. Ирландийа мал-гарасы онлар цчцн юлкяйя эятириля билмяз, о
юзц цчцн уйьун олан базара чатдырылана гядяр бу эениш районлардан
аз олмайан хярж вя ращатсызлагларла сцрцлмялидир. Амма кюкялдилмиш
мал-гараны беля узаг мясафяйя сцрмяк олмаз. Она эюря йалныз арыг
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мал-гаранын эятирилмяси мцмкцндцр ки, бу эятирилмя дя кюкялтмя иля
мяшьул олан районларын дейил, ону артыран районларын марагларына
тохуна биляр, чцнки арыг мал-гаранын гиймятини ашаьы салыр. Юлкяйя
эятирилмясиня ижазя верилмяси вахтындан Ирландийа мал-гарасынын бюйцк
олмайан юлчцляри вя яввялки кими кюкялдилмяйян мал-гаранын гиймятинин йцксяк олмасы тясдиг едир ки, эюрцнцр, щятта мал-гаранын
артырылмасы иля мяшьул олан Бюйцк Британийа районлары да Ирландийа
мал-гарсынын юлкяйя азад эятирилмясиндян зяряр чякмяйиб. Хябяр верирляр ки, Ирландийанын касыб синифляри бязян мал-гарынын чыхарылмасына
зорла манеячилик тюрядирдиляр. Лакин яэяр ихражатчылар юз тижарятляринин
давам етдирилмясиндян щяр щансы бир файданы тапырдыларса, онда онлар
гануну юз тяряфляриндя щисс едяряк асанлыгла издищамын якс тясирини
сындыра билирдиляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мал-гаранын кюкялдилмяси районлары
йцксяк якинчилик мядяниййяти иля фяргляндирмяли иди, щалбуки малгаранын артырылмасы иля мяшьул олан районлар, адятян якинчилик мядяниййятинин ашаьы сявиййясиндя дурур. Арыг мал-гаранын йцксяк гиймяти
бежярилмяйян торпагларын дяйярини артырмагла, санки онун бежярилмяси
вя йахшылашдырылмасындан имтинайа эюря мцкафатдыр. Йцксяк якинчилик
мядяниййяти олан юлкяляр цчцн она лазым олан арыг мал-гаранын
эятирилмяси, онун артырылмасына нисбятян хейли сярфялидир. Хябяр верилдийи
кими, щал-щазырда Щолландийа бу гайдайа риайят едир. Шотландийанын,
Уелсин вя Нортумберленgин даьлары ящямиййятли йахшылашдырмалар цчцн
йарарсыз олан районлар олдуьундан, эюрцнцр, тябият тяряфиндян Бюйцк
Британийанын щейвандарлыг районлары олмаьа мящкум олунмушдур.
Харижи мал-гаранын юлкяйя мящдудиййятсиз азад эятирилмяси йалныз бу
нятижяни веря билярди ки, о щямин щейвандарлыг районларына ящалинин вя
щюкмдарлыьын йердя галан щиссясинин рифащынын артмасындан истифадя
етмясиня, мал-гаранын гиймятинин фювгяладя юлчцляря гядяр артмасына,
беляликля дя, юлкянин даща мядяни вя даща инкишаф етмиш районларыны
фактики верэи иля йцклямяйя мане олду.
Гурудулмуш ятин юлкяйя мящдудиййятсиз азад эятирилмяси дя жанлы
мал-гаранын эятирилмяси кими ейни иля Бюйцк Британийанын щейвандарларынын марагларына аз тохуна билярди. Гурудулмуш ят тякжя аьыр
ямтяя дейил, щям дя тязя ятля мцгайисядя ашаьы кейфиййятли вя даща
бащалыдыр, чцнки она даща чох ямяк вя хярж сярф олунуб. Она эюря, о
щеч вахт тязя ятля рягабят апара билмяз, бахмайараг ки, юлкя дахилиндя
щазырланмыш гурудулмуш ятля рягабят апара билыр. О, узаг йола дцшян
эямилярин ярзагла тяжщиз олунмасы вя диэяр бу нюв мягсядляр цчцн
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истифадя олуна биляр, лакин щеч вахт ящалинин щяр щансы ящямиййятли
юлчцлярдя гидаланмасы цчцн хидмят едя билмяз. Онун юлкяйя эятирилмясинин азад елан олунмасы вахтындан Ирландийадан эятирилян гурудулмуш ятин юлчцляринин аз олмасы бизим щейвандарларын ондан ещтийат
етмямяляринин яйани сцбутудур. Гурудулмуш ятин эятирилмясинин ятин
гиймятиндя нежя якс олунмасы щагда щеч бир мялумат йохдур.
Щятта харижи чюряйин юлкяйя азад эятирилмяси дя Бюйцк Британийа
фермерляринин марагларында чох аз якс олуна биляр. Чюряк ятя нисбятян
даща бюйцк юлчцлц ямтяядир. Бир пенни гиймтиня бир фунт буьда 4 пенс
гиймятиня бир фунт ят гядяр бащалыдыр. Щятта ян мящсулдарсыз вахтларда
да юлкяйя эятирилян харижи чюряйин бюйцк олмайан юлчцляри, бизим фермерляри юлкяйя эятирилмя мящдудиййятсиз азад олан вахты да щеч нядян
горхмамаьа инандыра биляр. Чюряк тижаряти щаггында трактатларын ян
мялуматлы мцяллифиня1, ясасян юлкяйя орта эятирилмя бцтцн нюв чюряклярин 23 728 квартериня чатыр вя бу да бцтцн иллик истещлакын 571-дя бир
щиссясини цстялямир. Лакин чюряйя мцкафат мящсулдар иллярдя юлкядян
чыхардылманы артырдыьы кими о, гейри-мящсулдар иллярдя якинчилийин верилян вязиййятиндя мцкафатын олмамасыда чюряйин бюйцк щяжмдя юлкяйя
эятирилмясини тямин етмялидир. Бунун сайясиндя бир илин боллуьу диэяр
илин касыблыьыны компенся етмир вя бу зярури олараг щям эятирилян, щям
дя юлкядян чыхарылан чюряйин орта сайыны артырыр. Яэяр мцкафатлар
олмаса иди юлкядян аз чюряк чыхарыларды вя она эюря дя, йягин ки, щалщазырдакына нисбятян орта щесабла даща аз юлкяйя эятирилярди. Бюйцк
Британийа вя диэяр юлкяляр арасында чюряйин алынмасы вя чатдырылмасы иля
мяшьул олан тижарятчилярин даща аз ишляри оларды вя бундан тясирли
дяряжядя зийан чякя билярдиляр, амма фермер вя якинчиляр чох аз зийанда оларды. Бунунла ялагядар мян мцкафатларын бярпа олунмасы вя
сахланмасынын эцжлц арзу олунмасыны о гядяр дя якинчи вя фермерляр
арасында дейил, ня гядяр ки, чюряк тижарятчиляри арасында олмасыны даща
чох щисс етдим.
Якинчи вя фермерляр бюйцк намуслулугларына рамян щамыдан аз
инщисарчылыьын тящриф едилмиш рущу иля хястялянибляр. Бюйцк мануфактуранын сащиби ондан 20 мил аралыгда башга бу нюв мцяссися йарандыгда чох вахт наращат олур. Еббевилдя йун фабрикинин щолландийалы
сащибкары бу шящярдян 30 мил мясафядя ейни иля бу нюв мцяссисянин
ачылмамасы шяртини гаршыйа гоймушдур. Яксиня, фермер вя якинчиляр
1

Смит бу китабы нязярдя тутур: Смитщ Жщарлес, Тщрее тражтс он тще торн траде анд
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цмуми гайдайа эюря юз гоншуларынын маликаня вя фермаларынын емалы
вя йахшылашдырылмасына манечилик тюрятмир, даща чох онлара кюмяклик
етмяйя мейиллидирляр. Мануфактура сащибляринин яксяриййятинин малик
олдуьу кими онлар щеч бир сирря малик дейилляр; яксиня, онлар мцмкцн
олан гядяр сямяряли сайдыглары бцтцн йени метод вя гайдалары даща
чох юз гоншуларына хябяр вермяйи вя йаймаьы севирляр. Гожа Катон1
дейир Пиус Гуестус, стабилимусгуе, минимегуе инвидиосус, минимегуе
мале жоэитантес сунт, гуи ин ео студио ожжупати сунт». Бцтцн юлкя цзря
йайылмыш якинчи вя фермерляр, юз шящярляринин сакинляриня гаршы, адятян
малик олдуглары хцсуси цстцнлцклярин бцтцн юз щямвятянляриня гаршы
ялдя етмяляриня, тябии ки, сяй эюстярян вя шящярлярдя жямляшяряк корпоратив фярглилик рущу иля гидаланмыш мануфактура сащибляри вя тижарятчиляр
кими асанлыгла бирляшя вя сювдяляшя билмирляр. Буна уйьун олараг,
эюрцнцр онлар дахили базарда онларын инщисарыны тямин едяжяк харижи
ямтяялярин эятирилмясиня олан мящдудиййятлярин мцяллифи вя инсиаторларыдырлар. Йягин ки, онлары тяглид етмяк вя онларын фикринжя онлары
истисмар едянляря эцзяшт етмямяк арзу иля Бюйцк Британийанын якинчи
вя фермерляри синифляриня мяхсус олан алижянаблыьы о гядяр унутмушдулар ки, юз щямйерлилярини чюряк вя ятля хцсуси тяжщиз етмяк
щцгугуну тяляб етмяйя башладылар. Онлар, йягин ки, нцмуня эютцрдцкляри инсанларын мараглары иля мцгайисядя онларын юз марагларынын
азад тижарятля ня гядяр аз тохунулдуьу щагда дцшцнмяйи юзляриня беля
зящмят вермямишдиляр.
Даим фяалиййят эюстярян харижи чюряк вя ятин юлкяйя эятирилмясиня
гадаьа гануну ишдя юлкянин сянайеси вя ящалисинин онун юз торпаьынын
хам мящсулу щесабына сахланыла билян юлчцляри щеч вахт цстялямямясинин елан олунмасына бярабяр иди.
Лакин, эюрцнцр, цмуми гайдайа эюря йерли сянайени щявясляндирмяк мягсядиля харижи сянайейя бязи гадаьалар гоймагын файдалы
олмасынын ики щалы вар.
Биринжи щал юлкянин мцдафияси цчцн сянайенин щансыса айры
сащясинин зярури олмасы щалында баш верир. Мясялян, Бюйцк Британиийанын мцдафияси чох йцксяк дяряжядя онун эямиляриндян вя дянизчиляриндян асылыдыр. Она эюря дя, навигасийа акты башга юлкялярин эямичилийиня бязи щалларда гадаьалары, диэяр щалларда ися аьыр верэигойманы
тядбиг етмякля Бюйцк Британийанын дянизчиляриня вя эямичилийиня юз
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шяхси юлкясинин тижарятиндя инщисарчылыьы вермяйя жящд етмяси тамамиля
мцнасибдир. Бу актын ясас мцддяалары белядир:
1) Сащибляри, капитанлары вя екипаъынын дюрдян цч щиссяси Британийа
ряиййяти олмайан бцтцн эямиляря эяминин вя йцкцн мцсадиря едилмяси
горхусу алтында Британийа гясябяляри вя колонийалары иля тижарят апармаг вя йахуд Бюйцк Британийада каботаъ (дянизбойу) тижаряти иля
мяшьул олмаг гадаьандыр.
2) Бир сыра ян чох йер тутан яшйаларын Бюйцк Британийайа
эятирилмяси йалныз йазылмыш шяртляри тямин едян эямилярдя вя йахуд да
бу ямтяяляр истещсал олундуьу юлкялярин эямиляри, щансынын ки, сащиби,
капитаны вя екипаъынын дюрдян цч щиссяси бу юлкянин ряиййяти олмалыдыр;
лакин щятта бу жцр эямилярдя эятирилмиш ямтяяляр икигат верэи иля
йцклянир. Щансыса башга юлкянин эямиси иля эятирилян заман ися эяминин
вя ямтяянин мцсадиряси тяйин олунуб.
Бу ганун гябул олунан заман щолландлар индики кими о вахт да
Авропанын ясас транспортйорлары идиляр; тяйин олунмуш мящдудиййят
ганунлары онлары Бюйцк Британийанын ямтяялярини дашымаг вя йа бизя
башга Авропа юлкяляринин ямтяялярини эятирмяк имканындан тамамиля
мящрум етди.
3) Эяминин вя йцкцн мцсадиря едилмяси тящлцкяси алтында бир сыра
ян чох йер тутан яшйаларын онларын истещсал едилдийи юлкядян башга диэяр
йерлярдян щятта Бюйцк Британийа эямиляри иля эятирилмяси дя гадаьан
олунур.
Йягин ки, бу тядбир дя щолландлара гаршы йюнялдилмишди.Щал-щазырда олдуьу кими Щолландийа о заманлар да бцтцн Авропа ямтяяляринин
анбары иди; бу ясаснамя Британийа эямиляринин бортуна Щолландийада
диэяр Авропа юлкяляринин ямтяялярини гябул етмяйи гадаьан едирди.
4) Британийа эямиляринин бортунда ялдя олунуб щазырланмайан
истянилян нюв дузлу балыг, китин цзэяжи, китин быьы, пийи вя яридилмиш пийи
Британийайа эятирилян заман икигат рцсумла йцклянир.
Инди дя ясас щесаб олунан щолландлар о заманлар Авропанын
йеэаня балыгчылары идиляр ки, диэяр юлкяляри балыгла тяжщиз етмяйя чалышырдылар. Бу тядбир онларын Бюйцк Британийаны балыгла тяжщиз етмялярини
чятинляшдирди.
Навигасийа актынын гябулу заманы Инэилтяря вя Щолландийа
мцщарибя вязиййятиндя олмаса да, бу ики дювлят арасында эцжлц дцшмянчилик вар иди. О, бу акты илк дяфя алйищяляшдирян Узун парламентин
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вахтында йаранды вя бундан сонра тез бир заманда протекторун 1 вя ЫЫ
Карлын вахтында Щолландийа иля мцщарибяйя чеврилди. Йягин ки, она
эюря дя бу мящшур актын бязи мящдудиййятляри милли дцшмянчилик зямининдя йаранмышдыр. Буна бахмайараг онлар еля мцдриклийи иля
сечилирляр ки, санки ян тякмил аьылла диктя олунмушдулар. Бу щалда милли
дцшмянчилик ян тякмил аьылын дейя биляжяйи мягсяди, - Инэилтярянин тящлцкясизлийиня тящлцкя йарада биляжяк йеэаня дяниз эцжц олан Щолландийанын дяниз мющтяшямлийинин зяифлядилмясини юз гаршысына гоймушду.
Навигасийа акты харижи тижарятя вя йа онун тяряфиндян йарадылан
сярвятин артмасына ялвеишли дейил. Башга халгларла тижарят мцнасибятиндя
олан миллят, мцхтялиф шяхслярля мунасибятдя олан тажир кими мцмкцн
гядяр ужуз алыб баща сатмагда мараглыдыр. Лакин о ужуз алмаьын ян
бюйцк шансына о заман малик олар ки, юзцня алмаг лазым олдуьу
ямтяялярин бцтцн халглар тяряфиндян она тамамиля азад тижарятля
эятирилмясини щявясляндирсин вя еля ейни сябяб цзцндян онун базарлары
даща чох сайда алыжы жялб етдийиндян онун да даща чох баща сатмаг
шансы олажаг. Дцздцр, навигасийа акты Британийа сянайесинин мящсулларынын юлкядян чыхарылмасы мягсядиля эялян харижи эямиляря щеч бир
рцсум гоймур. Щятта яввялляр щям эятирилян, щям чыхарылан ямтяяляря
эюря харижиляр тяряфиндян юдянилян рцсумлар сонрадан мцхтялиф нювбяти
ганунларла юлкядян чыхарылан яшйаларын бюйцк щиссяси цчцн ляьв едилмишди; амма яэяр ямтяялярин сатышы цчцн харижилярин эялмяси йцксяк
рцсумлар вя йа гадаьаларла чятинляшдирилирся, онда онлар щеч дя щямишя
алгы апармаг цчцн эяля билмир, чцнки йцксцз эялян заман онлар юз
юлкяляриндян Бюйцк Британийайа гядяр фрахты итирмяли олурлар. Беляликля,
саытжыларын сайыны азалтмагла биз гачылмаз олараг алыжыларын да сайыны
азалдырыг вя она эюря дя, тякжя харижи ямтяялярин алгысы заманы даща
юдямяли олмуруг, щям дя там азад тижарят олдуьункундан инди юз
ямтяяляримизи даща ужуз сатмалы олуруг. Лакин нязяря алсагки, юлкянин
мцдафияси онун варланмАсындан даща важибдир, онда навигасийа акты,
йягин ки, тижарятин тянзимлянмяси цзря Инэилтяря тяряфиндян гябул
олунмуш ян мцдрик тядбирлярдян бири кими ифадя олунур.
Йерли сянайенин щявясляндирилмяси мягсядиля харижинин бязи
верэигоймайа мяруз галмасынын сярфяли олмасынын икинжи щалы о заман
олур ки, биринжинин мящсулу юлкя дахилиндя верэийя жялб олсун. Беля
щалда ейни юлчцлц верэинин харижи сянайенин аналоъи мящсулундан
тутулмасы да мягсядяуйьун щесаб едилир. Бу йерли сянайе цчцн дахили
1
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базарын инщисарлашмасыны йаратмыр, ади щалда мювжуд олдуьу кими бу
сащяйя ямяк вя капиталын бюйцк щиссясини йюнялтмир. Бу йалныз верэи
сайясиндя онун цчцн тябии олараг нязярдя тутулмуш капитал вя ямяйин
бир щиссясинин орадан ахыб эетмясинин гаршысыны алажаг вя верэинин
тяйининдян сонра имкан дяряжясиндя харижи вя йерли сянайе арасында
рягабятин яввялки шяртлярини горуйуб сахлайажаг. Бюйцк Британийада
бир гайда кими гябул олунуб ки, йерли сянайенин мящсулуна бу жцр щяр
щансы бир верэи гойуланда ейни вахтда бцтцн харижи ямтяялярин
эятирилмясиня дя даща аьыр рцсум тядбиг едилир ки, бизим тажир вя
фабрикантларын чох чятин олан рягабят щагда йцксяк шикайятляриня сон
гойулсун.
Бязиляринин фикринжя, тижарятин азадлыьына олан бу икинжи мящдудиййят бир сыра щалларда хейли эениш йайылмалыдыр, йяни йалныз юлкя
дахилиндя верэийя жялб олунан ямтяялярля рягабят апара билян харижи
ямтяяляря олмалы дейил. Онлар ещтимал едирляр ки, юлкя дахилиндя ярзаг
мящсулларынын верэийя жялб едилмяси заманы тякжя башга юлкялярдян
эятирилян щямин ярзаг мящсулларыны дейил, йерли сянайенин истянилян
мящсулу иля рягабят апара билян бцтцн диэяр харижи ямтяяляри дя верэийя
жялб етмяк лазымдыр. Онлар дейирляр ки, йейинти мящсуллары беля верэиляр
нятижясиндя гачылмаз олараг бащалашыр, ямяйин гиймяти ися щямишя
ишчинин йашамасы васитяляринин гиймятляринин артмасы иля бирэя йцксялмялидир. Бунунла ялагядар йерли сянайе тяряфиндян щазырланан истянилян ямтяя билаваситя верэийя жялб олунмаса да беля, верэилярин нятижясиндя йеня дя бащалашыр, чцнки ону истещсал едян ямяк бащалашыр.
Она эюря дя, йерли сянайе иля харижи сянайейя бярабяр шяртлярин тямин
едилмяси цчцн рягабят апардыглары йерли ямтяялярин бащалашмасында
иштиракына эюря бцтцн харижи ямтяяляри мцяййян верэийя жялб етмяк
зяруридир.
Эяляжякдя мян верэиляр щаггында мясяляйя бязян верэилярин,
мясялян, Бюйцк Британийада сабуна, дуза, дярийя, шама вя с.-ни, истещлак малларыны, ямяйин гиймятини, демяли, бцтцн диэяр ямтяяляри бащалашдырдыьыны айдынлашдыражаьам. Яэяр биз мцвяггяти олараг онларын
беля тясириня йол версяк – онлар да, шцбщясиз, ону эюстярир, – бу ямяйин
гиймятинин артмасы нятижясиндя бцтцн ямтяялярин гиймятинин цмуми
бащалашмасы, щансыса айрылыгда эютцрцлмцш ямтяянин гиймятинин
билаваситя она гойулан верэинин сайясиндя артмасындан фяргли олан ики
нювбяти мцнасибятдяки щалы якс етдирир.
Биринжиси, щямишя бюйцк дягигликля бу жцр верэи сайясиндя щямин
ямтяянин гиймятинин ня гядяр артмасыны тяйин етмяк олар, щалбуки, щеч
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вахт щеч олмаса мцяййян дягигликля дя олса тяйин етмяк олмаз ки,
ямяйин гиймятинин цмуми артымы щазырланмасына сярф едилдийи щяр
айрылыгда эютцрцлян ямтяянин гиймятиндя щансы юлчцлярдя якс олунажаг. Она эюря дя, дахили истещсаллы ямтяянин гиймятинин бу жцр артмасына уйьун щяр бир харижи ямтяяйя, щеч олмаса мцяййян дягигликля
дя олса рцсум тяйин етмяк мцмкцн олмайажаг.
Икинжиси, илкин тялябат малларына олан верэиляр, демяк олар ки, ейни
иля пис иглим вя пис торпаг кими халгын щяйат сявиййясиндя якс олунур.
Онларын сайясиндя гида васитяляри бащалашыр, нежя ки, яэяр онларын
истещсалы цчцн ялавя ямяк вя мясряфляр тяляб олунса иди. Торпаг вя
иглимля шяртлянян тябии касадлыг заманы инсанлара юз капиталыны вя
сянайе ямяйини нежя хяржлямяли олдугларыны эюстярмяк аьылсыз олдуьу
гядяр, беля верэилярля йарадылан сцни касадлыг заманы да буну етмяк
щямин гядяр аьылсызлыг оларды. Айдындыр ки, щяр ики щалда онлар цчцн ян
сярфялиси, яэяр онлара имкан верилярся, юзляринин сянайе ямяйини бу
вязиййятя мцмкцн гядяр уйьунлашдырмагдыр, щансы ки, шяраитин ялверишсиз олмасына бахмайараг онлара дахили вя харижи базарда мцяййян
устунлукляр веря биляр. Онлары йени верэилярля йцклямяк, чцнки онлар
артыг онларла щяддян чох йцкляниб вя диэяр ямтяялярин бюйцк щиссясиня
щяддян артыг баща юдяниш етмяйя мяжбур етмяк, чцнки онлар илкин
тялябат малларына щяддян артыг йцксяк юдяниш едирляр, шцбщясиз ки,
онларын вязиййятинин дцзялдилмясинин ян аьылсыз васитяси оларды.
Беля верэиляр юз мялум йцксяк щяддиня чатдыгда торпаьын
мящсулсуз олмасындан вя эюйлярин мярщямятсизлийиндян эери галмайан фялакятя чеврилир, бунунла беля онлар чох вахт даща варлы вя даща
сянайеляшмиш юлкялярдя тяйин олунур. Щеч бир башга юлкя беля жидди
сарсынтыйа таб эятиря билмяз. Гейри-саьлам реъимдя йалныз ян эцжлц
организмляр йашайа вя саьламлыгдан истифадя етдийи кими, беля верэиляр
заманы да йалныз бцтцн сянайе сащяляриндя тябии вя газанылмыш
цстцнлцкляря ян чох малик олан халглар йашайа вя чичякляня биляр.
Щолландийа Авропанын еля юлкясини тямсил едир ки, орада бу жцр
верэиляр даща чох мювжуддур, амма о, хцсуси вязиййятдян иряли
эяляряк, аьылсызлыгла ещтимал олундуьу кими онларын сайясиндя дейил,
онлара бахмайараг чичяклянмяйя давам едир.
Яэяр йерли сянайени щявясляндирмяк мягсядиля харижи сянайени дя
мцяййян верэийя жялб етмяк, бу ики щалда цмумян файдалыдырса, еля ики
щал да ола биляр ки, ашаьыдакы суаллары юлчцб-бичмяк лазым эялсин:
биринжиси, мцяййян харижи ямтяялярин азад эятирилмясиня йол вермяйя
давам етмяк ня гядяр мягсядяуйьундур вя икинжиси, мцяййян вахт

412

Adam Smit

дайандырылмыш юлкяйя азад эятирилмянин бундан сонра бярпасы ня
дяряжядя вя нежя файдалы ола биляр.
Мцяййян харижи ямтяялярин юлкяйя азад эятирилмясинин мягсядяуйьунлуьу мясяляси о щалда мцзакиря олунур ки, щансыса харижи дювлят
бизим мануфактура мямулатларынын эятирилмясини йцксяк рцсумларла
мящдудлашдырыр вя йа гадаьан едир. Тябии ки, интигам щисси беля олан
щалда интигамы диктя едир – бизим юлкяйя онун бязи вя йа бцтцн
мануфактура мямулатларынын эятирилмясини гадаьан олдуьуну елан
етмяк вя йа ейни иля беля рцсумларла онлары йцклямяк. Вя щягигятян
дя, миллятляр, адятян бу жцр интигамла жаваб верирляр. Франсызлар
онларла рягабят апара билян харижи ямтяялярин эятирилмясини сыхышдырмагла юз мануфактураларыны хцсусиля щявясляндирирдиляр. Колберин
сийасятинин ясасы бундан ибарят иди, щансына ки, эюрцнцр, онун бцтцн
бюйцк бажарыгларына бахмайараг бу щалда юз щямвятянляринин зийанына инщисарлашманы щямишя тяляб едян мануфактура сащибляринин вя
тажирлярин дялилляри тясир етмишди. Щал-щазырки вахтда Франсанын мaарифляндирилмиш инсанлары онун бу тядбирляринин юлкя цчцн файдалы олмамасы
щагда ейни гярарлыдырлар. Kolber 1667-жи илин тарифи иля чохлу сайда харижи
мануфактура мямулатларыны йцксяк рцсумларла йцклямишди. Онларын
щолландларын хейриня ашаьы салынмасына имтина етдикдян сонра
сонунжулар 1671-жи илдя Франсанын мануфактура мямулатларынын,
шяраб вя араьынын юлкяляриня эятирилмясини гадаьан етдиляр. 1672-жи
илдяки мцщарибя, эюрцнцр, мцяййян гядяр бу тижарят тоггушмасы иля
шяртлянмишди. 1678-жи илдя Нимвеэен сцлщц щолландларын хейриня бу
рцсумларын бязилярини ашаьы салараг она сон гойду, онлар да бунун
нятижясиндя юз гадаьаларыны ляьв етдиляр. Тягрибян щямин вахтларда
франсызлар вя инэилисляр бу жцр рцсум вя гадаьалары тяйин етмякля
гаршылыглы олараг бир-биринин сянайесини сыхышдырмаьа башладылар, щям
дя, эюрцнцр, биринжи нцмуняни франсызлар эюстярдиляр. О вахтдан бу ики
миллят арасында олан дцшмянчилик щал-щазырдакы вахта гядяр бу
тядбирлярин бу вя йа диэяри тяряфиндян йумшалдылмасына манеячилик
тюрядир. 1697-жи илдя инэилисляр Фландрийанын мануфактурасынын мящсулу
олан тохунма кружеванын юлкяйя эятирилмясини гадаьан етдиляр. О вахт
Испанийанын щюкмранлыьы алтында олан бу юлкянин щакимиййяти буна
жаваб олараг Инэилтяря кятанларынын эятирилмясиня габаьа гойду. 1700жц илдя Инэилтяряйя кружеваларын эятирилмясиня гадаьа о шяртля ляьв
едилди ки, Инэилтяря кятанларынын Фландрийайа эятирилмясиня яввялки
шяртлярля ижазя верилсин.
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Бу жцр репрессив тядбирлярин йцксяк рцсум вя йа гадаьаларын
ляьвиня эятиряжяйи ещтимал олунанда дцзэцн сийасят кими гябул едиля
биляр. Йенидян эениш харижи базарын ялдя едилмяси, адятян узун
сцрмяйян мцддят ярзиндя бязи ямтяяляря баща юдяниш етмяк кими
зярурятдя якс олунан мцвяггяти сямярясизлийи артыгламасы иля бярпа
едяжяк. Бу жцр репрессив тядбирлярин ня гядяр беля тясир эюстярмяляри
щагда фикирляр, йягин ки, юз мцлащизяляриндя щямишя дяйишмяз олан
цмуми принсипляря ясасланан ганунверижинин елминя дейил, о щийляэяр
вя мякрли гярарлары дяйишкян вя анларла ютцб кечян дювлят мямуру вя
сийасятчиси адландырылан мяхлуга аиддир. Беля ляьвя наил олмаг мцмкцн щесаб олунмурса, бу жур репрессив тядбирляри бизим халгын
мцяййян синфиня дяйян зийанын юдянилмяси цчцн пис метод олдуьуну,
яэяр биз юзцмцз бунунла тякжя онлара дейил, цмумиййятля, бцтцн
синифляря зийан вуражайыгса етираф етмяк лазымдыр.Гоншулар бизим
щансыса мануфактура мямулатымызын эятирилмясиня гадаьалар
гойурларса, биз, адятян онун йалныз щямин мямулатынын дейил (чцнки
тякжя бу онлара, чятин ки, тохуна), hансыса диэяринин дя эятирилмясини
гадаьан едирик. Бу шüбщясиз, бизим ишчилярин щансыса синфиня щявясляндирмя веря биляр вя онун бязи рягиблярини кянарлашдырмагла дахили
базарда гиймятлярини галдырмаг имканы иля онлары тямин едяжяк. Лакин
бизим гоншуларын гадаьа тядбирляриндян зийан чякян ишчиляримиз бизим
бу тядбирляримиздян щеч ня удмурлар. Яксиня, онлар кими бизим бцтцн
диэяр вятяндаш синиfляримиз бунун сайясиндя бир сыра ямтяяляря эюря
яввялкиня нисбятян даща баща юдяниш етмяйя мяжбур олурлар. Демяли,
щяр беля ганун бцтцн юлкяни фактики верэи иля йцкляйяряк гоншуларымызын тяйин етдикляри гадаьаларын дейил, щансыса башгасынын сайясиндя
зийан чякян ишчи синфинин хейриня олмур.
Мцяййян вахт харижи ямтяялярин юлкяйя азад эятирилмясинин
дайандырылмasının бундан сонра бярпасы ня дяряжядя вя нежя мягсядяуйьун ола билмясинин мцзакиряйя мяруз галмасы о щалда баш веря биляр
ки, йцксяк рцсумлар вя йа онларала рягабят апара биляжяк бцтцн харижи
ямтяялярин жятирилмясиня гадаьалар нятижясиндя мцяййян сащянин
мануфактуралары о гядяр эенишляниб ки, бюйцк сайда ишчи ялини мяшьул
етмиш олсун. Инсанлыг щиссляри беля haлларда тижарятин азад олмасынын
тядрижян, бюйцк ещтийатлылыгла вя габагэюрянликля бярпа едилмясини
тяляб едя биляр. Бцтцн бу йцксяк рцсумларын вя гадаьаларын ляьви
заманы щямин ан бу сянайе сащясинин даща ужуз харижи ямтяяляри дахили
базара еля сайда дахил ола биляр ки, о дягигя бизим ящалини чох
минлярини ади ишдян вя йашам вясаитляриндян мящрум едя биляр.
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Bundan əmələ gələcək əzab, şübhəsiz, çoxları üçün vacib olur.
Bununla yanaşı, aşağıdakı iki səbəbdən bu sarsıntı, adətən fərz
edildiyindən daha az olur:
Birincisi, bir hissəsi digər Avropa ölkələrinə çox vaxt mükafatsız
ixrac edilən bütün sənaye məmulatlarına, xarici məmulatların ən geniş
sərbəstliklə idxalı çox az toxunur.
Bu cür sənaye malları xaricdə eyni keyfiyyətdə və eyni növdə başqa
mallarla bir qiymətə satılmalı, nəticə etibarilə, öz ölkəsində daha ucuza
satılmalıdır. Ona görə də, daxili bazar bəzən xarici malları sırf xarici mal
olduğu üçün ölkəsində istehsal olunan eyni növdə daha ucuz və daha
yaxşı əşyadan üstün tutarsa da, işlərin təbiəti səbəbindən bu nəzakətsizliyi
edə biləcək kəslərin sayı o qədər azdır ki, xalqın ümumi işinə bunun heç
birmənalı təsiri ola bilməz. Amma yun, aşılanmış dəri və xırdavat
sənayemizin müxtəlif sahələrinin bir çoxu hər il digər Avropa ölkələrinə
heç bir pul mükafatı olmadan ixrac edilir və bunlar ən çox işçi işlədən
sənaye sahələridir. İpək məmulatları və ondan daha az olan kətan bezlər
ticarət sərbəstliyindən, ən çox zərər çəkən sənaye məhsullarıdır.
İkincisi, ticarət sərbəstliyinin bu cür yenidən qurulması ilə bir
çoxlarının həmişəki işindən və öyrəşdikləri yaşayış tərzindən bir
gözqırpımında topdan məhrum olmaları, heç də onların, ümumiyyətlə,
işdən ya da yaşayışdan məhrum olacaqları mənasına gəlmir. Keçən
müharibənin axırlarında ordu və dəniz qüvvələri ehtiyatının azaldılması
ilə ən böyük sənayedə istifadə olunan qədər, yəni yüz mindən çox sayda
əsgərlə dənizçinin hamısı birdən, birdəfəyə gündəlik işlərindən çıxarıldı.
Şübhəsiz, onlar bir az narahatçılıq yaşadı, amma bu səbəbdən hamısı
birdən işdən və yaşayışdan məhrum olmadılar. Dənizçilərin çoxu imkan
yarandıqca, ticarət gəmiçiliyində xidmətə keçdilər. Bir tərəfdən də istər
onlar, istərsə də əsgərlər geniş xalq kütləsi arasına qarışıb bir çox müxtəlif
işlərdə çalışdılar. Hamısı silah istifadə etməyə, bir çoxları isə talançılığa
və soyğunçuluğa alışmış yüz mindən çox insan vəziyyətindəki bu cür
böyük bir dəyişiklikdən böyük sarsıntı almadıqları kimi, o qədər də
mühüm təşvişə düşmədilər. Bu səbəbdən, demək olar ki, heç bir yerdə
avaraların sayı nəzərəçarpcaq qədər çoxalmadı. Öyrənə bildiyimə görə,
ticarət gəmiçiliyi xidmətində olan ekipajlar istisna olmaqla, bu səbəbdən
hər hansı bir işdəki əməkhaqları belə azalmadı. Amma bir əsgərlə hər
hansı bir növdə sənaye işçisinin vərdişlərini qarşılaşdırsaq, sənayeçinin
vərdişlərini yeni bir sənətdə istifadə etməyi, əsgərin hər hansı bir işdə
işlədilməsi qədər əlverişsiz qabiliyyətdə olmadığını görərik. İşçi,
yaşayışını həmişə ancaq əməyindən, əsgər isə aldığı maaşdan ummağa
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alışıb. Biri çaba və əməyi ilə uzlaşmış, digəri isə tənbəllik və pintiliklə
qardaş olmuşdur. Lakin əmək istiqamətini bir əmək növündən digərinə
çevirmək, tənbəlliklə dağınıqlığı işə çevirməkdən, əlbəttə ki, çox daha
asandır. Bundan başqa, əvvəlcədən də, göründüyü kimi, sənayenin bir çox
növü olması ilə yanaşı, digərlərinə oxşar o qədər sənaye növü vardır ki,
işçi əməyini bunların birindən digərinə daşıya bilər. Həmçinin, bu cür
işçilərin çoxu hərdənbir fəhləlikdədə işlədilirdi. Onları əvvəllər filan
sənayedə işlətmiş mal ehtiyatı yenə də o qədər insanı bir başqa şəkildə
ölkə daxilində işlədirdilər. Ölkə kapitalı dəyişmədiyi üçün əməyə olan
tələb də yenə həminki qədər və ya təxminən eyni olur, amma bu əmək
başqa-başqa işlər üçün istifadə oluna bilər. Əslində əsgərlərlə dənizçilər
kralın xidmətindən çıxarıldıqda Böyük Britaniya ilə İrlandiyanın hər
hansı bir şəhərində və ya yerində, hər hansı bir sənətlə məşğul olmaqda
sərbəstdirlər. İstədikləri növdən işlə məşğul olmaqda eyni təbii sərbəstlik
əsgərlərlə dənizçilərə verildiyi kimi, əzəmətli kralın bütün vətəndaşlarına
verilsə, yəni gildiya komitələrinin monopolist imtiyazlarını ləğv edilib
şagirdlik qanunu qüvvədən salınsa (bunların hər ikisi də təbii sərbəstliyin
əslində çeynənməsi deməkdir); bura yerləşmə qanununun da ləğvi əlavə
olunsa; beləliklə, yoxsul bir işçi də hər hansı bir sənət sahəsində və ya
yerdə işdən çıxarıldıqda başqa bir yerdə və ya sənətdə məhkəməyə
verilmə, ya da qapıdan atılma qorxusu olmadan iş axtara bilsə, o zaman
nə xalq, nə də fərdlər bir sıra işçi siniflərinin bəzən işlərindən uzaqlaşdırılmalarından əsgərlərə icazə verilənlərlə müqayisədə daha çox zərər
görməz. Sənayeçilərimizin ölkələri üçün çox faydalı olduqlarına şübhə
yoxdur, amma ölkəni qanları bahasına qoruyanlardan daha faydalı
olmayacaqları kimi, özlərinə qarşı daha nəzakətli rəftara da layiq deyillər.
Əslində bir gün İngiltərəyə tamamilə ticarət sərbəstliyi veriləcəyini
ummaq burada bir nağıl dünyası ya da xəyallar ölkəsi 1 qurulacağını
gözləmək qədər mənasızdır2,. Xalq arasındakı pis mühakimələrdən başqa,
qabağının alınması daha çətin olan, bəzi kəslərin şəxsi mənfəətləri də
buna dəfedilməz şəkildə qarşı çıxmaqdadır. Ordu zabitləri əsgər sayının
azaldılmasına, ölkə bazarındakı rəqiblərin artırmaq ehtimalı olan hər
qanuna qarşı qəzəblənən sənayeçi sahibkarlar kimi canla-başla və əlbirliyi
ilə qarşı çıxıb, əvvəlkilərin işçilərini təhrik etdikləri şəkildə əsgərlərini
1

Utopiya: Cənab Tomas Morun 1516-cı ildə eyni ad altında yazdığı əsərindəki xəyali bir
ada. Bu xəyali adada cəmiyyətin yaşayışı, siyasəti və dövlət idarəetməsi kamillik
səviyyəsinə çatıbmış.
2
Oceana: 1611-1677-ci illər arasında yaşayan Ceyms Harrinqtonun yazdığı “Okeana
ölkəsi” adlı siyasi bir hekayədən bəhs edilən xəyali ideal cümhuriyyət.
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belə bir tədbiri məsləhət görənlərə şiddətlə və insafsızcasına hücum
etməyə sövq etsələr, ordunu azaltmağa cəhd etmək sənayeçilərimizin
bizim zərərimizə əldə etdikləri monopoliyanı hal-hazırda hər hansı bir
cəhətdən azaltmağa cəhd etmək qədər təhlükəli olar. Bu monopoliya
onlardan bəzilərinin sayını elə artırmışdır ki, silahlanaraq çoxalan, həddini aşmış bir ordu kimi hökumət üçün dəhşətli hala gəlib qanunvericini
bir çox vaxtlar qorxudublar da. Bu monopoliyanı qüvvətləndirəcək hər təklifi
dəstəkləyən parlament üzvünün həm ticarətdən başa çıxır deyə şöhrət
qazanması, həm də sayları və var-dövlətləri ilə özlərinə çox hörmət qazanan
bir insan təbəqəsinin gözündə yaxşıca tanınıb söz sahibi olmağı mütləqdir.
Belə hərəkət etməyib bu təkliflərə etiraz edərsə, hələ üstəlik bunları
geri çevirməyə kifayət edən ərki də varsa, ən çirkin təxribatdan və lağa
qoymadan özünə istiqamətlənən təhqirlərdən, bəzən də umduğunu tapmayıb çilədən çıxan inhisarların kobud hücumlarından meydana gələn əsl
təhlükədən onu nə çox ədalətli deyə tanınması, nə rütbəsinin çox yuxarı
olması, nə də ən böyük ictimai xidmətləri göstərməsi qoruya bilər.
Ölkəsinin bazarının birdən-birə xaricilərin rəqabətinə açıq olması ilə
sənətini tərk etmək məcburiyyətində qalan böyük bir sənaye sahibkarı,
şübhəsiz, çox zərər görür. Kapitalın çox vaxt avadanlığın alınması və
işçilərinin maaşının ödənilməsinə istifadə olunan hissəsi, bəlkə çox
çətinlik çəkmədən başqa bir işə istiqamətləndirilə bilər. Amma bu kapitalın emalatxanalarla sənət alətlərinə bağlı olan hissəsinin kifayət qədərinin
itirilmədən əldən çıxdığı olmur. Ona görə də, əldə edilən mənfəəti insafla
göz qabağında tutulduqda, bu cür dəyişikliklərin heç vaxt birdən-birə
edilməməyi, yavaş-yavaş, aram-aram və çox əvvəldən xəbər verildikdən
sonra baş verməsi lazımdır. Mübahisələrini tərəf tutan mənfəətlərin
ağlaşmalı dürtmələri ilə deyil, geniş əhatəli ictimai xeyri güdərək idarəetmək həmişə mümkün olsa, qanun vericilərin, bəlkə də, məhz bu səbəbdən
bu cür yeni inhisarlar qurmaqda, ya da onsuz da qurulmuş olanları daha
da genişləndirməkdə xüsusən diqqətli olmaları lazımdır.
Çünki bu cür hər bir tədbir, qabaqda başqa uyğunsuzluqlar meydana
gətirmədən düzəldilməsi çətin olan, əsil bir xaos toxumunu dövlətin bünyəsinə səpir.
İdxallarının qarşısını almaq üçün deyil, hökumətə bir növ gəlir
təmin etmək üçün xarici malların idxalına qoyulan verginin nə qədər
düzgün olacağını, vergilər barədə söhbət edərkən nəzərdən keçirəcəyəm.
İdxalın qarşısını almaq və ya onu azaltmaq məqsədilə qoyulan rüsumlar
azad ticarət üçün olduğu qədər gömrük gəlirlərii üçün də açıq-aşkar təxribat xarakterlidir.
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III F Ə S Ġ L
ARADAKI TĠCARƏT BALANSININ MƏNFĠ OLDUĞU
EHTĠMAL EDĠLƏN ÖLKƏLƏRDƏN, DEMƏK OLAR
KĠ, BÜTÜN NÖV MALLARIN ĠDXALINDA EDĠLƏN
FÖVQƏLADƏ ĠXTĠSARLAR HAQQINDA
I hissə
ƏlveriĢsiz balansa malik olan ölkələrdən bütün əmtəələrin
idxalına qoyulan zəruri məhdudiyyətlər haqqında
I bölmə
Bu məhdudiyyətlərin merkantilist sistem
nöqteyi-nəzərindən məntiqsiz olması haqqında
Aradakı ticarət balansının əlverişsiz olduğu zənn edilən bəzi
ölkələrin, demək olar ki, hər növdən mallarının idxalına fövqəladə ixtisarlar etmək ticarətçi sistemin qızıl ilə gümüşün miqdarını artırmaq üçün
təklif etdiyi ikinci çarədir. Odur ki, bəzi rüsumların ödənilməsi ilə Böyük
Britaniyaya öz ölkəsinin istehlakı üçün Sileziyanın1 incə kətan parçaları
idxal edilə bilər. Amma fransız pambıq və incə kətan parçalarının idxalı
qadağandır, onlar ancaq ixrac və anbarda saxlamaq üçün London
limanına gətirilə bilər.
Fransız şərablarına Portuqaliya şərablarından, əslində hər hansı
başqa ölkənin şərablarından daha yuxarı rüsumlar qoyulmuşdur.
1692-ci ilin rüsumu ilə (verginin adı budur) bütün fransız mallarına
qiymətinin və ya dəyərinin iyirmi beş faizindən çox rüsum qoyulmuşdu.
Başqa millətlərin malları isə çox vaxt heç beş faizi keçməyən daha yüngül
rüsumlara bağlı idi. Fransanın şərabı, konyakı, duzu və sirkəsi, əslində bu
qaydadan istisna edilmişdi. Çünki bu mallar ya başqa qanunlarla, ya da
eyni qanunun xüsusi hökmləri ilə başqa ağır rüsumlara bağlı idi. Birincisi,
1

Mərkəzi Avropada tarixi məkan. Ərazisinin çoxu Polşa, kiçik hissəsi isə Çexiya və
Almaniyaya təsadüf edir (t. q. ).
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kifayət qədər maneə sayılmadığı üçün, 1696-cı ildə konyakdan başqa
bütün fransız mallarına əlavə iyirmi beş faiz rüsum, bundan başqa fransız
sirkəsinin tonuna da on beş lirəlik rüsum qoyuldu. Tarif cədvəllərində
göstərilən malların hamısına və ya çoxuna qoyulan həmin ümumi
himayədar tədbirlər və ya beş faiz rüsumlarının heç birində fransız malları
yaddan çıxarılmamışdır. Üçdə bir və ya üçdə ikilik xüsusi subsidiyaları
bunların arasında tam bir himayəçilik tədbiri olduğunu hesab etsək, bu
ümumi himayədar tədbirlərdən beş ədəd olur. Beləliklə, yetmiş beş faizlik
rüsum, Fransada yetişən, istehsal olunan və ya hazırlanan əşyaların
çoxuna, indiki müharibənin başlamasından əvvəl, qoyulan ən aşağı rüsum
hesab edilə bilər. Amma bir çox mallar üçün bu rüsumlar qadağa ilə eyni
mənalıdır. Elə fərz edirəm ki, fransızların özləri də bizim mallarımızla
sənaye məmulatlarımıza eyni dərəcədə sərt rəftar göstərmişlər. Amma
bizimkilərin qarşısına qoyulan çətinliklərin bir-bir nələr olduğunu o qədər
də yaxşı bilmirəm. Bu qarşılıqlı maneələr iki xalq arasında düzgün, halal
ticarətin, demək olar ki, kökünü tamamilə qurutmuşdur.
İngilis mallarının Fransaya, ya da fransız mallarının Böyük Britaniyaya kifayət qədər idxalı ilə məşğul olanlar indi qaçaqmalçılardır.
Bundan əvvəlki bölmədə incələdiyim prinsiplərin mənbəyi şəxsi mənfəət
əldə etməklə inhisarçı təfəkkürü idi. Burada nəzərdən keçirdiyim
prinsiplər xalq olaraq vaxtından əvvəl mühakimə etməkdən və kin
bəsləməkdən meydana gəlməkdədir. Buna görə də, ümid edilsə belə, bunların məntiqlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta ticarətçi sistemin prinsiplərinə
belə müraciət etsələr, yenə də məntiqdən uzaqdır.
Birincisi, məsələn, Fransa ilə İngiltərə arasında sərbəst ticarət
olduqda balansın Fransa lehinə olacağı mütləq olsa, bu, heç də o demək
deyil ki, bu cür ticarət İngiltərə üçün əlverişsizdir və ya bu səbəbdən
İngiltərə ticarətinin tamamilə əleyhinə olacaqdır.
Fransanın şərabları Portuqaliya şərablarından və ya seyrək toxumalı
muslin parçası Almaniya parçasından daha yaxşı və ucuzdursa, Böyük
Britaniyaya, ehtiyac duyduğu şərabı da, seyrək toxumalı xarici muslin
parçanı da Portuqaliya və ya Almaniyadan deyil, Fransadan satın almaq
daha əlverişli olar. Fransadan edilən illik idxal dəyəri, beləliklə, çox
artmaqla yanaşı, ölkənin illik bütün idxal dəyəri eyni kəmiyyətdəki
fransız mallarının digər iki ölkə mallarından ucuzluğu nisbətində azalacaqdır. İdxal edilən bütün fransız mallarının Böyük Britaniyada istehlak
olunduğu fərz edilsə belə vəziyyət eynən dediyim kimi olacaqdır.
İkincisi, onların böyük bir hissəsi yenidən başqa ölkələrə ixrac edilə
bilər. Orada mənfəət ilə satılaraq geriyə, bəlkə, idxal edilən fransız
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mallarının hamısının qiymətinnin dəyərinə görə bərabər olan əmlak
ekvivalenti gətirilə bilər. Şərqi Hind ölkələri ticarəti üçün çox vaxt
deyilənlər Fransa ticarəti üçün də keçərli ola bilər. Şərqi Hind ölkələrinin
mallarının çoxu qızıl və gümüş ilə satın alınmaqla yanaşı, onların bir
hissəsinin başqa ölkələrə yenidən ixracı, bu ticarət ilə məşğul olana
hamısının qiymət məbləğini aşan qızıl və gümüş miqdarını geri
qaytarardı. Hal-hazırda Hollandiya ticarətinin ən vacib sahələrindən biri
fransız mallarının Avropanın digər ölkələrinə çatdırılmasından ibarətdir.
Hətta Böyük Britaniyada içilən şərabın bir hissəsi Hollandiya ilə
Zelandiyadan gizli şəkildə ölkəyə daxil olmaqdadır. Fransa ilə İngiltərə
arasında sərbəst ticarət olsa və ya fransız malları ixrac edilərkən təkrar
geri alınmaq şərtilə ancaq digər Avropa xalqlarının malları qədər rüsum
ödəməklə idxal oluna bilsə idi, İngiltərə, Hollandiya üçün çox əlverişli
olduğu bilinən ticarətin bir qismini əldə edə bilərdi.
Üçüncüsü və sonuncusu: iki ölkə arasında balans deyilən şeyin
hansı tərəfə doğru əyildiyini və ya hansı ölkənin daha böyük məbləğdə
ixrac etdiyini müəyyənləşdirmək üçün mütləq ölçü vahidi yoxdur. Həmişə
bir sıra tacirlərin şəxsi mənfəətləri ilə təhrik edilən xalqdakı pis fikir və
kin bəsləmə, bununla əlaqədar bütün problemlər haqqında mühakimələrimizə, adətən istiqamət verən əsaslardır. Bununla yanaşı, belə hallarda
tez-tez müraciət edilən iki ölçü vahidi vardır. Gömrükxana qeydləri ilə
xarici mübadilənin bazar qiyməti. Elə zənn edirəm ki, gömrükxana
dəftərlərinin, hesabı tutulan malların çoxuna dəyər qoymaqdakı səhvləri
səbəbindən çox şübhəli bir ölçü vahidi olduğu artıq ümumi olaraq qəbul
edilmiş bir faktdır. Xarici mübadilənin bazar qiyməti də, bəlkə eyni
dərəcədə sürüşkən bir ölçü vahididir.
London ilə Paris kimi iki məntəqə arasındakı veksel kursu başa-baş
olduqda, buna Londonun Parisə olan borclarının Parisin Londona olan
borcları ilə əvəzinin ödənilməsinə sübut olduğu deyilir. Əksinə, Parisə
verilən bir veksel üçün Londonda pul mükafatı ödənildikdə, buna
Londonun Parisə olan borclarının Parisin Londona olan borcları ilə
əvəzinin ödənilmədiyi və Londondan pul qalığının göndərilməsinin lazım
olduğuna sübut olduğu deyilir. Deyilir ki, bu pulu ixrac etmənin riski,
zəhməti və xərcinin əvəzində pul mükafatı tələb edildiyi kimi verilir də.
Amma bu iki şəhər arasındakı həmişəki borc və alacaq vəziyyəti, onların
bir-biri ilə olan əməliyyatlarının həmişəki gedişatı ilə tamamilə yumşaldılmalıdır. Şəhərlərdən biri digərindən oraya ixrac etdiyi ilə müqayisədə
daha çox idxal etmədiyi vaxt hər birinin borcları və alacaqları bir-birini
əvəzləyə bilir. Amma biri digərindən ona ixrac etdiyindən daha çox
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dəyərdə idxal edərsə, birinci ölkə digərinə istər-istəməz onun özünə
borclu olduğundan daha böyük bir miqdar borclu olur. Onların borcları ilə
alacaqları bir-birini əvəz etmir və borcları alacaqlarından daha çox olan
yerdən xaricə pul göndərmələri lazım olur. Buna görə də, həmişəki xarici
mübadilənin bazar qiyməti iki yer arasındakı həmişəki borc və alacaq
vəziyyətinin göstəricisi olduğu kimi, həmin vəziyyəti, şübhəsiz, onlar
nizamladıqları üçün, bu qiymət həmin iki yerin ixracı ilə idxallarının
həmişəki gedişatının da göstəricisi olmalıdır.
Həmişəki xarici mübadilənin bazar qiymətinin hər hansı iki yer arasında borc və alacaq vəziyyətini kifayət qədər göstərdiyi qəbul edilsə də,
bundan ticarət balansının həmişəki borc və alacaq vəziyyəti lehində olan
yerin lehində olduğu nəticəsi alınmır. Hər hansı iki yer arasındakı
həmişəki borc və alacaq vəziyyəti həmişə onların tamamilə bir-biri ilə
olan əməliyyatlarının həmişəki gedişatı ilə nizamlanmır, hətta çoxu birinin və ya digərinin bir çox başqa yerlər ilə olan əməliyyatlarının gedişatının təsiri altında qalır. Məsələn, İngiltərə tacirləri üçün Hamburq,
Qdansk, Riqa və digər yerlərdən satın aldıqları malların əvəzini Hollandiya adına verilmiş veksellərlə ödəmək adətdirsə, İngiltərə ilə Hollandiya
arasındakı həmişəki borc və alacaq vəziyyəti başdan-ayağa bu iki
məmləkətin bir-biri ilə olan əməliyyatlarının həmişəki gedişatı ilə nizamlanmayıb, İngiltərənin başqa yerlərlə olan əməliyyatlarının gedişatının təsiri altında olacaqdır. Ticarət balansı deyilən məfhum İngiltərənin xeyrinə
olub, illik ixracları oradan etdiyi idxalların illik dəyərini çox aşsa belə, İngiltərə hər il Hollandiyaya pul göndərmək məcburiyyətində qala da bilər.
Bundan başqa, xarici mübadilənin başa-baş olmağının indiyə qədər
hesab edildiyi formada debet və kreditin nisbətinin həmişəki xarici
mübadilənin bazar qiyməti xeyrinə görünən və ya lehinə olduğu zənn
edilən ölkənin xeyrinə olduğunu həmişəki xarici mübadilənin bazar
qiyməti kifayət qədər göstərmək iqtidarında deyildir. Başqa sözlə, əsil
xarici mübadilə hesablanan xarici mübadilədən o qədər fərqli ola bilər və
ya əslində çox vaxt o qədər fərqlidir ki, onun bazar qiymətindən çox vaxt
digərinin bazar qiyməti haqqında dəqiq nəticəyə gəlmək mümkün olmur.
İngiltərə sikkəxanasının standartına görə içində müəyyən qədər xalis
gümüş unsiyası olan İngiltərədə ödənmiş pul miqdarının əvəzində fransız
sikkəxanasının standartına görə içində bir o qədər xalis gümüş unsiyası
olan Fransada ödəniləcək pul miqdarı üçün veksel aldığınızda, buna xarici
mübadilənin İngiltərə ilə Fransa arasında başa-baş olduğu deyilir. Daha
çoxunu ödədiyinizdə pul mükafatı verdiyiniz fərz edilir və edilən alışveriş İngiltərənin ziyanına hesab edilir. Daha az ödədiyinizdə pul
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mükafatı aldığınız fərz edilir və xarici mübadilə Fransanın ziyanına,
İngiltərənin isə xeyrinə hesab edilir.
Lakin birinci: müxtəlif ölkələrdəki cari gümüş pul dəyərini həmişə
həmin ölkənin sikkəxanalarının ağırlığı və standartı ilə qiymətləndirə
bilmərik. Pul həmin ölçü ilə müqayisə edildikdə bəzən çox, bəzən isə az
aşınmış, deşilmiş və daha digər yollarla xarab olmuş vəziyyətdədir.
Amma digər ölkəninki ilə müqayisə edildikdə, hər ölkənin sikkəsinin
dəyəri, içində olmalı olan xalis gümüş miqdarı nisbətində deyil, həqiqətən
içində da olan miqdar nisbətindədir. Kral Vilyamın vaxtlarında yenidən
gümüş pul kəsilməsindən əvvəl İngiltərə ilə Hollandiya arasında öz sikkəxanalarının standartına görə həmişəki şəkildə hesablanmış xarici
mübadilə iyirmi beş faiz İngiltərənin ziyanına idi. Amma cənab
Loundesdən öyrəndiyimizə görə, həmin vaxtlar İngiltərə sikkəsinin dəyəri
kəsildiyi vaxtdakı dəyərinin iyirmi beş faizindən də aşağı idi. Ona görə
də, əsl xarici mübadilə həmin vaxtlarda belə hesablanan xarici
mübadilənin bu qədər əleyhinə olmasının əksinə İngiltərənin xeyrinə ola
bilər. İngiltərədə, doğrudan da verilən daha az miqdarda son gümüş
unsiyasına Hollandiyada daha çox miqdarda son gümüş unsiyası ilə
ödəniləcək veksel satın alınması mümkündür. Pul mükafatını verdiyi fərz
edilən adam da, əslində pul mükafatı almış ola bilər. İngilis qızıl
sikkəsinin keçən dəfə yenidən kəsilməsindən əvvəl fransız sikkəsi ingilis
sikkəsindən çox daha az aşınmış olub, qanunla müəyyən edilən ağırlığına,
bəlkə, iki və ya üç faiz daha yaxındır. Ona görə də, Fransa ilə
hesablaşmada xarici mübadilə iki və ya üç faiz İngiltərənin ziyanına
deyilsə, əsl xarici mübadilə İngiltərənin xeyrinə ola bilərdi. Qızıl sikkə
yenidən kəsiləndən bəri alış-veriş davamlı olaraq İngiltərə xeyirinə
Fransanın isə ziyanına olmağa davam etmişdir.
İkincisi: bəzi ölkələrdə pulkəsmə xərcini hökumət, digər ölkələrdə
isə külçələrini sikkəxanaya aparan şəxslər özləri verirlər, hətta hökumət
pul kəsməkdən bir az gəlir də əldə edir. İngiltərədə də bu xərci hökumət
ödəyir. Sikkəxanaya bir libra ağırlığında tam standartlı gümüşü aparsaq
içində onun kimi tam standartlı libra ağırlığında gümüş olan altmış iki
şillinq əldə etmiş oluruq. Fransada pulkəsmə üçün səkkiz faizlik vergi
alırlar. Bu həm xərci ödəyir, həm də hökumətə kiçik bir gəlir təmin edir.
İngiltərədə pulkəsmə təmənnasız olduğu üçün, cari sikkə heç vaxt əslində
içində olan külçə miqdarından daha çox dəyərə malik olmur. Fransada bu
proses pullu olduğu üçün işçi haqqı (naxış vurulan mətbəx əşyasının
dəyərinə əlavə edildiyi şəkildə) dəyərə əlavə edilir. Buna görə də, içində
filan ağırlıqda xalis gümüş olan bir fransız pulunun miqdarı, içində
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bərabər ağırlıqda qatı gümüş olan ingilis pulunun miqdarından daha
dəyərlidir və satın alınması üçün daha çox külçə və ya başqa mallar
lazımdır. Buna görə də, iki ölkədə istifadə olunan sikkələrin ikisi də
sikkəxanaların standartına eyni dərəcədə yaxın olsa da, ingilis pulunun
miqdarı, içində bir o qədər unsiya qatı gümüş olan fransız pul miqdarını,
nəticə etibarilə də, Fransa adına verilən həmin miqdardakı vekseli
asanlıqla satın ala bilməz. Belə veksel üçün fransız sikkəxana-haqqı,
xərcinin əvəzini ödəməyə kifayət qədər əlavə miqdarda pul vermirsə, iki
ölkə arasındakı əsil xarici mübadilə başa-baş olarkən, hesablanan xarici
mübadilə Fransanın çox xeyrinə olarkən onların borcları ilə alacaqları
qarşılıqlı olaraq bir-birini ödəyə bilər. Bundan daha azı ödəniləcək olarsa,
hesablanan xarici mübadilə Fransanın xeyrinə olduğu halda, əsl xarici
mübadilə İngiltərənin xeyrinə olmaq ehtimalına sahibdir.
Üçüncü və son olaraq, Amsterdam, Hamburq, Venetsiya və digər
bəzi yerlərdə xarici veksellər bank pulu adlanan məfhumla ödənilir.
London, Lissabon, Antverpen, Leqhorn və digər bəzi şəhərlərdə isə ölkənin ümumi pulu ilə ödənilir. Bank pulu adlanan şey dəyərcə eyni nominal
miqdardakı adi puldan həmişə daha çoxdur. Məsələn, Amsterdam bankının bir florini Amsterdam pulu bir florindən daha dəyərlidir. Bunlar
arasındakı fərqə bankın ajiosu deyilir. Bu fərq Amsterdamda, adətən beş
faizə qədərdir. Əsl xarici mübadilə pis pul ödəyənin xeyrinə olduğu halda,
hesablanan xarici mübadilə hansı səbəbdən daha yaxşı pul ilə ya da
qanunla müəyyən olunmuş standartına daha yaxın pul ilə, ödəyənin xeyrinə olursa, iki ölkədə istifadə olunan gümüş pulun ikisini də sikkəxanalarındakı standarta eyni dərəcədə yaxın olduğu və xarici vekselləri
ölkələrdən birinin bank pulu ilə, digərinin isə bu adi pul ilə, ödədiyi fərz
edildiyində də, əsil xarici mübadilə faktiki pulu ödəyənin xeyrinə olduğu
halda, hesablanan xarici mübadilənin həmin səbəbdən bank pulu ilə
ödəyənin xeyrinə ola biləcəyi göz qabağındadır. Qızıl sikkənin keçən dəfə
yenidən kəsilməsindən əvvəl Amsterdam, Hamburq, Venetsiya və elə
zənn edirəm ki, bank pulu deyilən şeylə ödəmələr edən bütün digər
yerlərdə olan hesablanan xarici mübadilə, adətən Londonun ziyanına idi.
Amma bundan heç də əsil xarici mübadilənin London əleyhinə olduğu
nəticəsi alınmır. Qızıl sikkənin yenidən kəsilməsindən bəri, bu yerlərin
alış-verişi belə Londonun xeyrinə olmuşdur. Lissabon, Antverpen,
Leqhorn və deyəsən Fransadan başqa sadə pul ilə ödəmə edən bir çox
digər Avropa ərazilərinin hesablanan bazar qiyməti, adətən Londonun
xeyrinə olub. Əsl xarici mübadilənin də belə olması ehtimal xaricində
deyildir.
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Depozit bankları, xüsusən də Amsterdam
bankı haqqında
dövriyyədə olan bir neçə söz
Fransa və ya İngiltərə kimi böyük bir dövlətin pulu, adətən
tamamilə öz sikkəsindən ibarətdir. Ona görə də, bu pul bir gün aşınar,
yarılar, yaxud qanunla müəyyən olunmuş dəyəri digər səbəblərdən xarab
olarsa, dövlət sikkəsini yenidən əridərək pulu yenidən aktiv şəkildə
gücləndirə bilər. Lakin Genuya və ya Hamburq kimi kiçik dövlətlərin
pulunun həmişə öz sikkəsindən ibarət olduğuna təsadüf edilmədiyindən,
bu pulun böyük qismi əhalisinin davamlı olaraq əlaqədə olduğu bütün
qonşu dövlətlərin sikkələrindən yaranmalıdır. Ona görə də, belə bir dövlət
sikkəsinə yenidən şəkil verməklə pulunu yaxşılaşdırmaqda həmişə
müvəffəq olmur. Xarici veksellər bu pul ilə ödənilirsə, quruluşca çox
dəyişkən olan bu miqdarın dəyişkən dəyəri xarici mübadiləni, bütün
xarici dövlətlərdə həmin ölkənin puluna əsil qiymətindən belə həddən
aşağı dəyər qoyulduğu üçün həmişə həmin dövlətin çox ziyanına olur.
Ziyanlı olan bu alış-verişin tacirlərə yaradacağı çətinliklərin
qarşısını almaq üçün belə kiçik dövlətlər ticarət mənfəətlərini mühafizə
etməyə başladıqda, kifayət qədər dəyərə sahib xarici veksellərin sadə pul
ilə deyil, dövlət təminatına bağlı və onun zamin olduğu müəyyən bir
banka həvalə və ya çoxu bank dəftərlərində köçürmə ilə ödənməsi lazım
olacağına dair qanunlar verib. Çünki bu bank həmişə sağlam və əsil pul
ilə eynilə dövlətin müəyyən etdiyi standart və ağırlığa uyğun ödəmə
etmək məcburiyyətindədir. Venetsiya, Genuya, Amsterdam, Hamburq və
Nurenberq banklarının başlanğıcda həmişə bu məqsədi güdərək
qurulduğu aydın olur. Amma sonra bəziləri başqa məqsədlərə də xidmət
etdirilmiş ola bilər. Belə bankların pulu ölkənin sadə pulu ilə müqayisədə
daha sağlam olduğu üçün pulun dövlət standartından az və ya çox aşağı
düşməsi fərziyyəsinə əsasən böyük və ya kiçik olmaqla qəti bir ajio
yaradırdı. Məsələn, çox vaxt on dörd faiz olduğu deyilən Hamburq
Bankının ajiosu, dövlətin tam standartlı pulu ilə bütün qonşu dövlətlərdən
ora axın edən deşilmiş, silinmiş və kiçilmiş pul arasındakı olduğu hesab
edilən fərqdir.
1609-cu ildən əvvəl geniş Amsterdam ticarətinin Avropanın hər
yerindən gətirdiyi deşilmiş və silinmiş böyük miqdarda xarici sikkə həmin
şəhərin pulunun dəyərini sikkəxanadan yeni çıxmış yaxşı pulun doqquz
faizi qədər aşağı salırdı. Belə pullar bu cür hallarda, həmişə olduğu kimi,
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ələ keçən kimi əridilir və ya xaricə aparılırdı. Çox pulu olan tacirlər
veksellərini ödəmək üçün həmişə lazımi qədər yaxşı pul tapa bilmirdilər.
Bu veksellərin dəyəri isə qarşısının alınması üçün edilən tənzimləmələrin
əksinə həddən çox qətiyyətsiz hal alırdı.
Bu qüsurları aradan götürmək üçün 1609-cu ildə şəhərin zəmanəti
ilə bir bank yaradıldı. Bu bank həm xarici sikkə, həm də ölkənin tam
standartlı pulunun əsil dəyərindən yüngül olan və xarab olmuş sikkələri
alı ancaq bu qiymətdən sikkəxana haqqı xərci ilə digər idarəetmə xərci
üçün lazım olanı ödəyəcək qədər aşağı salınırdı. Bu kiçik endirim
edildikdən sonra geri qalan dəyər üçün isə bank dəftərində kredit açılırdı.
Bu kreditə bank pulu adı verilirdi. Eynilə sikkəxana ağırlıq və
standartında pulu təmsil etdiyi üçün həmişə eyni əsil dəyərdə idi, əslində
isə tədavüldə olan puldan daha dəyərli idi. Həmçinin, Amsterdam adına
verilən və ya orada alınıb-satılan altı yüz florindən daha çox dəyərdəki
bütün veksellərin bank pulu ilə ödənməli olduğuna dair qanun verilmişdi.
Bu həmin veksellərin dəyərində olan bütün qeyri-müəyyənliyi aradan
götürdü. Bu nizamlamaya əsasən hər tacir öz xarici veksellərini ödəyə
bilmək üçün bankda hesaba sahib olmalı idi. Bu da bank pulu üçün istəristəməz xeyli miqdarda tələb yaratdı.
Bank pulunun tədavüldə olan puldan onsuz da yuxarı olmağı və bu
tələbin ona verdiyi şübhə olunmayan əlavə dəyərlə yanaşı daha başqa
üstünlükləri də vardır. Yanğından, oğurluqdan, digər qəzalardan qorxusu
yoxdur. Amsterdam şəhəri ona zamindir. Saymaq zəhməti və ya bir
yerdən başqa yerə çatdırılma riski olmadan, sadə bir köçürmə ilə ödənə
bilir. Bu növbənöv üstünlüklər üçün bank pulunun ta əvvəllərdən bəri bir
ajio yaratdığı məlum olur. Adətən, güman edildiyi qədər, heç kəs bazarda
pul mükafatıyla bərabər sata biləcəyi bir borcun ödənməsini istəməyi
diqqətə almadığı üçün, ilk dəfə banka qoyulan pulların hamısı bankda
qalmışdır. Bankın ödəmə etməsini istəməklə bank krediti olan kəs həmin
pul mükafatından da məhrum olur. Sikkəxanadan yeni çıxan bir şillinq
bazarda bildiyimiz silinmiş şillinqlərdən daha çox əmlak ala bilməyəcəyi
kimi, bank seyfindən hər hansı fərdin seyfinə aparıla biləcək yaxşı və əsil
pul da ölkənin sadə pulu ilə qarışıb qaynadıqda artıq asanlıqla ayırd
edilməyəcək və tədavüldəki pul ilə müqayisədə daha çox dəyərli
olmayacaqdır. Bankların seyfində qaldığı təqdirdə bu pulların üstünlüyü
bilinib tanınırdı. Xüsusi şəxslərin seyflərinə daxil olduqda isə bu
üstünlük, iki pul arasındakı dəyər fərqinə dəyməyəcək qədər bir zəhmət
çəkmədən asanlıqla başa düşülə bilməz. Bundan başqa, bank seyfindən
çıxmaqla yanaşı bank pulunda olan bütün digər üstünlükləri –
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etibarlılığını, asan və sağ-salamat köçürülə bilməsini, xarici vekselləri
ödəməkdəki faydasını itirirdi və bütün bunlara əlavə olaraq sonradan
görəcəyimiz kimi, daha əvvəldən qorunması üçün müəyyən miqdar
ödənilmədikdə bu seyflərdən çıxarıla bilmirdi.
Bu sikkə depoziti və ya bankın sikkə olaraq yerinə qoymağa məcbur
olduğu depozit bankın əsil kapitalını və ya bank pulu deyilən məfhum ilə
təmsil olunan şeyin bütün dəyərini yaradırdı. Depozit ehtiyatımızın halhazırda bunun çox kiçik bir qismini meydana gətirdiyi güman
edilməkdədir. Külçə ticarətini asanlaşdırmaq üçün banklar illərdir qızıl və
gümüş külçə depozitinə dəftərlərində kreditlər açıblar. Bu kreditlər,
adətən bu cür külçələrin sikkəxana qiymətindən beş faiz daha aşağıdır.
Bank bir tərəfdən də depozit qoyana, ya da təqdim edənə depozitdə
olduğu vaxt bank dəftərlərindən açılan kredit qədər bank pulunu yenidən
bankın öhdəsinə verilmək şərtilə altı ay ərzində nə vaxt olursa-olsun
külçəni təkrardan bank xaricinə çıxarmaq haqqını verən və qəbz adlanan
bir kağız verir. Depozit gümüş olaraq qoyulubsa, qorumaq üçün 25 faiz,
qızıldırsa 50 faiz ödəmək lazımdır, amma bir tərəfdən də bu müddət
bitdikdə və belə bir ödəmə olmadıqda depozitin alındığı və ya köçürülmə
dəftərlərində kredit açıldığı qiymətə bankın olacağını bildirmək lazımdır.
Depozitin saxlanılması üçün, beləliklə, ödənilən miqdar bir növ anbar
icarəhaqqı hesab edilə bilər. Bu anbar haqqının qızıl üçün niyə gümüşdən
bu qədər daha bahalı olmağı haqqında növbənöv bir çox səbəblər
göstərilmişdir. Deyilmişdir ki, qızıl standartını başa düşmək gümüş
standartını müəyyən etməkdən daha çətindir. Daha üstün dəyərli metalda
hiylələr daha asan edilir və daha böyük zərər yaradır. Bundan başqa,
gümüş ölçü xidməti daşıyan bir metal olduğu üçün dövlət qızıldan çox
gümüş depozitlərinin qoyulmağını həvəsləndirmək istəyir.
Külçə depoziti ən çox qiymətin həmişəkindən bir az aşağı olduğu
vaxt edilir, qiymət artdıqda isə yenidən xaricə geri aparılır. Keçən dəfə
qızıl sikkəyə yenidən forma və şəkil verilməsindən əvvəl İngiltərədə necə
idisə, Hollandiyada da eyni səbəbdən hal-hazırda külçənin bazar qiyməti,
adətən sikkəxana qiymətindən yuxarıdır. Fərqin çox hissəsinin marka
başına təxminən altı stiverdən on altı stiverə qədər və ya on bir hissəsi
xalis, bir hissəsi qarışıq olan səkkiz unsiya gümüş qədər olduğu
deyilməkdədir. (Meksika dolları kimi standartı yaxşı bilinən və başa
düşülən xarici sikkə ilə edildiyi vaxt). Belə gümüş depoziti üçün bankın
verdiyi bank qiyməti iyirmi üç mark üçün iyirmi iki florindir. Sikkəxana
qiyməti iyirmi üç florindir. Bazar qiyməti isə iyirmi üç florin altı
stiverdən iyirmi üç florin on altı stiverə qədər, ya da sikkəxana
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qiymətindən iki-üç faiz çoxdur1. Qızıl külçənin bank qiyməti ilə sikkəxana
qiyməti və bazar qiyməti arasındakı nisbətlər, demək olar ki, eynidir. Adətən,
istənilən şəxs qəbzini külçənin sikkəxana qiyməti ilə bazar qiyməti
arasındakı fərqə sata bilər. Külçə əvəzində verilən qəbz, demək olar ki,
həmişə bir miqdar vəsait deməkdir. Ona görə də, altı ayın qurtarmasından
əvvəl külçəni bank xaricinə çıxarmayacaq, ya da başqa altı ay üçün yeni qəbz
alaraq 25% və ya 50% ödəməyə etinasız yanaşaraq qəbzin müddətinin
qurtarmasına və ya külçənin qəbul edildiyi qiymətə banka qalmasına razı
olan yoxdur. Amma çox nadir hal olsa da bu cür hallar baş verirmiş.
Dəyəri çox olan metalın saxlanılması üçün ödənilən yüksək saxlanılma
haqqı səbəbindən də gümüşdən çox qızılda belə hallar olurmuş.
Külçəni banka qoyaraq həm bank krediti, həm də qəbz əldə edən kəs
vədəsi gəldikcə veksellərini bank krediti ilə ödəyir. Külçənin qiymətinin
artma və ya azalma ehtimalı olduğunu müəyyən etməsinə görə də qəbzini
ya satır, ya da əlində saxlayır. Qəbz və bank kreditinin uzun müddət eyni
yerdə qaldıqları, demək olar ki, heç vaxt baş vermir, qalmalarına ehtiyac
da yoxdur. Qəbzi olub külçə götürmək istəyən kəs, həmişə adi qiymətə
satın alınacaq bol miqdarda bank krediti və ya bank pulu tapır.
1. Amsterdam bankının hal-hazırda (1775-ci ilin sentyabrı) müxtəlif növdə külçə
və sikkələri qəbul etdiyi qiymətlər aşağıdakı kimidir:
Gümüş
Meksika dolları
Fransız ekyüsü
marka başına 22 florin
İngilis gümüş sikkəsi
Meksika dolları, təzə sikkə
21
10
Dukat
3
Riks dolları
2
8
İçində on ikidə on bir standartında gümüş olan tökmə çubuq gümüşə mark başına
21 florin və bu nisbətdə 1\4 standarta qədər 5 florin verilir. Tam standartlı tökmə çubuq
gümüş mark başına 23 florindir.
Qızıl
Portuqaliya sikkəsi
Gineya
marka başına 310 florin
Louis qızılı təzəsi
Louis qızılı köhnəsi
300
Təzə dukat
dukat başına
4
19
8
Tökmə çubuq və ya külçə qızıl yuxarıdakı xarici qızıl sikkələr ilə müqayisə
olunaraq standarta görə qəbul edilir. Tam standartlı çubuqlara bank mark başına 340
florin verir. Bununla yanaşı, adətən standartı müəyyən olan sikkəyə əritmə və sınaq
tətbiq edilmədən standartı müəyyən edilməyən qızıl və ya gümüş çubuqlardan daha çox
verilir.
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Bank krediti sahibləri ilə qəbz təqdim edənlər bankda iki ayrı-ayrı
alacaq növünü meydana gətirir. Qəbz təqdim edən, əvəzində həmin
qəbzin verildiyi külçəni, külçənin qəbul edildiyi qiymət qədər bank
pullarını geri həvalə etmədən bankdan götürə bilməz. Həmin şəxsdə bank
pulu yoxdursa, onda satın almalıdır. Bank pulu olan istədiyi miqdar üçün
banka qəbz göstərmədən bankdan külçə çıxara bilməz. Özündə yoxdursa,
bunu olanlardan satın almağı lazımdır. Qəbz təqdim edən bank pulu satın
aldıqda, sikkəxana qiyməti bank qiymətindən beş faiz çox olan bir miqdar
külçəni bankdan çıxarmaq səlahiyyətini satın alır. Buna görə də, qarşılığı
kimi ona çox vaxt verilən beş faiz ajio xəyali bir dəyər üçün deyil, əsil
dəyər üçün ödənilir. Bank pulu sahibi qəbz satın aldıqda, qiyməti çox vaxt
2%-dən 3%-ə qədər sikkəxana qiymətindən yuxarı olan bir miqdar
külçəni bazara çıxarmaq səlahiyyətini satın alır. Bu halda ona verdiyi
miqdar yenə əsil dəyər üçün ödənilir. Qəbz qiyməti ilə bank pulu qiyməti
öz aralarında külçənin bütün dəyərini və ya qiymətini meydana gətirir və
ya onu tamamlayır.
Ölkədə tədavüldə olan sikkə ilə qoyulan depozitə bank yenə də həm
qəbz, həm də bank krediti verir. Amma bu qəbzlər çox vaxt dəyərsiz və
bazarda vəsait əldə etməyə yararlı deyildir. Məsələn, pul olaraq hər biri 3
florin 3 stiverə keçən dukat üçün bank ancaq 3 florinlik və ya tədavüldəki
dəyərlərindən beş faiz aşağı olan kredit verir. Qoruma üçün 25 faiz
ödənməsi şərtilə yenə altı ay ərzində nə vaxt olursa-olsun banka
qoyulmuş dukat miqdarını bankdan çıxarmaq haqqını sənədi təqdim
edənə təmin edən bir qəbz verir. Bu qəbz bazarda çox vaxt pul şəklində
dəyərə sahib deyildir. Üç florin dəyərində bank pulu bankdan
çıxarıldıqda, adətən bazarda dukatın tam dəyəri olan 3 florin 3 stiverə
satılır. Bankdan çıxarmazdan əvvəl də qoruma üçün 25 faiz ödəmək
lazımdır. Bu qəbz təqdim edən üçün birbaşa zərər deməkdir. Bununla
yanaşı bankın ajiosu bir gün 3 faizə düşərsə, belə qəbzlər bazarda az
miqdarda pul gətirə bilər və 25 faizə satıla bilər. Amma bankın ajiosu halhazırda, adətən beş faiz qədər olduğu üçün belə qəbzlər çox vaxt müddəti
qurtarsın və ya bankın əlinə keçsin deyə buraxılır. Qızıl dukat depoziti
əvəzində verilən qəbzlər bankın əlinə daha tez-tez keçir. Çünki yenidən
bank xaricinə çıxarılmazdan əvvəl onların qorunmaları üçün daha yüksək,
yəni ümumi dəyərdən əlli faizlik saxlanılma haqqı ödəmək lazımdır.
Əlinə sikkə və ya külçə depozitinin keçməsinə imkan verildiyi vaxt,
bankın qazandığı beş faiz belə depozitin davamlı olaraq qorunması üçün
saxlanılma haqqı hesab edilə bilər.
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Qəbzlərinin müddəti başa çatan bank pulunun miqdarı kifayət hesab
ediləcək qədər olmalıdır. Əvvəlcədən göstərilən səbəblərdən nə o, nə də
bu itkilər vermədən edilməyəcəyi üçün və heç kəs qəbzini təzələyib
depozitini bankdan çıxarmağa yaxın durmadığı üçün, adətən fərz edilənə
görə, banka ilk qoyulduğundan bəri orada yığılan bankın əsil kapitalının
hamısı bu miqdarın içindədir. Amma bu cəmin miqdarı nə olursa-olsun,
onun bankdakı bütün pul ehtiyatı ilə müqayisədə daha az olduğu fərz
edilir. Amsterdam bankı uzun illərdir Avropanın böyük külçə anbarı
olmuşdur. Onların əvəzində verilən qəbzlərin müddətinin qurtarmasına və
ya onların bankın əlinə keçməsinə imkan yaradılmır. Bank pulunun və ya
bank dəftərlərindəki kreditlərin çoxunun külçə alış-verişi ilə məşğul
olanların, illərdir həm banka əmanətə qoyduqları, həm də geri
götürdükləri depozitlər sayəsində meydana gəldiyi zənn edilir.
Alınma barədə sənəd və ya qəbz olmadan bankdan nə isə tələb
etmək olmaz. Qəbzlərinin müddəti başa çatan kiçik miqdardakı bank
pulları qəbzləri, hələ də qüvvədə olan daha çox böyük miqdarlar ilə
qarışdırılıb bir yerə yığılır. Belə ki, qəbzləri tapılmayan çox miqdarda
bank pulu ola bildiyi halda, onun hər an istənilməyəcək müəyyən bir cəmi
və ya hissəsi yoxdur. Bank eyni şey üçün iki nəfərə birdən borclu ola
bilməz. Qəbzi tapılmayan bank pulunun sahibi isə qəbz alana qədər
bankdan ödəmə tələb edə bilməz. Adi və səssiz vaxtlarda həmin bu sahib,
bazar qiymətinə alına biləcək qəbz tapmaqda çətinlik çəkmir. Bu qiymət,
adətən qəbzin ona bankdan götürmək haqqı verdiyi sikkəni və ya külçəni
sata bildiyi qiymətə müvafiq olur.
İctimaiyyətin üzləşdiyi hər hansı bir fəlakət vaxtında, məsələn,
1672-ci ildə fransızların etdiyi kimi bir işğal vəziyyətində başqa cür ola
bilər. O zaman bank pulu sahiblərinin hamısı, özləri gizlətmək şərtilə
bunu bankdan geri götürməyə can atdıqları üçün tələb qəbzlərin qiymətini
həddindən çox artıra bilər. Qəbz təqdim edənlər həddən çox ümidlərə
qapıla bilər, iki və ya üç faiz əvəzinə qəbzləri verilən depozit üçün hesabı
aparılan bank pulunun yarısını istəyə bilərlər. Bankın əsas nizamnaməsini
bilən düşmən, xəzinənin oğurlanmasının qarşısını almaq üçün onları
topdan satın ala bilər. Bu cür gözlənilməz hallarda bankın ancaq qəbz
təqdim edənlərə ödəmə etmə qaydasını pozacağı zənn edilir. Bank pulu
olmayan qəbz təqdim edənlər, onlara əvəzində qəbzi verilən depozit
dəyərini iki və ya üç faiz dərəcəsində almalıdır. Ona görə də, qəbz
almayan bank pulu sahiblərinə bank dəftərlərində açılan kreditin bütün
dəyərini bu halda pul və ya külçə formasında ödəməkdə çətinlik çəkməz,
eyni zamanda, bank pulu olmayan qəbz təqdim edənlərə isə iki və ya üç
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faiz ödənilirmiş. Çünki belə vəziyyətdə onlara ədalətli olaraq borclu
olduğu fərz ediləcək bütün miqdar budur.
Bankın pulunu (nəticə etibarilə, qəbzlərinin həmin vaxt bankdan
çıxartmaq imkanını onlara verəcək külçəni) həmin nisbətdə ucuza almaq
və ya qəbzlərini bank pulu olmaqla yanaşı bank xaricinə həmin nisbətdə
bahalı külçə çıxartmaq istəyənlər satmaq üçün adi və səssiz vaxtlarda belə
ajioyu azaltmaq qəbz təqdim edənlərə əl verir. Çünki, adətən bir qəbzin
qiyməti bank pulunun bazar qiyməti ilə qəbz əvəzində verilən sikkə və ya
külçənin bazar qiyməti arasındakı qiymətə bərabərdir. Əksinə olaraq,
bankın pullarını həmin nisbətdə baha satmaq və ya həmin nisbətdə ucuza
qəbz almaq üçün ajionu artırmaq bank pulu sahiblərinin xeyrinədir. Bu
bir-birinə tərs gələn mənfəətlərin bəzən meydana gətirə biləcəyi
spekulyasiya hiylələrinin qarşısını almaq üçün son illərdə bank cari
gümüş pul əvəzində həmişə beş faiz ajio ilə bank pulunu satıb, təkrar
olaraq isə dörd faiz ajio ilə almaq qərarına gəlmişdir. Bu qərar sayəsində
ajionun nə beş faizdən çox olduğu, nə də dörd faizdən aşağı düşdüyü
olmur. Bank pulunun bazar qiyməti ilə tədavüldəki pulun bazar qiyməti
arasındakı nisbət də həmişə onların dəyərləri arasındakı nisbətə çox yaxın
olur. Bu qərar verilmədən əvvəl bank pulunun bazar qiyməti bəzən
doqquz faiz ajioya qədər artır, bəzən də ziddiyyətli mənfəətlərin bazara
təsir etməsinə görə başa-baş uyğun gəlirdi.
Amsterdam bankı oraya qoyulan miqdardan borc verməyib
dəftərlərində kredit açdığı hər florin üçün seyfində ya pul, ya da külçə
şəklində bir florinin dəyərini saxlamaq iddiasındadır. Əvəzində isə
tədavüldəki qəbzləri olan, özlərindən istənməsi həmişə ehtimal olunan,
əslində isə tez-tez bank xaricinə çıxarılıb yenidən banka qayıdan pulların
və külçələrin hamısını seyfində saxladığına şübhə yoxdur. Amma
kapitalının qəbzlərinin müddəti çoxdan qurtarmış, adi və səssiz vaxtlarda
əvəzində tələb edilməyəcək və əslində tam şəkildə və ya Birləşmiş Ştatlar
Dövləti yaşadıqca özlərində qalması çox ehtimal olan bir qisim üçün eyni
cür hərəkət edib etmədiyi, bəlkə daha şübhəli görünə bilər. Bununla
yanaşı Amsterdamda bank pulu şəklində əldən-ələ gəzən hər florin üçün
bank xəzinəsində əvəzi olan qızıl və ya gümüş florin olduğu inancından
daha möhkəm bir inanc yoxdur. Buna şəhər zamindir. Bank ona başçılıq
edən dörd şəhər rəisinin idarəsi altındadır və onlar da hər il dəyişdirilir.
Hər təzə işə başlayan şəhər rəisi qrupu xəzinəni görməyə gedir, onu
dəftərlərlə müqayisə edib and içir və eyni ciddi mərasimlə özlərindən
sonra gələn qrupa həvalə edir. Bu ağlı başında, dini tam olan ölkədə hələ
də anda qulaq asılır. Sırf belə növbəli idarəetmənin açıqcasına çevrilə
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bilməyəcək hər hansı bir hiyləyə qarşı kifayət edəcək inanc olduğu
məlum olur. Parçalanmanın Amsterdam hökumətində meydana gətirdiyi
bu qədər dəyişikliklər arasında hökmranlıq edən qrup, özündən əvvəlkiləri bankın idarəedilməsindəki axsamalardan ötrü heç vaxt günahlandırmamışdır. Adı pisə çıxan qrupun şöhrətinə və alın yazısına heç bir
ittiham dərindən təsir edə bilməz. Belə ittihamın söykənə biləcəyi əsas
tapılarsa, ortaya həmən çıxarılacağından tam əmin ola bilərik. 1672-ci
ildə fransız kralı Utrextdə olduğu vaxtda Amsterdam bankı zəmanətlərinin yerinə yetirilməsindəki düzgünlüyə dair heç şübhə də olmayacaq
qədər tez şəkildə ödəmələr etmişdir. Seyflərindən həmin vaxt gətirilən
bəzi pulların həmin bank təsis olunduqdan sonra bələdiyyə binasında baş
verən yanğında yandığı məlum olur. Deməli həmin sikkələr həmin vaxt
orada imiş.
Bankdakı xəzinə tutarının nə qədər ola biləcəyi hər şeyi bilməyə can
atanları uzun müddət təxminlərlə əlləşdirən bir məsələ olmuşdur. Bu
haqda ancaq fərziyyə verilə bilər. Adətən bankda hesabı olan iki minə
yaxın adamın olduğu qəbul edilir. Onların üst-üstə hesablarında min beş
yüz ingilis lirəsi olduğu qəbul edilərsə (bu çox şişirdilmiş bir məbləğdir),
bank pulunun, nəticə etibarilə də, bankdakı xəzinənin cəmi miqdarı
təxminən üç milyon ingilis lirəsi və ya hər ingilis lirəsinə on bir florin
hesabı ilə 33 milyon florin qədərdir. Bu böyük bir məbləğdir, çox geniş
bir tədavülü təchiz etməyə kifayət edər, amma bu xəzinə bəzi kəslərin
umduğu xəyali miqdarlardan çox azdır.
Amsterdam şəhəri bankdan kifayət miqdarda gəlir əldə edir.
Yuxarıda adı keçən anbar haqqı adlanan şeydən başqa bir kəs bankda ilk
dəfə hesab açdıqda on florin məbləğində ödəniş verir. Hər yeni hesab
üçün də üç florinə qədər üç stiver, hər köçürmə əməliyyatı üçün iki stiver,
bu köçürmə üç yüz florindən azdırsa, kiçik əməliyyatların çoxalmasına
mane olmaq məqsədilə altı stiver verirdi. Hesabında ildə iki dəfə balans
etinasızlığı edən kəs iyimi beş florin itirir. Hesabında olandan daha çoxu
üçün köçürmə əmri verən kəs əlavə götürdüyü miqdar üçün üç faiz
ödəməlidir. Üstəlik bu əmri yerinə də yetirilmir. Bankın, qəbz müddətinin
bitməsi ilə bəzi vaxtlar əlinə düşən və həmişə daha qazanclı şəkildə
satılana qədər saxladığı xarici sikkə və ya külçə satışından da külli
miqdarda məbləğ əldə etdiyi fərz edilir. Bank yenə də bank pulunu beş
faiz ajio ilə satıb dörd faizdən satın almaqla da kar əldə edir. Bu fərqli
qazanclar məmur maaşlarının ödənilməsi və inzibati xərclərinin
qarşılanması üçün lazım olandan daha çoxdur. Ancaq qəbz əvəzində
külçə saxlanılması üçün ödənilənin yüz əlli min ilə iki yüz min florin
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arasında illik xalis gəlirə çatdığı zənn edilir. Bu qurumun əsil məqsədi
gəlir deyil, ictimai mənfəət idi. Məqsəd - əleyhə olan xarici mübadilənin
əlverişsizliyindən taciri xilas etmək idi. Buradan yaranan gəlir əvvəlcədən
hesablamalarda olmayıb təsadüfi sayıla bilər. Odur ki, bank pulu adlanan
şeylə ödəmə edən ölkələr ilə ümumi tədavüldəki pul ilə ödəmə edən
ölkələr arasındakı alış-verişin niyə, adətən birincinin lehinə, ikincinin isə
əleyhinə olma şəklində göründüyünü başa salmağa çalışarkən, yavaşyavaş qapılıb getdiyim bu uzun ara sözünü artıq sona çatdırmaq vaxtıdır.
Bank pulu verənlər, dəyəri həmişə eyni qalan və sikkəxana standartına
tam şəkildə uyğun olan bir pul növü ilə ödəniş edirlər. Digərləri isə dəyəri
davamlı olaraq dəyişən və demək olar ki, həmişə həmin standartın az-çox
aşağısında olan bir pul növü ilə ödəyirlər.

II bölmə
Bu fövqəladə məhdudiyyətlərin digər prinsiplər
cəhətdən məntiqsizliyi haqqında
Bu bölmənin ilk fəslində ticarət balansının əlverişsiz olduğu zənn
edilən ölkələrdən əmtəə idxalına qarşı fövqəladə maneələr qoymanın,
hətta merkantilist sisteminin prinsiplərinə görə belə nə qədər lazımsız
olduğunu göstərməyə çalışdım.
Bununla yanaşı ancaq bu ixtisarların deyil, ticarət nizamlamalarının,
demək olar ki, hamısının göstərildiyi bütün ticarət balansı doktrinasından
daha mənasız şey ola bilməz. İki yer bir-biri ilə alış-veriş etdikdə balans
başa-başdırsa, bu doktrina hər ikisinin nə itki verdiyini, nə də qazanc əldə
etdiyini fərz etmir. Amma balans bu və ya digər dərəcədə bir tərəfə
əyildikdə mütləq balansdan çıxdığı nisbətdə onlardan biri itkiyə məruz
qalar, digəri isə qazanarmış. Hər iki ehtimal səhvdir. Bundan sonra
göstərməyə çalışacağam ki, pul mükafatları və inhisar vasitəsilə güc
tətbiq edilən ticarət hesabına qurulmaq istənilən ölkə üçün qüsurlu ola
bilər, çox vaxt elə qüsurludur da. Amma xəsislik və ya çətinlik olmadan,
iki yer arasında təbii və düzgün şəkildə aparılan ticarət həmişə, amma hər
zaman bərabər olmamaq şərtilə, onların hər ikisinə faydalıdır.
Fayda dedikdə mən, qızıl və gümüşün miqdarının artmasını deyil,
ölkənin torpağı ilə əməyinin illik məhsulunun mübadilə dəyərinin və ya
əhalisinin illik gəlirinin artmasını başa düşürəm.
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Balans tarazlaşdıqda iki ölkə arasındakı ticarət tamamilə onların
yerli mallarının mübadiləsindən ibarətdirsə, çox vaxt ancaq qazanmaqla
məhdudlaşmayıb ikisi birdən bərabər şəkildə qazanc əldə edə bilirlər.
Belə olduqda hər biri digərinin əlavə məhsulunun bir hissəsi üçün bazar
təmin etmiş olur. Hər biri digərinin müəyyən sayda əhalisi arasında
bölüşdürülərək gəlir və yaşayışı təmin edən əlavə məhsulu yetişdirib
hazırlamaq üçün istifadə etdiyi kapitalı yenidən yerinə qoymuş olur.
Beləliklə, hər bir ölkənin bir qisim əhalisi gəlirinin və yaşayışının bir
hissəsini, nəticə etibarilə, digər ölkədən əldə etmiş olacaqdır. Dəyişdirilən
və ya mübadilə edilən malların da bərabər dəyərdə olduğu fərz edildiyi
üçün ticarətdə istifadə olunan iki sərmayə çox vaxt bərabər miqdarda
olacaqdır. Hər biri də iki ölkənin yerli məhsullarını yetişdirməkdə istifadə
olunduğu üçün onların paylaşdırılması ilə hər iki ölkənin əhalisinə təmin
ediləcək gəlir və ya yaşayışı demək olar ki, bərabər olacaqdır. Beləliklə,
qarşılıqlı olaraq təmin edilən bu gəlir və yaşayış ölkələrin mübadilə
imkanlarının genişliyindən asılı olaraq daha böyük və ya daha kiçik
olacaqdır. Məsələn, bu ildə hər bir tərəf üçün mübadilə yüz min və ya bir
milyon lirə olarsa, hər biri birinci halda digərinin əhalisinə yüz min, ikinci
halda isə bir milyon lirə miqdarında illik gəlir təmin edəcəkdir.
Ticarətləri biri digərinə yerli məhsullardan başqa bir şey ixrac
etmədiyi halda, digərinin əvəzində göndərdikləri tamamilə yad məhsullardan ibarətdirsə, onda balans yenə də başa-baş hesab edilir. Çünki
məhsulun əvəzi məhsul ilə ödənilir. Belə olduqda ikisi də qazanmış olur.
Amma eyni şəkildə qazanmış olmur. Yerli məhsullardan başqa bir şey
ixrac etməyən ölkənin əhalisi bu ticarətdən ən çox gəlir əldə etmiş olur.
Məsələn, İngiltərə Fransadan həmin ölkənin yerli məhsullarından başqa
bir şey idxal etməzsə, özündə də orada axtarılan məhsul olmadığı üçün
onların əvəzini Fransaya hər il böyük miqdarda xarici məhsul, deyək ki,
tütün ilə Şərqi Hind ölkələri məhsulları göndərərək ödəmiş olarsa, bu
ticarət hər iki ölkə əhalisinə də bir az gəlir gətirməklə yanaşı İngiltərəninki ilə müqayisədə Fransanınkına daha çox gəlir təmin etmiş olur.
Hər il ticarətdə istifadə olunan fransız kapitalının hamısı fransız xalqı
arasında bölüşdürülür. Amma ingilis kapitalının ancaq bu xarici
əmtəələrin satın alındığı ingilis mallarını istehsal etməkdə istifadə olunan
hissəsi hər il ingilis xalqı arasında bölüşdürülür. Daha çox miqdarı isə
Virciniyada, Hindistanda və Çində istifadə edilib bu uzaq ölkələrin
əhalisinə gəlir və yaşayış təmin edən kapitalları təzədən yerinə qoyur.
Beləliklə, kapitallar bərabər və ya demək olar ki, bərabər olarsa, fransız
kapitalının belə istifadəsi Fransa xalqının gəlirini ingilis kapitalının,
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ingilis xalqının gəlirini artırmasından daha çox artırar. Belə olduqda
Fransa İngiltərə ilə birbaşa istehlak ticarəti etmiş olur. İngiltərə isə Fransa
ilə eyni cür dolanbac mübadilə etmiş olur. Xarici istehlak ticarətində
birbaşa istifadə olunan kapitalın müxtəlif təsirlərini daha əvvəl ətraflı
olaraq açıqlamışdım.
İki ölkə arasında iki tərəfdə də tamamilə yerli malların və ya bir
tərəfdə yerli malların digərində isə xarici malların dəyişdirilməsindən
ibarət olan bir ticarət bəlkə yoxdur. Demək olar ki, bütün ölkələr birbirləri ilə bir az yerli, bir az xarici məmulat mübadiləsi edir. Bununla
yanaşı həmişə əsl qazancda olan ölkə yükləri arasında çoxu yerli, azı
xarici mal olan ölkədir.
Fransadan hər il idxal edilən malların əvəzini İngiltərə tütünlə və
Şərqi Hind ölkələrinin əşyaları ilə deyil, qızıl və gümüş ilə ödəsə, onda
balansın başa-baş olmadığı fərz edilir. Amma onda da ticarət əvvəl
olduğu kimi hər ölkənin əhalisinə bir az, lakin Fransa əhalisinə
İngiltərəninki ilə müqayisədə daha çox gəlir gətirər. İngiltərə əhalisinə isə
bir daha gəlir təmin edər. Həmin bu qızıl və gümüşü satın alan ingilis
mallarının istehsalında istifadə olunan kapital, İngiltərənin bir sıra əhalisi
arasında bölüşdürülüb onlara gəlir təmin edən kapital, beləliklə, yenidən
yerinə qoyulur və həmin bu işi davam etdirməyə imkan yaradır. Qızıl və
gümüş ixracı ilə İngiltərənin bütün kapitalı bir o qədər başqa mal ixracı
ilə azalacağı üçün daha çox azalmır. Əksinə, çox hallarda artır. Ölkə
xaricindəki tələbi ölkədəkindən daha çox, nəticə etibarilə də, öz ölkəsində
qarşılıqları ixrac edilən mallardan daha dəyərli olacağı ümid edilən
əşyadan başqası xaricə göndərilmir. İngiltərədə ancaq yüz min lirə edən
tütün Fransaya göndərildiyində İngiltərədə yüz on min lirə edəcək şərabı
satın aldıqda, bu mübadilə İngiltərə kapitalını birə-bir on min lirə
artıracaqdır. Eyni şəkildə yüz min ingilis qızıl lirəsi İngiltərədə yüz on
min lirə edən fransız şərabı alarsa, bu mübadilədə İngiltərə kapitalını yenə
on min lirə artırır. Zirzəmisində yüz on min lirəlik şərabı olan tacir
anbarında ancaq yüz min lirəlik tütünü olandan daha varlı bir adam
olduğu kimi, seyfində ancaq yüz min lirəlik qızılı olandan da daha
varlıdır. Hər ikisinin də müvəffəq olmayacağı qədər çox əməyi hərəkətə
gətirə bilər, onlardan daha çox insana gəlir gətirər, yaşayış və iş təmin edə
bilər. Amma ölkə kapitalı ölkənin ayrı-ayrılıqda bütün əhalisinin
kapitallarına bərabərdir. Orada hər il işə götürülə biləcək əmək miqdarı
isə bütün bu müxtəlif kapitalların yaşada biləcəyi əməyə bərabərdir. Ona
görə də, istər ölkə kapitalı, istərsə hər il ölkədə işə götürülə biləcək əmək,
adətən bu mübadilə ilə artmalıdır. Əslində Fransa şərablarının İngiltərənin
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öz xırdavatı və qara mahudu ilə satın ala bilməsi Virciniya tütünü
Braziliya, yaxud Peru qızılı və gümüşü ilə almasından daha xeyirlidir.
Birbaşa edilən xarici istehlak ticarəti dolayısilə olandan həmişə daha
faydalıdır. Amma qızıl və gümüşlə edilən qəliz xarici istehlak ticarəti
onun qədər mürəkkəb başqa bir ticarətdən daha az faydalı deyildir. Metal
mədənləri olmayan ölkənin bu metalların hərilki ixracı ilə qızıl və
gümüşünü istehlak edib qurtarması ehtimal olunarsa, tütün yetişdirmənin
bir ölkənin buna oxşar illik ixracı olan bu bitkini istehlaketmə ehtimalından daha çox deyildir. Tütünü ala biləcək malı olan bir ölkənin uzun
müddət tütünsüz qalmayacağı kimi, bu metalları ala biləcək malı olan da
uzun müddət qızıl və gümüşsüz qalmaz.
Bir işçinin pivəxana ilə etdiyi alış-verişin zərərli olduğunu, sənayeçi
bir millətin şərab ölkəsi ilə, təbii olaraq davam etdirəcəyi ticarətin də eyni
təbiətdən hesab edilə biləcəyini deyirlər. Buna cavab olaraq deyərdim ki,
pivəxana ilə edilən alış-veriş mütləq ziyanlı bir ticarət deyildir. Özünə
görə o da hər hansı başqa bir alış-veriş qədər faydalıdır. Amma pis suiistifadə edilməyə, bəlkə də, daha əlverişlidir. Pivə satanın, hətta
mayalandırılmış içki satan pərakəndəçinin məşğuliyyəti hər hansı başqa
bir iş qədər lazımlı iş bölgüsüdür. Bir işçinin ehtiyac duyduğu miqdarda
içkini içki istehsal edəndən alması halı özünün təmin etməsindən, adətən
daha çoxdur. Özü yoxsul bir işçidirsə, içki istehsal edəndən böyük
miqdarda içki satın almaq əvəzinə onu pərakəndəçidən az-az alması,
adətən daha qazanclıdır. Şübhəsiz, hər ikisindən də həddindən çox içki
satın alması da mümkündür. Əgər yaşadığı ərazidəki başqa tacirlərdən
qarınquludursa qəssabdan, tanışları arasında dəbli olmağı ilə lovğalanırsa
qara mahudçudan lazım olandan çox alış-veriş edə bilər. Hər nə qədər bu
sərbəstlik hər bir halda pisə istifadə oluna bilər və belə olması bəzən bəzi
kəslər üçün digərləri ilə müqayisədə daha çox ehtimala sahib olsa da,
böyük işçi cəmiyyəti üçün bütün bu sənətlərin sərbəst olmağı faydalıdır.
Bundan başqa fərdlər mayalandırma ilə hazırlanan içkiləri bəzən çox
istifadə etməklə sərvətlərini yox edə bilərlər, amma bütün millətin belə
etmək təhlükəsi yoxdur. Hər ölkədə bu cür içkilərə gücləri çatandan çox
pul verənlər olsa da, bundan azını sərf edənlər həmişə daha çoxdur. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, təcrübəyə müraciət etsək şərabın ucuz olması
sərxoşluğa deyil, içməməyə səbəbdir. Avropadakı şərab ölkələrinin
əhalisinin, adətən əksəriyyəti içki içməyənlərdir. İspanlara, italyanlara,
Fransanın cənub əyalətlərinin əhalisinə nəzər salın. Xalqın hər gün
istifadə etdiyi şeydə sözə qulaq asmadığına rast gəlinmir. Yüngül pivə
kimi ucuz içkini bol-bol sərf edərək əliaçıqlığını nümayiş etdirmək, dost-
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tanış qonaq etmək kimi başından böyük işə girişən yoxdur. Əksinə, çox
isti və ya soyuq hava səbəbindən üzüm yetişdirə bilməyən, nəticə etibarilə
də, şərabın baha olduğu və asanlıqla tapılmadığı ölkələrdə, şimaldakı
xalqlarda, məsələn, Qvineya sahillərindəki zəncilər kimi tropik
qurşaqlarda yaşayanların hamısında, sərxoşluq çox rast gəlinən pis bir
vərdişdir. Şərabın bir az daha bahalı olduğu Fransanın bəzi şimal
əyalətlərindən olan fransız alayının şərabın çox ucuz olduğu cənuba
köçdükdə əsgərlərinin şərab ucuz olduğu və onun siftəsini etdikləri üçün
içkiyə qurşandıqları barədə çox eşitmişəm.
Amma bir neçə ay qaldıqdan sonra onların çoxu orada yaşayan digər
əhali kimi içkidən uzaqlaşır. Xarici şərablara qoyulan rüsumlarla
mayalandırılmış içki 1 , pivə və ağ pivəyə 2 qoyulan vergi bir anda ləğv
olunarsa bu eyni şəkildə Böyük Britaniyadakı orta və aşağı təbəqədən
xalq arasında olduqca yoluxucu, keçici bir içki asılılığı yarada bilər.
Bəlkə də çox keçmədən də onun ardından davamlı olaraq, demək olar ki,
hamı içkidən uzaqlaşar. Bu gün sərxoşluq kübarlarda və ya ən bahalı
içkiləri asanlıqla almağa gücü çatanlarda olan bir qüsur deyildir.
Aramızda ağ pivədən sərxoş olan bir mülkədara heç rast gəlinməyib.
Bundan başqa, Böyük Britaniyada şərab ticarətinə qoyulan maneələr, belə
demək uyğundursa, camaatı meyxanaya getməkdən çəkindirmək deyil,
sanki ən yaxşı, ən ucuz içkini ala biləcəkləri yerə getmələrinin qarşısını
almaq məqsədini güdür. Bu maneələr Portuqaliya şərab ticarətinə dəstək,
Fransanınkına isə mane olur. Əslində portuqaliyalıların bizim sənaye
məmulatları üçün fransızlardan daha yaxşı müştəri olduqları, bu səbəbdən
onların fransızlardan üstün tutulub dəstəklənmələrinin lazım olduğu
deyilir. Onlar bizə müştəri təmin etdikləri üçün bizim də onlara müştəri
tapmalı olduğumuz iddia edilir. Beləliklə, bayağı satıcıların hiyləgər
oyunları böyük bir imperiyanın iqtisadiyyatı üçün siyasi bir əsas qayda
kimi ortaya çıxır. Çünki ancaq öz müştərilərini istifadə etməyi özlərinə
əsas qayda edənlər satıcılığın ancaq ən bayağılığıdır. Böyük bir tacir isə
belə kiçicik mənfəətə fikir vermədən mallarını həmişə ən ucuz və ən yaxşı
olan yerlərdən satın alır.
Lakin bu cür əsas qaydalarla xalqlara mənfəətlərinin bütün
qonşularının yoxsul etməkdən yarandığı öyrədilmişdir. Hər bir xalqa alışveriş etdiyi bütün xalqların rifahına qısqanc bir gözlə nəzər salınmış,
onların qazancı özlərinin zərəri hesab edilmişdir. Fərdlər arasında olduğu
1
2

Witbier (t. q.).
Malt (t. q. ).
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kimi, xalqlar arasında da təbii olaraq birlik və dostluq əlaqəsinin olması
lazım olan ticarət uyğunsuzluq və düşmənçiliyin ən gur mənbəyi olmuşdur. Bu əsr ilə keçən əsr ərzində krallarla nazirlərin nəzakətsiz tutqusu
Avropa əmin-amanlığı üçün tacirlərlə sənayeçilərin arsız qısqanclığından
daha öldürücü olmamışdır.
İnsan bəndəsini idarə edənlərin meydanı çapıb talamaları və haqqı
tanımamaları insan işlərinin təbiəti etibarilə, təəssüf ki, çarəsi tapılmayan
köhnə bir bəladır.
Bu ideologiyanı əslində kirayə verənin də, yayanın da inhisarçı
təfəkkürü olduğuna şübhə yoxdur. Onu ilk dəfə öyrədənlərin də, ona
inananlar kimi axmaq olmadıqları mütləqdir. Hər ölkədə ehtiyac olanları
ən ucuz satandan almaq böyük xalq cəmiyyətinin həmişə xeyrinədir və
xeyrinə olmalıdır da. Problem o qədər aydındır ki, onu sübut üçün zəhmət
sərf etmək gülməli olar. Onsuz da tacirlərlə sənayeçilərin mənfəətə söykənən sofizmi insan oğlunun sağlam fikirliliyini alt-üst etməsə, bu
mübahisə mövzusu belə ola bilməz. Bu cəhətdən onların mənfəəti böyük
xalq kütləsinin mənfəətinə tamamilə ziddir. Gildiya quruluşundakı imtiyaz sahiblərinin özlərindən başqalarının içki satmalarına mane olmaqda
mənfəəti olduğu kimi, ana ölkə bazarının inhisarını özlərinə təmin etmək
də hər bir ölkənin tacirləri ilə sənayeçilərinin mənfəətidir. Böyük
Britaniya ilə digər Avropa ölkələrinin çoxunda xarici tacirlərin idxal etdiyi əşyanın, demək olar ki, hamısına qoyulan fövqəladə rüsumlar bu
səbəbdəndir. Öz sənaye məmulatlarımızla rəqabətə girə biləcək bütün
xarici sənaye mallarına qoyulan yuxarı rüsumlarla qadağalar bu
səbəbdəndir. Aradakı ticarət balansının mənfi olduğu zənn edilən, yəni
beynəlxalq düşmənçiliyin əleyhinə çox şiddətlə alovlanmış olduğu ölkələrdən hər növ məmulatların idxalına qoyulan fövqəladə maneələr də elə
bu səbəbdəndir.
Bununla yanaşı, qonşu bir xalqın zənginliyi müharibədə və
siyasətdə təhlükəli olmaqla yanaşı ticarətdə şübhəsiz faydalıdır. Bu,
müharibə vəziyyətində düşmənlərimizin bizimkindən üstün donanmalar
və ordular saxlaya bilmələrini mümkün edir. Amma sülh və ticarət
vəziyyətində yenə də bu onların bizimlə daha böyük dəyərdə mübadilə
etmələrini, birbaşa öz əməyimizin məhsulu üçün və ya məhsul ilə satın
alınan şey üçün daha yaxşı bir bazar təmin etmələrini mümkün edir. Varlı
bir adamın öz ərazisindəki işgüzar kəslər üçün yoxsul biri ilə müqayisədə
daha yaxşı müştəri olma ehtimalı olduğu kimi, varlı bir xalqda da belədir.
Əslində özü sənayeçi olan varlı adam eyni işlə məşğul olanların hamısı
üçün çox təhlükəli bir qonşudur. Lakin o ərazidə yaşayıb bütün digər
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kəslər, yəni ən çox qismi, onun xərclərinin onlara tam təmin etdiyi ideal
bazardan istifadə edirlər. Onun eyni işlə məşğul olan daha kasıb
sənayeçilərlə müqayisədə ucuz satmasından belə kəslər mənfəət əldə
edirlər. Bu cür varlı bir xalqın sənayeçiləri qonşularının sənayeçilərinə,
şübhəsiz çox təhlükəli rəqib ola bilər. Bununla yanaşı, bu eyni rəqabət bir
tərəfdən də belə bir xalqın etdiyi böyük xərcin özlərinə başqa hər şəkildə
təmin etdiyi ideal bazardan çox kar gətirən böyük xalq toplumu üçün
faydalıdır. Sərvət yığmaq istəyən şəxslər ölkənin ucqar və yoxsul
əyalətlərinə getməyi heç düşünməyərək ya paytaxta, ya da böyük ticarət
şəhərlərinə tərəf qaçırlar. Kiçik sərvətin əldən-ələ gəzdiyi yerdə çox
qazana bilməyəcəyini, böyük var-dövlətin hərəkət halında olduğu yerdə
isə bunun bir payının özlərinə düşə biləcəyini bilirlər. Bir, on və ya iyirmi
nəfərin sağlam fikrini bu cür nizamlayacaq olan boş qaydalar bir, on və ya
iyirmi milyonun mühakiməsinə istiqamət verib bütün bir xalqa
qonşularının var-dövlətlərinə özlərinin sərvət yığmaq üçün mümkün bir
səbəb və fürsət gözü ilə baxdırır. Xarici ticarətlə varlanmaq istəyən bir
xalqın bütün qonşuları varlı, işgüzar və ticarətçi xalqlar olarsa, muradına
çatması ehtimalı, əlbəttə ki, çox böyükdür. Hər tərəfdən köçəri vəhşilər,
yoxsul varvarlarla əhatəli bir böyük xalq, şübhəsiz xarici ticarətlə deyil,
öz torpaqlarını becərməklə və daxili ticarəti ilə sərvət əldə edə bilər.
Qədim misirlilərlə indiki çinlilərin böyük var-dövlət əldə etmələrinin bu
cür baş verdiyi məlum olur. Deyilənlərə görə qədim misirlilər xarici
ticarətə məhəl qoymurmuşlar. İndiki çinlilərin də buna çox xor baxdıqları,
qanunlarla lazımı şəkildə himayəçilik etmədikləri məlumdur. Müasir
xarici ticarətin əsas qaydaları bütün qonşularımızın yoxsullaşması məqsədini güdərək, hədəf qoyulan nəticələri meydana gətirməyə güclərinin
çatdığı nisbətdə həmin ticarətin özünü qeyri-vacib və bayağı hala
gətirməyə səbəb olmaqdadır.
Odur ki, Fransa ilə İngiltərə arasındakı ticarətin hər iki ölkədə eninə
və uzununa maneələr və buxovlamalarla qarşı-qarşıya qalması bu əsas
qaydalardandır. Əgər bu iki ölkə merkantilist qısqanclığı və ya beynəlxalq
düşmənçilik olmadan əsil mənfəətlərini fikirləşsələr Fransa ticarəti Böyük
Britaniya üçün və eynilə də Böyük Britaniyanınkı Fransa üçün hər hansı
başqa bir ölkənin ticarətindən daha faydalı ola bilərdi. Fransa Böyük
Britaniyanın ən yaxın qonşusudur. İngiltərənin cənub sahilləri ilə
Fransanın şimal və şimal-qərb sahilləri arasındakı ticarətdə satılana
bərabər miqdarda geri gələcək mal əvəzlərinin daxili ticarətdəki kimi ildə
dörd, beş və ya altı dəfə olması gözlənilə bilər. Ona görə də, bu ticarətdə
istifadə olunan kapital hər iki ölkənin də dörd, beş və ya altı dəfə əmək
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miqdarını hərəkət halında saxlayıb, bərabər miqdarda kapitalın xarici
ticarətin bir çox digər sahələrində əldə edə biləcəyinin dörd, beş və ya altı
dəfəsi qədər insanlara iş və yaşayış təmin edə bilər.
Fransa ilə Böyük Britaniyanın bir-birindən ən uzaq olan əraziləri
arasında heç olmazsa ildə bir mal əvəzinin gəlməsi gözlənə bilər. Bu
ticarət heç olmazsa belə Avropa xarici ticarətimizin çoxu digər qolları
qədər faydalı olar. Mal əvəzinin üç ildən, çox vaxt dörd və ya beş ildən
əvvəl geri gəlmədiyi Şimali Amerikadakı müstəmləkələrimizin fərz edilən
ticarətindən bu heç olmasa üç dəfə daha faydalı olar. Bundan başqa,
Fransanın iyirmi dörd milyon əhalisi olduğu fərz edilməkdədir. Şimali
Amerikadakı müstəmləkələrimizdə isə üç milyondan çox insan olduğu
heç vaxt zənn edilməmişdir. Bundan başqa, Fransa Şimali Amerika ilə
müqayisədə daha varlı bir ölkədir. Amma sərvət bölgüsü bərabərliyə daha
əks olduğu üçün bu ölkələrin birincisində digərindən daha çox yoxsulluq
və dilənçilik var. Odur ki, məhz buna görə Fransa Şimali Amerika
müstəmləkələrimizin təmin edə biləcəyindən heç olmazsa səkkiz dəfə
daha geniş və mal əvəzlərinin tez-tez bir-birini dəyişməsindəki üstünlük
səbəbindən, iyirmi dörd dəfə daha faydalı olan bir bazar təmin edə bilər.
Böyük Britaniya ticarəti də Fransa üçün eyni dərəcədə faydalı olar, bu
ölkələrin var-dövlətləri əhalisi və yaxınlığı nisbətində, bunun Fransanın
öz müstəmləkələri ilə etdiyi ticarət ilə müqayisədə eyni üstünlüklərə sahib
olar.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər iki ölkə arasında açıq və sərbəst
ticarət yaradacaq vəziyyətlər həmin ticarətin qarşısına qoyulan başlıca
maneələri meydana gətirmişdir. Onlar qonşu olduğu üçün istər-istəməz
bir-birinə düşməndir. Belə olduğu üçün birinin var-dövləti və gücü
digərinə tamamilə qorxunc görünür. Beynəlxalq dostluğun faydasını
artıracaq şey ancaq beynəlxalq düşmənçiliyin alovunu təhrik etməyə
xidmət edir. İkisi də varlı və işgüzar millətlərdir. Birinin tacirləri ilə
sənayeçiləri, digərinin tacirləri ilə sənayeçilərinin hünər və işgüzarlığının
rəqabətindən qorxur. Merkantilist qısqanclığı beynəlxalq düşmənçiliyin
şiddətini həm təhrik edib alovlandırır, həm də özü bu alova tutuşur.
Mənfəətə söykənən yalanın qəzəb dolu kobudluğu ilə iki ölkənin tacirləri,
digər ölkələrlə etdikləri burulğansız ticarətin etibarlı nəticəsi olacağını
iddia etdikləri mənfi ticarət balansı səbəbindən hər iki ölkənin batmasının
mütləq olacağını elan ediblər.
Bu sistemin həkimi kimi özlərinə qazanc əldə edənlər əleyhdə olan
bir ticarət balansı ikidə bir əvvəlcədən xəbər vermədikləri ticarətçi ölkə
yoxdur. Bununla yanaşı bu mövzu haqqında təhrik etdikləri bütün nara-
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hatçılıqlara, demək olar ki, ticarətlə məşğul olan bütün xalqların bu balansı öz xeyirlərinə və qonşularının əleyhinə çevrilən bu qədər boş çabalamalarının əksinə, Avropada bu səbəbdən hər hansı cəhətdən yoxsul
qalan xalq sanki yoxdur. Əskinə, hər bir şəhər və ölkə limanlarını bütün
xalqlara açdığı nisbətdə ticarətçi sistem prinsiplərinin bizim umacağımız
kimi bu sərbəst ticarət səbəbindən yox olmaq yerinə varlı olmuşdur.
Əslində Avropada bəzi cəhətlərə görə sərbəst liman adına layiq bir neçə
şəhər varsa da, sərbəst adlana biləcək bir ölkə yoxdur. Yenə də, çox uzaq
olmaqla yanaşı hamısı Hollandiya daxil olmaqla bu keyfiyyətə, bəlkə ən
yaxın olanıdır. Onu qeyd etmək lazımdır ki, Hollandiya var-dövləti ilə yanaşı
lazımlı yaşayışının böyük bir hissəsini də xarici ticarətdən əldə edir.
Əslində ticarət balansından çox fərqli, xeyirli, yaxud ziyanlı
olmasına görə hər xalqın, şübhəsiz rifahına və ya tənəzzülünə səbəb olan
bir başqa balans da vardır ki, daha əvvəl onun haqqında qeyd edilmişdi.
Bu, illik istehsal və istehlak balansıdır. Əvvəllər də, gördüyümüz kimi,
illik məhsulun mübadilə ediləcək dəyəri illik istehlakın dəyərindən çox
olarsa, cəmiyyətin kapitalı hər il bu əlavə nisbətdə artmalıdır. Belə
olduqda, cəmiyyət öz gəliri ilə yaşayır. Hər il gəlirindən artırılanı isə,
təbii olaraq sərmayəsinə əlavə edərək illik məhsulunu artırmaqda istifadə
edir. Əksinə olaraq illik məhsulun mübadilə ediləcək dəyəri illik istehlaka
kifayət etməzsə, cəmiyyətin kapitalı hər il bu az gələn nisbətdə sərf
olunub gedir. Belə olduqda cəmiyyətin yaşayış xərcləri gəlirindən daha
çox olar, istər-istəməz kapitalından xərcləməyə başlayar. Bu səbəbdən
cəmiyyətin kapitalı, həmçinin də, əməyinin illik məhsulunun mübadilə
ediləcək dəyəri, şübhəsiz sərf olunub gedər.
Bu istehsal və istehlak balansı ticarət balansı adlanan şeydən
tamamilə fərqlidir. Bu hal, xarici ticarəti olmayan və bütün dünyadan
tamamilə ayrı qalmış bir ölkədə meydana gələ bilər. Əslində, var-dövlət,
əhali, abadlaşdırılmanın yavaş-yavaş artması və ya sərf olunub getməsi
bütün dünyada baş verə bilər.
İstehsal və istehlak balansı bir xalqın davamlı olaraq xeyrinə, ticarət
balansı adlanan hal isə, adətən ziyanına ola bilər. Üst-üstə hesablansa, bir
xalq bəlkə yarım əsr ixrac etdiyindən çox olan miqdarda idxal edə bilər.
Bütün bu müddət ərzində daxil olan qızıl və gümüş oradan bir
gözqırpımında xaricə göndərilə bilər. Bu metalların yerlərinə isə müxtəlif
növdə kağız pullar keçdiyi üçün ölkənin əldən-ələ gəzən sikkəsi get-edə
sərf olunub gedər. Hətta alış-veriş etdiyi əsas xalqlara borclu olduğu
miqdarlar belə eninə və uzununa arta bilər. Yenə də əsil zənginliyi –
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torpağı ilə əməyinin illik məhsulunun mübadilə dəyəri eyni müddət
ərzində daha böyük nisbətdə arta bilər.
Bu son taqqıltıların1 başlamasından əvvəl Şimali Amerikadakı
müstəmləkələrimizin vəziyyəti və onların Böyük Britaniya ilə etdikləri
ticarət bunun heç də imkansız bir fərziyyə olmadığını göstərə bilər.

Adam Smith (1723-1790).
Mənbə: Beyker Kitabxanası, Harvard Biznes Məktəbi.
1- Bu lətifə 1775-ci ildə yazılıb.
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IV F Ə S Ġ L
GERĠ QAYTARILAN RÜSUMLAR HAQQINDA
Tacirlərlə manufaktura sahiblərinin ancaq ölkədaxili bazardakı inhisarla könülləri rahat olmur. Onlar öz mallarını xarici bazarlarda daha çox
satmaq istəyərlər. Ölkələrinin xarici xalqlar üzərində təsiri olmadığından
özlərinə oralarda nadir halda inhisar təmin edə bilərlər. Bu səbəbdən
tacirlər ilə sənayeçilər, adətən ixrac üçün bir sıra həvəsləndirmələrin
olmasını arzu etməklə kifayətlənmək məcburiyyətində qalırlar.
Bu həvəsləndirmələr arasında ən ağla batanları, geri qaytarılan
rüsumlar adını daşıyanlardır. Yerli sənayeyə qoyulan istehlak vergisi və
ya ölkədaxili rüsum olaraq hər nə qoyulubsa onun tamamını və ya bir
hissəsini tacirin ixracda geri qaytarmasına yol vermək, vergi qoyulmadığı
təqdirdə ixrac ediləcək mal miqdarından daha çox mal ixracına heç vaxt
yol aça bilməz. Bu cür həvəsləndirmələr ölkə kapitalını müəyyən bir işə
öz-özlüyündə gedəcək hissəsindən daha çoxunu o işə cəlb etməyə vasitə
olmaz, amma həmin kapital hissəsinin hər hansı bir payını rüsumun başqa
işlərə qaçırmasının qarşısını almağa səbəb olur. Bu həvəsləndirmələr
cəmiyyətin bütün növbənöv işləri arasında öz-özünə, təbii olaraq, qurulan
balansı dağıtmağa meyilli deyildir, amma o balansın rüsumlar səbəbindən
xarab olmasının qarşısını almağa alət olur. Cəmiyyət içində çox vaxt
qorunması faydalı olan şeyi, yəni təbii iş bölgüsünü və paylanmasını
məhv etməyə deyil, qorumağa xidmət edər.
İdxal olunan xarici malların yenidən ixracı halında geri qaytarılan
rüsumlar (Böyük Britaniyada idxal rüsumunun, adətən ən çox tutanı)
üçün də eyni şey deyilə bilər. Hal-hazırda köhnə subsidiya köməyi 1
dediyimiz vergini qoyan qanuna əlavə hökmlərin ikincisinə əsasən istər
ingilis, istər xarici olsun hər tacirin ixrac halında (ingilis tacirinin ixracı
on iki ay ərzində etməsi şərtilə; xarici tacirin ixracı doqquz ay ərzində
etməsi şərtilə) həmin rüsumun yarısının geri qaytarılmağına icazə
verilirdi. Bu hökmə daxil olmayan mallar şərab, qarağat və ipək
məhsullarından ibarət idi. Bu mallar üçün daha əlverişli icazələr var idi.
Həmin vaxtlarda idxal edilən xarici mallara bu qanunla qoyulan
rüsumlardan başqa rüsum yox idi.

1

Hökumətin pul yardımı.
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Bunun və digər bütün geri qaytarılan rüsumların istənə biləcəyi
müddət sonradan (Kral I Georqun 7-ci hakimiyyət ilindəki qanunların 21ci bölməsinin X fəslinə əsasən) 3 ilə qədər artırıldı.
Köhnə subsidiyalardan bu yana qoyulan rüsumlardan çoxu ixrac
halında birdəfəlik geri qaytarılır. Lakin bu ümumi qaydanın bir çox
istisnaları var və geri qaytarılan rüsumlar doktrinası ilk yazıldığı vaxta
görə daha az sadə hala gəlmişdir.
İdxalı ölkə-daxili istehlak üçün lazımlı olan miqdarı çox aşacağı
gözlənilən bəzi xarici malların ixracında köhnə subsidiyanın yarısına belə
sahiblənmədən rüsumlar hamısı birdən geri qaytarılır. Şimali Amerikadakı müstəmləkələrimizin üsyanından əvvəl Merilend və Virciniya
tütününün inhisarı bizdə idi. Təxminən doxsan altı min çəllək tütün idxal
edirdik. Ölkədaxili tütün istehlakının isə on dörd min çəlləkdən çox
olduğu fərz edilmirdi. Tütünün geri qalanını başımızdan atmaq məqsədilə
lazım olan böyük miqdardakı ixracı asanlaşdırmaq üçün ixrac üç il
ərzində edilmək şərtilə, bütün rüsumlar hamısı birdən geri verilirdi. Qərbi
Hind adalarımızdakı şəkərin inhisarı tam olmasa da, təxminən hələ də
bizdədir. Ona görə də, şəkər bir il ərzində ixrac olunarsa, bütün idxal
rüsumları, üç il ərzində ixrac olunarsa (bir çox malların ixracı halında
hələ də sahib çıxılan) köhnə subsidiyanın yarısı istisna olmaqla bütün
digər rüsumlar geri qaytarılır. Şəkər idxalı daxili istehlak üçün lazımi
miqdardan daha çox olmaqla yanaşı, tütündə yaranmış bütün əlavə
miqdarla müqayisədə cüzidir.
Sənayeçilərimizin paxıllığına xüsusən hədəf olan bir sıra malların ölkədaxili istehlak üçün idxalı qadağandır. Bununla yanaşı, bəzi rüsumlar ödənməklə bu mallar idxal olunub daha sonra ixrac üçün anbarda saxlana bilər.
Amma bu cür ixracda rüsumların heç bir hissəsi geri qaytarılmır. Görünür ki,
sənayeçilərimiz bu məhdudiyyətli idxalın belə həvəsləndirilməyini istəmir,
bu mallardan bir hissəsi anbardan oğurlanıb öz malları ilə rəqabətə çıxarıla
bilər deyə qorxurlar. İpək məhsulları fransız pambıq parçalarını və incə kətan
bezlərini, rənglənmiş, basılmış, xal-xal və ya rəngli pambıq məhsulları və
bunlar kimiləri ancaq bu qanunlar icazə verərsə idxal edə bilərik.
Fransız mallarını daşımağa belə yaxın durmur, düşmənlərimiz hesab
etdiyimiz kəslərin bizlər vasitəsilə gəlir əldə etmələrinə göz yummaqdansa öz
qazancımızdan əl çəkməyi üstün görürük. Bütün fransız mallarının ixracında
ancaq köhnə subsidiyaların yarısı deyil, ikinci, yəni 25%-i də müsadirə olunur.
Köhnə subsidiyalara əlavə hökmlərin dördüncüsünə əsasən hər
növdə şərabın ixracında geri qaytarılmasına icazə verilən rüsumlar həmin
vaxtlar bu şərabın idxalı vaxtında ödənilmiş rüsumların yarısından çox
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idi. Həmin dövrdə qanunvericinin də şərab daşınmasına həmişəkindən
daha çox həvəsləndirmə yaratmağı məqsəd güddüyü məlum olur. Köhnə
subsidiyalarla eyni vaxtda, yaxud onların ardınca qoyulan əlavə rüsum,
təzə subsidiyalar, üçdə bir və üçdə iki subsidiyaları, 1692-ci il vergisi,
şərabdan sikkəxana haqqı adlanan və bir çox digər rüsumun da ixrac
sırasında birdəfəlik geri qaytarılmasına icazə verilirdi. Bununla yanaşı
idxal vaxtı bu rüsumların (əlavə rüsum və 1692-ci il vergisi istisna
olmaqla) hamısı nağd pul şəklində qoyulduğu üçün bu qədər böyük bir
miqdarın faizi bu qanunun maddəsindən qazanclı daşıma ummağı
məntiqsizləşdirən bir xərc əmələ gətirirdi.
Nəticə etibarilə, şərab vergisi deyilən rüsumun ixrac vaxtı ancaq bir
hissəsinin geri qaytarılmasına icazə verilir, fransız şərablarında çəllək
başına iyirmi beş ingilis lirəsi ilə 1745, 1763 və 1778-ci illərdə qoyulan
rüsumların heç bir hissəsinin geri qaytarılmasına icazə verilmirdi.
1779 və 1781-ci illərdə köhnə gömrük rüsumlarının hamısına birdən
beş faiz qoyulan verginin bütün digər malların ixracında topdan geri qaytarılmasına icazə verildiyi üçün, şərabın ixracında da geri qaytarılmasına icazə
verildi. Şəraba xüsusilə qoyulan ən son, yəni 1781-ci il tarixli rüsumun tam
olaraq geri qaytarılmasına icazə verilmir. Bu qədər ağır vergilər alınarkən bu
ehtimal olaraq heç bir vaxt bir tək çəllək şərabın səbəb olmayacağı bir
dözümlülükdür. Bu hökmlər Amerikadakı ingilis müstəmləkələrindən başqa
qanunu ixrac etməyə icazə verdiyi bütün yerlər üçün tətbiq olunur.
II Karl hakimiyyətinin 15-ci ilində çıxan qanunların ticarəti
həvəsləndirmə qanunu adı verilən 7-ci bölməsinə əsasən müstəmləkələrin
Avropada yetişmiş və ya istehsal olunmuş mal ehtiyacının, nəticə
etibarilə, şərab ehtiyacının təmin olunması inhisarı Böyük Britaniyaya
verilmişdi. Şimali Amerika və Qərbi Hind adaları müstəmləkələrimiz
kimi təsirimizin həmişə çox zəiflədiyi, əhalisinin cədvələ daxil olmayan
mallarını Avropanın ilk olaraq hər yerinə, sonra da Finisterre Burnu
cənubundakı ərazilərinə öz gəmiləri ilə aparmalarına icazə verilən
sahilləri çox geniş bir ölkədə bu inhisara çox hörmət edilməsinə ehtimal
yoxdur. Bəlkə də, onlar gəmi ilə yük daşımalarına icazə verildikləri
ölkələrdən geri qayıdarkən bir miqdar yük gətirmək çarəsini həmişə
tapmışdılar. Lakin məlum olur ki, Avropa şərablarını istehsal olduğu
yerlərdən gətirməkdə bir az çətinlik çəkirdilər. Bu şərabları, ixrac edildikdə
çox miqdarda geri qaytarılmayan bir çox ağır rüsumlardan asılı olduğu üçün
Böyük Britaniyadan da asanlıqla idxal edə bilmirdilər. Avropa malı olmadığı
üçün Madeyra şərabı Amerikaya və Qərbi Hind adalarına (bunlar Madeyra
adası və cədvələ daxil olmayan bütün malların ticarətinin asanlıqla edildiyi
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ölkələrdi) birbaşa idxal edə bilirdilər. Zabitlərimizin 1755-ci ildən başlayaraq
müharibənin ilk vaxtlarında bütün müstəmləkələrimizdə hamını bənd
etdiyini gördükləri Madeyra şərabının çox bəyənilmədiyi ana ölkəyə də bu
zövqü zabitlərimiz özləri ilə gətirmişdilər. 1763-cü ildə həmin müharibə sona
çatdıqda (III Georgun 4-cü hakimiyyəti ilində çıxan qanunların 15-ci
bölməsinin XII fəslinə əsasən) bütün şərabların müstəmləkələrimizə
ixracında 3 ingilis lirəsi 10 şillinqlik bir rüsum xaricində bütün rüsumları geri
qaytarmalarına icazə verildi. Ancaq xalq tərəfindən mənimsənmiş vaxtından
əvvəl mühakimələr səbəbindən ticarətinin və istehlakının heç bir şəkildə
həvəsləndirilməsinə göz yumulmayan fransız şərabları buradan istisna edildi.
Bu icazənin verilməsi ilə Şimali Amerikadakı müstəmləkələrimizin üsyanı
arasında keçən müddət, ehtimal ki, bu ölkələrin alışqanlıqlarında xeyli
dərəcədə bir dəyişiklik yaratmayacaq qədər qısa idi.
Fransız şərablarından başqa bütün şərablara qoyulan rüsumların geri
qaytarılmasında da müstəmləkələri digər ölkələrdən, beləliklə daha çox
mühafizə edən eyni qanun, başqa malların çoxuna qoyulan rüsumların
geri qaytarılmasını çox az dəstəkləyirdi. Bir çox malların digər ölkələrə
ixracında köhnə subsidiyaların yarısı geri qaytarılırdı. Lakin bu qanunda
şərablarla ağ pambıq məhsulları və muslin məmulatları istisna olmaqla,
istər Avropada, istərsə də Şərqi Hind ölkələrində yetişmiş və ya istehsal
olunmuş məmulatlar müstəmləkələrə ixrac edildikdə həmin rüsumun heç
bir hissəsinin geri qaytarılmayacağına dair bir hökm var idi.
Gəmi daşımalarının haqqını xaricilər çox vaxt pulla ödədikləri üçün
əvvəllər rüsumların geri qaytarılmasına, bəlkə ölkəyə qızıl və gümüş
gətirməyə xüsusilə əlverişli hesab olunan daşımacılığı həvəsləndirmək
üçün icazə verilmişdi. Əslində, daşımacılıq xüsusi dəstəklənməyə heç də
layiq deyil, bu cığırı tutmanın səbəbi, bəlkə çox qeyri-münasibdir, amma
cığırın özü xeyli miqdarda ağlabatan görünür. Belə geri qaytarılan
rüsumlar ölkə kapitalının idxaldan rüsum alınmadığı təqdirdə öz-özünə
daşımacılığa gedəcək hissəsindən çoxunu zorla o ticarətə daxil edə
bilməz. Ancaq idxal rüsumları səbəbindən kapitalın daşımacılıqdan ayrı
qalmasının qarşısını alır. Üstünlük verilməyə layiq olmasa da
daşımacılığın qarşısı alınmamalı, bütün digər ticarətlər kimi sərbəst
olmalıdır. Daşımacılıq ölkənin həm kənd təsərrüfatında, həm sənayesində,
həm daxili ticarətində, həm də xarici istehlak ticarətində iş tapa bilən
kapitallar üçün lazımlı bir vasitədir.
Gömrük gəlirinin belə geri qaytarılan rüsumlar səbəbindən zərərli
deyil, rüsumun müsadirə olunan hissəsi qədər qazancı olur. Rüsumlar olduğu
kimi müsadirə edilsə idi, rüsumları ödənilən xarici mallar bazar olmadığı
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üçün həm çətin ixrac edilər, həm də asanlıqla idxal edilə bilməzdi. Nəticə
etibarilə də, hissəsi müsadirə edilən rüsumlar heç vaxt da ödənməzdi.
Bu səbəblər rüsumların geri qaytarılmasını haqlı göstərməyə kifayət
kimidir. İstər yerli sənaye məmulatlarından, istərsə də xarici mallardan
alınan rüsumların hamısı ixrac vaxtında həmişə geri qaytarıla bilinərsə,
elə bu səbəblər rüsumların geri qaytarılmasını yenə haqlı edəcəkdir.
Əslində belə olarsa istehlak vergisindən yaranan gəlir bir az, gömrük
gəliri isə olduqca daha çox zərər görər. Amma belə vergilərin həmişə
azdan-çoxdan zərər verdiyi əməyin təbii balansı, təbii iş bölgüsü və
paylanılması bu cür nizamlama ilə köhnə halına daha çox yaxınlaşar.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu səbəblər rüsumların geri qaytarılmasını malların tacirlərimizlə sənayeçilərimizin inhisardan istifadə
etdikləri ölkələrə deyil, ancaq tamamilə xarici və müstəqil ölkələrə
ixracında haqlı edir. Məsələn, Avropa mallarının Amerikadakı müstəmləkələrimizə ixracında rüsumların geri qaytarılması həmişə rüsumlar geri
qaytarılmadan edilən ixracdakından daha çox mal çıxmasına səbəb olmaz.
Rüsumlar olduğu kimi müsadirə olunduqda belə, tacirlərimizlə
sənayeçilərimizin bu müstəmləkələrdə istifadə etdikləri inhsar sayəsində
oralara, bəlkə tez-tez eyni miqdar mal göndərə bilirlər. Bu səbəbdən
rüsumların geri qaytarılması ticarət vəziyyətini dəyişdirmədən və ya
həmin vəziyyəti hər hansı bir cəhətdən genişləndirmədən istehlak
vergisinin və gömrük gəlirlərinin çox vaxt birbaşa zərərinə olur. Belə
rüsumların geri qaytarılması müstəmləkələrimizin işləməsi üçün uyğun
bir həvəsləndirmə olaraq nə qədər düzgündür, başqa sözlə desək, bütün
digər həmyerlilərinin ödədiyi vergilərdən onların sərbəst olmaları ana
ölkə üçün nə qədər faydalıdır? Bu, qabaqda müstəmləkələr haqqında
söhbəti açıqladığımız zaman məlum olacaqdır.
Bunu da həmişə yadda saxlamaq lazımdır ki, geri qaytarılan
rüsumlar ancaq hansı malın ixracı üçün verilibsə, həmin malın xarici bir
ölkəyə doğurdan ixrac olunduğu və gizli olaraq yenidən ölkəmizə idxal
edilmədiyi hallarda faydalıdır. Bir sıra rüsumların geri qaytarılmasında,
hələ tütünün ixracında geri qaytarılan rüsumlardan çox vaxt belə
yolsuzluqlar olduğu və onların əsil xəzinəyə, hətta haram yeməyən tacirə
eyni dərəcədə zərəri toxunan bir sıra hiylələrə yol açdığı yaxşı bilinir.
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V FƏSĠL
MÜKAFATLAR HAQQINDA
İxrac üçün pul mükafatı Böyük Britaniyada parlamentə ərizə
verilərək ikidə bir tələb edilir və yerli əməyin bəzi məhsullarına ara-sıra
verilir. İddia edildiyinə görə pul mükafatları sayəsində tacirlərimizlə
sənayeçilərimiz mallarını xarici bazardakı rəqibləri qədər ucuz və ya
onlardan daha ucuz satmaq imkanı tapırmış. Beləliklə, daha çox miqdarda
ixrac edilir, nəticə etibarilə, ticarət balansı ölkəmizin xeyrinə çevrilmiş
olur. Daxili bazarda etdiyimiz kimi işçilərimizə xarici bazarda da inhisar
verə bilmərik. Onların mallarını almağa, xariciləri öz həmyerlilərimiz
kimi məcbur edə bilmərik. Ona görə də, tədricən ən yaxşı çarənin satın
alınmaları üçün xaricilərə pul vermək olduğu fikrinə gəlinib. Bütün
ölkənin varlanması ticarət balansı sayəsində hamımızın cibinə pul gəlməsi
üçün merkantilist sistem bu yolu tövsiyə edir.
Pul mükafatının ancaq pul mükafatı olmadan işləyə bilməyəcək
sənət sahələrinə verilməsinin lazım olduğu qəbul edilir. Amma tacirin
malını həmin malın hazırlanıb bazara göndərilməsində istifadə olunan
kapitalı (qoyulmuş kapital karları ilə birlikdə) özünə geri qaytaran bir
qiymətə sata biləcəyi hər sənət sahəsi pul mükafatı olmadan da işləyə
bilər. Bu cür olan hər sənət sahəsinin pul mükafatı olmadan işləyə bilən bütün digər sənət sahələri ilə bir sırada olduğu açıq-aşkardır. Bu səbəbdən də
pul mükafatına ehtiyacı bütün digər sənət sahələrindən daha çox ola bilməz.
Lakin tacirin mallarını (alınmış karları ilə birlikdə), kapitalını ona
geri qaytarmayan bir qiymətlə və ya o malları bazara göndərməyin ona
əslində neçəyə başa gəlibsə o qiymətdən aşağı satmağa məcbur edən sənət
növlərində pul mükafatına ehtiyac vardır. Pul mükafatı bu zərəri
qarşılamaq üçün, xərci qazancından çox olduğu zənn edilən, hər
əməliyyatı həmin əməliyyatda istifadə olunan kapitalın bir hissəsini yeyib
bitirən (və bütün sənət növlərini buna oxşadığı təqdirdə ölkədə çox
keçmədən kapital qoyulmayacaq növdən olan) bir sənətə davam etməsini
və ya, başlamasını həvəsləndirmək üçün tacirə verilir.
Pul mükafatı ilə işləyən tacirlərin onlardan biri üst-üstə bir sıra zərər
edərək və ya mallarını bazara göndərməsindən meydana gələn əsil
xərcdən aşağı dəyərə sataraq, xeyli miqdarda bir müddət iki xalq arasında
həyata keçirilənlərdən meydana gəldiyini qeyd etmək lazımdır. Amma pul
mükafatı malların dəyərindən tacirin təbii yolla başına gələcəyi itkini

Adam Smit

447

qarşılamazsa, çox keçmədən mənfəəti həmin taciri kapitalını başqa bir
şəkildə idarəetməyə və ya mallarını bazara göndərməkdə istifadə etdiyi
kapitalı (karları ilə birlikdə) özünə geri qaytaracaq bir sənət tapmağa
məcbur edər. Pul mükafatlarının təsiri də merkantilist sistemdəki bütün
tədbirlərin nəticəsi kimi, bir ölkənin sənətini öz-özünə təbii olaraq
tutacağı yoldan çox daha az əlverişli bir cığıra girməyə məcbur etməkdən
başqa bir şey ola bilməz.
“Ərzaq məhsullarının ticarəti haqqında yazılar” əsərinin bacarıqlı və
məlumatlandırılmış yazıçısı çox açıq olaraq göstərmişdir ki, ərzaq
məhsullarının ixracına pul mükafatının ilk dəfə qoyulmasından bu yana
ixrac edilən ərzaq məhsullarının olduqca insaflı bir dəyər təqdirinə
söykənən qiyməti, idxal olunan ərzaq məhsullarının çox yuxarı bir dəyər
təqdirinə söykənən qiymətini həmin müddət ərzində ödənilən bütün pul
mükafatlarının hamısından daha böyük bir miqdar həcmində aşmışdır. O,
bunu merkantilist sistemin əsil prinsiplərinə söykənərək bu zorakı ərzaq
məhsulları ticarətinin xalqa faydalı olduğuna bir sübut hesab edir. Çünki
ixracın dəyəri idxalın dəyərindən, ərzaq məhsullarının ixracı üçün
dövlətin çəkdiyi bütün fövqəladə xərcdən çox daha böyük bir miqdar
həcmindən çoxdur. O, həmin bu fövqəladə xərcin, yəni pul mükafatının
ərzaq məhsulları ixracını doğurdan cəmiyyətə başa gəldiyi xərcin ən kiçik
hissəsi olduğunu fikirləşir. Bu ərzaq məhsullarını yetişdirmək üçün
fermerin istifadə etdiyi kapitalı da hesaba almaq lazımdır. Ərzaq
məhsulları xarici bazarlarda satıldıqda qiymətləri həm pul mükafatı, həm
də bu kapitalı (kapital karları ilə birlikdə) yenidən yerinə qoymadığı
təqdirdə cəmiyyət bu fərq qədər zərərə məruz qalır, beynəlxalq kapital da
həmin miqdarda azalır. Hətta, onsuz da mala qoyulan qiymətin bunun
üçün kifayət etməyəcəyi zənn edildiyi üçündür ki, pul mükafatı verilməsi
lazımlı sayılır.
Pul mükafatı qoyulandan bəri ərzaq məhsullarının ortalama
qiymətinin kifayət qədər azaldığı göstərilir. Keçən əsrin sonlarına doğru
ərzaq məhsullarının ortalama qiymətinin bir az azalmağa başlayıb və
indiki əsrin ilk 64 ilində azalmağa davam etdiyini daha əvvəllərdə
göstərməyə çalışdım. Lakin bu hadisənin pul mükafatının əksinə meydana
gəlməsi lazımdır, çünki bunun pul mükafatının nəticəsi olmağa imkan
yoxdur. Belə ki, eyni hal İngiltərə kimi Fransada da meydana gəlmişdir.
Lakin Fransada həm pul mükafatı yoxdur, həm də 1764-cü ilə qədər ərzaq
məhsullarının ixracı, adətən qadağan edilmişdi. Ona görə də, ərzaq
məhsullarının ortalama qiymətindəki yavaş-yavaş baş verən azalma
ehtimal olaraq əvvəl-axır nə o, nə də bu əsr ərzində ümumi Avropa
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bazarında meydana gəldiyini göstərməyə çalışdığım gümüşün əsil
dəyərindəki həmin o yavaş-yavaş və diqqət edilməyən artım səbəbindəndir. Taxılın qiymətini azaltmaqda pul mükafatının təsirinin
olmasına belə, görünür ki, heç imkan yoxdur.
Bolluq illərində həmişəkindən fərqli bir ixraca səbəb olmaqla, pul
mükafatının ərzaq məhsullarının qiymətini daxili bazarda, təbii olaraq
azalacağı səviyyənin istər-istəməz yuxarısında tutduğu daha əvvəl
yazılanlarda göstərilmişdi. Pul mükafatı verməkdə açıq-aşkar güdülən
məqsəd bu idi. Qıtlıq illərində pul mükafatı çox vaxt ləğv olunmaqla
yanaşı, bolluq illərində pul mükafatının səbəb olduğu böyük ixrac bir ilin
qıtllığının bir başqa ilin bolluğu ilə əvəz edilməsinə çox vaxt az da olsa
mane olur. Bu səbəbdən həm bolluq, həm də qıtlıq illərində verilən pul
mükafatı ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan qiymətini daxili bazarda
pul mükafatı olmayan halda ola biləcəyindən bir az daha çox artırmağa
səbəb olur.
İndiki vəziyyətində pul mükafatının qiymətini mütləq şəkildə
artırmaq meylində olduğuna ağlı başında olan bir kəs, zənnimcə, etiraz
etməz. Amma pul mükafatının əkin əkməyi iki şəkildə həvəsləndirməyə
səbəb olduğu bir çoxları tərəfindən düşünülmüşdür. Əvvəla, bu kəslər
zənn edirlər ki, pul mükafatı fermerin ərzaq məhsullarına daha geniş bir
bazar açmaqla həmin məhsulun tələbini, nəticə etibarilə, istehsalını
artırmağa səbəb olur. İkincisi, onlar elə fərz edirlər ki, fermerə hal-hazırkı
əkin əkmə vəziyyətində başqa hallarda umduğundan daha əlverişli bir
qiymət təmin etməklə pul mükafatı əkini həvəsləndirmə vasitəsi olur.
Yenə də onların təsəvvürlərinə görə, illərcə davam edən uzun bir müddət
ərzində bu ikiqatlı həvəsləndirmənin ərzaq məhsulları istehsalında elə bir
artım meydana gətirməsi lazımdır ki, bu hal həmin müddətin axırında
əkinin cari vəziyyəti mərkəzdə nə varsa həmin vəziyyətdə, daxili bazarda
ərzaq məhsulları qiymətini pul mükafatının artıra biləcəyindən daha çox
azaldır.
Cavab olaraq mən də deyərəm ki, pul mükafatının səbəb ola biləcəyi
xarici bazarın genişlənməsini hər müəyyən il tamamilə daxili bazar
hesabına meydana gəlməlidir. Çünki pul mükafatıyla ixrac edilən və
onsuz ixrac edilə bilməyən hər buşel ərzaq məhsulu daxili bazarda
qalaraq həmin məhsulun istehlakını artırıb qiymətini aşağı salacaqdır.
Buna diqqət etmək lazımdır ki, istər ərzaq məhsulu pul mükafatı, istər
digər ixrac mükafatları xalqa ayrı-ayrı iki vergi yükləyir: birincisi, pul
mükafatının ödənməsi üçün xalqın verməli olduğu vergidir; ikincisi, bu
malın daxili bazarda artan qiymətindən meydana gələn və bütün əhali
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ərzaq məhsulu alıcısı olduğu üçün bu növdən məhsullarda bütün əhali
tərəfindən ödənməli olan vergidir. Bu səbəbdən bu növdə məhsullara
qoyulan bu iki vergidən çox daha ağır olanı ikincisidir.
İlləri üst-üstə gəlsək, demək olar ki, 1\4 kantarlıq buğda ixracına
verilən beş şillinqlik pul mükafatı həmin məhsulun qiymətini daxili
bazardan əsl məhsulun vəziyyətinə görə köhnə halda olacağı ilə
müqayisədə buşel başın, ancaq altı penni və ya 1\4 kantar başına 4 şillinq
qədər artırır. Bu çox insaflı fərziyyəyə görə belə ixrac edilən hər 1\4
kantar buğda üçün beş şillinqlik pul mükafatı ödəyən vergidən başqa
böyük əhalisi olan cəmiyyətin ayrılıqda istehlak etdiyi hər 1\4 kantar
buğda üçün də dörd şillinqlik bir vergi daha ödəməlidir. Lakin “Ərzaq
məhsullarının ticarəti haqqında yazılar”ın çox məlumatlandırılmış
yazıçısına əsasən ixrac edilən ərzaq məhsulları ilə ölkə daxilində istehlak
edilən ərzaq məhsulları arasındakı ortalama nisbət 1 və 31-dən çox
deyildir. Deməli, birinci verginin ödənməsindəki hər 5 şillinqin payının
əvəzində xalqın ikinci verginin ödənməsindəki payı 6 ingilis lirəsi 4
şillinq olmalıdır. Yaşayış üçün ən lazımlı olan maddə üçün belə ağır bir
vergi əməyi ilə yaşayan yoxsulların və yaşayışını daraltmaq və ya onların
pul ilə ifadə olunan maaşlarında yaşayışlarının pul ilə ifadə olunan
bahasındakı artım nisbətində bir artım meydana gətirməlidir. Birinci
haldakı kimi təsir etdikdə, bu vergi əməyi ilə yaşayan yoxsulların
uşaqlarını yetişdirib böyütmə güclərini azaldaraq ölkənin əhali sayını
həmin ölçüdə buxovlamağa meyilli olmalıdır. Digər şəkildə təsir etdikdə,
vergi yoxsulları işlədənlərin vergi yox ikən istifadə edə biləcəkləri qədər
insanı işəgötürmə gücünü azaldaraq, ölkədəki məşğulluğa həmin ölçüdə
mane olmağa vasitə olmalıdır. Bu səbəbdən pul mükafatı səbəbindən
meydana gələn alışılanın xaricindəki ərzaq məhsulların ixracı bir-bir hər il
daxili bazarı, xarici istehlakı genişləndirməklə yanaşı ölkənin
məşğulluğuna və əhali artımına mane olaraq axırda daxili bazarın yavaşyavaş genişlənməsini baltalayıb axsatmağa və beləliklə də, vaxt keçdikcə
ərzaq məhsullarının bütün tələbini və istehlakını artırmaq əvəzinə azaldır.
Lakin çörəyin pul ilə ifadə olunan qiymətindəki bu artım həmin
məhsulu fermer üçün daha qazanclı edərək istehsalını həvəsləndirir.
Pul mükafatının təsiri ərzaq məhsullarının əsl qiymətini artırmaq və
ya eyni miqdarı ilə fermerə (yaşadığı ərazinin digər fəhlələrinin, adətən
qidalandıqları şəkildə) istər bolluq içində, istər orta hallı, istərsə də qıtlıq
vaxtı daha çox fəhlə bəsləyəcək gücü verərsə bu mümkündür. Amma pul
mükafatının da, insan əli ilə qoyulmuş hər hansı başqa bir idarəetmənin
də belə bir nəticəsi olmayacağı göz qabağındadır. Pul mükafatının edə
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biləcəyi xeyli dərəcədə təsir ərzaq məhsullarının əsl yox, nominal
qiymətədir. O ki, qaldı pul mükafatı idarəetməsi ilə əhalinin hamısına
yüklənən vergiyə, onu ödəyənlər üçün çox narahatedici, alanlar üçün isə
çox az faydalıdır.
Pul mükafatının təsiri ərzaq məhsullarının əsl qiymətini artırmaqdan
çox gümüşün dəyərini azaltması və ya eyni miqdarının əsl ərzaq
məhsullarının, istər də bütün digər yerli məhsulların daha az miqdarı ilə
dəyişdirilə bilən hala gətirməsidir. Çünki ölkə daxilində istehsal edilən
bütün digər məhsulların qiymətini ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə
olunan dəyərini nizamlayır.
Əməyin dəyəri həmişə elə olmalıdır ki, işçiyə özünü və ailəsini ya
bolluq içində, ya orta səviyyədə, ya da qıtlıq içində (iş verənlərin
cəmiyyətin inkişaf edən, inkişaf etməyən və ya geriləyən vəziyyətinə görə
işçini qidalandırmaq məcburiyyətində qaldıqları şəkildə) yaşatmağa
kifayət qədər ərzaq məhsulları satın almaq imkanını versin.
Cəmiyyətdə inkişafın hər dövründə ərzaq məhsullarının qiyməti ilə
aralarında müəyyən bir nisbət olan torpağın becərilməmiş bütün digər
məhsullarının pul ilə ifadə olunan qiymətini o nizamlayır. Ancaq bu
nisbət müxtəlif dövrlərdə başqa-başqa olur.
Torpağım becərilməmiş bütün digər məhsullarının pul ilə ifadə
olunan qiymətlərini nizamladığı üçün, demək olar ki, bütün məmulatların
ləvazimatlarının qiymətini də o nizamlayır. Əməyin pul ilə ifadə olunan
dəyərini nizamlamaqda, o, alətlərlə işləmənin və məmulat istehsalının
qiymətini tənzimləyir. Bunların hər ikisini nizamlamaqla da istehsalı
tamamlanmış məmulatın pul ilə ifadə olunan qiymətini nizamlayır.
Əməyin və torpaqla əməkdən meydana gələn hər şeyin pul ilə ifadə
olunan qiymətini, şübhəsiz ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan
qiyməti nisbətində ya artırmalı, ya da azaltmalıdır.
Ona görə də, pul mükafatı səbəbindən fermer ərzaq məhsullarını
buşeli 3 şillinq 6 penni əvəzinə 4 şillinqə sata biləcək və becərdiyi
torpağın sahibinə məhsulunun pul ilə ifadə olunan qiymətindəki bu artım
nisbətində kirayə pulu verə biləcək hala gəlməlidirsə də, ərzaq
məhsulundakı bu səbəbdən, 4 şillinq hər hansı başqa bir növ yerli
məhsulun əvvəllər 3 şillinq 6 pennini aldığından çoxunu satın ala
bilmirsə, bu dəyişikliklə istər fermerin, istərsə də torpaq sahibinin
vəziyyətində çox düzəlmə baş vermir.
Nə fermer daha yaxşı əkib-biçmək, nə torpaq sahibi daha yaxşı
yaşamaq imkanını əldə etmir. Ərzaq məhsullarının qiymətindəki artım
xarici məhsulları alarkən onlara kiçicik bir fayda verə bilər. Yerli məh-
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sulların satın alınmasında bunun olanlara heç bir faydası olmur. Belə ki,
fermerin, bütün xərci, torpaq sahibinin də xərcinin çox hissəsi yerli
məhsullara gedir.
Qiymətli metal mədənlərinin məhsuldarlığından yaranan və ticarət
aləminin böyük bir hissəsində eyni təsiri göstərən gümüşün qiymətinin
düşməsi başlı-başına hər hansı bir ölkə üçün çox az vacib olan bir
məsələdir. Pul ilə ifadə olunan bütün qiymətlərin bu səbəbdən artması
həmin qiymətləri əldə edən kəsləri doğurdan varlı etməməklə yanaşı,
doğurdan kasıb da etməz. Sadəcə olaraq, gümüş süfrə dəsti doğrudan
ucuzlaşar və bütün digər şeylər də eynən köhnə əsl dəyərində qalar.
Amma müəyyən bir ölkəni ya özünə xas vəziyyətinin, ya da siyasi
qurumlarının nəticəsi kimi həmin ölkədə yaranan gümüş dəyərindəki
azalmanın çox böyük vacibliyi vardır. Kimisə doğrudan varlandırmaq bir
yana, bu iş hamını doğrudan yoxsullaşdıra bilər.
Bütün məhsulların pul ilə ifadə olunan qiymətlərində bu vəziyyətdə
ancaq həmin ölkəyə xas olan artım, hər növdən əməyi azdan-çoxdan
zəiflətmək və yad xalqların oraya işçiləri üçün kifayət etməyəcək qədər az
gümüş əvəzində, demək olar ki, hər növdən məhsul verərək nəinki xarici
bazarda, hətta daxili bazarda da onlardan ucuz sata bilmələrini mümkün
etməyə meyillidir.
Mədənlərin sahibi olmaları səbəbindən İspaniya və Portuqaliyanın
özünəxas vəziyyəti - Avropanın bütün digər ölkələrinə qızıl və gümüş
paylamalarıdır. Deməli bu metallar İspaniya ilə Portuqaliyada Avropanın
hər hansı başqa bir yeri ilə müqayisədə, təbii olaraq, bir az daha ucuz
olmalıdır. Amma aradakı fərq daşınma haqqı ilə sığortanın məbləğindən
çox olmamalıdır. Bu metalların dəyəri böyük, həcmi kiçik olduğu üçün də
daşıma haqqı çox deyildir. Sığortaları isə eyni dəyərdəki hər hansı başqa
bir malın sığortası qədərdir. Belə halda özlərinə xas olan vəziyyətin
qabarıqlığını İspaniya ilə Portuqaliya siyasi mövqeləri ilə artırmasalar
həmin vəziyyətdən çox zərər çəkməyəcəklər.
İspaniya qızıl və gümüşdən vergi almaqla, Portuqaliya isə onların
ixracını qadağan etməklə həmin ixraca qaçaqçılıq xərci əlavə etməklə və
bu metalların başqa ölkələrdəki dəyərini öz ölkələrindəki dəyəri ilə
müqayisədə bu xərcin hamısı qədər artırmaqdadır. Axan suyun qabağına
sədd çəkdikdə bənd dolan kimi bəndin üstündən sanki heç bənd yox imiş
kimi su keçir.
İxrac qadağası İspaniya ilə Portuqaliyada onların istifadə etməyə
güclərinin çatdığı, yəni torpaqları ilə əməklərinin illik məhsullarının,
sikkə, süfrə dəsti, dəyərli metal suyuna çəkilmiş, qızıl ilə gümüşdən
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hazırlanmış digər bəzək əşyaları kimi istifadə üçün yararlı olan miqdardan
daha çox qızıl və gümüş saxlaya bilməz. Bu miqdara çatdıqda “bənd”
dolur və bundan sonra axıb keçən suyun artıq üstdən daşması lazımdır.
Lakin bütün hesablar göstərir ki, İspaniya ilə Portuqaliyadan edilən illik
qızıl və gümüş ixracı bu maneələrin əksinə illik idxalın cəminə çox yaxın
bir miqdardadır. Ancaq bəndin arxasındakı su, qabağındakından həmişə
daha dərin olduğu kimi bu maneələrin İspaniya ilə Portuqaliyada
saxladığı qızıl və gümüş miqdarı da torpaqları ilə əməklərinin illik
məhsuluna nisbətlə digər ölkələrdə rast gəlinən qızıl və gümüş
miqdarından çox olmalıdır. Bənd nə qədər hündür və sağlam olarsa,
arxasındakı su ilə qabağındakı su arasında dərinlik fərqi də o qədər çox
olmalıdır. Vergi nə qədər yuxarı, qadağanı qoruyan cəza tədbirləri nə
qədər ağır, qanunun yerinə yetirilməsinə göz-qulaq olan polis mühafizəsi
nə qədər sərt olarsa, qızıl və gümüşün İspaniya və Portuqaliya torpağı ilə
əməyinin illik məhsuluna nisbəti ilə digər ölkələrin torpağı və əməyinin
illik məhsuluna olan nisbəti arasındakı fərq o qədər çox olacaqdır. Lakin
dediklərinə görə bu fərq çox böyükdür.
Orada evlərdə tez-tez bol qızıl və gümüş süfrə dəstlərinə rast gəlinirmiş, süfrə dəstlərinin yanında digər ölkələrdə bu cür dəbdəbəyə uyğun
və ya əvəz edilə bilən digər şeylərdən heç biri İspaniya ilə Portuqaliyada
tapılmazmış. Qızıl ilə gümüşün ucuzluğu və ya – hamısı biristiqamətlidir
– qiymətli metallardakı bu əlavə miqdarın qaçılmaz nəticəsi olan bütün
malların bahalılığı, İspaniya ilə Portuqaliyanın istər kənd təsərrüfatını,
istərsə də sənayesini zəiflədir, ya da xalqların bir çox növ emaledilməmiş
və demək olar ki, hər növdən emaledilmiş məhsulları İspaniya ilə
Portuqaliyaya (əvəzində həmin məhsulu ölkə daxilində yetişdirə biləcək
və ya istehsal edə biləcəkləri miqdardan daha az qızıl və gümüş
müqabilində) vermələrini mümkün edir. Vergi və qadağalar edə
biləcəklərini iki ayrı şəkildə edir. Həm İspaniya ilə Portuqaliyada qiymətli
metalların qiymətini çox azaldır, həm də vergi və qadağalar olmadığı
təqdirdə digər ölkələrə axıb gedəcək metalların çox hissəsini orada
saxlamaqla bu metalların digər ölkələrdəki qiymətini təbii yolla ola
biləcəyi ilə müqayisədə bir az daha yüksək qiymətdə saxlayar, beləliklə
də, İspaniya və Portuqaliyada olan ticarətində həmin ölkələrə ikiqat
üstünlük təmin edər. Səddin qapılarını açdıqda su dərhal bəndin üst
tərəfində azalıb alt tərəfində çoxalır, hər iki tərəf də tez bir şəkildə eyni
səviyyədə olar. Vergi ilə qadağanı aradan qaldırdıqda qızıl və gümüşün
miqdarı İspaniya ilə Portuqaliyada kifayət qədər azalar, başqa ölkələrdə
isə bir az daha çoxalar, bu metalların dəyəri və torpaqla əməyin illik
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məhsuluna olan nisbəti, çox keçmədən hamısı eyni səviyyəyə gələr və ya
eyni səviyyəyə çox yaxınlaşar. Beləliklə, İspaniya ilə Portuqaliyanın qızıl
və gümüşünü ixrac etməklə düşə biləcəkləri zərər tamamilə quru sözdən
ibarət olub, boş-boşuna edilən narahatçılıqdır. Həm mallarının, həm də
torpaqları ilə əməklərinin illik məhsulunun nominal dəyəri azalar, həm də
əvvəllər olduğundan daha az gümüşlə ifadə və ya təmsil olunar. Amma
onların əsl dəyəri əvvəlki kimi qalar. Eyni miqdarda əməyi əldə tutub
istifadə etməyə eyni miqdarda əməyin hökm etməsi kifayət edər.
Mallarının nominal dəyəri azalarkən qızıl və gümüşlərdən artıq qalanın
əsl dəyəri yüksəlir, bu metalların daha az miqdarı əvvəllər bu metalların
daha çox miqdarını istifadə edən eyni ticarət və tədavül məqsədlərinin
hamısına kifayət edər. Ölkə xaricinə çıxacaq qızıl ilə gümüş boş-boşuna
getmir, əvəzində bərabər dəyərdə bu və ya digər növdən mal gətirir.
Bundan başqa bu malların hamısı ancaq istehlak etdiklərinin
əvəzində heç nə istehsal etməyən tənbəl kəslərin istehlak edəcəyi parlaq
və bahalı maddələrdən ibarət deyil. Belə alışılmış olmayan qızıl və gümüş
ixracı ilə tənbəl kəslərin əsl var-dövlətləri və gəliri artmayacağı kimi
istehlakları da çox artmaz. Bu malların, ehtimal ki, çoxu və şübhəsiz, bir
hissəsi istehlaklarının bütün dəyər tutarını mənfəət ilə birlikdə yenidən
istehsal edən işgüzar kəslərin işlədilməsi və bəslənməsi üçün nəzərdə
tutulan ləvazimatlar, avadanlıqlar və qida məhsullarından ibarətdir.
Beləliklə, cəmiyyətin hərəkətsiz qalan kapitalının bir hissəsi iş
görərək yenidən kapitala çevrilir, əvvəllər istifadə edilənlə müqayisədə
daha çox əməyi hərəkətə gətirir. Cəmiyyətin torpaqları ilə əməyinin illik
məhsulu dərhal bir az, bir neçə il ərzində isə, bəlkə də, daha da çox artır,
çünki cəmiyyətdəki məşğulluq hal-hazırda ən çox əziyyət çəkdiyi
yüklərin birindən azad edilmiş olur.
İspaniya ilə Portuqaliyanın bu mənasız siyasətinin yaratdığı təsir pul
mükafatının ərzaq məhsullarına olan təsirinin istər-istəməz eynidir.
Reallıqda kənd təsərrüfatı nə vəziyyətdədirsə, pul mükafatı ərzaq
məhsullarımızı həmin vəziyyətə görə pul mükafatı yox ikən olacaq hal ilə
müqayisədə, daxili bazarda bir az bahalı, xarici bazarda isə bir az ucuz
hala gətirir. Ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan ortalama qiyməti
azdan-çoxdan bütün digər malların qiymətini nizamladığı üçün də bir
bazarda gümüşün dəyərinin çox düşməsinə, digərində isə bir az
yüksəlməsinə səbəb olur. Pul mükafatı xaricilərə, xüsusilə də,
flandriyalılara ərzaq məhsullarımızı pul mükafatı olmadığı vaxt yiyə
biləcəklərindən ucuza yemələrini imkan yaratmaqdan başqa, ən inanılan
sənədlərin – cənab Metyu Dekerin yazılarının bizə etibar ediləcək şəkildə
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söylədiyinə əsasən, bəzən onlara eyni şərtlər altında öz xalqımızın yeyə
biləcəyindən belə ucuza yemələri üçün imkan verir. İşçilərimizin
hazırladıqları malları pul mükafatı yox ikən verə biləcəkləri qədər az
gümüş əvəzində vermələrinin qarşısını alıb flandriyalıların mallarını daha
az gümüş əvəzində vermələrini mümkün edir. Bizim məmulatlarımızın
hər bazarda pul mükafatı olmadığı vaxt olacağından bir az daha bahalı,
onların məmulatlarının isə bir az daha ucuz olmasına, nəticə etibarilə də,
bizimki ilə müqayisədə onların əməyinin lehinə iki qat üstünlük təmin
etməyə səbəb olur.
Daxili bazarda ərzaq məhsullarımız əsl qiymətindən çox nominal
qiymətini yüksəltdiyi üçün, müəyyən miqdarda ərzaq məhsullarının
qidalandırıb işlədə biləcəyi əmək miqdarını deyil, ancaq əvəzində mübadilə edə biləcəyi gümüş miqdarını artırdığı üçün pul mükafatı fermerlərimizlə əyalət mülkədarlarımıza çox mənfəəti olmadan sənayemizə
mane olur. Əslində, pul mükafatı tədavülə çox pul daxil edir və bu
səbəbdən də pul mükafatının onlara çox xeyri toxunmadığına bir çox
fermerlərlə əyalət mülkədarlarını inandırmaq çətindir. Lakin bu pul
miqdarca artdığı ölçüdə dəyərcə, yəni satın ala biləcəyi əmək, qida məhsullarını və hər növdən yerli məhsulların miqdarı baxımından azalarsa,
pul mükafatının xeyirli olması boş sözdən başqa bir şey deyil.
Bəlkə bütün ölkə daxilində ancaq bir qrup insan var ki, pul
mükafatının olsa-olsa onlara çox xeyri olub və ya ola bilər. Onlar ərzaq
məhsulları tacirləri, ixracçıları və idxalçılarıdır. Pul mükafatı bolluq
illərində pul mükafatı olmadan olacaq ixracdan istər-istəməz daha çox
ixraca səbəb olmuş, qıtlıq illərində isə bir ilin bolluğunun digər bir qıtlıq
ilinə kömək etməsinə mane olaraq pul mükafatı yox ikən lazım olacaq
miqdardan daha çox idxala şərait yaratmışdır. Hər ikisində də ərzaq
məhsulları tacirinin işini artırmış, qıtlıq illərində daha çox idxal etməsini
mümkün etməkdən başqa tacirə bunu daha yaxşı qiymətə satmaq və nəticə etibarilə də, bir ilin bolluğunun digər ilin qıtlığını əvəz etməsinin
azdan-çoxdan qarşısını almadığı təqdirdə, əldə edə biləcəyi ilə müqayisədə daha çox kar ilə satmaq imkanını vermişdir. Lakin pul mükafatının
davam etməsi və ya təzələnməsi üçün ən çox bu qrup insanların
çırpındığını görmüşəm.
Xarici ölkələrdən ərzaq məhsulları idxalına bolluq vaxtlarında
qadağa dərəcəsinə çatan yuxarı rüsumlar qoyub ixraca pul mükafatı
verərkən, əyalət mülkədarlarımızın sənayeçilərimizin tutduğu yoldan
getdikləri görünür. Bu metodun biri sayəsində daxili bazarı ovuclarının
içinə alıb, digəri ilə də mallarının hər hansı bir vaxtda həmin bazarı
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doldurub daşmasının qarşısını almağa çalışdılar. Hər ikisi ilə birdən,
sənayeçilərimiz bir çox növ məmulatın əsl dəyərini oxşar metodlarla
artırdıqları şəkildə məhsulun dəyərini artırmağa davam etdilər.
Ərzaq məhsulları ilə başqa hər növdən olan, demək olar ki, bütün
məhsullar arasında təbiətin yaratdığı böyük və əsaslı fərq, bəlkə də,
onların nəzərinə çarpmadı. Yun və kətan parça istehsal edən bəzi
sənayeçilərimizə ya daxili bazar inhisarı ilə, ya da ixraca verilən pul
mükafatı ilə mallarını inhisar və ya pul mükafatı yox ikən sata
biləcəklərindən bir az daha yaxşı bir qiymətə satmalarına imkanı
verdiyiniz vaxt, bu malların ancaq nominal qiymətini deyil, əsl qiymətini
də artırırsınız.
Malları daha çox miqdarda əməyə və yaşayış maddəsinə bərabərdir,
bu sənayeçilərin ancaq nominal karını, əsl var-dövlətini və gəlirini artırır,
ya onların daha yaxşı yaşamalarına, ya da o sənayedə daha çox əmək
istifadə etmələrinə imkan yaratmış olursunuz. Doğurdan da, bu sənayeni
dəstəkləmiş və həmin sənayeyə ölkədəki əməyin təbii axınının ehtimal
olunandan daha çoxunu göndərmiş olacaqsınız. Amma bu kimi metodlarla ərzaq məhsullarının nominal qiymətini və ya pul ilə ifadə olunan
qiymətini artırdıqda əsl qiymətini artırmırsınız. Nə fermerlərimizin, nə də
əyalət mülkədarlarımızın əsl var-dövlətini, əsl gəlirini artırmırsınız.
Onlara ərzaq məhsulları yetişdirmək üçün daha çox işçi tutub işlətmək
imkanı vermədiyiniz üçün ərzaq məhsullarının yetişməsini həvəsləndirmirsiniz. Əşyanın təbiəti ərzaq məhsullarına sırf pul ilə qoyulan qiyməti dəyişdirməklə dəyişməyəcək olan bir əsl dəyər damğası vurmuşdur.
Heç bir ixrac pul mükafatı, heç bir daxili bazar inhisarı həmin dəyəri
artıra bilməz. Ən sərbəst rəqabət belə həmin dəyəri azalda bilməz.
Adətən, bütün dünyada bu dəyər qidalandıra biləcəyi əmək miqdarına, hər
müəyyən yerdə də oradakı əməyin çoxunun qidalandığı şəkildə, bolluq
içində, orta təbəqəli və ya yoxsul olmaqla qidalandıra bildiyi əmək
miqdarına bərabərdir. Yunlu məhsullar və ya kətan bezlər bütün digər
malların əsl dəyərini özləri ilə ölçülüb müəyyən edən nizamlayıcı mallar
deyildir. Ərzaq məhsulları isə belədir. Başqa hər malın əsl dəyəri axırda
həmin malın pul ilə ifadə olunan ortalama qiyməti və ərzaq məhsullarının
pul ilə ifadə olunan ortalama qiyməti arasındakı nisbət ilə ölçülüb
müəyyən edilir. Ərzaq məhsullarının əsl qiyməti pul ilə ifadə olunan
ortalama qiymətində bəzən əsrdən-əsrə meydana gələn dəyişikliklərlə
dəyişmir. Həmin dəyişikliklərlə birlikdə dəyişən gümüşün əsl dəyəridir.
Ölkə daxilində hazırlanmış məhsulun ixracına verilən pul mükafatları birincisi, merkantilist sistemin başqa-başqa bütün tədbirlərinə qarşı
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edilə biləcək ümumi etiraza, yəni ölkə daxilində əməyin bir hissəsini özözünə tutacaq olduğu istiqamətdən daha az faydalı bir istiqamətə dartıb
aparma etirazına; ikincisi, pul mükafatı olmadan idarəedilə bilinməyən bir
ticarət istər-istəməz zərərə işləyən bir ticarət olduğu üçün həmin əməyin
həm daha az faydalı, həm də, doğurdan da, qüsurlu bir istiqamətə dartılıb
aparılması səbəbindən xüsusi bir etirazla qarşılaşa bilər. Ərzaq
məhsullarının ixracı pul mükafatı, üstəlik, istehsalını həvəsləndirmək
istənilən məhsulun yetişdirilməsini heç bir cəhətdən inkişaf etdirmədiyi
etirazı ilə də qarşılaşa bilər. Deməli, əyalət mülkədarlarımız pul mükafatı
verilməsini istədikləri vaxt tacirlərimizlə sənayeçilərimizin tutduqları
yolu təkrar etməklə yanaşı (digər iki cəmiyyət sinfinin davranış formasına
çox vaxt rəhbərlik edən) öz mənfəətlərini tam mənada qavrayaraq hərəkət
etmirlər. İctimai gəlirə çox böyük bir ağırlıq yükləyib, bütün əhalinin
belinə çox ağır vergi qoymuş, lakin mallarının əsl dəyərini hiss ediləcək
qədər artırmayıb, gümüşün əsl dəyərini bir az azaltmaqla da olsa ölkənin
ümumi məşğulluğunu bir az zəiflətmişlər, öz torpaqlarının istər-istəməz
ölkənin ümumi məşğulluğuna bağlı olan təkmilləşməsini qabağa
aparacaqlarına azdan-çoxdan geriyə aparmışdır.
Bir məhsulun istehsalını həvəsləndirməkdə istehsal pul mükafatının
ixrac pul mükafatına görə daha birbaşa təsiri olacağı fikri yarana bilər.
Bundan başqa, bu xalqın belinə bir tək vergi, yəni pul mükafatını ödəmək
üçün verməli olduğu vergini yükləyir. Malın daxili bazardakı qiymətini
artırmaq əvəzinə azaltmağa səbəb olur, beləliklə də, xalqa ikinci bir vergi
yükləmək əvəzinə xalqın birinci vergi üçün ödədiyinin heç olmazsa bir
hissəsini geri qaytara bilər. Ancaq istehsala pul mükafatı verilməsi çox
nadir haldır. Merkantilist sistemin qəbul etdiyi vaxtından əvvəl faydalar
bizi beynəlxalq sərvətin istehsal ilə deyil, ixracla daha tez əmələ gəldiyini
düşünməyə alışdırıb. Nəticə etibarilə də, ölkəyə pul gətirmək üçün ən qısa
yol olaraq ixrac daha əl üstündə tutulur. Bundan başqa, istehsala verilən
pul mükafatının hiyləyə, ixraca verilən pul mükafatından daha əlverişli
olduğu təcrübəyə əsasən məlum olduğu deyilir. Bunun nə qədər düzgün
olduğunu bilmirəm. İxraca verilən pul mükafatının bir çox hiyləli
məqsədlər üçün pisə sui-istifadə edildiyini bilməyən yoxdur. Lakin
istehsala verilən pul mükafatının ara-sıra meydana gətirə biləcəyi bir
nəticə, yəni daxili bazarın öz məhsulları ilə dolub-daşması bütün bu
tədbirlərin əsas ixtiraçısı olan tacir və istehsalçıların işinə yaramır.
İxraca verilən pul mükafatı məhsulun əlavə miqdarının xaricə
yollamalarına və daxili bazarda qalan hissəsinin qiymətini yuxarı
saxlamalarına imkan verərək bunun tamamilə qarşısını alır. Ona görə də,
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merkantilist sistemin bütün tədbirləri arasında tacirlərlə istehsalçıların ən
bəyəndikləri budur. Müəyyən sənayedən ayrı-ayrı sahibkarların ticarəti ilə
məşğul olduqları bir sıra malların ixracına ciblərindən pul mükafatı
vermək üçün aralarında xüsusi olaraq sözləşdiklərinə rast gəlinmişdir. Bu
tədbir elə uğurlu olmuşdur ki, istehsaldakı çox vacib artımın əksinə
malların qiymətini daxili bazarda iki qat bahalandırmışdır.
Ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan qiymətini pul mükafatı
azaldıbsa da, həmin məhsula təəccüblənəcək dərəcədə tamam başqa cür
təsir etmişdir.
Bununla yanaşı müəyyən hallarda istehsala pul mükafatına oxşar bir
şey verildiyi olub. Ağ siyənək balığı və balina ovçuluğunda ton hesabı ilə
verilən pul mükafatları, bəlkə bir az bundan sayıla bilər. Onların həmin
məhsulların daxili bazarda pul mükafatı olmadıqda ola biləcəyindən daha
çox ucuzlaşmasına birbaşa səbəb olduğu fərz edilə bilər. Digər cəhətdən
təsirlərinin ixraca verilən pul mükafatları ilə eyni olduğu qəbul
edilməlidir. Pul mükafatı sayəsində, ölkənin bir hissə kapitalı qiyməti,
alışılmış kapital karı ilə birlikdə, xərcini ödəməyən məhsulları bazara
çatdırmaqda istifadə edilir.
Bu cür balıqçılığa ton hesabı ilə verilən pul mükafatlarının xalqın
var-dövlətinə bir şey qatmasında, dənizçi və gəmi sayını artırmaqla
qorunmasına kömək etdiyi düşünülə bilər. Yəni, iddia edilə bilər ki,
davamlı olaraq silah altında olan bir quru ordusuna oxşar şəkildə (belə
demək uyğundursa) davamlı olaraq silah altında olan böyük bir donanmanı bəsləmədəki xərcin daha azı ilə, belə pul mükafatları sayəsində
bəzən buna imkan ola bilər.
Ancaq bu əlverişli iddiaların əksinə aşağıdakı düşüncələr məni bu
pul mükafatlarından heç olmazsa birinin verilməsində qanunvericinin
yaxşıca aldadıldığına inanmağa istiqamətləndirir.
Birincisi, göyərtəli gəmilərdə ovlanan siyənək balığına verilən pul
mükafatı çox yuxarı olduğu görünür.
1771-ci ilin qış fəslində balıq ovçuluğunun sonuna qədər göyərtəli
gəmilərlə siyənək balığı ovlamağa verilən pul mükafatı ton başına 30
şillinq idi. Bu on bir il içində Şotlandiyada göyərtəli gəmilərlə ovlanan
siyənək balığının hamısı 378347 çəllək tuturdu. Dənizdə tutularaq duzlu
hazırlanan siyənək balıqlarına dəniz-çomağı deyilir. Bazarlıq siyənək
balığı adlanan hala gəlmək üçün onları daha bir miqdar duz ilə yenidən
çəlləyə sırayla düzmək lazımdır. Həmin təqdirdə üç çəllək dənizçomağının ən çox iki çəllək bazar siyənəyi etdiyi fərz edilir. Deməli bu on
bir il ərzində tutulan bazar siyənəkləri bu hesaba görə cəmi 252231 tam
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1/3 çəllək tutur. Bu on bir ildə ton hesabı ilə ödənilən pul mükafatı
155463 ingilis lirəsi 11 şillinq və ya dəniz-çomağının çəlləyi başına 8
şillinq 2 tam ¼ penni, bazar siyənəyinin çəlləyi başına isə 12 şillinq 3 tam
¾ penni edib.
Bu siyənək balıqlarından duzlu balığın hazırlanmasına istifadə
olunan duz bəzən şotland duzu, bəzən xarici duz olub hər ikisi də balıq
duzlayanlara istehlak rüsumu almadan verilir. Şotland duzuna istehlak
rüsumu indi buşel başına 1 şillinq 6 penni, xarici duz üçün isə 10
şillinqdir. Bir çəllək siyənək balığına 1 tam ¼ buşel qədər xarici duz
lazım olduğu fərz edilir. Şotland duzundan isə təxminən 2 buşel lazım
olduğu fərz edilir. Gömrüyə siyənək balıqlarının ixrac olunacağı bildirilibsə, bu rüsumun heç bir hissəsi ödənmir, gömrük qeydinə ölkə daxilində
istehlak olunacaq kimi yazılıbsa, siyənək balıqlarından hazırlanan duzlu
balıq istər şotland duzu ilə, istər xarici duzla hazırlansın, çəllək başına
ancaq 1 şillinq rüsum ödənilir. Bu bir çəllək siyənək balığının duzlanması
üçün aşağı ehtimalla lazımlı miqdar hesab edilən bir buşel duz üçün
verilən köhnə şotland vergisidir. Şotlandiyada xarici duz, duzlu balıq
hazırlamaqdan başqa bir iş üçün istifadə olunmur. Lakin 5 aprel 1771-ci
ildən 5 aprel 1782-ci ilə qədər xaricdən gətirilən xarici duz (hər biri 84
libralıq) 936974 buşel etmişdir. Duzlu balıq satıcılarına duzçular
tərəfindən təslim edilən şotland duzunun miqdarı (buşeli 56 libradan
olmaq şərtilə) 168226 buşeli keçməmişdir. Belə olduqda, görünür ki,
balıqçılıqda istifadə olunan daha çox xarici duzdur. Üstəlik ixrac olunan
hər çəllək siyənək balığı üçün 2 şillinq 8 pennilik bir pul mükafatı da
vardır və göyərtəli gəmilərlə ovlanan siyənək balıqlarının üçdə ikisindən
çoxu ixrac edilir. Onların hamısını bir yerə toplasaq bu on bir il ərzində
göyərtəli gəmilərlə tutulub şotland duzu ilə duzlu balığın hazırlanması,
siyənək balıqlarının ixracı halında çəllək başına hökumət üçün 17 şillinq
11 tam ¾ penni, ölkə daxilində istehlak olmaq üçün qeydə alındıqda 14
şillinq 3 tam ¾ penni miqdarında xərc olduğunu, duzlu balığı xarici duzla
hazırlananın ixracı halında hökumət üçün çəllək başına 1 ingilis lirəsi 7
şillinq 5 tam ¾ penni xərc edildiyini görəcəksiniz. Bir çəllək yaxşı bazar
siyənək balığının qiyməti on yeddi, on səkkiz şillinqdən iyirmi dörd,
iyirmi beş şillinqə qədər olub təxminən bir gineya qədərdir1.
İkincisi, ağ siyənək balıqçılığına verilən pul mükafatı ton başına pul
mükafatı olub, gəminin ovçuluqdakı çabasına, ya da uğuruna deyil,
yükdaşıma çabasına nisbət edilir və gəmilərin bu səbəbdən balıq yox, sırf
1

Kitabın axırındakı hesablamalara baxın.
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pul mükafatı ovlamaq üçün çıxdığı hallar, şübhə etmirəm ki, tez-tez baş
verib. Pul mükafatının ton başına 50 şillinq olduğu 1759-cu ildə
Şotlandiyadakı göyərtəli gəmi balıqçılığının hamısından cəmi 4 çəllək
dəniz çomağı əldə edilmişdi. Həmin il ancaq pul mükafatı olaraq dəniz
çomağının çəllək başına hökumət 113 lirə 15 şillinq, bazar siyənəklərinin
isə hər bir çəlləyinə 159 lirə 7 şillinq 6 penni xərcləmişdir.
Üçüncüsü, ağ siyənək balıqçılığında bu ton başına pul mükafatının
verildiyi (20 tondan 80 tona qədər qayıqlarla, yaxud göyərtəli gəmilərlə)
ovlanma şəkli üçün elə görünür ki, Şotlandiyanın vəziyyəti tətbiq etdikləri
həmin formanın alındığı məlum olan ölkənin, yəni Flandriyanın vəziyyəti
kimi əlverişli deyildir. Flandriya siyənək balıqların çoxunun axın etdikləri
bilinən dənizlərdən çox uzaqdadır, ona görə də, bu balıqçılığı olsa-olsa
geniş dənizlərdə üzməyə kifayət edən su və yeyəcək ehtiyatı daşıya bilən
göyərtəli gəmilərlə edə bilər. Lakin ətrafında çoxu siyənək balığı ovuna
çıxan ölkələri, Hebrid və ya Qərbi adalarını, Şetland adalarını,
Şotlandiyanın şimal və şimal-qərb sahillərini daxillərə kifayət qədər
uzanan və həmin ölkənin dilində körfəz adlanan dəniz qolları hər tərəfdə
ikiyə bölür.
Həmin dənizlərə düşdükdə siyənək balıqları xüsusilə bu körfəzlərə
toplanır. Çünki onların, gəldiyim qənaətə görə, daha bir çox başqa növ
balıqların gəliş-gedişləri çox düzgün və qəti şəkildə deyildir. Balıqçılar
siyənək balıqlarını tutan kimi ya duzlu balıq düzəltmək, ya da təzə-təzə
istehlak edilmək üçün sahilə apardıqlarından məlum olur ki, qayıqla
ovlanma növü məhz bu səbəbdən Şotlandiya üçün ən uyğun gələn
balıqçılıq növüdür. O da var ki, göyərtəli gəmi ilə edilən balıqçılığa ton
başına verilən 30 şillinqlik pul mükafatının təmin etdiyi böyük
həvəsləndirmə, qayıqla edilən balıqçılığı istər-istəməz zəiflədir. Çünki
qayıqla ovlanan gəmi ilə ovlanandakı qiymətə çata bilməz. Lakin
göyərtəli gəmiyə pul mükafatı qoyulmadan əvvəl çox vacib olan və
deyilənlərə görə sayca göyərtəli gəmi balıqçılığında hal-hazırda istifadə
olunan dənizçi qədər adam işlədən qayıqla ovlanma demək olar ki, heç
qalmayıb. Yenə də qeyd edim ki, hal-hazırda zəifləyib sönən və məşğul
olunmayan bu balıqçılığın əvvəllər nə səviyyədə olduğu haqqında
danışmaq iddiasında deyiləm. Balıqçı qayığının təchiz edilməsinə pul
mükafatı verilmədiyi üçün onların hesabı ya gömrüyə, ya da duz rüsumlarına baxan məmurlar tərəfindən tutulmuşdur.
Dördüncüsü, Şotlandiyanın bir çox yerlərində siyənək balığı ilin
müəyyən fəsillərində adi camaatın qidasının gözardı edilməyəcək qədər
bir hissəsini təşkil edir. Daxili bazarda siyənək balığının qiymətini
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azaltmağa meyilli bir pul mükafatının, güzəranları heç də yaxşı olmayan
bir çox həmyerlilərimizin məmnun qalmalarına çox faydası ola bilər.
Amma siyənək balığına verilən göyərtəli gəmi pul mükafatı belə bir
xeyirli məqsədə yaramır. Bu pul mükafatı daxili bazar ehtiyacının
qarşılanması üçün ən uyğun olan qayıqla balıq ovlamanın kökünü
qurutmuşdur. İxrac vaxtı çəllək başına verilən 2 şillinq 8 pennilik əlavə
pul mükafatı isə göyərtəli gəmi ilə edilən balıqçılığın böyük bir hissəsini
– üçdə ikisindən çoxunu xaricə aparmaqdadır. Məni inandıracaq şəkildə
dediklərinə görə təxminən 30-40 il bundan əvvəl göyərtəli gəmi pul
mükafatı qoyulmadan əvvəlki vaxtlarda ağ siyənək balığının çox rast
gəlinən qiyməti çəllək başına 15 şillinq imiş. Təxminən 10-15 il əvvəl,
hələ qayıqla ovlanma tamamilə ortadan götürülmədən qiymət çəllək
başına 17 şillinqdən başlayıb 20 şillinqə qədər imiş. Son 5 ildə ağ siyənək
balığının çəlləyinin ortalama qiyməti 25 şillinq idi. Tutaq ki, bu yuxarı
qiymət Şotland sahillərində siyənək balığının doğrudan az olmasından
yarana bilər. O da var ki, adətən siyənək balığı ilə birlikdə satılıb bütün
yuxarıda qeyd olunan qiymətlərə daxil olan barelin və ya çəlləyin qiyməti
Amerika müharibəsinin əvvəllərindən bəri köhnəsinin oralı-buralı iki
qatına, yəni təxminən 3 şillinqdən 6 şillinqə çıxmışdır. Yenə qeyd
etməliyəm ki, keçmiş vaxtların qiymətləri barədə əldə etdiyim
açıqlamalar eyni şəkildə olmayıb bir-biri ilə heç üst-üstə düşmür. Çox
düzgün hesaba malik və çox təcrübəli bir qocanın etibar ediləcək şəkildə
mənə dediyinə görə, əlli ildən çox bir vaxt əvvəl bir çəllək yaxşı bazar
siyənək balığının qiyməti bir gineya imiş və məncə bu hələ də ortalama
qiymət hesab edilə bilər. Amma elə zənn edirəm ki, bütün açıqlamalar
göyərtəli gəmi pul mükafatı səbəbindən daxili bazarda qiymətin
azalmamağı nöqtəsində bir-birinə uyğundur.
Balıqçılıqla məşğul olanlar özlərinə bol-bol pul mükafatları bağışlandıqdan sonra məhsullarını ilkin alışdıqları qiymətə, hətta daha baha
satmağa davam etdikdə, karlarının çox yuxarı olması umula bilər və heç
kimin karının yuxarı olduğu ehtimal xaricində deyildir. Amma karların,
adətən heç də belə miqyasda olmadığına inanmağım üçün hər cür səbəb
vardır. Bu cür pul mükafatlarının alışılmış təsiri düşüncəsiz sahibkarları
başa düşmədikləri bir işə kor-koranə atılmağa təhrik edir, öz
etinasızlıqları və məlumatsızlıqları səbəbindən çəkdikləri zərər hökumətin
hədsiz əlaçıqlığı sayəsində əldə edə biləcəkləri bütün qazancdan qat-qat
daha çoxdur. 1750-ci ildə ağ siyənək balıqçılığının dəstəklənməsi üçün
ton başına 30 şillinq pul mükafatını ilk dəfə verən eyni qanuna (II
Georqun 23-cü hakimiyyət ili – bölmə 24) əsasən 500000 ingilis lirəsi
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kapitallı hissə-hissə olan bir kapital ortaqlığı quruldu. Ortaq olmaq üçün
yazılanlar (bütün digər həvəsləndirmələrlə yanaşı, yəni bayaq adı keçən
ton başı pul mükafatından istər ingilis, istər xarici duzun rüsumsuz olaraq
verilməsindən başqa), ortaqlıq payında sənədləşdirib ödədikləri hər yüz
ingilis lirəsinin əvəzində 14 il müddətinə gömrük baş vergi toplayanına
altı aylıq paylarla ödənmək şərtilə ildə 3 ingilis lirəsinə haqq qazandırırdılar. Müdiri və idarəetmə komitəsinin üzvləri Londonda yaşayacaq
olan bu böyük şəriklikdən başqa kral ölkəsinin ayrı-ayrı bütün limanlarında hər birinin kapitalı üçün on min ingilis lirəsindən aşağı olmayan
bir miqdarı sənədləşdirmək şərtilə, riski ilə mənfəət və zərəri öz hesabına
idarə edilməklə müxtəlif balıqçılıq cəmiyyətlərinin qurulmağına icazə
verildi. Böyük şərikliyin ticarətinə olduğu qədər bu ikincidərəcəli
cəmiyyətlərin etdiyi ticarətə də eyni altı ay müddətin və hər növ
həvəsləndirmələrin eynisi verilirdi. Böyük ortaqlığa kapital qoyuluşunun
sənədləşdirmə işi az vaxtda tamamlandı və krallıq ölkəsinin müxtəlif
limanlarında ayrı-ayrı bir çox balıqçılıq cəmiyyətləri yarandı. Bütün bu
həvəsləndirmələrin əksinə böyüklü-kiçikli müxtəlif şərikliklər
kapitallarının hamısını və ya çox hissəsini itirdilər. Artıq onlardan heç
birinin izi qalmayıb. Ağ siyənək balıqçılığı ilə məşğul olanlar artıq
həmişə və ya demək olar ki, tamamilə öz başlarına işləyən sahibkarlardır.
Cəmiyyətin qorunması üçün müəyyən məmulatlara doğurdan
ehtiyac varsa, bu ehtiyacın qarşılanması üçün qonşularımıza bel bağlamaq
həmişə düzgün olmaya bilər. Belə sənayenin ölkə daxilində başqa cür ola
bilməsi də qabil deyilsə, dəstəklənməsi üçün digər iş sahələrinin
hamısından vergi almaq məntiqsiz deyildir. İstər ingilis işi yelkən
parçasının, istər ingilis məmulatı barıtın ixracına verilən pul mükafatları,
bəlkə, bu ölkəyə istinad edilərək düzgün hesab edilə bilər.
Müəyyən bir sənayeçi qrupunun işləməsini dəstəkləmək üçün böyük
bir xalq kütləsinin əməyindən vergi almaq mində bir qədərdirsə belə, artıq
rifahdan yaranan laqeydlik şəraitində icmanın əlində necə istifadə
olunacağını bilməyəcəyi qədər çox gəlir olduqda, əsas sənayeyə belə pul
mükafatları vermək, bəlkə də boş-boşuna xərcə girmək qədər təbiidir.
İstər icma, istərsə də fərd xərclərində böyük var-dövlətin olmağı
bədxərclik etmək üçün bəhanə kimi qəbul edilə bilər. Amma hamının
əziyyət çəkdiyi çətin və qıtlıq vaxtlarda bu yolda israfa davam etmək
yersizlikdən belə üstün bir şey olmalıdır.
Pul mükafatı adlanan şey bəzən geri qaytarılan rüsumdan ibarətdir
və doğrudan belə olduqda əsl pul mükafatının məruz qaldığı etirazlarla
qarşılaşmaq ehtimalı yoxdur. Məsələn, ixrac edilən təmizlənmiş şəkərə
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verilən pul mükafatı şəkərin əldə olunduğu qəhvəyi və xam şəkərdən
alınan rüsumların geri qaytarılması şəklində hesab oluna bilər. İxrac
edilən emalolunmuş ipəyə verilən pul mükafatı idxal olunan xam və
bükülmüş ipəkdən alınan rüsumların geri qaytarılması sayıla bilər. İxrac
edilən barıta verilən pul mükafatı idxal olunan kükürd və selitradan alınan
rüsumların geri qaytarılması hesab edilə bilər. Gömrük dilində, ancaq
ixrac edilərkən eynən idxal edildikləri şəkildə qalan mallar üçün veriləcək
pullara geri qaytarılan rüsumlar deyilir. Üstündə hər hansı bir şəkildə
emal, şəkil və yeni bir ad alacaq kimi dəyişdikdə onlara verilənə pul
mükafatı deyilir.
Məşğul olduqları işdə yüksək müvəffəqiyyət qazanan sənət sahibləri
ilə sənayeçilərə dövlət tərəfindən verilən pul hədiyyələri pul mükafatlarının qarşılaşdığı etirazlarla qarşılaşmır. Bu hədiyyələr fövqəladə əl
qabiliyyəti və bacarığı həvəsləndirməklə həmin işlərin hər birində fəal
çalışan işçilərin yarışıb bir-birilərini keçmək rəqabətlərini bəsləməyə
xidmət edir və bu işlərin hər hansı birinə ölkə kapitalının özü-özlüyündən
gedəcək hissəsindən daha çoxunu cəlb edəcək böyüklükdə deyildir. Pul
hədiyyəsi işlərdəki təbii balansı alt-üst etməyib hər bir işdə ediləni mümkün qədər qüsursuz və mükəmməl hala gətirəcək meyildəndir. Onsuz da
pul hədiyyələrinin xərci cüzidir, hansı ki, pul mükafatlarına dövlət bəzən
bir il ərzində üç yüz min ingilis lirəsindən daha çox miqdar xərcləyir.
Geri qaytarılan rüsumlara bəzən pul mükafatı adı verilmişdir.
Amma biz deyilən sözə deyil, hər əşyanın nə olduğuna baxmalıyıq.

Çörək ticarəti ilə çörək qanunları
haqqında ara söz
Çörək ixracına pul mükafatı qoyan qanunun və onunla əlaqədar
nizamlamalar sisteminin deyilən təriflərə heç də layiq olmadığını qeyd
etmədən pul mükafatlarına aid bu bölməni sona çatdıra bilmərəm. Çörək
ticarətinin nə olduğunu və onunla əlaqəsi olan əməlli-başlı ingilis qanunlarını ayrıca gözdən keçirtmək bu iddianın düzgünlüyünü sübut etmək
üçün kifayət edəcəkdir. Bu mövzunun böyük vacibliyi ara sözün uzun
olmasına haqq qazandıracaqdır.
Bəzən eyni kəs tərəfindən edilsə də çörək ticarəti işi təbii xüsusiyyəti səbəbindən dörd ayrı, fərqli ticarət olan və bir-birindən fərqlənən
dörd sahədən ibarətdir. Bunlardan birincisi, ölkə daxilindəki tacirin
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ticarəti, ikincisi, idxal edən tacirin daxili istehlak üçün olan ticarəti,
üçüncüsü, yerli məhsulları ixrac edən tacirin xarici istehlak üçün olan
ticarəti, dördüncüsü də, daşımacılıqla məşğul olan tacirin və ya yenidən
ixrac olunmaq üçün ərzaq məhsulları idxal edən tacirin ticarətidir.
İlk baxışda bir-birinə nə qədər əks kimi görünsə də, ölkə daxilindəki
tacirlə böyük xalq kütləsinin mənfəəti qıtlığın ən çox olduğu illərdə belə
eynən bir-birinin eynidir. Tacirin mənfəəti ərzaq məhsullarının qiymətini
mövsümün əsl qıtlığının tələb etdiyi qədər artırmaqdadır və qiyməti daha
da qaldırmaq ona heç vaxt faydalı olmaz. Qiyməti artırmaqla istehlakı
zəiflədib azdan-çoxdan hamını, xüsusilə də, əhalinin aşağı təbəqəsini
israfdan uzaq tutar və nizam-intizama salar. Tacir qiyməti çox artırmaqla
(mövsümü ərzində bazara çıxarılan ərzaq məhsulunun miqdarı, yəqin ki,
həmin mövsümün istehlakından daha çox olur və gələcək məhsul əldə
edilməyə başladıqdan sonra da bir müddət eyni miqdarda artıb qalacaq)
istehlakı zəiflədirsə, həm ərzaq məhsullarının çox hissəsini təbii
səbəblərdən itirmək, həm də qalanını bir neçə ay əvvəl əldə edə biləcəyi
ilə müqayisədə çox aşağı qiymətə satmaq məcburiyyətində qalma
təhlükəsi ilə qarşılaşa bilər. Qiyməti kifayət qədər artırmaqla istehlakı
(mövsümü ərzində bazara çıxarılan ərzaq məhsulu ehtiyatı həmin
mövsümün istehlakını qarşılamayacaq miqdarda) az zəiflədərsə, tacir həm
halı ilə əldə edə biləcəyi karın bir hissəsindən məhrum olar, həm də
əhalinin mövsüm başa çatmadan qıtlıq sıxıntısı əvəzinə dəhşətli aclıq
qorxusu ilə qarşı-qarşıya qoyar. Əhalinin mənfəəti gündəlik, həftəlik və
aylıq istehlakının mövsümü ərzində bazara çıxarılan ərzaq məhsulları
imkan daxilində eyni nisbətli olmasıdır. Ölkə daxilində ərzaq məhsulları
alış-verişi edən tacirin mənfəəti də bundadır. Xalqın ehtiyacını qiymətləndirə bildiyi qədər düzgün olaraq həmin nisbətdə təmin etməklə tacir
ərzaq məhsullarının hamısını ən yuxarı qiymətə və ən böyük karla sata
bilər. Əkinin və etdiyi gündəlik, həftəlik və aylıq satışlarının vəziyyəti
haqqında bildikləri tacirə əhalinin ehtiyacının əslində nə qədər həmin
ölçüyə görə qarşılandığını azdan-çoxdan düzgün olaraq təyin etmək
ehtimalı verir. Əhalinin mənfəətini məqsəd etmədən öz mənfəətinin
arxasınca qaçmaqla qıtlıq illərində belə tacir istər-istəməz xalqa qarşı
aşağı-yuxarı tədbirli bir gəmi kapitanının, bəzən dənizçi heyətinə tətbiq
etmək məcburiyyətində olduğu şəkildə rəftar yolunu tutur. Belə ki, qida
məhsullarının tükənməsi ehtimalını əvvəlcədən görən kapitan onların
ərzaq payını azaldır. Bəzən ehtiyac olmadıqda, çox qabaqgörənliklə
ehtiyatı belə az miqdarda verdiyi də olur, amma heyətinin bu səbəbdən
çəkəcəyi narahatçılıq daha az tədbirli olmaqla onların bəzən başına gələ
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biləcəyi təhlükənin, çarəsizlik və ölümün yanında heç nədir. Ölkə daxilində ərzaq məhsulları mübadiləsi edən tacir də eyni şəkildə acgözlüyü
özünə çox uzaqgörənlik etməklə, bəzən ərzaq məhsullarının qiymətini
mövsüm qıtlığının lazım bildiyindən bir az daha yuxarı qaldıra bilər.
Amma xalqı mövsüm sonunda aclıqdan tamamilə qoruyan bu davranış,
nəticə etibarilə də, əhalinin çəkə biləcəyi bütün çilə, mövsümün əvvəlində
daha əliaçıq rəftar səbəbindən məruz ola biləcək əziyyətin yanında çox
cüzidir. Acgözlükdə belə həddini aşmaqla ən çox zərər görə biləcək olan
ərzaq məhsulları tacirinin elə özüdür: həm hamı bu səbəbdən onun
əleyhinə qəzəblənəcəyindən, həm də bu acığın təsirlərindən canını qurtarsa belə, acgözlüyü səbəbindən mövsüm sonunda istər-istəməz əlində qalan və sonrakı mövsüm əlverişli olduğu təqdirdə belə həmişə halı ilə sata
biləcəyi qiymətdən çox aşağı satmalı olduğu ərzaq məhsullarından ötrü ...
Əslində tacirlərdən ibarət böyük bir şəriklik geniş bir ölkənin bütün
məhsulunu ələ almaq imkanı olsa, bu məhsullara Flandriyalıların
Molukka ədviyyatına etdiklərini, dediklərini etmək, yəni geri qalanının
qiymətini saxlamaq üçün məhsulun xeyli hissəsini məhv etmək və ya
tullamaq, bəlkə də, şərikliyə sərf edə bilər. Amma ərzaq məhsulları üçün
qanunun gücü ilə də olsa belə geniş bir inhisar qurmaq imkansız kimidir.
Qanunun ticarəti sərbəst qoyduğu yerlərdə bütün mallar arasından çoxunu
alan böyük bir neçə kapital gücü ilə topdan bağlanması və ya tək bir əldə
toplanması ən az ehtimal olan əmtəə - ərzaq məhsullarıdır. Ərzaq məhsullarının dəyər tutarı bir neçə özəl şəxsin kapitalı ilə satın alına biləcəkdən
daha çox olmaqla yanaşı, satın ala bilsələr belə, ərzaq məhsullarının
becərilmə şəkli bu alıcılıq qabiliyyətini tamamilə imkansız edir. Hər sivil
ölkədə ildə ən çox istehlak olunan əmtəə olduğu üçün hər il ərzaq
məhsulları yetişdirməkdə istifadə olunan əmək, hər hansı başqa bir
məhsulun istehsalında istifadə olunandan çoxdur. Bundan başqa,
torpaqdan ilk çıxdığında, istər-istəməz hər hansı başqa bir məhsuldan
daha çox sahib arasında paylanılır. Bu sahiblər isə bir sıra özbaşına
istehsalçı kimi heç vaxt bir yerə toplanmayıblar, istər-istəməz ölkənin
bütün müxtəlif yerlərinə səpələniblər. Onlar ya birbaşa öz ərazilərindəki
istehlakçıların ehtiyacını, ya da həmin istehlakçıları bəsləyən ölkə daxili
digər tacirlərin ehtiyaclarını qarşılayırlar. Ona görə də fermer ilə çörəkçi
də daxil olmaqla ölkədə ərzaq məhsulları hazırlayanlar hər hansı başqa bir
əmtəənin ticarəti ilə məşğul olanlardan sayca istər-istəməz daha çoxdurlar
və dağılmış vəziyyətdə olmaları, adətən bir birlik yaratmalarını tam
şəkildə imkansız edir. Bu səbəbdən, işçilərdən biri qıtlıq ilində əlində
mövsümün sonundan əvvəl tədavüldəki qiymətdən satmağı uma
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biləcəyindən daha çox ərzaq məhsulunun olduğunu görərsə, öz zərərinə
və sırf rəqibləri ilə düşmənlərinin xeyrinə bu qiyməti saxlamaq heç
ağlından belə keçməz, yeni məhsul gəlməyə başlamazdan əvvəl ərzaq
məhsullarından canını qurtarmaq üçün qiyməti tez aşağı salar. Tacirlərdən
hər hansı birinin rəftar tərzini beləliklə nizamlayacaq eyni təkanlar, eyni
mənfəətlər bütün digər tacirlərin təsərrüfatını da nizamlayıb, adətən
hamısını birdən ərzaq məhsullarını ya mövsüm qıtlığına, ya da bolluğuna
müəyyən etməyə güclərinin çatdığı ən uyğun qiymətə satmaq məcburiyyətində qoyur.
Bu və ya keçən iki əsr ərzində Avropanın hər hansı bir ərazisində
baş verən (bir çoxu haqqında kifayət qədər düzgün məlumatımız olan)
qıtlıqların və ya aclığın tarixini kimsə diqqətlə nəzərdən keçirərsə, qıtlığın
heç vaxt nə ölkə daxili ərzaq məhsulları tacirləri arasındakı bir birlikdən,
nə də hər hansı bir başqa səbəbdən yaranmadığını, bəlkə, bəzən müəyyən
bir sıra yerlərdə müharibə səbəbindən artıq xərc etmədən, amma
müqayisə etməyəcək qədər çox hallarda mövsümlərin pis keçməsinin
yaratdığı əsl sıxıntıdan meydana gəldiyini və qıtlığın çətinliklərinə qeyriuyğun yollardan çarə tapmaya çalışan hökumətin şiddət göstərməsindən
başqa bir səbəblə heç vaxt aclıq olmadığını görəcəyini zənn edirəm.
Müxtəlif ərazilər arasında sərbəst ticarət və nəqliyyat olan geniş
ərzaq məhsulları ölkələrində, fəsillərin son dərəcə pis keçməsindən
yaranan darlıq heç vaxt aclıq yaradacaq qədər yayılmır. Tədbirli və ehtiyatlı şəkildə istifadə olunarsa, ən nadir tapılan məhsul bərəkətli bir məhsulun daha bol şəkildə bəslədiyi qədər insanı bütün il ərzində yaşada bilər.
Məhsula ən əlverişsiz olan fəsillər çox quraq, ya da çox yağışlı olandır.
Bununla yanaşı ərzaq məhsulları həm yaylaqda, həm də düzənlikdə,
yəni istər çox nəm, istərsə də çox quraq olmağa meyilli yerlərdə yetişdiyi
üçün ölkənin bir ərazisinə zərəri dəyəcək quraqlıq və ya yağış digər
ərazisinə əlverişli olur. Yağışlı və quraq vaxtların da məhsulu daha uyğun
olan mülayim vaxtın məhsullarından daha az olmaqla yanaşı, hər ikisində
də ölkənin bir ərazisində yaranan itkini digər ərazisindəki qazanc bir yerə
qədər qarşılayır. Məhsulun çox nəm torpağa ehtiyacı olmasından başqa
yetişməsinin müəyyən bir dövründə su altında qalması lazım olan düyü
ölkələrində quraqlığın nəticələri daha pisdir. Yenə də hökumət ticarəti
sərbəst qoyarsa bu cür ölkələrdə belə quraqlıq, ehtimal ki, heç vaxt aclığı
mütləq şəkildə yaradacaq qədər geniş olmur. Benqalda bir neçə il əvvəl
olan quraqlıq bəlkə böyük bir qıtlığa səbəb ola bilərdi. Şərqi Hind
Şərikliyi məmurlarının düyü ticarətinə zorla qoyduqları bəzi yersiz
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tədbirlərin bir sıra tədbirsizliklə qoyduqları ixtisarların bu qıtlığı aclıq
halına salmasında, bəlkə də rolu vardır.
Hökumət hər hansı bir qıtlığın yaratdığı çətinliklərə çarə kimi bütün
tacirlərə ərzaq məhsullarını öz ağıllarına batan qiymətə satmalarını əmr
etdikdə ya onların ərzaq məhsullarını bazara gətirmələrinə mane olur, bu
isə bəzən fəslin başında belə aclıq yarada bilər, ya da tacirlər ərzaq
məhsullarını bazara gətirsələr belə, xalqın onu fəsil qurtarmadan mütləq
aclıq yaradacaq bir sürətlə istehlakını mümkün edərək bunu təhrik edir.
Ərzaq məhsulları ticarətinin maneəsiz, ixtisarsız sərbəstliyi aclıq
müsibətinin yeganə təsirli maneəsi olduğu qədər qıtlıq narahatçılığının da
ən yaxşı sakitləşdiricisidir. Çünki əsl darlığın narahatçılığına çarə tapılmaz, çətinlik olsa-olsa ancaq sakitləşdirilə bilər. Qanunun tam dəstəyinə
ondan daha layiqli başqa bir ticarət növü yoxdur, heç bir ticarət onun
qədər qorunmağa ehtiyac duymur. Çünki aləm heç bir ticarətə qarşı ona
duyduğu qədər kin bəsləmir.
Qıtıq illərində xalqın aşağı təbəqələri çəkdiklərini ərzaq məhsulları
tacirinin acgözlüyünün nəticəsi kimi görür, nifrət və qəzəblərinə onlar
hədəf olur. Bu səbəbdən, belə hallarda ərzaq məhsulları taciri kar etmək
əvəzinə onların ortalığı darmadağın etmələri səbəbindən çox vaxt sıfırı
istehlak etmək və anbarlarının talan edilib yox olması təhlükəsi ilə
qarşılaşır. Hansı ki, ərzaq məhsulları tacirləri əsl qazancını qiymətlərin
yuxarı olduğu qıtlıq illərində gözləyir. Adətən o, özünə bu qədər il
ərzində müəyyən bir qiymətə ərzaq məhsulları verilməsi üçün bəzi
fermerlərlə razılaşmışdır. Bu razılaşma qiyməti mülayim və ya ağlabatan
olduğu fərz edilən, yəni alışılmış və ya ortalama qiymətə əsasən
qərarlaşdırılır. Bu qiymət axırıncı qıtlıq illərindən əvvəl buğdanın 1\4
kantarı üçün çox vaxt iyirmi səkkiz şillinq qədər idi, digər taxılın 1\4
kantarı üçün də nisbət eynən belə idi. Bu səbəbdən qıtlıq illərində ərzaq
məhsulları taciri ərzaq məhsullarının çoxunu həmişəki qiymətə satın alıb
çox baha satır. Amma bu fövqəladə mənfəətin onun ticarətini digər
ticarətlə, insafla baxsaq, eyni tutmağa və məhsulun həm asan xarab olan
növdən olması, həm də qiymətinin əvvəldən bilinməyən tez-tez dəyişməsi
səbəbindən başqa vaxtlarda məruz qaldığı bir sıra zərəri qarşılamağa
ancaq kifayət etdiyi və ancaq belə bir vəziyyətdən, yəni hər hansı başqa
ticarət kimi bu işdə də az hallarda böyük sərvət əldə edilməsindən açıq
şəkildə görünür. Lakin ərzaq məhsulları ticarətinə qarşı qıtlıq illərində
(ərzaq məhsulları ticarətinin çox kar gətirə biləcəyi illər belələrindən
ibarətdir) xalq arasında çox rastlaşan nifrət səbəbindən şöhrət və sərvət
sahibləri həmin işə girməkdən uzaq durur. Ərzaq məhsulları ticarəti bir
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sıra alçaq iş adamlarının əlində qalır. Daxili bazarda istehsalçı ilə
istehlakçı arasına girən vasitəçilər, demək olar ki, ancaq dəyirmançılar,
çörəkçilər, un dəllalları və bir də bəzi zavallı ayaqda satanlardır.
Xalqa bu qədər faydası toxunan bir ticarətə qarşı hamıdakı bu
nifrətin Avropanın köhnə idarəçiliyinin tədbirliliyi ilə söndürüləcək yerdə
əksinə dəstəklənib təhrik edilir.
VI Eduardın 5-ci və 6-cı hakimiyyət illərində verilən qanunların
14-cü bölməsində bu hökm yazılıb: hər kim yenidən satmaq məqsədilə
ərzaq məhsulları və ya taxıl alarsa, qanuna qarşı çıxmış möhtəkir hesab
edilir və ilk cinayəti üçün iki ay həbs cəzası verilir, ərzaq məhsullarının
miqdarı cəza kimi ondan alınır, ikinci cinayət üçün altı ay həbs cəzası və
ondan bu miqdarın iki qatı cəza olaraq alınır, üçüncü dəfə baş verərsə,
dirəyə bağlanıb tamaşalarda kralın dilədiyi kimi həbs cəzası verilir,
daşınan malları cəza olaraq əlindən alınır. Avropanın bir çox digər
ərazilərində köhnə idarəetmə tədbirləri İngiltərədəkinə görə heç də yaxşı
deyildi.
Əcdadlarımız elə hesab edirdilər ki, xalq ərzaq məhsullarını
fermerdən, ərzaq məhsulları tacirindən aldığı ilə müqayisədə daha ucuz
satın alacaqdır. Fermerə verdiyi qiymətdən başqa tacirin ayrıca özü üçün
həddən çox kar istəyəcəyi üçün qorxurdular. Nəticə etibarilə, onun
ticarətini birdəfəlik yox etməyə çalışırdılar. Hətta yetişdirən ilə istehlakçı
arasına hər hansı növdən bir vasitəçinin girməsini belə əllərindən gəldiyi
qədər qarşısını almağa çalışırdılar. Taxılçı və ya ərzaq məhsulları
daşıyıcısı deyilən kəslərin ticarətinə qarşı qoyduqları bir çox məhdudiyyətlərin mənası bu idi. Taxılçılıq və ya ərzaq məhsulları daşıyıcılığı
həqiqətdən yan keçməyən və kar yeməyən bir insan siması ilə müvafiqliyini göstərən bir icazə vərəqəsi olmadan heç kimin etməsinə icazə
verilməyən ticarət növü idi. Bu icazə vərəqəsinin verilməsi üçün VI
Eduardın qanunun üç sülh hakiminin icazəsinə ehtiyac var idi. Amma
daha sonralar bu məhdudiyyət də kifayət etməyərək Yelizaveta vaxtında
verilən bir qanunla icazə vermək imtiyazı sırf üç ayda bir toplanan
məhkəmələrlə məhdudlaşdırıldı.
Kəndlərin əsas sənəti olan kənd təsərrüfatı, Avropanın köhnə
idarəçilik tədbirləri, şəhərlərin əsas sənəti olan sənaye üçün qoyulan
qaydalardan tamamilə fərqli olan qaydalarla nizamlanmağa çalışılırdı.
Fermerə istehlakçılardan və ya onların yaxın dəllallarından, yəni
taxılçılarla ərzaq məhsulları daşıyıcılarından başqa müştəri qoymamaqla
fermeri həm fermaya, həm də ərzaq məhsulları tacirliyinə və ya
pərakəndliyinə zorlamaq üçün çaba göstərilirdi. Sənayeçiyə isə əksinə
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dükan işi ilə məşğul olmaq və ya malını pərakəndə satmaq bir çox
hallarda qadağan edilirdi. Bu qanunun biri ilə, bəlkə də, necə ediləcəyi
çox başa düşülmədən, ölkənin ümumi mənfəəti həvəsləndirilmək və ya
ərzaq məhsullarını ucuzlaşdırmaq istənirdi. Digər qanun ilə müəyyən bir
sıra insanların, yəni dükan sahiblərinin mənfəəti həvəsləndirilmək
istənirdi. Onlar elə hesab edirdilər ki, pərakəndəçilik etməsinə icazə
verildikdə istehsalçı qiyməti dükan sahiblərindən daha çox qırıb onların
ticarətini batıracaq.
Halbuki dükan tutub malını pərakəndə satmasına icazə verilərsə,
istehsalçı adi dükan sahibi ilə müqayisədə daha ucuz sata bilməzdi.
Kapitalından dükana qoyacağı hissəsini istehsalına ayırdığı paydan
götürməsi lazım idi. İşini başqalarının işi ilə eyni tutmaq üçün kapitalının
bir hissəsindən istehsalçı mənfəəti, digər hissəsindən dükan sahibi
mənfəətini təmin etməsi lazım idi. Məsələn, deyək ki, yaşadığı filan
şəhərdə istər istehsalda istər dükançılıqda olsun alışılmış kapital karı 10
faizdir. Belə olduqda dükanında satdığı malının hər parçasına iyirmi faiz
mənfəət əlavə etməsi lazımdır. Emalatxanasından alıb dükanına apardıqda
malına onu topdan alacaq bir tacirə və ya dükan sahibinə sata biləcəyi
qiymətə uyğun qiymət qoymalıdır. Bundan aşağı qiymət qoyarsa
istehsalçılıqdakı kapitalının karından bir hissəsini itirir. Bundan başqa,
malı dükanda satdıqda da dükan sahibinin onun qarşılığında satacağı
miqdarın eyni qədəri əlinə gəlməzsə dükançılıqdakı karından bir hissəsini
itirir. Nəticə etibarilə, eyni mal partiyasından iki qat kar əldə etmiş kimi
görünsə də, bu əmtəə bir-birindən fərqli olan iki kapitalın sıra ilə içində
olduğu üçün bunların hamısı üçün istifadə olunan bütün kapitaldan ancaq
bir tək kar təmin edir. Karı bundan az olarsa, zərər çəkər və ya bütün
kapitalını bir çox digər qonşuları qədər qazancla istifadə etməmiş olar.
İstehsalçıya “etmə” dedikləri şeyi fermerə bir yerə qədər “et”
dedilər: kapitalını iki ayrı iş arasında bölməsini, bir hissəsini bazarın
vaxtaşırı meydana gələcək tələblərini qarşılamaq üçün anbar və
samanlıqlarında tutmasını, digərini isə torpağının əkilib-becərilməsində
istifadə etməyini. Lakin bu ikinci hissəni fermerlikdə istifadə olunan
kapitaldan əldə olunan həmişəki karlarından daha aşağısına istifadə etmək
cibinə xeyir verməyəcəyi kimi, birinci hissəni ticarətdə istifadə olunan
kapitalın həmişəki karlarından daha azı əvəzində işlətməyə də fermerin
gücü çatmaz. Ərzaq məhsulları tacirinin işini hər gün davam etdirən
kapital istər fermer adlanan, istərsə də ərzaq məhsulları taciri adlanan
kəslərin olsun, kapitalını beləliklə istifadəsinin əvəzində sahibinin zərərini
ödəmək üçün işini digər ticarətlərlə eyni səviyyəyə çatdırmaq və fürsət
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tapan kimi başqa bir işə dəyişdirməyi ummasının qarşısını almaq üçün hər
iki halda da digərinə bərabər bir mənfəətə ehtiyac vardır. Bu cəhətdən
ərzaq məhsulları tacirliyi etməyə, beləliklə, məcbur edilən fermer ərzaq
məhsullarının sərbəst rəqabət halında bir başqa ərzaq məhsulları tacirinin
satmağa məcbur olacağından daha ucuza satmağa tab gətirə bilməz.
Kapitalının hamısını bir tək iş sahəsində işlədə bilən tacirdə bütün
əməyini bir tək əməliyyat üçün istifadə edə bilən işçidəki üstünlüyün
eynisi vardır. İşçi iki əllə özünə çox daha iş etmə imkanı verən ustalıq
sahibi olduğu kimi tacir də işini görmək, malını alıb satmaq üçün elə asan
və tez bir metod öyrənir ki, eyni kapital ilə daha çox iş görə bilsin. Biri
hazırladığı əsəri çox vaxt daha ucuza, digəri malını çox vaxt istər kapitalı,
istərsə də diqqəti daha müxtəlif məqsədlərlə məhdudlaşdırdığı təqdirdə
ola biləcəyindən bir az daha ucuza verə bilər. Mallarının bütün işi topdan
satın alıb yenidən pərakəndə satmaqdan ibarət olan gözüaçıq və bacarıqlı
bir dükan sahibi qədər pərakəndə şəkildə ucuz satmağa bir çox
istehsalçının gücü çatmaz. Fermerlərin böyük hissəsi çoxundan, bəlkə,
dörd-beş mil uzaqlıqda olan bir şəhər əhalisinin ehtiyacını qarşılamaq
üçün pərakəndə olaraq ərzaq məhsulları taciri (bütün işi ərzaq
məhsullarının topdan satın alıb böyük bir mağazada toplayaraq yeni
başdan pərakəndə satmaqdan ibarət olan açıq gözlü və işgüzar) qədər
ucuza satmağa daha da az tab gətirə bilər.
İstehsalçıya dükan işlətməyi qadağan edən qanun kapital
istifadəsindəki bu bölgünün həmin qanun yox ikən ola biləcəyindən daha
tez meydana gəlməsini məcbur etməyə çalışırdı. Fermeri ərzaq məhsulları
tacirliyi etməyə məcbur edən qanun, bu bölgünü həmin qanun yox ikən
olacağı qədər tez meydana gəlməsinin qarşısını almaq üçün savaşırdı. Hər
iki qanun da təbii müstəqilliyin birbaşa zədələnməsi demək olub, bu
səbəbdən ədalətə zidd idi. Həmçinin, hər ikisi də ədalətə zidd olduqları
qədər qeyri-münasibdir. Hər cəmiyyətin mənfəəti belə şeylərin heç vaxt
məcburi edilməməyində və ya qarşısının alınmamağındadır. İstər əməyini,
istər kapitalının vəziyyətini tələb etdiyindən daha çox növbənöv
şəkillərdə istifadə edən kəs qonşusundan daha ucuz satmaqla onu heç vaxt
zəiflədə bilməz. Özünü zəiflədə bilər, adətən belə də olur. Yerli
vəziyyətinə görə əhali öz mənfəətini, adətən qanunvericidən daha yaxşı
müəyyən edə biləcəyi üçün onun nəzarətini qanun həmişə əhalinin özünə
əmanət etməlidir. Lakin bu iki qanun arasında müqayisə edilməyəcək
qədər zərərlisi fermeri ərzaq məhsulları tacirliyi etməyə məcbur edənidir.
Bu qanun, kapitalının istifadəsindən hər cəmiyyət üçün çox faydalı
olan bölgüyə mane olmaqdan başqa, torpağın abadlaşdırılması və be-
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cərilməsini də axsatmışdır. Fermeri bir əvəzinə iki sənətlə məşğul olmağa
məcbur etməklə onu, kapitalını ancaq əkib-biçməkdə istifadə edə bilən bir
hissəni iki hissəyə ayırmaq məcburiyyətində qoymuşdur. Hansı ki, fermer
taxılı döyüb bacardığı sürətlə bütün məhsulunu ərzaq məhsulu tacirinə
satmaqda sərbəst olsa, bütün kapitalı tez bir şəkildə torpağa geri qayıda
bilər və bu məbləği torpağını daha yaxşı abadlaşdırıb becərmək üçün
əlavə heyvan almaq və əlavə fəhlə tutmaq üçün istifadə edə bilərdi. Lakin
ərzaq məhsullarını pərakəndə satmağa məcbur edilməklə kapitalının
böyük hissəsini bütün il anbarları və samanlığında saxlamalı olur, bu
səbəbdən də pərakəndəçilik etmədiyi təqdirdə eyni kapital ilə edə biləcəyi
qədər yaxşı əkib-biçə bilmirdi. Ona görə də, bu qanun torpağın
abadlaşdırılmasına istər-istəməz əngəl törətmiş ərzaq məhsullarını ucuzlaşdırmağa deyil, azaltmağa və nəticə etibarilə də, qanun olmadıqda daha
çox bahalaşdırmağa səbəb olmuşdur.
Ərzaq məhsullarının becərilməsinə, əslində ən faydalı olacaq sənət
lazımi şəkildə qavranılıb həvəsləndirilərsə, fermerin işindən sonra ərzaq
məhsulları tacirliyidir. İstehsalçının ərzaq məhsulları topdan satan tacirin
ərzaq məhsulları ilə dəstəkləndiyi kimi, fermerin sənəti də ərzaq
məhsulları tacirinin sənəti ilə dəstəklənir.
Topdan satan tacir istehsalçıya hazır bazar təmin etməklə mallarını
bacardığı sürətlə istehsalçının əlindən almaqla, hətta bəzən istehsalçıya
hələ məhsulları hazırlamadan əvəzini qabaqcadan ödəməklə onun bütün
kapitalını, bəzən isə bütün kapitalından daha çoxunu davamlı olaraq
istehsalda istifadə etməsini, nəticə etibarilə də, yaxın istehlakçılara və ya
hətta pərakəndəçilərə özü satmağa məcbur olduğu təqdirdə edə
biləcəyindən daha çox miqdarda məhsulun hazırlamasını mümkün edir.
Bundan başqa, topdan satan tacirin kapitalı, adətən bir neçə istehsalçının
kapitalını yenidən yerinə qoymağa kifayət etdiyi üçün, onunla
istehsalçılar arasındakı bu münasibət çox sayda kiçik kapital sahiblərini
dəstəkləmək və müslifləşmələrinə səbəb olacaq zərərlərdə və fəlakətlərdə
onların köməkliyinə çatmaq cəhətdən böyük kapital sahibi üçün
maraqlıdır.
Fermer ilə ərzaq məhsulları tacirləri arasında eyni növdən geniş bir
əlaqənin fermerlərə eyni dərəcədə faydalı təsirləri olur. Fermerlər bütün
kapitallarını, hətta bütün kapitallarından da çoxunu davamlı olaraq əkibbiçmək üçün istifadə imkanına qovuşurlar. Onlarınkı qədər başqa heç bir
sənətin qarşılaşacağı ehtimal olunmayan problemlərdən biri yarandıqda
daimi müştərilərinin, yəni varlı ərzaq məhsulları tacirinin simasında onları
dəstəkləməkdə həm mənfəət görən, həm də buna gücü çatan birini tapırlar
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və hal-hazırda olduğu kimi, torpaq sahibinin olan səbir və dözümlülüyünə
və ya eşikağasının insafına möhtac olmurlar. Bəlkə mümkün deyildir,
amma bu əlaqəni başdan-başa bir gözqırpımında qurmaq imkanı olsa,
krallıq ölkəsinin fermerlikdə istifadə olunan kapitalının, indi hər hansı
başqa işə xərclənən hissəsini oradan götürərək, hamısını bir dəfəyə əsl
işinə, yəni torpağın əkilib biçilməsinə qoymaq mümkün olsa, bu böyük
kapitalın mexanizminə müddətində dəstək və kömək olmaq üçün, demək
olar ki, eyni böyüklükdə başqa bir kapital gözqırpımında tapıla bilsə,
ancaq hal və şərtlərdəki bu dəyişmə ilə bütün ölkənin simasında baş
verəcək inkişafın necə də böyük, geniş və nə qədər qəfil olacağını xəyal
etmək çox asan deyildir.
Fermerin sənətindən sonra heç bir sənət ərzaq məhsullarının
yetişdirilməsinə ərzaq məhsulları tacirinin sənəti qədər faydalı olmadığı
üçün, deməli, VI Eduardın qanunu istehsalçı ilə istehlakçı arasına
vasitəçinin girməsini əlindən gəldiyi qədər qadağan etməklə sərbəst
olduqda, qıtlığın narahatçılıqlarını həm ən yaxşı sakitləşdirən, həm də bu
hadisənin qarşısını ən yaxşı alan bir sənəti məhv etməyə çalışmışdır.
Sonralar bu qanunun sərtliyi bir-birinin ardınca çıxan və buğdanın
qiyməti ¼ kantar üçün iyirmi, iyirmi dörd, otuz iki və qırx şillinqi
keçmədikcə topdan ərzaq məhsulları saxlamağa icazə verən bir çox
qanunlarla yüngülləşdirildi. Nəhayət, II Çarlzın 15-ci hakimiyyət ilində
verilən qanunların 7-ci bölməsi ilə buğdanın qiyməti ¼ kantar üçün qırx
səkkiz şillinqi və digər taxıllarınkı da həmin nisbəti keçmədikcə yenidən
satmaq üçün ərzaq məhsulları saxlamanın və ya satın almanın topdan
satıcı olmayan (yəni eyni bazarda üç ay ərzindən satış etməyən) kəslər
üçün məqbul olduğu elan edildi. Ölkə daxilindəki ərzaq məhsulları taciri
indiyə qədər görəbiləcəyi sərbəstliyə bu hökm sayəsində qovuşdu.
Topdan mal saxlayanlarla topdan satan tacirlər əleyhinə olan bütün digər
köhnə qanunları ləğv edən indiki kralın 12-ci hakimiyyət ilindəki qanun
digər qanunun qoyduğu ixtisarları tam ləğv etməmişdir, belə olduğu üçün
də onlar hələ də qüvvədə idi.
Ancaq bu qanun xalq arasında geniş yayılan çox mənasız iki səhv
fikri bir yerə qədər nəzərdən qaçırır.
Birincisi, qanun buğdanın qiyməti ¼ kantar üçün qırx səkkiz şillinqə
çıxdığı və digər taxılınkı da həmin nisbətdə artdığından bazardakı ərzaq
məhsullarının əhalini zədələyəcək qədər topdan saxlanılması ehtimalı
olduğunu fərz etməkdədir. Amma əvvəllər deyilənlərdən tam məlum olur
ki, ölkə daxili ərzaq məhsulları tacirləri tərəfindən heç bir qiymətə əhalini
yoracaq qədər topdan ərzaq məhsulları saxlamaq qabil deyildir.
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¼ kantar üçün qırx səkkiz şillinq çox yuxarı bir qiymət sayılsa belə,
qıtlıq illərində çox vaxt yeni məhsulun, demək olar ki, heç bir hissəsinin
satılıb qurtara bilməyəcəyi, əhalini zədələyəcək qədər topdan saxlanıla
bildiyini isə cahillərin belə düşünməsinin imkansız olduğu bir vaxtda
məhsul yığımından sonra isti-isti meydana gələn bir qiymətdir.
İkincisi, ərzaq məhsullarının əhalini zəiflədəcək şəkildə topdan
satıcılığının edilə biləcəyi, yəni çox keçmədən yenə eyni bazarda satılmaq
üçün satın alına biləcəyi müəyyən bir qiymət olduğunu fərz etməkdədir.
Amma bir tacir filan bazardan (bir az sonra elə həmin bazarda da satmaq
üçün) ərzaq məhsulları toplayarsa, bu bazara həmin vaxtdakı qədər bol
məhsulun bütün fəsil ərzində gələ bilməyəcəyi üçün və nəticə etibarilə,
qiymətin yaxınlarda artmasının lazım olduğunu başa düşdüyü üçündür.
Tacir, bu hökmündə səhv edib qiyməti artırmazsa, digər ərzaq
məhsullarının anbara qoyulub saxlanmasından istər-istəməz yaranan xərc
və itki səbəbindən kapitalının da bir hissəsini itirir. Buna görə də, bazarın
qurulduğu həmin o müəyyən gündə ehtiyaclarını qarşılamalarına mane
olduğu müəyyən kəsləri belə zədələyə bildiyindən çox daha əsaslı şəkildə
öz-özünə ziyan verər. Çünki onlar sonra bazarın qurulduğu hər hansı
başqa bir gün ehtiyaclarını eyni dərəcədə ucuz qarşılaya bilərlər. Tacir
düzgün ehtimal edərsə, böyük xalq kütləsinə ziyan verəcəyi yerdə, əksinə,
onlara çox vacib bir xidmət təqdim etmiş olar. Qiymət ucuzluğu,
mövsümün əsl darlığı ilə uzlaşmayacaq qədər tez olan bir istehlakı
həvəsləndirdiyi təqdirdə əhaliyə qıtlıq çətinliyini eşidə biləcəyindən bir az
daha tez eşitdirməklə tacir bu çətinliyi onun sonradan mütləq eşidəcəyi
şiddətlə hiss etməsinin qarşısını alır. Doğurdan da, qıtlıq halında əhali
üçün edilə biləcək ən yaxşı şey bu halın çətinliyini əlindən gəldiyi qədər
ilin ayrı-ayrı bütün aylarına, həftələrinə və günlərinə bərabər şəkildə
bölüşdürməkdir.
Ərzaq məhsulları taciri öz mənfəəti üçün bu bölgünü mümkün qədər
münasib şəkildə etmənin çarələrini tapmağa çaba göstərir.
Bunu ərzaq məhsulları taciri qədər qanunauyğun şəkildə edəcək
dərəcədə eyni mənfəətə, məlumata və bacarığa sahib başqa heç kəs
olmadığı üçün bu vacib ticarət əməliyyatı başdan-ayağa ərzaq məhsulu
tacirinə tapşırılmalı və ya başqa sözlə, ərzaq məhsulu ticarəti heç olmazsa
daxili bazarın ehtiyacının qarşılanması mövzusunda tamamilə sərbəst
qoyulmalıdır.
Əhalinin topdan məhsul saxlanılması və topdan ticarətdən hürkməsini cadugərlikdən qorxub şübhələnməsinə oxşatmaq olar. Cadugərlikdə təqsirləndirilən bəxtsiz yazıqlar, onların etdikləri hesab edilən fəla-
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kətlər cəhətdən yuxarıdakı cinayətlərlə ittiham edilənlərdən daha günahsız
deyildilər. Cadugərlik əleyhindəki bütün qanuni istintaqa son verən, hər
hansı bir adamın qonşusuna xəyali günah ataraq öz pis nəfsini doydurması, onun imkanını əlindən alan qanunun bu ürkməni və şübhələri təhrik
edib dəstəkləyən bir amili məhv edərək hamısını bütövlükdə ləğv edir.
Qanun, ölkədaxili ərzaq məhsulları ticarətinə tam sərbəstliyi geri
qaytararaq da əhalinin məhsulların saxlanılması və topdan satıcılığa
duyduğu nifrəti aradan götürmək üçün, bəlkə eyni dərəcədə təsirli olar.
Bununla yanaşı, istər daxili bazar ehtiyacların bol-bol qarşılanmağına, istər əkib-biçmənin artmağına, II Çarlzın 15-ci hakimiyyət ilində
çıxan qanunların 7-ci bölməsi bütün qüsurları ilə birlikdə, qanunlar
jurnalındakı hər hansı bir başqa qanunla müqayisədə, bəlkə daha çox
kömək etmişdir. Ölkə daxili ərzaq məhsulları ticarəti indiyə qədər görə
biləcəyi bütün sərbəstliyi və dəstəyi bu qanunla əldə etmişdir. Əsl daxili
bazar ehtiyacının qarşılanmasını, hətta kənd təsərrüfatının mənfəətini ölkə
daxili ticarət idxal ticarətindən də, ixrac ticarətindən də daha yaxşı
mühafizə edir.
“Ərzaq məhsulları haqqında yazılar”ı qələmə alan şəxs Böyük Britaniyaya idxal edilən hər növ taxılın ortalama miqdarı ilə istehlak olunan
hər növ taxılın ortalama miqdarı arasındakı nisbətin 1-ə 570-i keçmədiyi
hesablamışdır. Deməli daxili bazar ehtiyacının qarşılanmağında daxili
ticarətin idxal ticarətinə görə vacibliyi 1-ə 570 olmalıdır.
Böyük Britaniyadan ixrac edilən hər növ taxılın ortalama miqdarı
eyni yazıçıya əsasən illik məhsulunun otuzda birindən çox deyildir.
Deməli yerli məhsula bazar təmin edilərək kənd təsərrüfatının həvəsləndirilməsində daxili ticarətin ixrac ticarəti ilə müqayisədə vacibliyi birə
otuzdur.
Dövlət işləri ilə əlaqədar rəqəmlərə çox etibar etmirəm, ona görə də,
bu iki rəqəmin ikisinin də düzgünlüyünə əl basacağımı deyə bilmərəm.
Bu rəqəmləri qeyd etməyimdə məqsədim sırf ən ağlı başında və təcrübəli
kəslərin fikrincə, ərzaq məhsullarının xarici ticarətin daxili ticarətə görə
nə qədər daha az vacib olduğunu göstərmək üçündür. Pul mükafatının
qoyulmağında həmin əvvəlki illərdə ərzaq məhsullarının çox ucuz
olmağını təxminən iyirmi beş il əvvəl verilən və nəticə etibarilə, təsirini
göstərmək üçün çox uzunmüddəti olan II Çarlzın qanunun mexanizminə,
bəlkə bir həddə qədər izah etmək düzgün olar.
Ərzaq məhsulları ticarətinin digər üç sahəsi haqqında ancaq bir neçə
söz demək istədiklərimin hamısını qeyd etməyə kifayət edəcəkdir.
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I – Ölkə daxilində istehlak üçün xarici ərzaq məhsulları idxal edən
tacirin ticarəti daxili bazar ehtiyacının birbaşa qarşılanmağına açıq şəkildə
kömək edir və bu cəhətdən böyük xalq kütləsinə birbaşa faydalı olmalıdır.
Ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan ortalama qiymətini bir az azaltmağa səbəbkar olarsa da, əsl dəyərini və ya bəsləməyə gücünün çatdığı
əmək miqdarını azaltmır. İdxal həmişə sərbəst olsa, illəri üst-üstə gəlsək
fermerlərimizlə əyalət mülkədarlarımızın əllərinə ərzaq məhsullarının
əvəzində idxalın əslində çox vaxt qadağan olduğu indiki vaxtla müqayisədə, bəlkə daha az pul keçər. Amma əllərinə keçən pul daha dəyərli olar,
bütün digər növ malların daha çoxunu ala və daha çox əmək işlədə
bilərlər. Bu səbəbdən əsl var-dövlətləri, gəlirləri daha az gümüşlə ifadə
olunsa belə indikinin eynisi olar və həm indiki qədər ərzaq məhsulu əkibbiçmə gücü əllərindən alınmamış, həm də həvəsləri qaçırılmamış olar.
Əksinə ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan qiymətinin azalmasından meydana gələn gümüşün əsl dəyərindəki artım, bütün digər
malların pul ilə ifadə olunan qiymətini bir qədər azaltdığı üçün bu azalmanın yarandığı yerlərdə ölkədaxili əməyə bütün xarici bazarlarda üstünlük təmin edər, beləliklə, həmin əməyi həvəsləndirib artırmağa səbəb olar.
Lakin ölkədaxili ərzaq məhsulları bazarının genişliyi ərzaq
məhsulların yetişdiyi ölkədəki ümumi əmək nisbətində, yaxud ərzaq
məhsulları əvəzində veriləcək başqa bir şey istehsal edənlərin və nəticə
etibarilə, özlərində başqa bir şey, ya da (eyni mənalı) bir başqa şeyin
dəyərinin sahiblərinin sayı nisbətində olmalıdır. Amma hər ölkədə daxili
bazar ərzaq məhsulları üçün ən yaxın və münasib olduğu kimi, onun üçün
ən böyük və vacib bazar da odur. Nəticə etibarilə, ərzaq məhsullarının pul
ilə ifadə olunan ortalama qiymətindəki azalmadan yaranan gümüşün əsl
dəyərindəki bu artım, ərzaq məhsulları üçün ən böyük və vacib olan
bazarı böyütməyə, ərzaq məhsullarının yetişməsini zəiflətmək əvəzinə
həvəsləndirməyə səbəb olur.
II Çarlzın 22-ci hakimiyyət ilində çıxan qanunların 13-cü bölməsinə
əsasən daxili bazar qiyməti ¼ kantar üçün əlli üç şillinq dörd pennidən
çox olmadıqca buğda idxalı ¼ kantar üçün on altı şillinqlik rüsuma,
qiymət dörd ingilis lirəsindən çox olmadıqca da səkkiz şillinqlik rüsuma
bağlı idi. Bir əsrdən çox vaxtdır bu iki qiymətdən birincisi ancaq qıtlığın
çox olduğu vaxtlarda meydana gəlmiş, digəri isə bildiyim qədər heç
müşahidə olunmamışdır. Yenə də buğda bu ikinci qiymətin yuxarısına çıxana qədər həmin qanuna əsasən çox yuxarı rüsuma, birinci qiymətin yuxarısına çıxıncaya qədər də qadağa dərəcəsinə çatan bir rüsuma bağlı idi.
Başqa növlərdən taxılın idxalı taxılın dəyərinə nisbətlə, demək olar ki,
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eyni dərəcədə yuxarı olan bazar qiymətləri və rüsumlarla məhdudlaşdırılmışdı. Daha sonra çıxan qanunlar bu rüsumları tamamilə artırdı.
Qıtlıq illərində bu qanunların olduğu kimi yerinə yetirilməsi ilə
əhalinin çəkəcəyi çilə belə çox dəhşətli olardı. Amma belə hallarda
qanunun tətbiqi məhdud bir vaxt üçün xarici ərzaq məhsulu idxalına icazə
verən ötəri qanunlarla, adətən qüvvədən salınırdı. Həmin ötəri qanuna
ehtiyac olmağı bu ümumi qanunun qeyri-münasib olduğunu sübut etmək
üçün kifayət edir.
İdxala qoyulan bu ixtisarlar pul mükafatının verilməsindən daha
əvvəl olmaqla yanaşı, daha sonra həmin nizamlamanı hazırladıb qoyduran
eyni təfəkkürlə, eyni prinsiplərlə göydəndüşmə şəkildə məcbur edilmişdir.
II. Hal-hazırkı kralın 13-cü hakimiyyət ilində verilən qanunlardan
əvvəl müxtəlif növdən dənli bitkilərin idxalına verilən rüsumlar aşağıdakı
kimi idi:
Taxıl
Rüsumlar
Rüsumlar
Rüsumlar
Lobya: ¼ kantarı 28 şillinqə qədər olduqda,
19 ş 10 p; 40 ş-ə qədər
16 ş. 8 p.
daha çox olsa 12 penni
Arpa: ¼ kantarı 28 şillinqə qədər olduqda,
19 ş 10 p; 32 ş-e qədər
16 ş. 8 p.
daha çox olsa 12 penni
Cücərmiş arpa: idxalı cücərmiş arpadan alınan illik vergi qanununa əsasən qadağan
edilmişdir.
Yulaf: ¼ kantarı 16 şillinqə qədər olduqda,
5 ş 10 p
daha çox olsa 9 ½ penni
Noxud: ¼ kantarı 40 şillinqə qədər olduqda,
16 ş 10 p
daha çox olsa 9 ¾ penni
Çovdar: ¼ kantarı 36 şillinqə qədər olduqda,
19 ş 10 p; 40 ş-e qədər
16 ş. 8 p.
daha çox olsa 12 penni
Buğda: ¼ kantarı 44 şillinqə qədər olduqda,
21 ş 9 p; 55ş. 4 p. -ə qədər 17ş.
daha çox olsa 8 şillinq
(qara) Buğda: ¼ kantarı 32 şillinqə qədər olduqda 16 şillinq verəcək
4 lirəyə qədər və daha çoxu üçün təxminən 1 ş. 4 penni

Bu müxtəlif rüsumların bir hissəsi köhnə subsidiyalar yerinə
keçmək şərtilə II Çarlzın 22-ci hakimiyyət ilindəki qanuna əsasən bir
hissəsi yeni subsidiyalı, üçdə bir və üçdə ikili subsidiyalar və 1747-ci il
subsidiyasına əsaslanaraq qoyulmuşdur.
İdxala qoyulan və bu ya, bir sıra digər ixtisarlar özbaşına nə qədər
zərərli olursa-olsun, həmin nizamlama səbəbindən məcburi hala gəldilər.
Buğdanın ¼ kantarı qırx səkkiz şillinqdən aşağı ikən, ya da qırx səkkiz
şillinqdən çox yuxarı deyilkən xarici ərzaq məhsulları ya rüsumsuz, ya da
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çox kiçik bir rüsum ödəməklə idxal edildikdə pul mükafatı qazancından
yararlanaraq yenidən ixrac edilə bilər, bununla məqsədi bazara xarici
ölkələrin məhsulu üçün deyil, yerli məhsul üçün bazarı genişləndirmək
olan pul mükafatı metodu faydalı tərəfi qalmadan azdırılar, ictimai gəliri
böyük zərərə aparardı.
III. Xarici ölkə istehlakı üçün ərzaq məhsulu ixrac edən tacirin
ticarətinin daxili bazar ehtiyacının bol-bol qarşılanmasında, şübhəsiz,
birbaşa rolu yoxdur.
Amma dolayı yolla rolu var. Bu ehtiyac həmişəki hansı mənbədən
(istər daxili istehsal, istər xaricdən idxalla) təmin edilirsə edilsin, ölkədə
həmişəki istehlakdan daha çox ərzaq məhsulu vərdiş olunan qədər
yetişdirilmədikcə və ya idxal edilmədikcə daxili bazarı qidalandıran ərzaq
məhsullarının ehtiyatı heç vaxt bol ola bilməz. Amma bütün mümkün
hallarda ərzaq məhsullarının əlavəsini ixrac mümkün olmadıqda, daxili
bazarın başa-baş istehlakının tələb etdiyindən daha çoxunu ərzaq
məhsullarını yetişdirənlər heç vaxt yetişdirməməyə, idxal edənlər də heç
vaxt gətirməməyə diqqət edəcəklər. Həmin bazar malla çox nadir hallarda
dolub daşacaq, işləri nisbət ehtiyacını qarşılamaq olanlar da çox vaxt
mallarının əllərində qalmasından qorxduqları üçün, adətən bazarda məhsul azlığı olacaqdır. İxracın qadağan edilməsi ölkənin abadlaşdırılmasını
və əkilib becərilməsini əhalinin ehtiyacını qarşılamağın tələb etdiyi
səviyyədə saxlayır. İxrac sərbəstliyi ölkəyə yad millətlərin ehtiyacını
qarşılamaq üçün əkini genişləndirmək ehtimalını verir.
II Çarlzın 12-ci hakimiyyət ilində verilən qanunların 4-cü bölməsinə
əsasən buğda qiyməti ¼ kantar başına qırx şillinq və digər dənli bitkilərin
qiyməti eyni nisbəti aşmadıqca ərzaq məhsullarının ixracına icazə
verilirdi. Eyni hökmdarın 15-ci hakimiyyət ilindəki qanunla bu sərbəstlik
buğda qiymətinin kantar başına qırx səkkiz şillinqi aşmasına qədər, 22-ci
hakimiyyət ilindəki qanunla da bunun yuxarısındakı bütün qiymətləri
əhatə edəcək şəkildə genişləndirildi. Əslində bu cür ixrac halında krala
lirə başına hesablanan bir vergi verilirdi. Lakin tarif kitabında bütün dənli
bitkilərə çox aşağı bazar qiyməti qoyulduğundan bu vergi buğdada ¼
kantar başına cəmi bir şillinq, yulafda dörd penni və bütün digər dənli
bitkilərdə altı penni edirdi. Pul mükafatı verən (Vilyam ilə Merinin 1-ci
hakimiyyət ilindəki) qanuna əsasən buğda qiymətinin ¼ kantar başına
qırx səkkiz şillinqi keçmədiyi hallarda bu kiçik rüsum dolayı yolla, III
Vilyamın 11-ci və 12-ci hakimiyyət illərindəki qanunların 20-ci bölməsinə, əsasən də bütün daha yuxarı qiymətlərdə açıq şəkildə qaldırıldı.
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Beləliklə, ixracla məşğul olan tacirin ticarəti bu pul mükafatı ilə
həm həvəsləndirildi, həm də ölkə daxilində iş görən tacirin ticarətinə görə
daha sərbəst hala gətirildi. Bu qanunların sonuncusuna əsasən ixrac üçün
ərzaq məhsulları nə qiymətə olursa-olsun, topdan saxlanıla bilir, ancaq
qiymətin ¼ kantar başına qırx səkkiz şillinqi keçmədiyi hallardan başqa,
daxili satış üçün saxlanıla bilinmirdi. Bununla yanaşı, əvvəlcə göstərildi
ki, ölkə daxilində ərzaq məhsulları mübadiləsi edən tacirin mənfəəti heç
vaxt böyük xalq kütləsinin mənfəətinə zidd ola bilməz. İxracla məşğul
olan tacirin mənfəəti isə ona zidd ola bilər və əslində bəzən belədir də. Öz
ölkəsi qıtlıqda qıvrınarkən bir qonşu da ölkə aclıq çəkərsə, qıtlıq bəlasını
daha çox artıracaq qədər ərzaq məhsulunu digər ölkəyə göndərmək ixrac
tacirinin işinə yaraya bilər. Bu qanunların əsl məqsədi daxili bazar
ehtiyacının bol-bol qarşılanması deyildi. Məqsəd ərzaq məhsullarının pul
ilə ifadə olunun qiymətini kənd təsərrüfatının həvəsləndirilməsi bəhanəsi
ilə, əldən gəldiyi qədər yüksəldib daxili bazarda imkan daxilində davamlı
olaraq bir qıtlıq yaratmaq idi. İdxalın zəiflədilməsi ilə həmin bazar
ehtiyacının qarşılanması böyük qıtlıq vaxtlarında da ancaq yerli mallarla
məhdudlaşdırılmırdı. İxracın həvəsləndirilməsi ilə də qiymət ¼ başına
qırx səkkiz şillinqədək çıxdıqda həmin bazarın kifayət qədər qıtlıq olan
vaxtlarda da yerli məhsulun hamısından istifadə etməsinə icazə verilmirdi. Böyük Britaniyanın belə tez-tez baş vurmaq məcburiyyətində
olduğu tədbirlər, yəni ərzaq məhsulları ixracının məhdud bir vaxt ərzində
qadağan edilib ərzaq məhsulları idxalı rüsumlarını qısa bir müddət aradan
götürən ötəri qanunlar Böyük Britaniyanın ümumi sistemindəki uyğunsuzluğu kifayət qədər sübut edir. Sistem yaxşı olsa idi Böyük Britaniya
belə ikidə bir bu sistemdən qaçmaq məcburiyyətində olmazdı.
Bütün xalqlar açıq fikirli olan sərbəst ixrac və idxal sisteminə riayət
etsələr, böyük bir qitənin bir hissəsini işğal edən başqa-başqa dövlətlər bu
cəhətdən böyük bir imperiyanın müxtəlif əyalətləri arasında daxili ticarət
sərbəstliyinin həm bir qıtlığın ən yaxşı sakitləşdiricisi, həm də bir aclığın
ən təsirli maneəsi olduğunu istər ağıl, istərsə də təcrübə nöqteyinəzərindən, böyük bir qitəni bölüşən başqa-başqa dövlətlər arasında da
ixrac və idxal ticarəti sərbəstliyinin olacağıdır. Qitə nə qədər böyük,
müxtəlif ərazilərin hamısından istər quru, istər də dəniz yolu ilə bir
başdan digər başa çatdırma nə qədər asan olarsa, həmin qitənin müəyyən
hər hansı bir ərazisi bu münasibətlərdən birinə o qədər az məruz qalar.
Çünki ölkələrin hər hansı birindəki qıtlığın bir başqa ölkədəki bolluqla
yüngülləşdirilməsi daha ehtimal olar. Lakin bu açıq fikirli sistemi olduğu
kimi qəbul etmiş ölkə çox azdır. Ərzaq məhsulları ticarəti sərbəstliyinin,
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demək olar ki, hər yerdə azdan-çoxdan qeydiyyatı aparılır, bir çox
ölkələrdə hətta qaçılmaz qıtlıq müsibətini çox vaxt şiddətləndirərək
qorxunc aclıq fəlakəti halına gətirən mənasız tədbirlərə belə düçar
edilmişdir. Belə ölkələrin ərzaq məhsulu tələbi çox vaxt elə böyük və
zəruri ola bilər ki, təsadüf olaraq eyni vaxtda, yəni başlarında bir az qıtlıq
çətinliyi olan kiçik bir dövlət özünü ona oxşar qorxunc bir fəlakət
təhlükəsinə atmadan onların ehtiyaclarını təmin etməyi risk etməz.
Beləliklə, bir ölkənin tutduğu çox pis bir yol, digər ölkə üçün təbii
olaraq tutulması ən uyğun olacaq yolu bir az daha təhlükəli edib, tədbirə
zidd gələ bilər. Bununla yanaşı yetişdirdiyi məhsul daha çox olduğundan,
ixracı ehtimal olunan hər hansı bir miqdar ərzaq məhsulun əlindəki
ehtiyatının çox təsir etdiyi nadir olan böyük dövlətlərdə ixracın hədsizhüdudsuz sərbəstliyi daha az təhlükəlidir. İsveçrə əyalətində və ya
İtaliyanın kiçik dövlətlərindən bəzilərində ərzaq məhsulları ixracını
azaltmaq bəzən, bəlkə də lazım ola bilər. Fransa və ya İngiltərə kimi
böyük ölkələrdə buna, demək olar ki, heç ehtiyac olmur. O ki, qaldı
fermerin malını həmişə ən yaxşı bazara yollamasına mane olmağa,
həmişəki ədalət qanunlarını bir ictimai mənfəət düşüncəsinə, hökumətin
mənasız hikmətinə birbaşa fəda etməkdir. Bu elə bir suverenlik səciyyəsidir ki, qanunvericilik qüvvəsinə görə ancaq ən vacib məcburiyyət
hallarında istifadə olunmalıdır və ancaq həmin vaxt xoş qarşılana bilər.
Ərzaq məhsulları ixracının qadağan edildiyi qiymət, ixrac bir gün yenə də
qadağan olunarsa, həmişə çox yuxarı olmalıdır.
Ərzaq məhsullarına dair qanunlar həmişə dinlə əlaqədar qanunlarla
müqayisə oluna bilər. İstər bu dünyadakı yaşayışını, istərsə də digər
dünyadakı xoşbəxtliyi ilə əlaqədar işlərə xalq çox yaxın olduğu üçün
onların yersiz fikirlərinə hökumətin boyun əyməsi və ictimai əminamanlığını qorumaq üçün onların münasib gördüyü sistemi qurmalıdır.
Bu iki əsas məqsəddən biri, ya da digəri üçün ağlabatan bir sistemə belə
nadir hallarda rast gəlinməsinin səbəbi zənnimcə bundandır.
IV. Daşımacılıqla məşğul olan tacirin, yəni yenidən ixrac etmək
üçün xarici ərzaq məhsulları idxal edən tacirin ticarəti daxili bazar
ehtiyacının bol şəkildə qarşılanmasına yarayır. Ərzaq məhsullarını daxili
bazara satmaq, əslində onun ticarətinin əsl məqsədi deyildir. Amma orada
satmağa, hətta xarici bazarda əldə etməyi umduğundan daha az pula
satmağa, adətən könlü razıdır. Çünki, beləliklə, yükləmə, boşaltma, gəmi
icarəsi haqqı və sığorta xərclərinə qənaət edir. Daşımacılıq ticarəti
sayəsində başqa ölkələrin ərzağına, mağaza və anbarın olduğu ölkədəki
əhalinin özü nadir hallarda möhtac ola bilər. Beləliklə daşımacılıq ticarəti
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daxili bazarda ərzaq məhsullarının pul ilə ifadə olunan ortalama qiymətini
azaltmağa yaraya bilərsə də, həmin səbəbdən əsl dəyərini aşağı sala
bilməz. Ancaq gümüşün əsl dəyərini bir az artırar.
Əslində daşımacılıq ticarəti Böyük Britaniyada bütün mümkün
hallarda xarici ərzaq məhsullarının idxalının bağlı olduğu yuxarı
rüsumlarla qadağan edilmişdir. Bu rüsumların böyük bir hissəsində geri
qaytarılma yoxdur. Rüsumların ötəri qanunlarla qüvvədən salınmasını
qıtlığın lazım etdiyi fövqəladə vaxtlarda isə ixrac həmişə qadağan edilirdi.
Nəticə etibarilə də, bu qanunlar sistemi ilə daşımacılıq ticarəti, əslində
həmişə qadağan idi.
Belə olduqda pul mükafatı verilməsi ilə əlaqədar qanunlar sistemi
haqqındakı tərif yersizdir. Böyük Britaniyanın çox vaxt həmin qanunlarla
əsaslandırılan inkişafı və rifahı çox asanlıqla başqa səbəblərlə də
əsaslandırıla bilər. Bunlara və mənasız daha iyirmi ədəd ticarət tədbirinin
əksinə öz əməyinin məhsullarından istifadə edən hər bir insana Böyük
Britaniyadakı qanunların verdiyi təhlükəsizlik hər hansı bir ölkənin üzünü
güldürməyə kifayət edər; bu təhlükəsizlik isə tam pul mükafatının
verildiyi vaxtlardakı inqilabla kamilləşmişdir. Sərbəst və etibarlı şəkildə
xərclənməsinə meydan verildikdə hər fərdin öz vəziyyətini yaxşılaşdırma
yolundakı təbii çabası elə sağlam bir mənbədir ki, təkbaşına, heç bir
kömək olmadan həm cəmiyyəti zənginlik və rifaha aparacaq, həm də
onun hərəkətlərini insanlar tərəfindən yazılan qanunlardakı laqeydliyin
tez-tez axsatmaq üçün istifadə etdiyi bir sıra qeyri-münasib maneələri (bu
maneələrin təsiri həmişə azdan-çoxdan onun müstəqilliyini zədələmək,
etibarlılığını azaltmaq da olsa) aşacaq gücdədir. Böyük Britaniyada əmək
tam bir əmin-amanlıq içərisindədir, qüsursuz şəkildə həqiqi olmaqdan
uzaq olsa da, Avropanın hər hansı bir ərazisindəki qədər və ya oradakından daha azaddır.
Böyük Britaniyanın ən yüksək rifah və inkişaf dövrü pul mükafatı
ilə əlaqədar qanunlar sistemindən sonradır, amma belədir deyə bunu
həmin qanunlarla əlaqələndirməmiz lazım deyil. Bu dövr eyni vaxtda
beynəlxalq borcdan da sonrakı dövrdür. Lakin heç şübhə yoxdur ki, bu
rifah və inkişaf dövrünün səbəbi beynəlxalq borc deyildir.
İspaniya ilə Portuqaliyanın polis mühafizəsinin olduğu ölkədəki
qiymətli metalların qiymətini bir az azaltması meyilləri pul mükafatı ilə
əlaqədar qanunlar sistemində eynən varsa da, Böyük Britaniya
Avropanın, əlbəttə ki, ən varlı ölkələrindən biridir. İspaniya ilə
Portuqaliya isə ən kasıblarındandır. Lakin bu vəziyyət fərqi asanlıqla iki
ayrı səbəblə açıqlana bilər. Birincisi, qızıl ilə gümüş ixracının İspaniyada
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vergisi, Portuqaliyada qadağası və həmin qanunların tətbiqinə göz-qulaq
olan gözüaçıq polis mühafizəsi, öz aralarında ildə altı milyon ingilis
lirəsindən çox idxal edən bu çox yoxsul iki ölkədə həmin metalların
dəyərini azaltmaq cəhətdən, Böyük Britaniyada ərzaq məhsulları
qanunlarının edə bildiyi ilə müqayisədə həm daha qısa yoldan, həm də
daha qüvvətli təsir etməlidir. İkincisinə gəldikdə isə, həmin ölkələrdə bu
pis idarəetmə tədbirləri, əhalinin ümumi azadlığı və etibarı arasında
balans yoxdur. Onlarda əmək nə azaddır, nə də etibarlı şəkildədir. Bir
çoxu mənasızlıqlar və təhriflər içində üzən ticarət tədbirləri eyni dərəcədə
hikmətlə dolu olsa belə, İspaniyanın da, Portuqaliyanın da ancaq mülki
idarəetməsi ilə kilsə idarəetməsi indiki yoxsulluq vəziyyətini davam
etdirməyə kifayət edəcək növdəndir.
Hal-hazırkı kralın 13-cü hakimiyyət ilindəki qanunların 43-cü
bölməsi ilə ərzaq məhsulları qanunları bir çox cəhətdən əvvəlkindən
yaxşıdır, amma bir iki cəhətdən, bəlkə o qədər də yaxşı olmayan yeni bir
sistemin qurulduğu görünür.
Bu qadağaya əsasən orta keyfiyyətdəki buğdanın qiyməti ¼ kantar
üçün qırx səkkiz şillinq, orta keyfiyyətdəki çovdarın, noxudun və ya
lobyanın qiyməti otuz iki şillinq, arpanın qiyməti iyirmi dörd şillinq və
yulafınkı on altı şillinq olduqda, daxili istehlaka istiqamətli idxaldan
alınan yuxarı rüsumlar ləğv olunmaqla onların yerinə buğdanın ¼ kantarı
üçün ancaq 6 penni, digər dənli bitkilərə də eyni nisbətdə olmaq şərtilə
kiçik bir rüsum qoyulur. Müxtəlif növdən bütün bu dənli bitkilər üçün,
lakin xüsusən buğda üçün daxili bazar, beləliklə, əvvəlkinə nisbətən daha
ucuz qiymətlərlə xarici ərzaqlara açıq olmaqdadır.
Eyni qanuna əsasən buğda ixracına verilən beş şillinqlik köhnə pul
mükafatı əvvəllər qiymət qırx səkkiz şillinq olduqda verilərkən, artıq ¼
kantar üçün qırx dörd şillinq olduqda verilməkdə, arpa ixracına verilən iki
şillinq altı pennilik köhnə pul mükafatı əvvəllər pul mükafatının verildiyi
qiymət olan iyirmi dörd şillinq əvəzinə iyirmi iki olduqda verilməkdə,
yulaf əzməsinə verilən iki şillinq altı pennilik köhnə pul mükafatı əvvəllər
pul mükafatının verildiyi qiymət olan on beş şillinq əvəzinə on dörd
olduqda verilməkdədir. Çovdara verilən pul mükafatı üç şillinq altı pennidən üç şillinqə salınmaqda, əvvəllər verildiyi qiymət olan otuz iki şillinq əvəzinə qiymət iyirmi səkkiz olduqda verilməkdədir. Pul mükafatları
mənim sübut etməyə çalışdığım kimi qeyri-münasibdirsə, nə qədər əvvəl
dayandırılarsa və nə qədər az olarsa o dərəcədə yaxşıdır.
Eyni qanun həmin vaxtlarda açarının biri kralda, digəri idxalçıda
olan bir anbara yerləşdirilmək şərtilə, yenidən rüsumsuz şəkildə ixrac
edilmək üçün ən aşağı qiymətlərlə ərzaq məhsulları idxalına icazə verir.
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Əslində bu sərbəstlik müxtəlif Böyük Britaniya limanlarının iyirmi
beşindən çoxunu əhatə etmir. Amma bunlar seçmə limanlar olub
digərlərinin çoxunda, bəlkə bu işə əlverişli olacaq anbarlar da yoxdur.
Bu cəhətdən, bu qanunun köhnə sistemlə müqayisədə bir inkişaf
olduğu açıqca görünür.
Lakin eyni qanuna əsasən qiymət on dörd şillinqdən çox olduqda yulaf
ixracına ¼ kantar üçün iki şillinq pul mükafatı verilir. Əvvəllər nə bu növ
taxılın, nə də noxud və ya lobyanın ixracına heç pul mükafatı verilmirdi.
Yenə eyni qanunla qiyməti ¼ kantar üçün qırx dörd şillinq olduqda
buğdanın, iyirmi səkkiz şillinq olduqda çovdarın, iyirmi iki şillinq
olduqda arpanın, on dörd şillinq olduqda yulafın ixracı qadağan edilir. Bu
növbənöv qiymətlərin hamısı həddindən çox aşağı görünür. Bundan başqa
tapa-tapa tam həmin ixracı məcbur etmək üçün verilən pul mükafatının
qaldırdığı qiymətlərdə ixracı tamamilə qadağan etməkdə elə bil bir
uyğunsuzluq var. Əlbəttə ki, daha aşağı bir qiymətdə pul mükafatı qaldırılmalı, ya da çox daha yuxarı bir qiymətdə ixraca icazə verilməli idi.
Bu cəhətdən yeni qanun görünür ki, köhnə sistemdən geri qalır.
Amma bütün nöqsanları ilə birlikdə bu qanun üçün bəlkə Solon qanunları
haqqında deyiləni deyə bilərik: özbaşına ideal olmamaqla yanaşı
zəmanənin mənfəətləri ilə, vaxtından əvvəl mühakimələri və mizacı ilə ən
yaxşı uzlaşa bilən qanundur. Bəlkə, vaxtı gəldikdə daha yaxşı qanunlar
üçün özül ola bilər.
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VI F Ə S Ġ L
TĠCARƏT MÜQAVĠLƏLƏRĠ HAQQINDA
Bir xalq bütün digər yad ölkələrdən gətirilməsini qadağan etdiyi bir
sıra malların daxil olmasına icazə verməyə və ya bir ölkənin mallarının
bütün digər ölkələrinkinə qoyduğu rüsumlardan azad etməyə bir müqavilə
ilə özünü məcbur edərsə, ticarəti belə dostcasına mühafizə olan ölkənin,
ya da heç olmazsa həmin ölkə tacirləri ilə istehsalçıların müqavilədən,
şübhəsiz, böyük qazanclar əldə etmələri lazımdır. Həmin tacirlərlə istehsalçılar özlərinə belə mehriban rəftar edən ölkədə bir cür inhisardan istifadə edirlər. Malları üçün həmin ölkə həm daha geniş, həm də daha
qazanclı bir bazar halına gəlir. Daha genişdir, çünki başqa xalqların malları ya icazə verilmədiyi, ya da daha ağır rüsumlarla bağlı olduğu üçün
bura onların mallarını daha çox cəzb edir. Daha qazanclıdır, çünki dostca
mühafizə olunan ölkənin tacirləri orada bir növ inhisardan istifadə edərək
mallarının çox vaxt bütün digər xalqların sərbəst rəqabət qarşısında qoyulduğu təqdirdə ola biləcəyi ilə müqayisədə daha yaxşı qiymətə satırlar.
Lakin belə müqavilələr dostca mühafizə olunan ölkənin tacirləri ilə
sənayeçilərinə faydalı olmaqla yanaşı mühafizə edən ölkənin tacirləri ilə
sənayeçiləri üçün istər-istəməz qüsurludur. Çünki onlar əleyhinə yad bir
xalqa monopoliya bağışlanmış olur və ehtiyac duymadıqları xarici malları
onların çoxu digər xalqların sərbəst rəqabətinə meydan verildiyi təqdirdə
ola biləcəyindən daha bahaya almaları lazımdır. Bu səbəbdən belə bir
xalqın öz məhsulundan əvəzində xarici mal satın aldığı hissə daha ucuz
satılmalıdır. Çünki iki şey bir-biri əvəzində dəyişdirildikdə bu şeylərdən
birinin ucuzluğu digərinin bahalılığının məcburi nəticəsi və ya daha
doğrusu, bahalı olması deməkdir. Nəticə etibarilə, hər belə müqavilə üçün
illik məhsulunun mübadilə dəyərində azalma ehtimalı vardır. Amma bu
azalma, demək olar ki, heç vaxt mütləq bir zərərə deyil, sadəcə olaraq,
müqavilə olmadığı təqdirdə əldə edə biləcəyi qazancın azalmasına apara
bilər. Xalq məmulatlarını təbii yolla ola biləcəyindən daha ucuza
satmaqla yanaşı, ehtimal ki, həm qiymətindən aşağı, həm də pul mükafatı
vəziyyətində olduğu kimi məmulatları bazara gətirmək üçün istifadə
olunan kapitalı alışılmış karları ilə birlikdə yenidən yerinə qoymayacaq
bir qiymətə satmaz. Satarsa bu ticarətin ömrü uzun olmaz. Nəticə etibarilə
də, mühafizə edən ölkədə, sərbəst bir rəqabət olduğu təqdirdə qazanacağı
ilə müqayisədə daha az olsa da, bu ticarətdən yenə də qazanır.
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Lakin bəzi ticarət müqavilələri bunlardan çox fərqli prinsiplərə
əsasən faydalı hesab edilmiş, aralarındakı ticarətin hamısında hər il satın
alındığından daha çox satış edəcəyini, hər il özünə gümüş və qızıl
qalığının geri gələcəyini umduğu üçün ticarətlə məşğul olan bir ölkə,
bəzən yad xalqın bir sıra mallarına öz əleyhinə olmaqla belə bir inhisar
bağışlamışdır. 1703-cü ildə cənab Methuen İngiltərə ilə Portuqaliya
arasında nəticəyə bağlı olan ticarət müqaviləsi bu prinsipə əsaslanaraq
çox bəyənilmişdir. Ancaq üç maddədən ibarət olan həmin müqavilənin
sözbəsöz tərcüməsi aşağıdakı kimidir.

Maddə 1.
Zati-aliləri Portuqaliya kralı istər özü, istərsə də varisləri adına
Britaniya istehsalı qara mahudlarla və başqa yun məmulatlarının qanunla
qadağan edilənə qədər Portuqaliyaya daxil olmasına bundan sonra həmişə
icazə verməyə söz verir, bu şərtlə ki:

Maddə 2.
Yəni, görkəmli Böyük Britaniya kraliçası özü və varisləri adına
Portuqaliya istehsalı olan şərabların bundan sonra Britaniyaya daxil
olmasına həmişə icazə verməyi öz öhdəsinə götürəcəkdir. Belə ki,
Britaniya və Fransa krallıqları arasında istər sülh, istər müharibə olsun,
Böyük Britaniyaya istər barel, istər çəlləklərlə, istərsə də digər qablarla
idxal edilsin, bu şərablarla eyni miqdardakı və ya ölçüdəki fransız
şərablarından istənilən tarifin və ya rüsumun üçdə biri azaldılacaq və ya
aşağı salınacaqdır, birbaşa və ya dolayısı yolla tarif, rüsum və ya hər
hansı başqa bir adla heç vaxt daha çox miqdar istənilməyəcəkdir. Amma
gömrük rüsumunda yuxarıda qeyd olunduğu kimi ediləcək bu endirimə və
ya yüngülləşdirməyə hər hansı bir vaxtda, hər hansı bir şəkildə əl qoyular
və ya mane olunarsa, zati-aliləri Portuqaliya kralı Britaniya istehsalı qara
mahud və digər yun məhsulların idxalını yenidən qadağan etmək haqqına
sahib və mümkün olacaqdır.

Maddə 3.
Tam hüquqlu zadəgan elçilər yuxarıda adları çəkilən sahiblərinin bu
müqaviləni rəsmi şəkildə təsdiqləyəcəyini və ikiaylıq bir müddət ərzində
təsdiqləmə sənədlərinin qarşılıqlı şəkildə veriləcəyini vəd edir və öhdəliklərini götürürlər.
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Bu müqaviləyə əsasən Portuqaliya kralı ingilis yun məhsullarının
eynən qadağadan əvvəlki əsaslara görə daxil olmasına icazə verməyə,
yəni həmin vaxtdan əvvəl ödənilmiş olan rüsumları artırmağı öz üzərinə
götürmüşdür. Amma bunların hər hansı başqa xalqın, məsələn, Fransanın
və ya Flandriyanın yun məhsullarından daha yaxşı şərtlərlə daxil olmasına
icazə vermək mükəlləfiyyəti altına girmir. Böyük Britaniya hökmdarı isə
əksinə, Portuqaliya şərablarının onlarla rəqabət etməsi ən ehtimal olan,
yəni fransız şərabları üçün ödənən rüsumun ancaq üçdə ikisini ödəyərək
daxil olmasını öhdəsinə götürür. Deməli, bu cəhətdən bu müqavilə açıq
şəkildə Portuqaliya üçün faydalı, Böyük Britaniya üçün isə qüsurludur.
Belə olduğu halda belə, bu müqavilə İngiltərə ticarət siyasətinin bir
şah əsəri olaraq göylərə çıxarılmışdır. Portuqaliya Braziliyadan hər il
daxili ticarətində istər sikkə, istərsə də qab-qacaq şəklində istifadə edə
biləcəyi miqdardan daha çox qızıl alır. Əlavə miqdar seyflərdə boşboşuna bağlı qalmasına göz yumulmayacaq qədər dəyərlidir. Ölkə
daxilində əlverişli tələb yeri tapmadığı üçün də, hər hansı bir qanunun
əksinə, bu hissə ölkə xaricinə göndərilib ölkədə tələb olunan daha
əlverişli bir şeylə dəyişdirilməlidir. Bu qızılın böyük bir hissəsi ya ingilis
malları əvəzində, ya da satdıqları malların İngiltərə vasitəsilə ilə əllərinə
keçən digər Avropa xalqlarının malları əvəzində hər il İngiltərəyə gəlir.
Cənab Barettiyə deyildiyinə görə, hər həftə Lissabondan gələn poçt
gəmisi İngiltərəyə hər yeni həftədə əlli min ingilis lirəsindən çox qızıl
gətiribmiş. Bu miqdar şişirdilmiş ola bilər. Bu miqdarın cəmi ildə iki
milyon altı yüz min ingilis lirəsindən çoxdur ki, bu Braziliyada çıxdığı
fərz edilən qızıl miqdarından daha çoxdur.
Tacirlərimizin bir neçə il əvvəl Portuqaliya hökmdarı ilə münasibətləri yaxşı deyildi. Müqavilə ilə deyil, həmin hökmdar tərəfindən,
ehtimal ki, əslində Böyük Britaniya hökmdarının xahişinə əsasən və
göstərdiyi müdafiə və himayədarlıq kimi daha böyük xidmətlər əvəzində
sırf xeyirxahlıq olaraq onlara bağışlanan imtiyazlar ya pozulmuş, ya da
geri alınmışdı. Nəticə etibarilə də, Portuqaliya ticarətini göylərə çıxarmaqda ən çox mənfəəti olanlar o zaman onu, adətən zənn edildiyindən
daha az faydalı göstərməyə daha çox meyilli oldular. İddia edirdilər ki,
hər il Böyük Britaniyaya idxal edilən Portuqaliya çərəzləri ilə şərabları
Portuqaliyaya göndərilən ingilis mallarının dəyərinə, demək olar ki,
bərabər olduğu üçün, bu illik qızıl idxalının çox hissəsinin təxminən
hamısı Böyük Britaniya üçün deyil, digər Avropa xalqları üçündür.
Amma deyək ki, hamısı birdən Böyük Britaniya üçündürsə və cəmi
cənab Barettinin fərz etdiyindən daha da çoxdursa, belə olduğu halda belə
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bu ticarət ölkə xaricinə göndərilən eyni dəyərdəki cəm əvəzinə yenə
həmin dəyərdə istehlak mallarını almamızdan ibarət olan hər hansı başqa
ticarətdən daha faydalı olmur.
Krallıq ölkəsi içində qab-qacağa və ya sikkəyə hər il əlavə edilərək
istifadə olunan qızıl miqdarının bu idxalın ancaq çox kiçik bir hissəsini
təşkil etdiyi qəbul oluna bilər. Qalanı olduğu kimi xaricə göndərilir, bu və
ya digər istehlak malları ilə mübadilə edilir. Amma ingilis əməyinin
məhsulu ilə əvvəlcə Portuqaliya qızılı almaq, sonra həmin qızılla bu
istehlak mallarını almaqdansa, bu istehlak mallarını birbaşa həmin məhsul
ilə satın almaq İngiltərə üçün daha faydalı olar. Birbaşa edilən xarici
istehlak ticarəti həmişə dolaşıq olandan daha faydalıdır, eyni dəyər
cəmində xarici malları ölkə bazarına gətirmək üçün də birincisində ikinci
şəklindəkinə ilə müqayisədə çox daha kiçik bir kapital tələb olunur.
Nəticə etibarilə də, əməyinin daha kiçik bir hissəsi Portuqaliya bazarına
yarayacaq əmtəə istehsalında, daha böyük bir hissəsi isə Böyük
Britaniyada tələb olunan istehlak mallarının tapıla biləcəyi digər bazarlarda satıla biləcək əmtəələrin istehsalında istifadə olunsa, İngiltərənin
daha xeyrinə olar. Beləliklə, ölkə həm öz ehtiyacı üçün lazımlı qızılı, həm
də istehlak əldə etmək üçün indikindən daha az kapital istifadə edər. Belə
olduqda, əlimizdə başqa məqsədlər üçün, yəni əlavə bir miqdar sənayeni
hərəkətə gətirmək və daha böyük birillik məhsul əldə etmək üçün istifadə
olunacaq ehtiyat kapital olur.
Portuqaliya ticarətinin tamamilə xaricində qalsa belə, Britaniya istər
qab-qacaq, istər sikkə, istərsə də xarici ticarət məqsədləri üçün ehtiyac
duyduğu illik qızıl ehtiyatını tapmaqda çox çətinlik çəkməz. Qızıl
əvəzində verilən dəyərləri olanlar başqa hər bir mal kimi qızılı da dəyəri
qarşılığında həmişə orda-burda tapa bilərlər. Onsuz da Portuqaliyanın illik
qızıl əlavəsi yenə də xaricə göndərilir və Böyük Britaniya almasa da, indi
Böyük Britaniyanın eynən etdiyi kimi başqa xalq tərəfindən alınacaqdır.
Portuqaliyanın qızılını satın alarkən, əslində birinci əldən satın alırıq
(İspaniya istisna olmaqla), hər hansı başqa bir millətdən aldıqda qızılı
ikinci əldən almamız lazımdır və bunun üçün bir az daha çox pul verə
bilərik. Lakin bu fərq, şübhəsiz, ictimaiyyətin diqqətinə dəyməyəcək
qədər kiçikdir.
Deyilənlərə görə, qızılımızın, demək olar ki, hamısı Portuqaliyadan
gətirilir. Digər xalqlarla aramızdakı ticarət balansı ya əleyhimizədir, ya da
çox lehimizə deyildir. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bir ölkədən
nə qədər çox qızıl ixrac edərsək, bütün digər ölkələrdən istər-istəməz
həmin dərəcədə az qızıl gətirəcəyik. Başqa hər mal üçün olduğu kimi
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qızıla qarşı da təsirli olan tələb hər ölkədə müəyyən bir miqdarla
məhdudlaşır. Bu miqdarın onda doqquzu bir ölkədən gələrsə, bütün digər
ölkələrdən idxal edilmək üçün məntiqi olaraq ancaq onda bir hissəsi qalar.
Bundan başqa, hər il müəyyən bir sıra ölkələrdən qab-qacaq və sikkə
üçün lazım olandan nə qədər daha çox qızıl gətirilərsə, bir sıra başqa
ölkələrə o qədər çox qızıl ixrac edilməlidir. Müasir siyasətin həmin
solğun hədəfini meydana gətirən ticarət balansı da, müəyyən bir sıra
ölkələr cəhətdən nə qədər lehimizə görünərsə, digər bir çox ölkələr
cəhətdən istər-istəməz həmin dərəcədə əleyhimizə görünməlidir.
Bununla yanaşı, Portuqaliya ticarəti olmadan İngiltərənin yaşamayacağı haqqındakı bu gülməli fikrə əsaslanır ki, keçən müharibənin
sonlarına doğru Fransa ilə İspaniya nə hücum, nə təxribat bəhanəsi
olmadan Portuqaliya kralından limanlarına heç bir ingilis gəmisi
buraxmamağını və bu qadağanı vədlərə əsaslandırmaqla həmin limanlara
fransız və ya ispan əsgərlərini yerləşdirməyi ondan qəbul etməsini
istədilər. Portuqaliya kralının qaynı olan İspaniya kralının ona məsləhət
gördüyü bu üzqızardan şərtlərə boyun əysəydi Britaniya, Portuqaliya ticarətini itirməkdən çox daha böyük bir narahatçılıqdan, yəni yeni bir müharibədə İngiltərə bütün gücünü həmin bir məqsədə istiqamətləndirsə də,
ehtimal ki, çətin qoruya biləcəyi, özünü müdafiə üçün heç bir hazırlığı
olmayan çox zəif bir müttəfiqi dəstəkləmək yükündən canını qurtarardı.
Portuqaliya ticarətinin əldən çıxması həmin vaxtda bu ticarətlə məşğul
olan və bəlkə də, bir-iki il ərzində kapitallarından eyni dərəcədə qazancla
istifadəetmə yolunu tapmayacaq tacirləri, şübhəsiz, kifayət qədər çətinliyə
salardı. Bu diqqətə layiq ticari siyasət misalı səbəbindən İngiltərənin
çəkəcəyi bütün narahatçılıqlar, bəlkə bununla da məhdudlaşardı.
Hər il həyata keçirilən böyük qızıl və gümüş idxalı nə qab-qacaq, nə
sikkə məqsədlərinə istiqamətli olmayıb, xarici ticarət üçündür.
Qarmaqarışıq xarici istehlak ticarəti bu metallarla, demək olar ki, bütün
digər mallar vasitəsilə edilə biləcəyi ilə müqayisədə daha qazanclı şəkildə
həyata keçirilə bilər. Bütün dünyanın ticarət vasitələri olduqları üçün
bunlar bütün malların əvəzində hər hansı başqa bir maldan daha asan
qəbul edilir. Həcmləri kiçik, dəyərləri böyük olduğu üçün də bir yerdən
başqa bir yerə gətirilib aparılması, demək olar ki, hər hansı başqa bir
növdən ticarət əmtəəsinin gətirilib aparılması ilə müqayisədə daha ucuz
başa gəlir və beləliklə, daşındıqda dəyərlərindən çox az olan bir miqdarı
itirirlər. Ona görə də, sırf başqa bir ölkədə bir sıra başqa əşya əvəzində
yenidən satılmaq və ya dəyişdirilmək üçün xarici ölkələrdən satın alınan
bütün mallar arasında qızıl və gümüş qədər əlverişlisi yoxdur. Portuqaliya
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ticarətinin əməlli-başlı faydası - Böyük Britaniyada edilən müxtəlif qarmaqarışıq xarici istehlak ticarətlərinin hamısını asanlaşdırmasındadır. Çox
vacib olmasa belə, bu, şübhəsiz kifayət qədər faydalıdır.
Məlumdur ki, kral, ölkəsinin sikkəsinə hər il əlavə olunduğu müvafiq
olaraq düşünüləcək qızıl və gümüş çox az miqdarda illik idxal üçün lazım
gələ bilər. Portuqaliyada birbaşa ticarətimiz olmadığı təqdirdə də bu kiçik
miqdar həmişə istənilən ölkədən çox asanlıqla tapıla bilər.
Zərgərlik sənəti Böyük Britaniyada çox vacib olmaqla yanaşı,
zərgərlərin hər il satdıqları yeni qab-qacağın çoxu əridilmiş digər köhnə
qab-qacaqdan hazırlanır. Ona görə də, kral ölkəsinin bütün bəzək
əşyalarına hər il əlavə olunan miqdar daha çox ola bilməz və illik çox az
miqdarda idxala ehtiyac duya bilər.
Sikkə üçün də vəziyyət eynidir. Elə zənn edirəm ki, qızıl sikkənin
sonuncu dəfə edilən dəyişikliklərdən əvvəl qızıl olaraq on ildir üst-üstə
ildə səkkiz yüz min lirədən çox tutan illik sikkə kəsmənin böyük bir
hissəsini, heç kəs krallıq ölkəsində əvvəllər tədavüldə olan pula hər il
edilən bir əlavə kimi görməz. Pul kəsmək xərcini hökumətin qarşıladığı
ölkədə sikkə içində qanunun tələb etdiyi ağırlıqda qızıl və gümüş tam olsa
belə, sikkənin dəyəri həmin metalların kəsilməmiş haldakı eyni
miqdarının dəyərindən heç vaxt çox ola bilməz. Çünki kəsilməmiş hər
hansı bir miqdar qızıl və gümüş əvəzində bu metalların həmin miqdardakı
sikkəsini əldə etmək üçün ancaq sikkəxanaya əziyyət çəkib getmək və
bəlkə, bir-iki həftə də gözləmək lazımdır. Amma hər ölkə tədavülündəki
sikkələrin böyük hissəsi, demək olar ki, həmişə az-çox korlanmış, ya da
başqa cür qüsurlarla standartını itirmişdir. Böyük Britaniyada son pul
tədbirindən əvvəl vəziyyət sona qədər belə olmuş, qızıl iki faizdən, gümüş
isə səkkiz faizdən çox olmaq şərtilə qanunla müəyyən olunmuş ağırlığının
aşağısına düşmüşdü. Lakin qanunla müəyyən olunan ağırlığı tam olan,
yəni içində bir libra qızıl olan qırx dörd yarım gineya bir libra ağırlığında
kəsilməmiş qızıldan daha çoxunu satın ala bilmədiyi üçün, ağırlığı bir az
azalmış qırx dörd yarım gineya bir libra ağırlıqdakı qızılı satın ala
bilməzdi və bu kəsiri qarşılamaq üçün nə isə əlavə etmək lazım idi. Bu
səbəbdən qızıl külçəsinin bazardakı cari qiyməti, sikkəxana qiymətinin
eynisi və ya 46 ingilis lirəsi 14 şillinq 6 penni olmaq əvəzinə həmin vaxt
47 lirə 14 şillinq, bəzən də təxminən 48 lirə idi. Lakin sikkələrin böyük
hissəsi standarta görə xarab olduğu vaxt sikkəxanadan yeni çıxan qırx
dörd yarım gineya bazarda digər adi gəmilərin hər hansı birindən daha
çox tutumda mal ala bilmirdi. Çünki tacirin seyfinə girdikdə digər pullarla
qarışdığı üçün onlar aradakı fərqin miqdarına dəyməyəcək qədər çox
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əziyyət çəkmədən artıq bir-birindən seçilə bilmirdi. Digər gineyalar kimi
bunlar da 46 ingilis lirəsi 14 şillinq 6 pennidən çox etmirdi. Amma əritmə
putasına atıldıqda nəzərəçarpacaq qədər bir itki vermədən onlardan bir
libra ağırlığında qanunla müəyyən olunmuş standartda qızıl çıxırdı. Bu
qızıl, qızıl sikkənin bütün məqsədlərinə əridilən qızıl qədər əlverişli
olmaqla yanaşı, istənilən vaxt 47 lirə 14 şillinq ilə 48 lirə nisbətində ya
qızıl, ya gümüş əvəzində satıla bilirdi. Deməli yeni hazırlanmış sikkəni
əritməkdə birbaşa kar var idi və əritmə elə qaşla göz arasında edilirdi ki,
hökumət tərəfindən ediləcək heç bir tədbir bunun qarşısını ala bilməzdi.
Bu səbəbdən sikkəxananın işləri bir az Penelopanın toxumasını xatırladır
– gündüz toxunan iş gecə sökülür. Sikkəxana hər gün sikkə üstünə sikkə
əlavə etmək üçün deyil, sikkənin gündüz əridilən ən yaxşı hissəsini
yenidən yerinə qoymaq üçün çalışırdı.
Qızıl və gümüşlərini sikkəxanaya aparan özəl şəxslər sikkə kəsmə
xərcini özləri ödəsələr, formasına görə qab-qacağın dəyərini necə artırsa,
bu xərc də həmin metalların dəyərinə dəyər əlavə edir. Belə olduqda,
basılmış haldakı qızıl ilə gümüş kəsilməmiş olanlardan daha çox pul edir.
Sikkə-haqqı (seignorage) çox yuxarı deyilsə, bu rüsumun bütün dəyəri
külçəyə əlavə olunur. Çünki pul kəsmək imtiyazı hər yerdə ancaq hökumətə aid olduğu üçün bazara hökumətin lazım bildiyindən daha ucuza
sikkə çıxarıla bilməz. Rüsum doğurdan yuxarı, yəni sikkə kəsmək üçün
lazım olan əmək və xərcin əsl dəyərindən çox olsa, külçənin dəyəri ilə
sikkə dəyəri arasındakı böyük fərq istər ölkə daxilindəki, istərsə
xaricindəki dələduzları, miqdarı hökumət pulunun dəyərini azaldacaq
dərəcədə çox saxta pulu bazara daxil etməyə həvəsləndirə bilər. Bununla
yanaşı Fransada sikkə-haqqı səkkiz faiz olduğu halda, bundan
nəzərəçarpacaq qədər narahatçılıq yaratmır. Pulunu yamsıladığı ölkədə
yaşayırsa dələduzun özünün, xarici bir ölkədə yaşayırsa adamlarının, ya
da xəbərçilərinin hər tərəfdə qarşılaşdığı təhlükələr altı və ya yeddi faiz
kar üçün nəzərə çarpmayacaq qədər böyükdür.
Fransada sikkə-haqqı sikkənin dəyərini içindəki xalis qızılın miqdarı
nisbətinə görə daha da artırır. Lakin 1726-cı il yanvar tarixli fərmanla1
iyirmi dörd karatlıq xalis qızılın sikkəxanada qiyməti (səkkiz Paris unsiya
markı ağırlığında) 740 livr 2 9 sou 3 1 tam 1/11 denye 1 olaraq hesablan1

Dictionnaire de Monnoies, II cild, Seigneurage yazısına baxın. səh. 489., yazıçı M.
Abot de Bazinghen, Paris Pul Palatasında məsləhətçi üzv.
2
Fransız pul vahidləri (t. q.).
3
Yenə orada.
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mışdır. Fransız qızıl pulunda sikkəxananın tökmək payı hesaba alındıqda
iyirmi bir karat üç çərək xalis qızıl, iki karat bir çərək qarışıq ərinti vardır.
Bu səbəbdən bir mark2 ağırlıqdakı tam standartlı qızıl təxminən altı
yüz yetmiş bir livr on denyedən çox etmir. Amma Fransada bu bir mark
ağırlıqdakı tam standartlı qızıldan (hər biri iyirmi dörd livrlik) otuz Louis
qızılı və ya yeddi yüz iyirmi livr kəsilir. Nəticə etibarilə də, kəsilən bir
mark ağırlıqdakı tam standartlı qızıl külçənin dəyərini altı yüz yetmiş bir
livr, denye ilə isə yeddi yüz iyirmi livr arasındakı fərq qədər, ya da qırx
səkkiz livr on doqquz sou iki denye artırır.
Yeni sikkəni əritmədəki karı sikkə-haqqı çox vaxt heç etdiyi kimi,
hər dəfə də azaldır. Bu kar həmişə, gündəlik tədavül içində olması lazım
olan külçə miqdarı ilə doğurdan içində olan miqdar arasındakı fərqdən
meydana gəlir. Bu fərq sikkə-haqqından az olarsa, kar əvəzinə zərər verər.
Fərq sikkə-haqqından çoxdursa, gerçəkdə bir az qazanc əldə ediləcək,
amma bu, sikkə-haqqı olmadığı təqdirdə ediləcək qazancdan azdır.
Məsələn, qızıl pulun keçən dəfəki təşkilindən əvvəl, pul çapı üzərində
yüzdə beş sikkə-haqqı olsaydı, qızıl sikkənin əridilməsi halında yüzdə üç
bir zərərə girilərdi. Sikkə-haqqı yüzdə iki olsaydı, nə qazanc əldə edilərdi,
nə zərər. Sikkə-haqqı yüzdə bir olsaydı, yüzdə iki yerinə, ancaq yüzdə bir
qazanc olardı. Onun üçün, pulun dartılaraq deyil sayılaraq alındığı
yerlərlə sikkə-haqqı, sikkənin əridilməsinin və eyni səbəblə ixracının, ən
təsirli gostəricisidir. Əridilən, ya da ixrac edilən parçalar, çox vaxt, ən
yaxşıları və ən qiymətliləridir. Çünki ən çox qazancı bunlar gətirər.
Pul çapının şəkildən azad tutularaq çap olunması haqda qanun, ilk
dəfə olaraq, II Çarlzin hakimiyyəti əsnasında müəyyən bir zaman üçün
qoyuldu, sonra müxtəlif uzanmalarla 1769-cu qədər davam etdirildi və o
zaman davamlı hala gətirildi. İngiltərə Bankı kassalarını yenidən pul ilə
doldurmaq üçün tez-tez külçə aparmaq məcburiyyətindədir və ehtimal ki,
pul çapı xərcinin özünə deyil, hökumətə yüklənməsinin öz çıxarma daha
uyğun gələcəyini düşünmüşdür. Hökumətin, bu qanunu davamlı etməyə
razılıq nümayişi, bəlkə, bu böyük ortaqlığın xatirini xoş etmək üçün idi.
Pulun keçən dəfəki təşkilindən əvvəl, İngiltərənin tədavüldəki qızıl
pulu, qanuni dəyərindən yüzdə iki aşağı ikən, sikkə-haqqı olmadığından,
yayılması lazım olan tam nizamlı qızıl külçə miqdarı dəyərinin yüzdə iki
aşağısında idi. Bu səbəbdən bu böyük ortaqlıq, sikkə kəsdirmək üzrə qızıl
külçə satın aldığı zaman, külçəyə, çevrildikdən sonra edəcəyindən yüzdə
1
2

Yenə orada.
Avropada qızıl ilə gümüş üçün əvvəllər istifadə olunan ağırlıq ölçü vahidi (t. q.).
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iki çox pul vermək məcburiyyətində idi. Amma pul çapı üzərində yüzdə
iki olan bir sikkə-haqqı olsa, hər gün tədavüldə olan qızıl pul, qanuni
dəyərindən yüzdə iki əskik olmasına qarşı, dəyər tərəfindən, ehtiva etməsi
lazım olan tam nizamlı qızıl qədər edər. Çünki bu təqdirdə olan formanın
dəyəri ağırlıqdakı nöqsanı kompensasiya edər.
Doğrusu, ortaqlığın sikkə-haqqı ödənməsi lazım gələcək, sikkəhaqqı yüzdə iki olduğuna görə, bütün əməliyyat üzərindən ortaqlığın
zərəri, tipi-tipinə yüzdə iki olacaq, amma bu sikkə-haqqının gerçəkdə
olduğundan daha çox qalxmayacaq.
Sikkə-haqqı yüzdə beş və tədavüldəki qızıl pul qanuni dəyərindən
yalnız yüzdə iki əskik isə, o zaman bank, külçə əvəzi əlavə olaraq yüzdə
üç qazanar. Amma pul basdırmaq üçün yüzdə beş bir sikkə-haqqı ödənməsi lazım olacağından, bütün əməliyyat üzərindən itkisi, yenə yüzdə iki olar.
Bir tərəfdən məqbul bir sikkə-haqqı varkən bir yandan, pulun keçən
dəfəki təşkilindən bəri, demək olar ki, elə olduğu üzrə, sikkə tam qanuni
dəyərində isə bank sikkə-haqqı üzündən itirilə biləcəyi, külçə əvəzindən
qazanır, külçə əvəzində qazana biləcəyini sikkə-haqqı ucbatından itirər.
Beləcə bütün əməliyyat üzərindən nə zərər edər, nə qazanc, yuxarıdakı
halların hamısında olduğu kimi, bunda da, bank üçün vəziyyət, sikkəhaqqının olmadığı halın hamısıyla eynidir.
Bir maldan alınan vergi, qaçaqçılığı etina etdirməyəcək qədər
mülayim isə, o malın alverini edən tacir vergini nağd verməklə birlikdə
mal əvəzi ilə geri götürdüyü üçün, doğrudan ödəmiş olmaz. Vergini,
nəhayət, ən son alıcı, yaxud istehlakçı ödəyər.
Tutalım pul, qarşısında hər kəsin tacir kəsildiyi bir maldır. Hər kəs
pulu olsa-olsa yenidən satmaq üçün satın alar, adi hallarda, onun son
satıcısı və ya istehlakçısı yoxdur. Bundan ötəri, pul çapı vergisi, işçiləri
ürəkləndirməyəcəyi qədər mülayim olduğu zaman, vergini hər kəs nağd
verməklə birlikdə qəti olaraq ödəyən yoxdur. Çünki hər kəs vergini,
sikkədəki dəyər artığı şəklində geri alır.
Elə olduğu üçün, yüngül bir sikkə-haqqı, basılmaq üzrə külçəsini
zərbxanaya aparan bankın, yaxud o biri xüsusi adamların məsrəfini heç
bir halda artırmaz. Azacıq bir sikkə-haqqı olmaması da, xərci heç bir
zaman azaltmaz. Sikkə-haqqı olsa da, olmasa da tədavüldəki sikkənin
qanunlu ağırlığı tamamdırsa, pul çapı heç kimi xərcə salmaz, dəyəri
əskikdirsə, pul çapı, sikkə içində hər vaxt olması lazım olan külçə
miqdarıyla, həqiqətən olan miqdar arasındakı fərqə düşmək lazımdır.
Demək ki, pul basma xərcini özü verincə, hökumət, tək kiçik bir
xərcə girməklə yanaşı, uyğun bir şəkillə əldə edə biləcəyi kiçik bir gəliri
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də itirər. Dövlət tərəfindən göstərilən bu gərəksiz comərdlik nümunəsinin
nə banka, nə xüsusi kəslərə bir faydası olar.
Bununla birlikdə, özlərinə heç bir qazanc vəd etməyib, sırf, bir
zərərə uğramayacaqları iddiasında olan bir fikrə güvənərək, sikkə-haqqı
qoyulmasına razılaşmağa, bank idarə heyəti, ehtimal ki, yanaşmaz. Qızıl
pulun indi içində olduğu vəziyyətdə və bu pul dəyəri üzərindən qəbul
ediləcək olduqda, rəhbərlik heyyətinin belə bir dəyişiklikdən, əlbəttə, bir
qazancı olmaz.
Amma qızıl pulu dartma adəti, çox real olduğu kimi, bir dəfə
ortadan qalxmağa üz tutsa və qızıl pul, keçən dəfəki pul təşkilindən əvvəl
içində olduğu eyni etibarsızlıq vəziyyətinə düşsə, sikkə-haqqı
qoyulmasından bankın əldə edəcəyi qazanc, yaxud daha doğru qənaətlər,
ehtimalki, çox əhəmiyyətli olar. Zərbxanaya ürəyi istədiyi qədər külçə
göndərən tək ortaqlıq İngiltərə Bankı olub, illik pul çapı yükü, başdan
aşağı, yaxud az qala hamısı onundur.
Gördüyü iş, yalnız sikkədəki qaçılmaz itkiləri və zəruri olan aşınıb
köhnəlməyi təmir etməkdən meydana gəlsə, illik pul çapı, əlli min, yaxud
ən çox yüz min lirəni keçə bilməz. Lakin sikkə qanunun istədiyi
ağırlıqdan aşağı düşsə, illik pul çapının, üstəlik tədavüldəki pulda, ixrac
və əritmə putası üzündən boyuna açılıb dayanan böyük çatları
bağlamalıdır. Qızıl pulun son dəfə təşkil edilməsindən dərhal əvvəlki on,
on iki il ərzində illik pul çapının ortalama səkkiz yüz əlli min lirəni
aşması bundan irəli gəlirdi. Amma qızıl pul üzərində yüzdə dörd, ya da
beş sikkə-haqqı olsa, işlər o zamanki halda ikən, istər ixracın, istərsə də
əritmə putasının etdiklərini, bəlkə düz-əməlli önləyərdi. Səkkiz yüz əlli
min lirəni aşan sikkə basılan külçədən, hər il bank yüzdə iki yarım
ötərində itkiyə uğrayacağına, yaxud hər il iyirmi bir min iki yüz əlli
lirədən çox zərərə düşəcəyinə o itkinin bəlkə onda birinə uğramazdı.
Sikkə kəsmə xərcini qarşılamaq üzrə parlamentin ayırdığı gəlir, ildə
vur-tut cəmi on dörd min lirə olub, bundan hökumətə düşən gerçək xərc,
yaxud zərbxana məmurlarının ödənişləri, etibarlı şəkildə mənə
söylədiklərinə görə, bəzi hallarda, o məbləğin yarısını keçməməkdədir.
Fərz edilə bilər ki, bu qədər bir məbləğin qənaəti hətta ondan çox tutmayacak bir başqa məbləğin qazanılması, hökumət tərəfindən ciddi olaraq
məşğul olunmağa dəyməyəcək dərəcədə əhəmiyyətsiz şeylərdir. Lakin
ehtimal xaricində olmayan, köhnədən dəfələrlə olmuş və yenə də olması
çox ehtimal olunan bir hadisənin ortaya çıxması halında, ildə on səkkiz,
ya da iyirmi min lirənin qənaət edilməsi, İngiltərə Bankı qədər böyük bir

492

Adam Smit

ortaqlıq tərəfindən belə ciddi olaraq diqqətə alınmağa, şübhəsiz dəyən bir
şeydir.
Həminki düşüncələrlə fikirlərdən bir qisimini, Birinci kitabda, pulun
mənşəyi ilə istifadəsinin, malların gerçək və etibarlı qiyməti arasındakı
fərqin ələ alındığı hissələrə qoymaq, bəlkə daha yerində ola bilərdi. Bu da
var ki, pul çapının etina etdirilməsinə bağlı qanunun kökü, merkantilist
sistemin irəli sürdüyü xərci nağd ödədiyindən, onları bu hissə üçün
saxlamağı daha doğru hesab etdim.
O sistemin ruhunu, hər millətin zənginliyini meydana gətirəcək
sandığı obyektə, yəni pulun istehsalına bir növ mükafat vermək qədər
oxşayacaq heç bir şey ola bilməz. Bu, onun ölkəni zənginləşdirmək üçün
etdiyi ən yaxşı çarələrdən biridir.
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VII F Ə S Ġ L
MÜSTƏMLƏKƏLƏR HAQQINDA
I bölmə
Yeni müstəmləkələr qurulması haqqında
Amerika ilə Qərbi Hind adalarındakı müxtəlif Avropa müstəmləkələrində ilk yerləşmə vəsiləsi olan düşüncə köhnə Yunan və Roma
müstəmləkələrinin qurulmasına bələdçilik edən düşüncə kimi ala bildiyinə diqqətə çarpan və asan aydınlaşan deyildi.
Bütün müxtəlif köhnə Yunan dövlətlərindən hər birinin əlində,
olan-qalan kiçik bir torpaq vardı. Bunlardan birində xalq o torpağın
asanca bəsləyə bilməyəcəyi qədər artan kimi, bir qismi, qalmaq üçün yeni
bir yurd axtarmaq məqsədilə dünyanın uzaq bir bölgəsinə göndərilərdi.
Çünki özlərini əhatə edən döyüşçü qonşular səbəbindən, içərilərindən hər
hansı birinin, ana yurddakı torpağını çox genişləndirməsi çətin idi.
Dorilerin müstəmləkəçiləri, çoxluq Romanın quruluşundan əvvəlki
dövrlərdə barbar və mədəniləşməmiş ulusların yaşadığı İtaliya ilə Siciliya,
yunanların o biri iki böyük qəbiləsi olan iyonlarla eolilərin müstəmləkəçiləri, əhalisinin o sırada eynilə Siciliya və İtaliya əhalisi vəziyyətində
olduğu anlaşılan Anadoluya və Egey dənizi adalarına gedirdi.
Ana şəhərin gözü ilə, müstəmləkə hər vaxt üçün kömək edilməyə
haqqı olan, buna qarşılıq olaraq, böyük təşəkkür və hörmət borcu olan bir
uşaq idi. Amma ana şəhər onu, üzərində birbaşa nüfuz, ya da səlahiyyət
iddiasında olmadığı, qəyyumluq altından çıxmış, bir uşaq fərz edirdi.
Müstəmləkə öz hökumət şəklini qərarlaşdırır, qanunlarını özü çıxarır,
yüksək məmurlarını özü seçir, ana şəhərin razılığını gözləməyi ehtiyac
duymayan, müstəqil bir dövlət kimi qonşularıyla barış, ya da döyüş
edirdi. Bu cür hər müstəmləkə quruluşuna bələdçilik edən düşüncədən
daha diqqətə çarpan və asan aydın olan bir şey ola bilməz.
Çox vaxt o biri köhnə respublikalar kimi Roma da, başlanğıcda
dövləti meydana gətirən müxtəlif yurddaşlar arasında cəmiyyət ərazisini
müəyyən bir nisbətə görə bölüşdürən bir torpaq qanunu üzərinə qurulmuşdu. İnsan işlərinin izlədiyi gediş nəticəsində, bu ilk bölüşmə şəkli
evlənmə, miras və vərəsə yolu ilə istər-istəməz pozuldu, başqa-başqa bir
çox ailələrin dolanışığına ayrılmış olan torpaqların, bir tək kimsənin əlinə
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keçdiyi çox oldu. Bu qarışıqlığa (çünki buna qarışıqlıq gözüylə baxılırdı)
çarə olmaq üzrə, hər hansı bir yurddaş əlində ola biləcək torpaq miqdarını
beş yüz lirəyə, yəni aşağı-yuxarı üç yüz əlli ingilis acresi olaraq
məhdudlaşdıran bir qanun elan edildi. Tutalım, bir iki dəfə tətbiqə qoyulduğunu oxusaq da, bu qanun ya pozuldu, ya da ondan yan keçildi, bu
səbəbdən sərvətlərdəki bərabərsizlik davamlı şəkildə artdı. Yurddaşlardan
çoxunun torpağı yox idi. Bir azad insanın, torpağı olmadan müstəqil qala
bilməsi isə, o zamanın ənənə və adətlərinə zidd idi. İndi yoxsul bir kimsə
öz torpağı olmasa da, bir az sərmayəsi oldumu, bir başqasının torpaqlarını
qrup biçə bilər, ya da kiçik pərakəndə ticarəti edə bilər. Sərmayəsi, yoxsa
ya kənddə işçi, ya da sənətçi olaraq iş tapa bilər. Lakin köhnə romalılarda
zənginlərin torpaqlarını həmişə (özü də kölə olan) bir işçi başının buyruğu
altında işləyən kölələr işləyirdi. Ona görə cütçü, ya da işçi olaraq işləmək,
yoxsul bir azad insana az qala nəsib olmazdı. Yenə bütün sənətlərlə emal
ilə, hətta pərakəndə ticarətlə xeyrinə olmaq üzrə kölələr məşğul olardı.
Ağaların zənginliyindən, nüfuzundan və dəstəyindən ötrü, kölələrlə ayaqlaşmağa yoxsul bir azad insanın dözə bilməsi çox çətin idi. Bu səbəbdən,
torpağı olmayan yurddaşlar üçün, illik seçkilərdəki namizədlərin
lütfkarlığından başqa ayrı vasitəsi yox idi. Tribunalar xalqı zənginlərlə
böyüklər əleyhində qışqırtmaq istədiklərində, köhnə torpaq bölüşünü
xalqın yadına salır, bu cür xüsusi mülkiyyəti məhdudlaşdıran qanunu ona
respublikanın təməl qanunu olaraq göstərirdilər. Xalq, torpaq almaq üçün
işi qışqırığa vurar, zənginlərlə böyüklər də, təxmin edə bilərik ki, öz
torpaqlarından ona bir şey verməmək üçün yaxşıdan yaxşıya müqavimət
göstərərdilər. Amma istilaçı Roma bu kimi hallarda da, yurddaşlarını hara
yerləşdirəcəklərini bilmədən, belə demək doğru isə, böyük dünyada,
qismətlərini axtarmaq üzrə qapıb qoymaq məcburiyyətində deyildi.
Onlara, ümumiyyətlə, zəbt olunmuş İtaliya ellərindən torpaqlar təsis
edərdi. Orada respublika ərazisi içində olduqlarından, bunlar heç bir
zaman müstəqil bir dövlət qura bilmirdilər, olsa-olsa bir növ şəxsiyyəti
olan varlıq idilər. Bu varlıq, öz rəhbərliyi üçün bir iş çıxara bilmək
qabiliyyəti olmaqla birlikdə, həmişə ana şəhərin xəbərdarlığına, hökumət
nüfuzuna və həyata, gücünə bağlı idi. Çölə belə müstəmləkəçilər
salmaqla, xalqın könlü bir az xoş edildiyi kimi, əks halda itaəti şübhə
aparacaq olan yeni zəbt edilmiş bir eldə dəfələrlə, bir növ əsgər qüvvəti
də yerləşdirilirdi. Dolayısıyla, bir Roma müstəmləkəsi, istər quruluşun öz
xüsusiyyətini, istər bədənə gəlməsindəki səbəbləri düşünərək, bir Yunan
müstəmləkəsinə görə tamamilə fərqli idi. Necə ki, öz dillərində bu birbirindən fərqli quruluşları ifadə edən sözlərin, bir-birindən tamam ayrı
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mənaları vardır. Latınca “Colonia” sözü torpağı işləmə deməkdir.
Yunanca “a oızıa” isə tərsinə iqamətgahdan ayrılma, yurddan köçetmə,
evdən çıxma mənasını verər. Amma Roma müstəmləkələri bir çox
baxımlardan Yunan müstəmləkələrindən fərqli olmaqla birlikdə, bunların
qurulmalarına ön verən düşüncə, eyni dərəcədə diqqətə çarpandır. Hər iki
təşkilatın mənşəyi ya qaçılmaz zərurət, yaxud dümdüz gözlə görünər
faydaya söykənirdi.
Amerika ilə Qərbi Hind adalarında Avropa müstəmləkələrinin qurulması zərurətdən irəli gəlmədi. Yaratdıqları fayda isə çox böyük olmaqla birlikdə, elə də asan aydın olmaz və açıq-aşkar gözə dəyməz. Müstəmləkələr ilk qurularkən bu fayda qavranılmış deyildi, nə o quruluşda, nə
ona gətirib çıxaran kəşflərdə faktor olmadı. O fayda nəyin nəsidir,
genişliyi və sərhədləri nədir, bu gün də bəlkə yaxşıca aydın olmamışdır.
XIV və XV əsrlərdə venesyalılar, Avropanın o biri millətlərinə
payladıqları ədviyyatın və başqa tərəfdən Şərqi-Hind mallarının çox
qazanclı bir ticarətini edirdilər. Türklərin düşməni olan venesyalılar, bunları ən çox o zaman türklərin düşməni məmlüklərin suverenliyi altındakı
Misirdən satın alırdılar. Venesya pulunun da köməyi ilə bu çıxar birliyi o
ticarəti az qala tək venesyalılara həsr edən bir əlaqə meydana gətirdi.
Venesiyalıların böyük qazancları, portuqaliyalıların gözünü çevirdi.
Portuqaliyalılar; XV əsr boyu Qərbi ərəblərinin səhranın qarşı yaxasından
özlərinə fil dişi və qızıl tozu gətirdikləri ölkələrə dənizdən çatmaq üzrə bir
yol tapmaq üçün məşğul olmuşdular.
Venesiyalıların etdiyi qazanclı alverə nə zamandır ortaq çıxmaq
istəyirdilər. Bu son kəşf ortaq ola bilmək üçün onlara bir ümid qapısı
açdı. 1497-ci ildə Vasco da Qama dörd parça gəmidən ibarət olan bir donanma ilə Lissabon limanından yelkən açdı. Dənizdə on bir ay yol
getdikdən sonra, Hindistan sahillərinə çatdı. Beləcə, üst-üstə əsrə yaxın
bir dövrdə böyük stabilliklə və dərhal ardı-arası kəsilmədən arxasından
gedən bir kəşf seriyasını hamısına çatdırdı.
Ondan bir neçə il əvvəl bacarılacağı hələ şübhəli görünən portuqaliyalıların cəhdlərindən bir şey çıxıb-çıxmayacağını Avropa maraqlanmağında olsun cenevrəli bir gəmi daha gözü çoxluq istəyən Qərb yolu ilə
Şərq Hind ölkələrinə getmə qanununu təşkil etdi. O ölkələrin vəziyyəti
Avropada çox yarımçıq bilinirdi. Oraları gəzən bir iki Avropalı səyyah,
həqiqətən çox böyük olan bir şey, onu ölçə bilməyənlərə, bəlkə qarışıqlıq
və məlumatsızlıq ucbatından harada isə ucu – bucağı yoxmuş kimi
gəldiyindən, yaxud bəlkə, Avropadan beləsinə qıraq yerləri ziyarət etmə
suverenlərinin heyrət oyandırışını bir az daha artırmaq üçün məsafəni
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böyük göstərmişdilər. Kolumb çox haqlı olaraq bu yolun Şərq üzərindən
nə cür uzansa, Qərb üzərindən də o cür qısalması lazım olduğu nəticəyə
gəlmişdi. Bundan ötəri həm ən qisası, həm də ən güvənlisi olmaq üzrə, o
yoldan getməyi irəli sürdü və işi yaxşı getdi, hazırladığının ola biləcəyinə
Castille kraliçası İzabellanı inandırdı. Vasco da Gamanın səfər təşkilatı
Portuqaliyadan yola çıxmazdan təxminən beş il əvvəl, 1492-ci ilin
avqustunda, o, Palo limanında yelkən açaraq, iki-üç aylıq bir səfərdən
sonra, ilkin kiçik Bahama, ya da Lucayan adalarının ardından, böyük St.
Domingo adasını tapdı.
Tutalım Kolumbun bu səfərdə sonrakıların hər hansı birində kəşf
etdiyi ölkələrin, axtarışa çıxdığı ölkələrə bənzər yeri yox idi. St. Domingoda və yeni dünyanın bütün o biri bölgələrində, Çinlə Hindistandaki
qrup biçmə və əhali çoxluğu yerinə, işlənməmiş və tək bir sıra çılpaq,
yoxsul vəhşilərdən ibarət olan qəbilələrin oturduğu bir ölkədən başqa bir
şey tapa bilmədi. Amma Çini və ya Şərqi Hind ölkələrini gəzmiş, yaxud
heç olmasa öz arxasından buraları az-çox təsvir edən bir şeylər buraxmış
ilk avropalı olan Marko Polonun izah etdiyi ölkələrdən kimisinin bunlar
olmadığına inanmağa Kolumb asan yanaşmırdı. St.Domingoda bir dağın
adı olan Cibao ilə Marco Polonun sözünü etdiyi Cibango adı arasında
tapdığı şəkildə üstün kor-koranə bir bənzərlik, gün kimi gözə dəyən
müəyyənliyin əksinə belə olsa, onun, zehinini dolduran bu çox xoşlandığı
düşüncəyə dönə-dolaşa geri dönməyə dəfələrlə çatırdı. Ferdinand ilə
İzabellaya yazdığı məktublarda, kəşf etdiyi ölkələrə Hind Adaları adını
verirdi. Şübhəsi yox idi ki, buralar, olsa-olsa Marco Polonun izah etdiyi
ölkələrin bir ucu idi, Qanqdan, ya da İskəndərin fəth etdiyi ölkələrdən çox
uzaq deyildi. Ən sonunda, buraların başqa yerlər olduğu qənaətinə
gəldiyindən, hələ o zəngin ölkələrin çox uzaqlarda olmadığı ümidində idi.
Bundan ötrü daha sonrakı bir gəzintidə Terra Firma sahili boyunca və
Darien boğazına doğru onları axtarışa çıxdı.
Kolumbun bu yanılması üzündən, Hind adaları adı, o vaxtdan bu
yazıq ölkələrin yaxasına yapışıb qalmışdır. Sonunda, yenilərinin, köhnə
Hind ölkələrindən büsbütün başqa olduqları yaxşıdan yaxşıya ortaya
çıxınca, bunlara, Şərqi Hind ölkələri deyilən o birilərinin əleyhdarı olaraq
Qərbi Hind adaları adı verilmişdir.
Ancaq kəşf etdiyi ölkələri hər nədisə, İspaniya saray ətrafına çox
əhəmiyyətli deyə tanıtmanın Kolumb üçün əhəmiyəti vardı. Hər ölkənin
gerçək sərvətini bədənə gətirən obyektlər olaraq, torpağın heyvan və bitki
məhsulları baxımından, o zamanlar oraları bu şəkildə tanıtmağı haqlı
sayacaq bir şeylər yox idi.
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Siçan ilə dovşan arası bir şey olub, cənab Buffonun Braziliya
Apereası ilə bir tutduğu Cori, St. Domingoda, balasını canlı doğuran dörd
ayaqlıların ən böyüyü idi. Elə görünürdü ki, bu heyvan soyu ədəd hesabıyla heç bir zaman çox olmamış və söz-söhbətə görə, ispanyalıların itləriylə pişikləri, həm bunların, həm daha kiçikboylu bir sıra başqa heyvanların nə qədər zamandır az qala kökünü kəsmişdir. Amma bunlar ivana,
ya da iquana deyilən böyük bir kərtənkələ ilə birlikdə, ölkənin təmin edə
bildiyi heyvan mənşəli qidanın əsasını meydana gətirirdi.
Əhalinin bitkidən əldə etdiyi qida, bunlar işdikləri üçün çox bol
olmamaqla tamamilə qıt da deyildi. Bu qida o zamanlar Avropada heç
bilinməyən və o zamandan bəri heç də çox sevilməyən, yaxud dünyanın
bu bölgəsində unudulmuş zamanlardan bəri yetişdirilmiş çox rast gələn
taxıl və paxlalılar növlərindən çıxarılanlar qədər bəsləyici maddə təmin
edər fərz edilməyən bitkilərdən, yəni qarğıdalı, hind kartofu, kartof, banan
və s.-dən meydana gəlirdi.
Pambıq verən bitki, doğrusu, çox əhəmiyyətli bir emalda işlədilən
maddəni təmin edirdi və o adaların bütün bitki mənşəli məhsulları içində,
o zamanlar, avropalılar üçün, şübhəsiz, ən dəyərlisi idi. Lakin XV əsrin
sonunda Şərq-Hind ölkələrinin taxılçılarıyla başqa tərəfin pambıqçıları,
Avropanın hər yerinə çox bəyənilməklə birlikdə, pambıq istehsalı Avropanın heç bir yerində yox idi.
Bu səbəbdən, o sırada bu məhsulların da avropalıların gözündə çox
böyük əhəmiyyəti ola bilməzdi.
Heyvanlarında da, bitkilərində də, yeni kəşf edilən ölkələrdən
danışmağa haqq qazandıracaq bir şeyə rast gəlinməyincə, Kolumb oralardakı mədənlərə nəzər saldı. Təbiətin bu üçüncü dünyasındakı məhsulların
bolluğunda, o biri iki aləmin məhsullarındakı dəyərsizliyi bütünü ilə
qarşılığını tapdığını ümid etdi. Əhalinin, üst-başına bəzək etdiyi və
Kolumbun öyrəndiyinə görə, dağlardan enən çaylarla sellərdə tez-tez
tapdığı az-az qızıl parçaları, onu bu dağlarda ən zəngin qızıl mədənlərinin
qaynadığına inandırmaq üçün kifayət idi. Bundan ötrü St. Dominqo
qızıldan keçilməyən bir ölkə və ona görə, İspaniya hökmdarı və ölkəsi
üçün (gərək bu günün və o zamanın şikəst görüşlərinə uyğun olaraq)
tükənmək bilməz bir gerçək zənginlik qaynağı halında göstərildi. İlk
səfərdən dönüşdə Kolumb, bir zəfər mərasimində Castile və Arragon
hökmdarları hüzuruna çıxdığı zaman, kəşf etdiyi ölkələrin müəyyən
məhsullarını təntənəli bir şəkildə tərifləyirdi. Bunlar içində dəyəri olanlar,
yalnız bəzi kiçik qızıl lent, bilərzik və s. tərəfindən qızıl bəzəklərlə, bir
neçə yığın pambıqdan meydana gəlirdi. Geri qalanı, yəni ayaq dəstəsinə
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yaraşan bir çaşma və görmə marağı oyandıracaq xırdavat idi, boyları çox
böyük bir sıra sazlar, çox gözəl tüklü bəzi quşlar, bəzi içləri doldurulmuş
böyük timsah və dəniz öküzü dəriləri... Hamısının qarşısından da,
görülməyən rəngləri və formalarıyla bu nümayişin yeniliyini tamamilə
artıran altı-yeddi nəfər yazıq yerli gedirdi.
Kolumbun izah etdiklərinə əsaslanaraq, Kastiliya-Məclisi əhalisi özünü
müdafiə etməyi açıqca bacara bilməyən ölkələrə əl qoymağı qərarlaşdırdı.
Oraların xristian edilməsi kimi dini məqsəd, bu işdəki insafsızlığı müqəddəs
etdi. Amma işə girişmədə onu qızışdıran tək səbəb, orada qızıl xəzinələri
tapma ümidi idi, bu səbəbin tamamilə ağırlıq təşkil etməsi üçün də Kolumb,
orada tapılacaq qızılla gümüşün yarısının hökmdara aid olacağını irəli sürdü.
Bu təklif məclis tərəfindən qəbul edildi.
İlk başdakı təşəbbüskarların Avropaya gətirdiyi qızılın hamısı, ya da
çox böyük bir qisimi, özünü müdafiə edə bilməyən yerlilərin talan
edilməsi kimi çox asan bir yoldan əldə edildiyi üçün, o ağır verginin də
ödənməsi, bəlkə çox elə güc deyildi. Lakin yerlilərdəki olan qızıl bir dəfə
əllərindən alındımı, St. Domingo və Kolumbun kəşf etdiyi bütün o biri
ölkələr, 6, ya da 8 il içində soyulub soğana çevrilmiş, daha çoxunu tapmaq üçün mədənlər qazaraq axtarmaq lazım idi. Artıq, bu vergini
ödəməyə imkan yox idi. Necə ki, verginin çatar-çatar alınması, sözsöhbətə görə, ilkin St. Domingo mədənlərinin topdan yüz üstü buraxılmasına səbəb olmuşdur. Bura o zamandan bəri bir daha işlədilməmişdir.
Onun üçün vergi, çox keçmədən qızıl mədənlərinin qeyri safı məhsulunun
üçdə birinə, bunun ardından, beşdə birinə, sonra onda birinə və sonunda
iyirmidə birinə endirildi. Gümüş üzərindəki vergi, uzun zaman, qeyri safı
məhsulun beşdə biri olaraq sürüb getmişdir. Onda birə endirilməsi, ancaq
bu əsr içərisindədir. Tutalım, ilk başdakı təşəbbüskarlar gümüşlə çox
maraqlanmışa bənzəməzlər. Qiymət tərəfindən altından aşağı heç bir şey
onlara üstündə dayanılmağa dəyməz kimi gəlirdi.
İspanyalıların yeni dünyada Kolumbdan sonra girişdikləri bütün
təşəbbüsləri, görünür ki, eyni faktor olmuşdur. Oiedanı, Nicuessanı və
Vasco Nugnes də Balboanı Darien Boğazına, Kortezi Meksikaya,
Almagro ilə Pizzarronu Çiliyə və Peruya aparan qızıla qarşı bəslədikləri
bu müqəddəs həsrət idi. Bu macəraçılar, hara olduğu bilinməyən bir
sahilə vardılarmı, əvvəlcə həmişə oralarda qızıl olub-olmadığım soruşurlar, bu mövzuda əldə etdikləri məlumata görə, o ölkədən ayrılmağa ya
da orada yerləşməyə qərar verirdilər.
Bununla birlikdə, çoxunu iflasa aparan bütün o bahalı və sonu nəyə
çatacağı naməlum işlər arasında, yeni gümüş və qızıl mədənləri
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arxasından qaçmaq qədər insanın ocağına əncir tikanı bəlkə yoxdur.
Dünyanın, bəlkə ən əlverişsiz lotereyası, ya da hədiyyələri qazananlarla
boşları çəkənlərin itkisi arasındakı oranın ən kiçik olduğu budur. Çünki
hədiyyələr tək-tük, boşlar isə bir çox olduğu halda, ümumiyyətlə, bir bilet
çox zəngin bir adamın bütün sərvətinə bərabərdir. Mədənçilik cəhdləri, o
cəhdlərdə xərclənən sərmayəni alışılmış qazancları ilə birlikdə yenidən
yerinə qoyacağına, dəfələrlə, sərmayəni də qazancı da silər süpürər.
Gerçəkdə az qala bütün insanlar talelərinə yox yerə elə güvənərlər ki,
sərmayənin lazım olduğundan böyük bir qismi, müvəffəqiyyət ehtimalı
harada ən az olsa özbaşına oralara sürüşər.
Lakin bu kimi cəhdlər haqqında möhkəm baş və təcrübə ilə verilən
fayda, hər vaxt son dərəcə əleyhdə olduğu halda, insan oğlunun acgözlüyü onları dəfələrlə başqa gözlə görmüşdür. İpə-sapa gəlir yanı
olmayan kimya daşını bu qədər kəslərə xəyal etdirən ehtiras, bir
dəstələrini də axmaqlıqda ondan aşağı qalmayan bitib tükənməz axın və
gümüş mədənləri sırasına qapdırmışdır. Bunlar düşünə bilməmişdilərki
hər çağda və hər millətdə, o metalların dəyəri, ən ziyadə azlıqlardan,
azlıqları isə, hər yanda təbiətin bunlardan hər hansı bir yerə çox kiçik
miqdarlarda anbar etmiş olmasıdır, bu kiçik miqdarların az qala hər yerdə
çətin və asan haqqından gəlinə bilməyən maddələrlə sarılıb sarmalamasından və buna görə yanlarına çatılıb ələ keçirə bilməsi üçün hər
yerdə lazımlı olan əməkdən və xərcdən irəli gəlmişdir. Bu metalların bir
çox yerlərdə, ümumiyyətlə, güllə, mis, qalay, yaxud dəmir damarları
qədər geniş və onlar qədər bol damarları tapıla biləcəyini sanmışlar. Sir
Walter Raleighin qızıl şəhəri və qızıl ölkəsi Eldorado haqqında bəslədiyi,
ağlıbaşında adamların belə qəribə fikirlərə qapılmaqdan özlərini hər vaxt
götürə bilmədiklərinə bizi inandıra bilər.
Bu böyük adamın ölümündən yüz ili sonra, Cizvit Gumila, o
ağlasığmaz ölkənin varlığına hələ inanır və missionerlərinin, din uğrundakı zəhmətini beləsinə gözəl mükafatlandıra bilən bir xalqa “İncil”in işığını çatdırmanın özü üçün nə xoşbəxt olacağını, böyük bir münasibət,
hətta deyə bilərəm ki, böyük bir səmimiliklə ifadə edirdi.
İspaniyalıların ilk kəşf etdikləri ölkələrdə işlədilməyə dəyər fərz
edilən qızıl, yaxud gümüş mədəni indi yoxdur. Bu metallardan istər
oralarda ilk macəraçılar tərəfindən tapıldığı söylənilən miqdar, istərsə də
ilk kəşfdən dərhal sonra işlədilən ocaqların məhsuldarlığı olsun, ehtimal
ki, çox şişirdilmişdi. Bu var ki, tapıldığı bildirilən şeylər, bütün həmyerlilərində acgözlülüyü qızışdırmağa yetərdi. Amerikaya doğru yelkən açan
hər ispaniyalı bir Eldorado tapacağını ümid edirdi. Fələk də başqa
hallarda olduğu kimi mində bir etdiyini burada etdi. Özünə bel bağlayanların həddindən artıq ümidlərini reallaşdıraraq (biri, Kolumbun ilk
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səfərindən azı otuz il, o biri, təxminən qırx il sonra olan) Meksika ilə
Perunun kəşfində və fəthində, özlərinə ümid etdiklərini çox axtartmayacaq qədər bol, qiymətli metallar sərdi.
Beləcə, Şərqi Hind ölkələrini müşahidə edən bir ticarət girişimi
Qərbin ilk kəşfinə gətirib çıxardı. Bir fəth cəhdi, ispanyalıların bu yeni
kəşf edilən ölkələrdəki bütün təsislərinin qurulmasına vəsilə oldu. Onları
bu fəth üçün hərəkətə gətirən lazımınca, qızıl və gümüş mədənləri işlətmə
qanunu idi. Heç bir insan ağılının əvvəldən kəşf edə bilməyəcəyi bir hadisələr zənciri, bu qanunu təşəbbüskarların əllərindəki hər hansı bir növdən
ağlabatan səbəblərə görə ümid etdiklərindən çox daha müvəffəqiyyətli etdi.
Amerikada məskunlaşmağa qalxan Avropanın bütün digər millətlərindən ilk macəraçılara, buna bənzər xəyallarla həvəsləndilər, amma onlar o dərəcə müvəffəqiyyət qazana bilmədilər. İlk yerləşmədən əsri aşan
bir zaman sonradır ki, Braziliyada hər hansı bir gümüş, qızıl, ya da almaz
mədəni keşf oluna bildi. İngilis, fransız, Hollandiya və Danimarka müstəmləkələrində, hələ heç bir mədən tapılmış deyil. Yaxud hələlik,
işlədilməyə dəyər sanılanı tapılmamışdır. Bununla birlikdə, Şimali Amerikada ingilislərdən ilk yerləşənlər, özlərinə bəraət verilməsinə etina etdirmək üçün, orada tapılacaq bütün qızılla gümüşün beşdə birini krala peşkəş verdilər. Necə ki, Sir Walter Raleighə, London və Plymouth Ortaqlıqlarına, Plymouth Məclisinə və b. verilən bəraətlədə, bu beşdə bir pay
hökmdar üçün gizli tutuldu. Bu ilk yerləşənlər, qızıl və gümüş mədənləri
tapma ümidinin yanında, Şərqi Hind ölkələrinə bir şimal-qərb keçidi kəşf etmək ümidini də bəsləyirdilər. Bu günə qədər hər iki ümid boşa çıxmışdır.

II bölmə
Yeni müstəmləkələrin rifah səbəbləri
Kimsəsiz bir ölkəyə, ya da yerlilərin yeni yurd əldə edənlərə asan
yer verdiyi seyrək əhalili bir ölkəyə əl qoyan mədəni bir millətin
müstəmləkəçiləri, zənginliyə və ucalmağa doğru, hər hansı bir başqa
insan birliyindən daha tez yol tapar.
Vəhşi və barbar xalqların neçə əsrlərin keçməsiylə əkinçilik və o
biri faydalı sənaye üzərində özbaşına ola biləcək bir məlumatdan daha
üstününü müstəmləkəçilər birlikdə apararlar. Bundan başqa, mərhələsırası
güdmə vərdişini, öz ölkələrində olan, qaydalarına uyğun hökumət, onun
arxalandığı qanunlar sistemi və qaydalarına uyğun bir ədalət apararlar,
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yeni yerləşmədə, təbii, onlara bənzər bir şeylər qurarlar. Tutalım vəhşi və
barbar xalqlarda, hüquqdakı və hökumətdəki doğal inkişaf (hüquq və
hökumət, sənətlərin sürülməsi üçün lazımınca qurulduqdan sonra)
sənətlərin təbii inkişafından daha da yavaşdır. Hər müstəmləkəçinin əlinə,
qurub biçməyə gücünün çata biləcəyindən çox torpaq keçər. Müstəmləkəçi cəhətdən ödənəcək renta yoxdur, hər hansı bir vergi də yox kimidir.
Torpağın məhsuluna ortaq çıxan ərazi sahibi olmadığı kimi hökmdara
düşəcək pay da dəfələrlə çox azdır. Belə dərhal bütünü özünə qalacaq bir
məhsulu əldən gəldikcə çoxaltmaq üçün lazımlı impulsların hamısı onda
vardır. Tutaq ki, torpağı çox geniş olduğu üçün, gərək özün işlətmək üçün
tapa bildiyi o biri kəslərin səyiylə oradan, yetişməsi qabil məhsulun onda
birini çətin yetişdirər. Bundan ötəri, sağdan-soldan işçi yığıb onlara ən
dolğun ödənişi verməyə can atar. Ancaq bir tərəfdən torpaq bolluğu və
ucuzluğu, bir tərəfdən bu dolğun ücreder səbəbindən, o işçilər torpaq
sahibi olmaq və özləri ilk əfəndilərini hansı səbəblə buraxıb getdilərsə
eyni səbəblə tez ayrılıb gedəcək başqa işçilərə eyni dərəcədə bol ödəniş
vermək üzrə müstəmləkəçidən tez ayrılarlar. Əməyin bol mükafat
görməsi, evlənməyi qibtə etdirər. Asan incidikləri körpə çağlarda uşaqlar
yaxşı bəslənmiş gərəyi kimi baxılır, yetişdikləri zaman əməklərinin dəyəri
hələmlərinin xərcini artıqlamasıyla çıxarar. Yetkin yaşa gəldilərmi,
əməyinin yüksək olan əvəzi və toprpağın aşağı bahası onların özlərindən
əvvəl atalarının etdiyi kimi yeyər, yurd əldə etmələrinə imkan verər.
Digər ölkələrdə torpaq rentası ilə mənfəət, əməkhaqqını udar, ona
görə, cəmiyyətin iki üst təbəqəsi alt təbəqəni əzər. Yeni müstəmləkələrdə
isə, iki üst təbəqə mənfəəti səbəbindən, alt təbəqəyə heç olmasa, o alt
təbəqənin kölə vəziyyətində olmadığı yerdə, daha mərdcə, daha insanca
davranmaq məcburiyyətində qalar. Əkilməmiş doğası ən bərəkətli
torpaqlar az qala pulsuz alınar.
Mal sahibinin işlədilməsi həmişə öz üstündə olan torpaqlarından
gözlədiyi gəlir artımı, bu kimi şərtlər içində onun çoxluq təşkil edən
karını meydana gətirər.
Tutaq ki, bu böyük qazanc torpağın təmizlənməsində və əkilib
biçilməsində başqalarının əməyi istifadə edilmədən əldə edilə bilməz.
Yeni müstəmləkələrdə ucsuz-bucaqsız torpaqla qıt əhali arasında,
ümumiyyətlə, var olan nisbətsizlik, mal sahibinin bu əməyi tapmasını
çətinləşdirir. Bundan ötəri, mal sahibi qiymətlər üzərində çəkişməyib, hər
nə bahasına olsa, əməyi işlətməyə istək göstərər. Yüksək olan əmək
ödənişləri əhalini etina etdirər. Yaxşı torpağın ucuz və bol olması, ərazi
şumlamağı səyə gətirib, mal sahibinin bu dolğun ödənişləri ödəyə bil-
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məsin imkan verər. Torpağın az qala bütün bahası, bu ödənişlərdən
meydana gələr. Əmək ödənişi olaraq düşünüldükdə hər nə qədər
yüksəkdirsə, bu dərəcə qiymətli bir obyektin bahası olaraq düşünüldükdə,
aşağıdırlar. Əhalinin və torpaq tutmağın inkişafını etina etdirən şey,
gerçək zənginliyin və yüksəlişin də inkişafını etina etdirər.
Deyilənlərlə uyğun olaraq qədim Yunan müstəmləkələrindən
çoxunun, sərvətinin və gücünün artması çox sürətlə baş vermişdir. Bir
neçəsini, elə görünür ki, bir-iki əsr içində ana şəhərləriylə boy ölçüşmüş,
hətta keçmişlərdir. Siciliyadakı Syracuse ilə Agrigendim, İtaliyadakı
Tarentum ilə Locri, Anadoludakı Ephesus ilə Miletus bütün deyilənlərə
görə köhnə Yunanıstanın hər hansı bir şəhərinə heç olmasa bərabərmiş.
Sonradan qurulduqları halda buralarda, elə görünür ki, kamal işi
olan bütün sənətlərlə; fəlsəfə, şeir və bəlağətlə, ana yurdun hər hansı bir
yerində olduğu kimi erkəndən özünə məşğul olunmuş və bunlar eyni dərəcədə irəli götürülmüşdür. Diqqətə dəyər ki, ən köhnə iki Yunan filosofunun, yəni Thales ilə Pythagorasın məktəbləri, köhnə Yunanıstanda
deyil, biri Kiçik Asiya müstəmləkəsində, o birisi İtaliya müstəmləkəsində
qurulmuşdur. Bütün bu müstəmləkələr, yeni yurd tikənlərə asanca yer
açan, sivilizasiyasız və barbar xalqların oturduğu ölkələrdə qurulmuşdu.
Buralarda, yaxşı torpaq bol idi, ana şəhərdən ayrı olduqları üçün, bunlar işlərini çıxarlarına ən əlverişli gördükləri şəkildə idarəetməkdə sərbəst idilər.
Roma müstəmləkələrinin tarixi heç də elə parlaq deyil. Hərçənd,
üstündən neçə əsrlərin keçməsi və ana şəhərin ululuğunun itirməsiylə, bu
müstəmləkələr içində Florensa kimi böyük dövlətlər olmuşdur. Amma,
elə görünür ki, bunlar heç bir zaman çox tez inkişaf edəni olmamışdır.
Hamısı, çox halda əhalinin yaxşıdan yaxşıya əvvəldən yerləşmiş olduğu,
fəth edilmiş ellərdə qurulmuşdu. Müstəmləkəçi başına təsis edilən torpaq
miqdarının çox da şey tutduğu yox kimi idi. Müstəmləkəçilər müstəqil
olmadığı üçün də, işlərini mənfəətlərinə ən əlverişli gördükleri şəkildə
icra etməkdə hər vaxt sərbəst deyildilər.
Amerika ilə Qərb Hind adalarında qurulan Avropa müstəmləkələri,
yaxşı torpağın bol olması baxımından, köhnə Yunan müstəmləkələrini
xatırladar, hətta onlara görə çox irəlidədir. Ana dövlətə asılılıq baxımından, köhnə Roma müstəmləkələrinə bənzər. Tutalım, Avropadan çox
uzaqda yerləşmələri, bu asılılığın təsirini hamısında az çox yüngülləşdirmişdir. Yerləri səbəbindən, ana yurdlarının çox elə də gözü qarşısında
və nüfuzu altında deyildir. Mənfəətlərini bildikləri kimi edərkən, rəhbərlik tutumları Avropada ya bilinmədiyi ya başa düşülmədiyi üçün çox
hallarda görməməzliyə vurulmuş, uzaq olmaqları çətinləşdirdiyi üçün də,
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bəzən açıqca xoş görülüb qəbul edilmişdir. Əli qıran, baş kəsən İspaniya
hökuməti belə, bir çox hallarda müstəmləkələrinin rəhbərliyinə bağlı
olaraq verilmiş buyruqları ümumi bir qiyam olan qorxusuyla geri almaq,
yaxud yumşaltmaq məcburiyyətində qalmışdır. Bundan ötrü bütün
Avropa müstəmləkələrində zənginlik, əhali və mütərəqqilik cəhətdən
inkişaf çox böyük olmuşdur.
İspaniya hökmdarı, qızıl və gümüşdən götürdüyü pay ilə, müstəmləkələrindən, ilk quruluşları anından bəri bir miqdar gəlir təmin edirdi.
Eyni zamanda bu, daha da böyük səylərə qovuşmaq baxımından həddindən artıq ümidlərə qapılmaq üçün insanın acgözlüyünü qızışdıracaq
növdən bir gəlir idi. Onun üçün İspaniya müstəmləkələri, qurular-qurulmaz ana yurdun diqqətini çəkdi. O biri Avropa millətlərinin müstəmləkələri isə, uzun zaman lazım olan marağı çox görmədi. Bəlkə, nə bu
diqqət sayəsində İspaniya müstəmləkələrinin işi çox yolunda getmiş, nə
də maraqsızlığa uğramaqla o birilərin işi çox qarışıq imiş. Bir dərəcəyə
qədər sahibi olduqları ölkənin genişliyinə nisbətlə, İspaniya müstəmləkələri az qala hər hansı bir başqa Avropa millətinin müstəmləkələrinə
görə daha az nüfuzlu və daha az inkişaf edən sayılar. Bununla birlikdə
İspaniya müstəmləkələrinin də əhali və mütərəqqilik baxımından
göstərdikləri inkişaf, şübhəsiz, çox sürətli və böyük olmuşdur. Fəthdən bu
yana qurulmuş olan Lima şəhərini, Ulloa, hardasa otuz il əvvəl, əlli min
əhalisi olaraq tanıtmaqdadır. Bərbad bir qırmızıdərili kəndlisi olan
Quitonu, o yazar özü olduğu sıralarda eyni dərəcədə sıxlıq, izdiham
göstərməkdədir. Saxta bir səyyah olduğu deyilirsə də, doğrusu, bütün
yazdıqlarında çox möhkəm məlumata söykəndiyi görünən Gemelli
Garreri, Mexiko şəhərini yüz min əhalili göstərir, ispaniyalı yazarların bu
qədər şişirtmələrinə qarşı, bu, Montezuma zamanında orada olanların,
ehtimal ki, beş qatından da yüksək bir rəqəmdir. Bu rəqəmlər, ingilis
müstəmləkələrinin ən böyük üç şəhəri olan Boston, Nyu York və
Filadelphiyanınkını çox aşmaqdadır. İspaniyalılar fəthetmədən əvvəl,
Meksikada və Peruda yük çəkməyə faydalı heyvan yox idi. Əllərində yük
heyvanı olaraq cəmisi bir lama vardı. Lama onların yeganə güc heyvanı
idi və onun gücü bir eşşəyin gücündən çox az idi. Orada xış nədir
bilmirdilər. Dəmirdən istifadə etməni bilmirdilər. Basılmış pulları
olmadığı kimi, müəyyən olunmuş hər hansı növdən bir alver vasitələri də
yox idi. Ticarətlərini trampa ilə icra edirdilər. Müəyyən əkinçilik alətləri,
ağacdan düzəltmə belə bənzər bir şey idi. Onlara iti daşlar kəsmək üçün
bıçaq və balta, balıq ət çıxarıyla bir sıra heyvanların bərk sinirləri, tikiş
tikmək üçün iynə xidmətlərini görürdülər. Müəyyən sənət alətləri bunlar
idi.
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Ona görə, bu imperatorluqların ikisinin hər cür Avropa heyvanları
bol-bol verilmiş, dəmirin, sapanın istifadə edilməsi öyrədilib, oralara bir
çox Avropa sənətləri soxulmuşdur. Beləsinə yaxşı işlənməsi, yaxud
mükəmməl əkilib biçilməsi imkansız kimi görünər. Tutalım ki, əhali
kütləsi hər ölkənin işlənmə dərəcəsi nisbətində olması lazımdır. Fəthdən
sonra yerlilərin var gücü ilə yox edilmələrinə qarşı, bu iki imperatorluqda,
ehtimal ki, köhnədən heç olmayan bir əhali sıxlığı vardır, həm də xalq
şübhəsiz tam fərqlidir. Çünki ispanyalı mələzlərin köhnə qırmızıdərilərdən üstün olduğunu, elə sanıram ki, təslim etməmiz lazımdır. İspanyalıların yerləşmə yerlərindən sonra hər hansı bir Avropa millətinin Amerikada qurduğu ən köhnə yerləşmə yeri olaraq, portuqaliyalıların Braziliyada qurduqları yerlərdir. Ancaq ilk kəşfdən uzun zaman sonra qızıl ya
da gümüş mədənləri olmadığından, buna görə də, hökmdara az gəlir
gətirdiyi, ya da heç gəlir gətirmədiyi üçün, ora ilə uzun müddət lazımınca
maraqlanılmadı. Beləcə maraqlanılmaması əsnasında inkişaf etdi, böyük,
güclü bir müstəmləkə oldu. Portuqaliya İspaniyanın əsarəti altında ikən,
Braziliyaya felemenklilər hücum etdi. Braziliyanın bölünmüş olduğu on
dörd eldən yeddisi felemenklilərin əlinə keçdi. Felemenklilər çox
keçmədən o biri yeddi eli zəbt etməyi ümid edərkən, Braganza ailəsinin
taxta çıxması üzərinə Portuqaliya yenidən müstəqilliyinə qovuşdu. Bunun
üzərinə ispaniyalıların düşmən sifətiylə felemenklilər, eyni tərzdə
ispanyalılara düşmən olan portuqaliyalılarla dost oldular. Braziliyanın
fəth etmədikləri qisimini Portuqaliya kralına buraxmağı qəbul etdilər.
Kral felemenklilərin fəth etdiyi bölgəni, belə xeyirli müttəfiqlərlə çəkişməyə dəyməz deyib, bir problem olaraq onlara buraxmağa razı oldu.
Lakin Felemenk hökuməti çox az sonra portuqaliyalı müstəmləkəçilərə
qıymağa başladı. Bunlar sızlanmaqla zaman keçirəcək yerdə, yeni sahiblərinə qarşı silaha sarıldılar. Ana yurdla danışıqlı döyüş etməklə birlikdə,
onun açıqdan-açığa heç bir yardımını görmədən, doğrusu, igidlikləri və
əzmləri sayəsində felemenkliləri Braziliyadan çölə atdılar. Bundan ötrü,
ölkənin heç bir bölgəsini əldə tutmağa imkan görməyincə, onu olduğu
kimi Portuqaliya hökmdarına geri vermək, felemenklilərin maraqlarına
uyğun gəldi. Söz-söhbətə görə müstəmləkədə mələz, ağla zənci qarışıq və
Portuqaliya - Braziliya qırması olmaq üzrə, ya portuqaliyalı, ya portuqaliya soyundan altı yüz mini aşan əhali vardır. Elə sanılır ki, Amerikada
heç bir müstəmləkədə Avropa mənşəli bunun qədər çox əhalisi olan yer
yoxdur.
XV əsrin sonlarına doğru və XVI əsrin böyük qismində, okeanlar
üzərində iki böyük dənizçi dövlət, İspaniya ilə Portuqaliya idi. Çünki

Adam Smit

505

Venesiyanın ticarəti Avropanın hər yanına budaq salmaqla birlikdə,
donanmaları Aralıq dənizindən kənara az qala heç səfər etmişdi. İlk kəşf
edən özləri olduğu üçün ispaniyalılar, bütün Amerikaya sahib çıxmaq
istəyirdilər, Portuqaliya dövləti kimi böyük bir dənizçi dövlətin, Braziliyanı yurd əldə etməsinə maneə ola bilmirdi, amma o zamanlar İspaniyalı
adından elə qorxurdu ki, Avropanın çoxu o biri millətləri, o böyük qitənin
hər hansı bir başqa bölgəsində yerləşməyə qorxurdu. Floridanı yurd əldə
etməyə qalxan fransızların hamısını ispanlılar öldürmüşdülər. Amma
məğlub olmaz Armada adını verdiyi donanmasının on altıncı yüz illiyin
sonlarına rast gəlinən məğlubiyyəti, ya da müvəffəqiyyətsizliyə uğraması
üzərinə, dəniz qüvvətinin zəyifləməsiylə artıq, o millətdə o biri Avropa
millətlərini önləyəcək taqət qalmadı. Bu səbəblə okean üzərində limanları
olan böyük millətlərin hamısı, ingilislər, fransızlar, hollandlar, danimarkalılar və isveçlilər, XVII əsr içində yeni dünyada bəzi yurdlar əldə
etməyə cəhd göstərdilər.
İsveçlilər, Nyu Cerseidə yerləşdilər. Ana yurdun dəstəyini görsə, bu
müstəmləkənin çox əla vəziyyətdə olduğunu hələ orada olan isveçli
ailələrin sayı isbata yetər. Amma İsveç lazımınca maraqlanmadığı üçün,
burası çox keçmeədən Nyu Yorkdakı Felemenk müstəmləkəsi oldu. Bu
müstəmləkə də, 1674-cü ildə, ingilislərin suverenliyi altına girdi.
Yeni Dünyada danimarkalıların əlində olan ölkələr olmuşu bitmişi,
yalnız St. Tomas və Santa Kruz adacıklarından meydana gəlmişdir. Həm
də bu kiçik yerləşmə yerləri, təkəlçi bir ortaqlığın rəhbərliyi altında idi.
Gərək müstəmləkəçilərin çox məhsulunu satın almaq, gərəksə başqa
ölkələrdən möhtac olduqları malla onlar təmin etmək haqqı, təkbaşına,
ortaqlığındır. Bundan ötrü ortaqlığın alışlarında, satışlarında olsun,
müstəmləkəçiləri həm əzəcək gücü, həm də bu yolda onu son dərəcə
şirnikləndirən səbəblər vardı. Hansı ölkə üçün olursa-olsun, hökumətlərin
ən pisi, tacirlərdən ibarət olan inhisarçı bir ortaqlıq tərəfindən idarə
olunmaqdadır. Elə ikən o, bu müstəmləkələrin irəliləməsini yavaşladıb
boşaltmaqla birlikdə, tamamilə dayandıra bilmədi. Danimarkanın ölən
kralı bu ortaqlığı pozdu. O zamandan bəri, bu müstəmləkələr rifah içində
üzməkdədir.
Hollandların istər Qərb, istər Şərqi Hind ölkələrindəki məskunlaşma
yerləri, əvvəldən inhisarçı bir ortaqlığın rəhbərliyinə verilmişdi. Ona görə
də, onlardan bəzilərinin inkişafı çoxdan məskunlaşmış başqa ölkələrə
nisbətən çox olsa da, yeni müstəmləkələrin əksəriyyətinə görə zəif idi.
Surinanı müstəmləkəsi çox böyük olmaqla birlikdə, hələ də o biri Avropa
millətlərinin şəkər müstəmləkələrinin çoxuna görə aşağı qalmaqdadır.
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İndi Nyu York və Nyu Jersey elləri olaraq ikiyə bölünən Yeni Belçika
müstəmləkəsi də, felemenklilərin idarəsində qalmış olsaydı belə, bəlkə az
zamanda böyüyəcəkdi. Yaxşı torpağın bol və ucuz olması elə güclü rifah
səbəbidir ki, bunun təsirli bir şəkildə işləyişini tamamilə bağlamaq, ən pis
hökumətin də əlindən asan gəlməz. Sonra ana yurddan çox uzaq olmaları,
müstəmləkəçilərə ortaqlıq tərəfindən əleyhinə olmaq üzrə faydalanılan
təkəldən qaçaqçılıq edərək az-çox yaxanı sıyırmaları imkanı verər. İndi
ortaqlıq, bütün Felemenk gəmilərinə, yüklərini dəyəri üzərindən yüzdə iki
yarım sənədi ilə əvəzini ödəyərək, Surina ilə ticarət etmə icazəsni
verməkdədir. Yalnız Afrikadan Amerikaya, az qala bütün kölə alış-verişindən meydana gəlmək üzrə birbaşa edilən ticarəti, ortaqlıq sırf özünə
xeyrdir. O müstəmləkənin indi içində yaşadığı rifah səviyyəsinin başlıca
faktoru, ehtimal ki, ortaqlığın təkəlçi imtiyazlarındakı bu boşluqlardır.
Felemenklilərin iki müəyyən adası, Cura-çoa ilə Eustatia, bütün millətlərin gəmilərinə açıq olan sərbəst limanlardır. Limanları ancaq bir tək
millətlərin gəmilərinə açıq saxlanılan daha yaxşı müstəmləkələr ortasında,
o iki quraq adanın rifahında, bu sərbəstlik ən böyük faktor olmuşdur.
Keçən əsrin böyük qismi ilə indiki əsrin bir qismində, Fransanın
Kanada müstəmləkəsi, təkəlçi bir ortaqlığın rəhbərliyində idi. Belə
əlverişsiz bir rəhbərlik sahədə inkişafı, o biri yeni müstəmləkələrin inkişafı ilə müqayisə etsək, görərik ki, istər-istəməz çox yavaşdır. Lakin Missisipi proyekti deyilən iş suya düşüb bu ortaqlıq ləğv edilincə, irəliləmə
daha çox sürətləndi. Əllərinə keçdiyi zaman ingilislər, orada rahib Charlevoixin iyirmi-otuz il əvvəl bu ölkə üçün təyin etdiyi rəqəmin aşağıyuxarı iki qatı əhali tapdılar. Bu Cizvit keşişi, ölkəni başdan-obaşa gəzmişdi və orasını əhəmiyyətli olduğundan aşağı göstərməyə meyili yox idi.
Fransız müstəmləkəsi San-Domingonu, piratlarla quldurlar qurmuşdu. Bunlar uzun zaman Fransanın nə məğlubiyyətini istədilər, nə də
nüfuzunu tanıdılar. Bu quldurlar sürüsü, Fransanın nüfuzunu tanıyacaq
yurddaş konsistensiyasına gəlincə də, o nüfuzun uzun zaman çox şirin
istifadə edilməsi gərək idi. O ərəfədə, bu müstəmləkədə, əhali və mütərəqqilik tez inkişaf etdi. Fransanın bütün o biri müstəmləkələriylə
birlikdə, bir müddət altında qaldığı təkəlçi ortaqlığın təzyiqi də onun
inkişafını, şübhəsiz gecikdirməklə tamamilə dayandıra bilməmişdi. O
təzyiqdən xilas olar-olmaz, yenidən rifah yolunu tutdu.
Hal-hazırda Qərbi Hindi şəkər müstəmləkələrinin ən əhəmiyyətlisi
olub, məhsulu söz-söhbətə görə ingilis şəkər müstəmləkələrinin bütün
məhsulundan çoxdur. Fransanın o biri şəkər müstəmləkələrinində işlər
yolundadır.
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Bununla birlikdə, ingilislərin Şimali Amerikadakı müstəmləkələrindən daha tez irəli gedən müstəmləkə yoxdur.
Yaxşı torpaqların bolluğu və işlərini öz bildikləri kimi görmə
sərbəstliyi, elə görünür ki, bütün yeni müstəmləkələrdə rifahın ən böyük
iki səbəbidir.
Yaxşı torpaq, Şimali Amerikadakı ingilis müstəmləkələrində, şübhəsiz ala bildiyindən boldur, amma ispaniyalılarla portuqaliyalıların
müstəmləkələrini müqayisə etsək, görərik ki, az olub, keçən döyüşdən
əvvəl fransızların əlində olanlardan kimisinə görə çox deyildir. İngilis
müstəmləkələrindəki siyasi təşkilatlar bu torpağın şumlanıb işlənməsinə,
o biri üç millətdən hər hansı birinin müstəmləkələrindəki təşkilatlardan
daha uyğun gəlmişdir.
Birincisi, işlənməmiş torpağı işğal, ingilis müstəmləkələrində
tamamilə önlənmiş olmamaqla birlikdə, hər hansı bir başqa müstəmləkədəkinə görə daha məhdudlaşdırılmışdır.
Hər mülk sahibinə məhdud bir zaman içində torpaqlarının
müəyyən bir qisimini mütərəqqisinə və qrup biçmə tapşırığını verən, bu
edilmədiyi təqdirdə, o lazımınca maraqlanılmayan torpaqların bir başqasına veriləcəyini elan edən müstəmləkə qanununun, bəlkə çox möhkəm
tətbiq olunmamış belə olsa, yenə də bir az təsiri olmuşdur.
İkincisi, Pensilvaniyada, mülkün böyük övlada qalmağa haqqı
yoxdur, torpaqlar da, daşınar mallar kimi, ailənin bütün uşaqları arasında
bərabərlik üzrə bölüşdürülür. Nyu England ellərindən üçündə, ən yaşlı
övlada, Musa Peyğəmbər dövründə olduğu kimi, yalnız iki pay düşər.
Onun üçün, bu ellərdə müəyyən bir kimsə bəzən həddindən çox torpaq
işğal etsə, bir iki qurşaq keçməklə bu torpağın yenidən yetərincə
parçalanması olasıdır. O biri ingilis müstəmləkələrində, mülkün ən böyük
övlada qalması, doğrusu İngiltərə hüququndaki kimi olar.
Amma bütün ingilis müstəmləkələrində, həmişə bir növ fərdi xidmət
və ya pul qarşılığı mütləq şəkildə götürmüş olan torpağa qənaət haqqı,
fərağı asanlaşdırar və əlinə sənədlə geniş bir torpaq parçası keçən kimsə,
yalnız xidmət yerinə qəbul edəcəyi kiçik bir müəyyən kirayəni özünə
saxlayaraq, torpağın böyük qismini əlindən gəldiyincə tezliklə başqasına
fərağ etməyi mənfəətinə uyğun hesab edər.
İspaniya və Portuqaliya müstəmləkələrində üzərinə hər hansı bir
şərəf ünvanı əlavəli olan bütün o böyük torpaq mülklərinin miras qalmasında, Majorazzo haqqı deyilən şey vardır. Bu cür mülklər həmişə tək
adama keçər və gerçəkdə şərtlə məhdud olub, başqasına verilə bilməz.
Fransız müstəmləkələri torpaq bölgüsündə kiçik övladları, doğrusu ingilis
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qanunundan çox sürüşgən Paris ənənəsindən asılıdır. Tutalım ki, fransız
müstəmləkələrində, cəngavərlik və beyət üsulu uyğun olaraq əsilzadəlik
hüququn tərəfindən üzərində qənaətdə olan bir torpaq mülkünün hər hansı
bir parçası fərağ edilsə, bu parça ailənin varisi lehinə məhdud bir müddət
içində yenidən satın alınma haqqından asılıdır, ölkənin bütün ən böyük
torpaq mülklərinin hamısına bu cür zadəganlıq hüququ lazımınca qənaət
edilməkdə olub, bu hal, fərağı istər-istəməz çətinləşdirməkdədir. Amma
yeni bir müstəmləkədə işlənməmiş böyük bir torpaq mülkünün, miras
yolundan çox fərağ yolu ilə daha tez bölünər. Əvvəldən də görülnmüşdü
ki, yeni müstəmləkələrin tez rifaha qovuşmasında, yaxşı torpağın bolluğu
və ucuzluğu başlıca faktorlardır. Torpaq, bir əldə qalmaqla, gerçəkdə, bu
bolluq və ucuzluq ortadan qalxar. Üstəlik bir əldə qalması, işlənməmiş
torpağın bəyin mütərəqqiləşməsini baltalayan ən böyük maneədir. Tutaq
ki, torpağın işlənməsində istifadə edilən əmək birliyə ən böyük və ən
qiymətli məhsulun verilməsində faktor olar. Bu halda, məhsulu, əməyin
həm öz ödənişlərini və əməyi istifadə edən sərmayəsinin karını, həm də
işlədiyi ərazinin rentasını ödəyər. Bu halda, ingilis müstəmləkəçilərinin
əməyi, torpağın işlənməsində daha çox istifadə edildiyi üçün, torpağın
bəzi əllərdə toplanmasından ötəri az-çox başqa işlərə doğru sapmış olan o
biri üç millətdən hər hansı birinin əməyinə görə, miqdar və dəyər
tərəfindən daha çox məhsul vermək lazımdır.
Üçüncüsü, ingilis müstəmləkəçilərinin əməyinin miqdar və dəyər
tərəfindən daha çox məhsul verməsi vergiləri ağır olmadığı üçün, bu
məhsulun daha böyük bir qismi də özlərinə qalar. Onlar bu qismi yığa
bilər və daha çox əməyi işə qatmaq üçün istifadə edə bilərlər. İngilis
müstəmləkəçilərinin ana yurdun müdafiə etməsi, ya da mülkü rəhbərlik
məsrəfinin görülməsi yolunda hələ heç bir köməyə qatılmamışdır. Əksinə,
özləri, bu günə qədər, az qala tamamilə ana yurdun kürəyindən müdafiə
olunmuşlar. Amma donanmalarla ordunun xərci, mülkü hökumət üçün
lazımlı məsrəfə görə nisbət qəbul etməyəcək qədər çoxdur. Müstəmləkələrin mülkü rəhbərlik xərci hər vaxt çox məhdud qalmışdır. Ümumiyyətlə, qubernatora, hakimlərə, daha bir sıra polis məmurlarına keçər
aylıq verilməsi və ən faydalı bir neçə mütərəqqilik əsərinin baxımı üçün
lazımlı xərclə məhdud qalmışdır. Son qarışıqlıqlar başlayana qədər,
Massachusettsin mülki idarəetmə xərcləri, ildə təxminən 18.000 ingilis
lirəsi tutardı. Nyu Hampshire ilə Rhode Islandınki 3.500 idi.
Connecticutunku isə 4.000 lirə idi. Nyu York ilə Pennsylvaniyəninki
4.500'er lirə, Nyu Jerseyinki 1,200 lirə, Virgina ilə Cənubi Carolinanınkı
8 min lirə idi. Nova Scotianın və Georgianın mülkü təşkilat xərcinin bir
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qismi, parlamentin illik bir hədiyyəsiylə qarşılanmaqdadır. Amma müstəmləkənin cəmiyyət xərcləri üçün Nova Scotia ayrıca ildə yalnız 7.000
ingilis lirəsi, Georgia isə ildə təxminən 2.500 ingilis lirəsi verməkdədir.
Sözün qisası, hesabı qəti olaraq əldə edilməyən Maryland ilə Şimali
Carolinanın mülkü örgütü xaricində, Şimali Amerikadakı müxtəlif mülkü
təşkilatların hamısı, indiki qarışıqlıqlar başlamadan əvvəl əhaliyə ildə
64.700 ingilis lirəsindən çox olmurdu. Üç milyonluq əhalinin nə az
xərclə, necə, həm də nə gözəl idarə oluna biləcəyinin hər vaxt xatirdə
tutulmağa dəyər bir nümunəsi... Hökumət xərcinin ən əhəmiyyətli qismi,
yəni müdafiəetmə və qorunma, gerçəkdə, yalnız ana yurdun başına
qalmışdır. Üstəlik müstəmləkələrdə yeni bir qubernatorun qəbul
mərasimi, yeni bir məclisin v. b. açılmasına bağlı mülkü hökumət mərasimləri, gözəldir, amma bunların yanında bahalı heç bir göstəriş ya da
rəsmi keçid olmaz. Kilsə rəhbərlikləri eyni dərəcədə idarəli bir nizam üzrə
icra edilməkdədir. Ədədləri heç də çox olmayan rahibləri ya kiçik maaşlarla, ya xalqın könlündən keçən köməklərlə dolanar. İspaniya və
Portuqaliya dövlətləri isə tərsinə, bir qisim məsrəflərini müstəmləkələrindən yığılan vergilərlə çıxararlar. Müstəmləkələrindən yığdığı
vergilər, ümumiyyətlə, özlərinə xərcləndiyi üçün Fransa, müstəmləkələrindən gerçəkdə heç bir zaman xatiri sayılar bir gəlir əldə etməmişdir. Lakin bu üç millətin üçünün də müstəmləkə hökuməti, daha
bahalı mərasimlərlə yönləndirilməkdədir. Məsələn, Peruda, yeni bir kral
vəkilinin qəbul mərasimi üçün xərclənən pul, çox vaxt həddindən artıq
olmuşdur. Bu növ mərasimlər, o vəsilələrlə varlıqlı müstəmləkəçilərin
ödədiyi gerçek vergilər olmaqla qalmayıb, bütün başqa vəsilələrlə də
xərcə girmə vərdişini onlara peyvənd etməyə kömək edər. Bunlar həm
hərdənbir ortaya çıxan çox ürəklər ağrısı vergiləridir, həm də eyni növdən
daha ürəklər ağrısı davamlı vergilərin, yəni pərişanedici fərdi nümayiş və
israfın köklənməsinə kömək edər. Yenə bu üç millətin hər üçünün
müstəmləkələrində, kilsə rəhbərliyi çox əzicidir. Üçündə də prinsip vardır
və İspaniya ilə Portuqaliya müstəmləkələrində həddindən artıq şiddətlə
təhsil edilər. Ayrıca hamısında, sürüsünə bərəkət dilənçi keşişlər ortalığı
xərac kəsərlər. Keşişlərə sədəqə vermələrinin bir tapşırıq və onları əli boş
çevirmələrinin çox böyük bir günah olduğu böyük diqqətlə özlərinə
bildirilən yoxsulların kürəyində, keşişlərin dilənçiliyi, din baxımından
həm xoş görüldüğü, həm əziz tutulduğu üçün çox ürəklər ağrısı bir vergidir. Bütün bunlar çatmırmış kimi, o müstəmləkələrin hamsında torpaqları
ən çox əllərində yığanlar rahiblərdir.

510

Adam Smit

Dördüncüsü, artıq qalan, yaxud öz istehlaklarını aşan məhsullarının
əldən çıxarılması baxımından ingilis müstəmləkələri, hər hansı bir başqa
Avropa milləti müstəmləkəsinə görə daha çox inkişaf etmiş, özlərinə daha
geniş bir bazar buraxılmışdır. Hər Avropa milləti, müstəmləkələrinin
ticarətini aşağı yuxarı yalnız öz əlində toplamağa çalışmış, bu səbəbdən
də, xarici millətlərə aid gəmilərin onlarla sərbəst ticarət etməsini, onların
da hər hansı bir xarici millətdən Avropa malı idxal etmələrini qadağan
etmişdir. Ancaq bu təkəlin müxtəlif tətbiq tərzi bir-birindən çox fərqli
olmuşdur.
Kimi müstəmləkələrinin bütün ticarətini, təkəlçi bir ortaqlığa
buraxmışlar, müstəmləkəçilər ehtiyac duyduqları bütün Avropa mallarını
ondan almaq, məhsullarının bütün çoxunu ona satmaq çətinliyi ilə
qarşılaşmışlar. Bundan ötəri, ortaqlığın mənfəəti həm Avropa mallarını
əldən gəldikcə baha satıb, müstəmləkə məhsullarını imkan daxilində
ucuza alır, həm də Avropada çox yüksək qiymətə sata biləcəyindən
çoxunu, ucuz qiymətə satın alırdı. Həm müstəmləkənin məhsul artığının
dəyərini hər vaxt aşağı salmaqda, həm miqdarının təbii artımım çox vaxt
dayandırmaqda çıxar var idi. Yeni bir müstəmləkənin təbii işini haqqıyla
ağlabatan bütün çarələr içində, təkəlçi bir ortaqlıq şübhəsi ən təsirlisidir.
Elə ikən, Felemengin tutduğu yol bu olub, amma Felemeng ortaqlığı, bu
əsr içində, bir çox baxımdan təkəlçi imtiyazlarını istifadə etməkdən
imtina etmişdir. Ölən kralın səltənət zamanına gələnə qədər Danimarka da
eyni yolun yolçusu idi. Fransa bu siyasəti zaman-zaman mənimsəmişdi.
İrəli məbləğ yeri olmadığı üçün bütün o biri millətlərlə, 1755-ci ildə tərk
edilməsindən bəri, o siyasəti, son zamanlarda Portuqaliya, heç olmasa
Braziliyanın iki seçilmiş eli - Fernam-buco ilə Marannon haqqında
mənimsəmişdir.
O biri millətlər, müstəmləkələrinin bütün ticarətini, təkəlçi bir
ortaqlıq qurmadan, ana yurdun müəyyən bir limanı ilə sərhədlənmişdilər,
bir gəmi o limandan ancaq ya başqa gəmilərlə birlikdə karvan halında və
müəyyən zamanda, ya da təkbaşına olduğu təqdirdə, qarşılığında çox
böyük xərc ödənən xüsusi bir sənəd ilə yola çıxa bilər.
Bu siyasət lazım olan limandan, lazım olan zamanda və lazım olan
gəmilərlə etmələri şərtilə müstəmləkələr ticarətini gerçəkdə, ana yurdun
bütün yerli xalqına açmışdır. Lakin bu rüsxətilə gəmiləri təchiz etmək
üçün sərmayələrini bir araya gətirən müxtəlif tacirlər əlbirliyi ilə hərəkət
etmək işlərinə uyğun gəldiyindən, bu tərzdə, edilən ticarət istər-istəməz,
az qala təkəlçi bir ortaqlıq ticarətinin söykəndiyi eyni qanunlara görə icra
edirlər. Bu tacirlərin qazancı həddindən artıq çox olmağında və
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insafsızlıqda ondan dala qalmaz. Müstəmləkələrin ehtiyacı yaxşı təmin
edilmədiyi üçün, bunlar həm çox bahalı almaq, həm çox ucuza satmaq
məcburiyyətində qalırlar. Amma bu son bir neçə ilə qədər, İspaniya
həmişə bu yolu tutmuşdu. Onun üçün də, İspan Qərbi Hind adalarında
söz-söhbətə görə bütün Avropa malları od bahasına idi. Ulloadan
öyrənirik ki, Quitoda dəmirin funtu ingilis pulu ilə aşağı-yuxarı dörd
penidən altı peniyə, poladın funtu isə, altı penidən, doqquz peniyə qədər
satırlarmış. Amma müstəmləkələrin öz məhsullarını əldən çıxarmaları,
xüsusilə Avropa malı satin almaq üçündür. Bu halda müstəmləkələr
Avropa malına nə cür çox pul versələr, öz məhsullarına qarşılıq həqiqətən
əllərinə keçən o cür az olar. Birinin bahalı olması, o birisinin ucuz olması
deməkdir. Bu baxımdan, Portuqaliyanın, Fernambuco ilə Maronnon
xaricində bütün müstəmləkələrinə qarşı siyasi tutumu İspaniyanın köhnə
tutumu ilə eynidir, o iki müstəmləkəyə qarşı isə son zamanlarda
Portuqaliya büsbütün pis bir tutum mənimsəmişdir.
O biri millətlər müstəmləkələrinin ticarətini bütün xalqa sərbəst
buraxmışdılar. Vətəndaşlıqlar ana yurdun müxtəlif limanlarının hamısından müstəmləkələrlə ticarət edə bilər və adi gömrük sənədindən başqa
rüxsətiyyələri olmasına gərək yoxdur. O təqdirdə, başqa-başqa tacirlərin
sayı və dağınıq halı hər hansı bir şəkildə topluca əlbirlik etmələrini
imkansızlaşdırar və aralarındakı rəqabət, həddindən artıq qazanc əldə
etmələrini önləməyə yetər. Beləsinə geniş fikirli bir siyasi tutumla,
müstəmləkələrin ağlabatan bir qiymətə həm öz məhsullarını satmaları,
həm də Avropa mallarını satın almaları qabil olar. Amma Plymouth
ortaqlığının müstəmləkələrimizin hələ iməkləmə çağına rast gəlinən
dağılmasından bu yana, İngiltərə həmişə bu yolu seçmişdir. Yenə
Fransanın da davranış xətti, ümumiyyətlə, bu olmuş, adına İngiltərədə
çoxluq fransız Missisippi Ortaqlığı deyilən şirkətin dağılmasından bəri, o
qərarda qalmışdır. Bundan ötəri, Fransa ilə İngiltərənin müstəmləkələri ilə
etdikləri ticarətdə, qazanclar, rəqabət bütün o biri millətlərə açıq olduğu
təqdirdə, ola biləcəyinə görə, şübhəsiz bir az yüksəkdir, amma, heç də
həddindən artıq deyil, bu səbəbdən də bu millətlərdən hər ikisinin çoxu
müstəmləkələrində Avropa malları o dərəcədə də bahalı deyil.
Məhsullarının çoxunu ixrac mövzusunda da, Böyük Britaniya
müstəmləkələri, tək bəzi mallar baxımından ana yurd bazarına həbs
edilmişdir. Bu mallar dənizçilik qanununda və ondan sonrakı daha bir sıra
qanunlarda, tək-tək göstərdiyi üçün, bunlara cədvələ girən mallar
deyilmişdir. Geri qalanına cədvələ girməyən mallar deyilməkdədir ki,
bunlar da başqa ölkələrə birbaşa ixrac edilir. Əlverişli olar ki, sahibləri və
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tayfasının dörddə üçü Britanya uyruğu olan Britanya ya da müstəmləkə
gəmiləriylə göndərilsin.
Cədvələ girməyən mallar arasında, Amerika ilə Qərbi Hind
adalarının ən əhəmiyyətli bəzi məhsulları, hər cür taxıl növü, ət şorabası,
balıq, şəkər və rom vardır.
Bütün yeni müstəmləkələrdə oktyabrın ilk, müəyyən hədəfi, təbii,
taxıldır. Taxıl distributivi üçün qanun, müstəmləkələrə çox geniş bir
bazara icazə verməklə onların əkilməsi, seyrək nüfuslu bir ölkə
istehlakının çox üstünə çıxarmağa, beləcə boyuna artıb gedən bir əhaliyə
çatacaq alimenti əvvəldən hazırlamağa etina etdirər.
Başdan-ayağa meşə ilə bağlı olduğu üçün taxta-şalbanlıq ağac
dəyərinin ya az, ya da heç olmadığı bir ölkədə, torpağın şumlanmasına
başlıca maneə ərazini təmizləmə xərcidir. Taxta-şalbanlarının distributivi
üçün müstəmləkələrə çox geniş bir bazar buraxmaqla qanun, çox pul
etməyəcək bir malın qiymətini yüksəldib, tək xərcdən meydana gələcək
şeydən onların bir az qazanc əldə etmələrini mümkün edərək, torpaq
şumlanmasını asanlaşdırmağı güdər. Yarı-yarıya belə yerləşilmiş və
işlənmiş olmayan bir ölkədə, heyvanlar, təbii olaraq, əhalinin
istehlakından çox törəyər və buna görə çoxluq dəyərləri ya azdır, ya da
heç yoxdur. Əvvəldən də göstərilmişdi ki, bir ölkə torpaqlarının böyük
qismi işlənə bilmək üçün, heyvan qiyməti ilə satış qiyməti arasında
müəyyən bir nisbət tapmaq lazımdır. Cansız və canlı olmaq üzrə, hər
şəkildə Amerika heyvanı üçün çox geniş bir bazara icazə verməklə,
qanun, yüksək qiymətli torpağın şumlanmasına beləsinə lazımlı bir malın
dəyərini yüksəltməyi güdər. Lakin postlarla dəriləri cədvələ girən mallar
arasına salıb, Amerika heyvanlarının dəyərini salmağa vəsilə olan III
Georqun 4-üncü səltənət ilindəki qanunların 15-ci hissəsi, bu sərbəstliyin
xeyirli təsirlərini bir az azaltdı.
Müstəmləkələrimizdə balıqçılığı irəlilədərək, Böyük Britaniyanın
gəmilərini və dəniz qüdrətini çoxaltmaq, qanunun az qala heç bir zaman
üzərindən gözünü ayırmadığı bir hədəfdir. Bu səbəbdən, müstəmləkələrdəki balıqçılıq, sərbəstliyi təmin edə biləcəyi olanca etina etdirməyi
görmüş, elə olduğu üçün də inkişaf etmişdir. Son qarışıqlıqlardan öncə,
xüsusilə Nyu Englanddəki balıq ovçuluğu, bəlkə dünyanın ən əhəmiyyətli
balıqçılığı idi. Böyük Britanyada hesabsız bir mükafat verilməsinə qarşı,
bir çox kəslərin (doğruluğuna güvənilir iddiasında olmadığını) fikirin
tərəfindən, bütün məhsulu hər il ödənən mükafatların məbləğini çox
keçməyəcək qədər az nəticə alınan balina ovçuluğu New Englandda heç
bir mükafatın olmamasına baxmayaraq çox geniş şəkildə tətbiq olunur.
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Balıq, Şimali Amerikanın, İspaniya, Portuqaliya və Aralıq dənizilə
ticarətinin müəyyən növlərindən biridir.
Başlanğıcda, şəkər cədvələ girən bir mal idi, tək Böyük Britanyaya
ixrac edilə bilirdi. Lakin böyük şəkər sahiblərinin bir təklifi üzərinə,
1731-ci ildə dünyanın hər yanında şəkər ixracına icazə verildi. Bu
sərbəstlik verilərkən qoyulan sərhədlər, Böyük Britanyadakı yüksək şəkər
qiyməti ilə bir araya gəlincə, ixrac icazəsini böyük ölçüdə təsirsiz
buraxmışdır. Britaniyanın şəkər əkinçiliyi sahələrində becərilən şəkərin
hamısı üçün, Böyük Britaniya ilə müstəmləkələri, hələ az qala biricik
bazar olmaqda davam etməkdədir. Oralarda istehlak elə sürətlə artır ki, ya
Yamaykadakı, ya da (1763-ci ildə Paris Andlaşmasıyla) İngiltərəyə
buraxılan adalardakı artan inkişaf səbəbindən, bu son iyirmi ildə şəkər
idxalı çoxaldığı halda, xarici ölkələrə ixracat, deyilənə görə əvvəlkindən
çox deyil.
Amerikalıların Afrika sahili ilə etdikləri ticarətdə, rom çox
əhəmiyyətli bir maddədir, roma qarşılıq amerikalılar oradan zənci kölələr
gətirərlər. Amerikanın hər cür taxıl, ət şorbası və balıq şəklindəki bütün
məhsulun çoxu, cədvələ mallar arasına girib, eləcə Böyük Britaniya
bazarına çıxmağa çətinlik çəksə, bunun, öz xalqımızın iş məhsuluna çox
zərəri toxunar. Ehtimal ki, Amerikanın mənfəətini gözləməkdən çox, o
zərərdən qorxulduğu üçündür ki, bu əhəmiyyətli mallar həm cədvələ daxil
olmamış, həm başqa bütün taxılların və şorba ətlərin Böyük Britaniyaya
girməsi qadağan edilmişdir.
Cədvələ girməyən mallar, başlanğıcda dünyanın hər yanına ixrac
edilə bilirdi. Bir dəfə cədvələ girmiş olduğu üçün, taxta-şalban ilə düyü,
sonradan cədvəl xarici edildiyində, Avropa bazarı baxımından, Finisterre
Burnu cənubuna düşən ölkələrə həsr olundu. Cədvələ girməyən bütün
mallar III Georqun 6-cı səltənət ilindəki qanunların 52-ci bölümü
lazımınca buna bənzər hissələrə bağlı oldu. Avropanın Finisterre Burnu
cənubuna düşən bölgələri sənayeçi ölkələr deyil. Onun üçün müstəmləkə
gəmilərinin oralardan dönub, yurda, bizimkilərinə zərəri toxunacaq
məmullar gətirməsini elə çox qısqanmırdıq.
Cədvələ girən mallar iki cürdür: birincisi, istər Amerikanın özünə
xas məhsulundan olan, istər ana yurdda ya istehsal edilməyən, ya da heç
olmasa çıxarılmayan mallardır. Şəkər bəhməzi, qəhvə, hindqozu, tütün,
yeni bahar, zəncəfil, xam ipək, xam pambıq, qunduz dərisi və ayrıca
Amerika kürkləri, ağac, sarı boya və o biri ağac boyaları bu növdəndir.
İkincisi, Amerikanın özünə xas növündən olmayan, ancaq ana yurd
tələbinin böyük qismini qarşılayacaq miqdarlarda olmasa da ana yurdda
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çıxarılan, ya da çıxarıla biləcək və böyük bir qismi xarici ölkələr
tərəfindən təşkil olunan mallardır. Bütün dənizçilik vəsaitləri, dirəklər,
sərənlər və civadarlar, qatran, külçə və çubuq dəmir, mis cövhəri, postlar
və dərilər, potaş və saf qala daşı bu növdəndir. Birinci növdən mallar nə
cür çox idxal edilsə, ana yurd məhsulundan hər hansı bir qismin
istehsalının satışına zərər verə bilməzdi. Bunları, tacirlərimizin həm
əkinçilik sahələrində daha ucuz satın alıb, bu səbəbdən ana yurdda daha
əlverişli karla satmaları, həm də, müstəmləkə əkinçilik sahələrilə xarici
ölkələr arasında qazanclı bir yük daşımaçılığı qurmaları qabil olacağı
ümid edilirdi. Böyük Britaniya da bu malların ilk idxal edildiyi Avropa
ölkəsi olaraq, istər-istəməz mərkəzlik və anbarlıq edəcəkdi. Yenə, ikinci
növ malların idxalının, yurd içində çıxarılan mallar növündən malların
satışına deyil, xarici ölkələrdən gətirilən malların satışına toxunacaq
şəkildə tərtiblənə biləcəyi düşünülürdü, çünki uyğun şəkillər vasitələrilə
bunların hər vaxt yerli mallardan çox ucuz hala gətirilə bilməsi mümkün
görünürdü. İşdə, bu kimi malların ana yurd bazarına həsr edilməsində
məqsəd, Böyük Britaniya məhsulunun deyil, hansı ölkələrlə olan ticarət
tarazlığı Büyük Britaniyanın əleyhinə olduğuna inanılırsa, o xarici ölkələr
məhsulunun əleyhinə olması idi.
Böyük Britaniyadan başqa hər hansı bir ölkəyə, müstəmləkələrdən
dirək, sərən, qatran, zift ixracının qadağan edilməsi, təbii olaraq, müstəmləkələrdə taxta-şalbanlıq ağac qiymətini salmağa, bu səbəbdən də,
müstəmləkə torpaqlarının şumlanılmasına müəyyən maneə olan ərazi
təmizləmə məsrəfini artırmağa vəsilə meydana gətirdi. Tutalım bu əsrin
başlanğıcında, 1703-cü ildə İsveç qatran və zift ortaqlığı öz gəmiləriylə,
öz qoyduğu qiymətlər üzərindən və uyğun görəcəyi miqdarda olmadıqca,
mallarının ixracını qadağan edərək, İngiltərəyə qarşı mallarının qiymətini
yüksəltməyə çalışdı. Tacir tərəfindən siyasətin bu diqqətə dəyər nümunəsinə qarşı qoymaq və gərək İsveçin bütün o biri şimal dövlətlərinin
əlinə baxmaqdan imkan daxilində xilas olmaq üçün, Böyük Britaniya
Amerikadan gəmi vəsaitləri idxalına mükafat verdi. Bu mükafat təsirini,
taxta-şalbanlıq ağacın Amerikadakı qiymətini ana yurd bazarına həsr
edilməsinin sala biləcəyilə, müqayisədə çox artıq yüksəltməklə göstərdi.
Hər iki tənzimləmə də, eyni zamanda, qəbul edilmiş olduğu üçün,
bunların ortaq şəkildə nəticəsi, Amerikadakı ərazi təmizləməyi durdurmaq deyil, səyə gətirmək oldu.
Külçə və çubuq dəmir də, cədvələ girən mallar arasına daxil
olmuşdur, amma Amerikadan idxallarında, bir başqa ölkədən gətirilərkən
asılı olduqları az hesab edilməyəcək rəsimlərdən azad tutulduqları üçün,
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bu tənzimləmənin bir tərəfinin Amerikada dəmir sobaları qurulmasını
təşviqdə, kənar yanının onu maneə törətməsinə müqayisədə, daha çox
qatqısı vardır. Bir dəmir sobası qədər odun istehlakına ehtiyac göstərən,
ya da odunun meşədən keçilməyən bir ölkədə ərazi təmizlənməsinə onun
qədər köməyi toxunan sənaye yoxdur.
Bu tənzimləmələrdən kimisinin Amerikada taxta-şalbanlıq ağac
dəyərini yüksəltmək və eləcə ərazi açmağı sadələşdirmək meylini,
qanunverici, ehtimal nə ağılından keçirmiş, nə də anlamışdı. Lakin o
tənzimləmələrin faydalı təsirləri, bu baxımdan, rastlanan olmaqla birlikdə,
ona görə daha az gerçək də deyil.
Amerikadakı Britaniya müstəmləkələri ilə Qərbi Hind adaları
arasında cədvələ girən və girməyən mallar üzərindən ticarət sərbəstliyinin
ən mükəmməlinə icazə verilmişdir. Bu müstəmləkələr artıq elə izdihamlaşmış, elə zənginləşmişdi ki, hər biri, o birilərindən bəzisində hər qisim
məhsulunu sürəcək böyük və geniş bir bazar tapmaqdadır. Toplu birlikdə,
bir-birinin məhsulu üçün böyük bir iç bazar meydana gətirməkdədir.
Bununla birlikdə, müstəmləkələrinin ticarətinə qarşı İngiltərənin
geniş fikirli davranışı, daha çox, onların ya işlənməmiş halda, ya da
emalatının çox ilk mərhələsində məhsullarının çıxarılacağı bazara inhisar
etmişdir. Daha inkişaf etmiş və daha incə məmulları müstəmləkə işi də
olsa, Böyük Britaniya tacirləri ilə emalatçıları özlərinə icazə verməzlər.
Bu cür sənayenin müstəmləkələrdə qurulmasının, bəzən yüksək şəkillər,
bəzən qəti qadağalarla önlənməsi üçün, qanunvericinin könlünü də
almışlar.
Məsələn, Britaniya şəkər əkinçiliyi sahələrindən gələn əsmər şəkər
üçün, idxal halında özbaşına yalnız 6 şillinq 4 peni ödənərkən, ağşəkər
üçün 1 ingilis lirəsi, 1 şillinq, 1 peni, sadə qat arıdılmış kəllə şəkər üçün
4 ingilis lirəsi, 2 şillinq 5 8/20 peni ödənməkdədir. Bu ağır şəkillər
qoyulduğu sırada, Böyük Britaniya, ingilis müstəmləkələri şəkərinin ixrac
oluna biləcəyi biricik bazar idi, hələ də müəyyən bazar olmaqda davam
edir, bu səbəbdən bu şəkillər ilk başda şəkərin hər hansı bir xarici bazar
üçün, indi isə, bütün məhsulun bəlkə onda doqquzundan çoxunu təkbaşına
çəkən bazar üçün palçıqla ağardılmasını, ya da arıdılmasını qadağan
etmək demək idi. Necə ki, şəkəri palçıqdan keçirərək ağartma ya da
arıtma sənayesi, Fransanın bütün şəkər müstəmləkələrində, öz bazarlarına
dönük olandan başqası üçün o sənayenin inkişafına çox az işlənilmişdir.
Grenada fransızların əlində ikən, az qala hər şəkər əkinçiliyi sahəsində,
şəkəri heç olmasa palçıqdan keçirərək ağardacaq bir neftayırma zavodu
vardı. Ada ingilislərin əlinə düşəndən bəri, bütün bu cür işlətmələr üzüstə
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buraxılmış olub mənə dediklərinə görə, qalanlar indi (1773-cü ilin
oktyabrında) iki üçü keçməməkdədir. Bununla birlikdə, palçıqdan
keçirilərək ağardılmış, ya da arıdılmış şəkər, kəllə halından toz halına
gətirildimi, indi gömrük idarəsinin xoş görüsü ilə çoxluq əsmər şəkər
idxal edilməkdədir.
Böyük Britaniya, Amerikanın külçə və çubuq dəmiri mamullarını,
bir tərəfdən bənzəri malların hər hansı bir başqa ölkədən idxalında asılı
olduğu şəkillərdən azad tutaraq, etina etdirərkən Amerikadakı müstəmləkələrindən hər hansı birində polad sobaları və kəski maşınları qurulmasını
qətiliklə qadağan etməkdədir.
Böyük Britaniya, Amerika işi papaqların yunlarını bir eldən o birisinə kanal ilə ixracını və hətta at kürəyində, yaxud avtomobil ilə qurudan
daşınmasını qadağan etmişdir. Bu elə bir tənzimləmədir ki, o növ malların
uzaq yerlərdə satışı üçün sənaye qurulmasını tamamilə mane olar və qonşularının ehtiyacı üçün etdiyi zəhmət, ev işi məmullarilə məhdudlaşdırar.
Öz məhsulunun hər parçasından imkan dairəsində ala bildiyinə
faydalanmasını, yaxud sərmayəsi ilə əməyini özü üçün ən qazanclı
gördüyü şəkildə istifadə etməsini qadağan etmək, insan oğlunun ən
müqəddəs haqlarını açıqdan-açığa tapdalamaqdır. Ancaq haqqa və insafa
sığmasa da, bu kimi qadağaların indiyə qədər müstəmləkələrə çox böyük
bir zərəri olmamışdır. Müstəmləkələrdə torpaq hələ elə ucuz, dolayısıyla
da, əmək elə bahalıdır ki, incə, yaxud inkişaf etmiş məmulatların az qala
hamısını, bunların özü edə biləcəyindən daha ucuza ana yurddan idxal edə
bilərlər. Demək ki, belə sənayeni qurmaları müstəmləkələrə qadağan
edilməmiş olsa belə, inkişaflarının bu halında öz mənfəətlərini güdmələri,
ehtimal ki, o yolda hərəkət etmələrini önləyər. Bu qadağalar, müstəmləkəçilərin işini bəlkə özbaşına çatacağı hər hansı bir işdən əlini üzməsi,
ana yurd tacirləriylə emalatçıların səbəbsiz qısqanclığı üzündən, yox yerə
kürəklərinə vurulmuş yaraşmaz qulluq damğalarıdır. Müstəmləkələrin
daha irəli bir vəziyyətində, bu qadağalar, həqiqətən bürkülü və çəkilməz
hala gələ bilər.
Böyük Britaniya müstəmləkələrin ən əhəmiyyətli məhsullarından
kimisinin öz bazarına həsr edərkən qarşılıq olaraq, ona bənzər məhsullara,
bəzən başqa ölkələrdən idxal edildiklərində daha yüksək şəkillər qoymaq,
bəzən müstəmləkələrdən idxal edildiklərində mükafat verərək o bazarda
müstəmləkə məhsullarından hansına üstünlük təmin etməkdədir. Birinci
şəkildə müstəmləkələrinin şəkərinə, tütününə və dəmirinə, ikinci şəkildə
xam ipəyinə, kətanına, mismarına, gəmi tirlərinə və qurulmuş taxtaşalbanına, yerli bazarda üstünlük verir. Müstəmləkələrin məhsulunu bu
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ikinci şəkildə, idxala mükafat verərək etina etdirmə, öyrənə bildiyim
qədər, təkcə Böyük Britaniyada vardır. Birinci şəkil Böyük Britaniyaya
xas deyil. Portuqaliya, hər hansı bir başqa ölkədən tütün idxalına, yalnız
daha yüksək şəkillər qoymaqla qalmayıb bunu ən şiddətli cəzalarla
qadağan etməkdədir.
Avropadan mal idxalı mövzusunda, müstəmləkələrinə qarşı İngiltərə,
yenə hər hansı bir başqa millətə görə daha açıq görüşlü davranmışdır.
Böyük Britaniya xarici malların idxalında ödənən şəkildən bir
qisiminin, (az qala hər vaxt yarısının, ümumiyyətlə, daha çoxunun və
bəzən hamısının) mallar bir xarici ölkəyə ixrac edildiyində, geri
alınmasına icazə verirlər. Bunları üzərlərinə az qala bütün xarici malların
Böyük Britanyaya girərkən asılı tutulduğu ağır şəkillər mindirilmiş olaraq
gəldiyi təqdirdə, heç bir müstəqil xarici ölkənin qəbul etməyəcəyini
əvvəldən təxmin etmək çətin deyildi. Demək ki, bu şəkillərdən bir qisimi
ixrac halında geri alınmadımı, merkantilist sistemin çox əl üstündə
tutduğu bir ticarət olan nəqliyyat sona çatardı.
Amma müstəmləkələrimiz, heç bir baxıma müstəqil xarici ölkələr
deyil, Böyük Britaniya, müstəmləkələrə Avropanın bütün mallarını
təkbaşına özü təmin etmək haqqını qəbul etmiş olduğundan, onları (o biri
ölkələrin öz müstəmləkələrinə etdikləri tərzdə) bu kimi malları ana yurdda ödənən bütün şəkillərin eynisi üzərlərinə minmiş olaraq almağa məcbur edə bilərdi. Halbuki, 1763-cü ilə qədər, çoxlu xarici malların müstəmləkələrimizə ixracı halında tərsinə, hər hansı müstəqil bir xarici ölkəyə
ixracında geri verilən şəkillərin eynisi ödənmişdir. Doğrusu, 1763-cü ildə
Georqun 4-cü səltənət ilindəki qanunların 15-ci hissəsini lazımınca, bu
icazə çox daraldılaraq bu hökm qoyuldu: "Şərab, ağ pambıq xaric olmaq
üzrə, bu ölkədən Amerikadakı bir Britaniya müstəmləkəsinə, yaxud
cütlüyünə ixrac ediləcək, Avropa, ya da Şərqi Hind ölkələrində yetişən,
çıxarılan, yaxud emal edilən hər hansı bir maldan alınmış köhnə axçalı
kömək adlı şəkilin heç bir qismi verilməz. Bu qanundan əvvəl, müstəmləkələrdə başqa-başqa bir xarici mal növləri, ana yurda görə daha ucuza
satın alına bilirdi, bəzisi hələ də alına bilir”.
Müstəmləkələr ticarəti ilə əlaqədar çoxlu tənzimləmələr üçün ağıl
müəllimliyi edənlərin başına o ticarətlə məşğul olanların gəldiyini gözdən
qaçırmamaq lazımdır. Bu səbəbdən, tənzimləmələrin çoxunda onların
mənfəəti, müstəmləkələrin, ya da ana yurdun çıxarına görə daha çox
güdülmüşsə buna çaşmamalıyıq.
Müstəmləkələrin mənfəəti, Avropadan istədikləri bütün malları
onlara çatdırmaq və onların çox məhsulu içində ana yurdda tacirlərin öz
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çalışdıqları ticarətlərdən birinə zərər verməyəcək olanların hamısını satın
almaq mövzusundakı təkəlçi imtiyazları səbəbindən, o tacirlərin mənfəətinə fəda edildi. Avropa və Şərqi Hind ölkələri mallarının böyük
qisminin müstəmləkələrə yenidən ixracı halında, şəkillərin eynilə hər
hansı bir müstəqil ölkəyə yenidən ixracında olduğu kimi geri ödənməsinə
icazə verilərək, anayurdun mənfəəti tacirlərin çıxarına (o çıxar haqqındakı
tacir tərəfindən düşüncələrə görə belə) fəda edildi. Müstəmləkələrə
göndərdikləri xarici mallara əldən gəldiyincə az pul vermək, bu səbəbdən
də o malların Böyük Britanyaya idxalında nağd olaraq ödədikləri
şəkillərdən əldən gəldiyi qədərini geri almaq, tacirlərin mənfəətinə uyğun
idi. Eləcə ya eyni miqdar malı daha çox karla, ya daha çox malı eyni karla
müstəmləkələrdə satma, bu səbəbdən də, istər elə, istər o biri müxtəlif bir
şey qazanma imkanını tapa bilərdilər. Yenə bütün bu kimi malları əldən
gəldiyincə ucuz və bol almaq müstəmləkələrin mənfəətinə uyğun idi.
Amma bunun, ana yurdun çıxarına uyğun gəlmədiyi zaman da ola bilərdi.
Ana yurd bir tərəfdən bu kimi malların idxalında ödənmiş şəkillərdən
çoxunu geri verməklə gəliri baxımından, digər tərəfdən də bu geri ödənən
şəkillər sayəsində xarici məmulların müstəmləkəyə çatdırıla bilməsindəki
asan şərtlərdən ötəri, müstəmləkə bazarında öz məmullarından ucuza
satılmasıyla sənaye baxımından tez-tez əldən salına bilərdi. Həmişə
deyərlər ki, Amerika müstəmləkələrinə alman kətan bezlərinin yenidən
ixracında şəkillərin geri ödənməsi, Böyük Britaniya kətan bezi
sənayesinin inkişafını çox geri buraxmışdır.
İngilis müstəmləkələrinin, xarici ticarətləri xaricində hər işlərini
bildikləri kimi icraetmə sərbəstliyi əskiksizdir. Bu, hər baxımdan ana
yurddaki həmyerlilərinin sərbəstliyinə bərabər olub, oradakı kimi,
müstəmləkə hökumətinin xərcinin görülməsi üçün vergi qoyma haqqının
tək özündə olduğunu iddia edən xalq nümayəndələrindən ibarət olan bir
məclis tərəfindən gərəyi kimi qorunur. Bu məclisin nüfuzu, icraetmə
ərkini qəbul edən, müstəmləkəçilərin ən dəyərsizi, ən əlverişsizi olsun,
qanuna hörmət göstərdikcə, nə qubernatorun nə də eldəki hər hansı
mülkü, ya da əsgəri məmurun inciməsindən heç bir baxıma qorxmur.
İngiltərədəki Avam Kamerası kimi, müstəmləkə məclisləri də xalqı hər
vaxt çox bərabər şəkildə təmsil edənlərdən meydana gəlməz, amma bu
xüsusiyyətə Avam Kamerasına görə daha çox yaxınlaşarlar. İcraetmə ərki
ya pul yedirib bu məclisləri satınalma imkanına sahib olmadığından, ya
da ana yurdda dəstəklənildiyi üçün buna gərək görmədiyindən, o
məclisləri, ümumiyyətlə, seçicilərinin meyilləri, bəlkə daha çox təsir edər.
Müstəmləkələrin Böyük Britaniyadakı Lordlar Kamerasına tekabül edən
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qurullar soyluluğu babadan oğula qalan zadəgan dəstəsindən meydana
gəlmiş deyil. Üç Nyu England hökumətində olduğu üzrə, müstəmləkələrin kimisində, bu qurullara kral təyin etməyib, xalqın nümayəndələri seçər, ingilis müstəmləkələrinin heç birində soyluluğu atadan oğula
qalan zadəgan dəstəsi yoxdur. Hərçənd, bütün o biri azad ölkələrdə
olduğu kimi, bu müstəmləkələrdə də, köhnə bir müstəmləkə ailəsindən
gələn kimsə, ləyaqət və sərvət tərəfindən bərabər bir şəkilə görə çox
etibar görər. Amma görüb-görəcəyi yalnız bundan meydana gəlib, qonşularına əl aman dedirdəcək fərqləri yoxdur. Bu son qarışıqlıqlar başlamazdan əvvəl, müstəmləkə məclislərində qanunvermə səlahiyyətinin yanında, bir icraetmə səlahiyyəti də vardı. Connecticut ilə Rhode Islandda
qubernatoru onlar seçirdi. O biri müstəmləkələrdə, hər birinin öz məclislərinə qoyulan vergiləri yığacaq maliyyə məmurlarını onlar atırdı, bu məmurlar birbaşa məclislərə qarşı məsul idilər. Bundan ötəri, ingilis müstəmləkələri arasında ana yurd əhalisinə görə daha çox bərabərlik vardır.
Yenə adətləri daha respublikaçıdır; hökumətləri və xüsusilə üç Nyu
England elinin hökumətləri, bu günə qədər daha cumhuriyətçi olmuşdur.
İspaniya, Portuqaliya və Fransanın isə tərsinə, mütləq idarəetmələri
müstəmləkələrində suveren olmaqda, bu cür idarəetmələrin alt pillədəki
bütün məmurlarına, çoxluq vəkalət yolu ilə verdikləri təqdir səlahiyyəti,
məsafə uzaq olduğu üçün oralarda təbii var gücü ilə istifadə edilməkdədir.
Mütləq rəhbərliklərin hamısında ölkənin hər hansı başqa yerinə görə,
paytaxtda daha çox sərbəstlik vardır. Ədalət nizamını alt-üst etmək, yaxud
böyük xalq birliyini əzmək baxımından hökmdarın nə mənfəəti, nə də
meyili ola bilər. Paytaxtda hökmdarın var olması, alt təbəqələrdəki bütün
məmurlarını az çox həzm edər, xalqdakı sızıltıların hökmdara çatması
ehtimalı daha az olan məmurlar daha sinələrini gərə-gərə sahilçi ola
bilərlər.
Lakin Amerikadakı Avropa müstəmləkələri, bu günə qədər bilinən
gəlib keçmiş ən böyük imperatorluqlarla müqayisədə daha iraqdır. Dünya
qurulandan bəri belə uzaq bir elin əhalisinə tam təhlükəsizlik təmin edə
bilən tək rəhbərlik, bəlkə ingilis müstəmləkələrinin hökuməti olmuşdur.
Bununla birlikdə, fransız müstəmləkələrinin rəhbərliyində İspaniya və
Portuqaliya müstəmləkələrinə görə hər vaxt daha şirin və daha ölçülü
davranılmışdır. Rəhbərlik tutumundakı bu üstünlük, fransız millətinin
həm səciyyəsinə, həm hər millətin səciyəsini yoğuran təsirə, yəni
hökumətinin təbiətinə uyğundur. Böyük Britaniya hökumətinə müqayisə
et kefi və asdığı asdıq olmaqla birlikdə, İspaniya ilə Portuqaliyanın
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hökumətlərinə müqayisə et fransız hökuməti, xüsusiyyəti baxımından
qanuna söykənər və azaddır.
Amma ingilis siyasətinin üstünlüyü, daha çox Şimali Amerika
müstəmləkələrindəki irəliləmədə gözə dəyməkdədir. Fransanın şəkər
müstəmləkələrindəki irəliləmə, heç olmasa İngiltərənin çoxu şəkər
müstəmləkələrindəki qədər olub, bəlkə ondan üstündür.
Halbuki, İngiltərə şəkər müstəmləkələrində, azqala İngiltərənin
Şimali Amerika müstəmləkələrindəkini xatırladan azad bir hökumət vardır. Amma fransız şəkər müstəmləkələrinin öz şəkərlərini arıtmalarına,
ingilis müstəmlələkələrindəki kimi israf olunur. Daha da əhəmiyyətli
olmaq üzrə hökumətlərinin xüsusiyyəti əllərindəki zənci kölələrin daha
yaxşı istifadə edilməsinin yolunu təbii olaraq öyrədir.
Bütün Avropa müstəmləkələrində, şəkər qamışı əkinçiliyi ilə məşğul
olanlar zənci kölələrdir. Mülayim Avropa iqlimində doğulmuş kəslərin
bünyəsi, elə sanılır ki, yandırıb qovuran Qərbi Hind adaları günəşi altında
torpağı qazmaq zəhmətinə dayana bilməz. İndiki halda, şəkər qamışı
əkinçiliyi başdan-aşağı əl ilə edilir. Amma bir çoxlarının düşüncəsinə
görə bu işə pulun soxulması çox faydalı ola bilər. Tutalım, heyvanla
edilən əkinçilikdə, qazanc və müvəffəqiyyət, bu heyvanların yaxşı baxımına bir çox bağlı olduğu kimi, kölələrlə ediləndə də qazanc və müvəffəqiyyət bu kölələrin eyni dərəcədə xoş tutulmasına bağlı qalmaqdadır.
Kölələrini xoş tutmaqda isə elə sanıram ki, fransız əkinçilərinin İngilislərə
görə üstün olduqları ümumiliklə təslim edilməkdədir.
Ağasının şiddətli davranışına qarşı köləni yaxşı-pis tərbiyə etmək
baxımından, qanun hökuməti çox kefli bir müstəmləkədə hökuməti
hamısıyla azad bir müstəmləkədəkinə görə daha yaxşı tətbiq oluna bilər.
Quru bəxtli köləlik qanununun qəbul edilmiş hər ölkədə, üst
mövqelərdəki səlahiyyətli məmur köləni aldığında ağasının xüsusi
mülkünün bir dərəcəyə qədər rəhbərliyinə qarışmış olar. Ağanın və ya
müstəmləkə məclisi üzvü, ya belə bir üzvün seçicisi olduğu azad bir
ölkədə səlahiyyətli məmur, bunu olsa-olsa çox böyük tədbir və ehtiyatla
gözə ala bilər. Ağaya göstərmək məcburiyyətində olduğu hörmət, kölənin
tərbiyəsini çətinləşdirər. Amma hökuməti çox kefli olan səlahiyyətli
məmurun, fərdlərin xüsusi mülkünün rəhbərliyinə də qarışması və mülkü
dilədikləri kimi idarəetmədikləri halda, bəlkə bir sürü həbs əmri
çıxarılması adi olan bir ölkədə, kölənin bir az incidilməsi səlahiyyətli
məmur üçün daha çox asandır. Sırf insanlıq gərəyi olaraq da özü təbii, bu
yolu tutar. Səlahiyyətli məmurun tərbiyəsi üzərinə ağası köləni daha az
xor görər. Beləcə köləni daha adam yerinə qoyub, ona daha nəzakətli
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davranmasına gətirib çıxarılar. Şirin rəftar kölənin bağlılığını artırdığı
kimi onu daha anlayışlı hala gətirər, bu səbəbdən hər iki yüzdən daha
faydalı edər. Kölə, etibar tərəfindən azad bir xidmətçinin vəziyyətinə
yaxınlaşar, əfəndisinin mənfəətinə qarşı çox dürüstlük və maraq göstərə
bilər. Bunlar azad xidmətçilərdə olan üstünlüklər olub, əfəndinin yaxşıca
azad və güvən içində olduğu ölkələrdə kölələrə edilməsi adi rəftarı görən
bir kölədə heç zaman ola bilməz.
Bir kölənin azad bir hökumətə görə kefli bir hökumətin rəhbərliyində daha yaxşı vəziyyətdə olduğunu, elə sanıram ki, bütün çağların və
bütün millətlərin tarixi təsdiqləməkdədir. Roma tarixində, üst mövqenin,
köləni ağanın əldən salmasına qarşı təlim etmək üçün araya girdiyini ilkin
imperatorlar zamanında oxuyuruq. Vedius Pollio, kiçik bir cinayət
törədən kölələrindən birinin parça-parça edilib, balıqlara yem olmaq üçün
balıq hovuzuna atılması üçün Augustusun qarşısında buyruq verincə,
imperator hirslənərək tək onu deyil, başqa nə qədər köləsi varsa, hamısını
dərhal azad etməsini Pollioya əmr etdi. Cumhuriyyət rəhbərliyində heç bir
üst mövqenin köləni alçaldacaq qədər kafi səlahiyyəti ola bilməzdi,
ağanın cəzalandırma səlahiyyəti isə daha da az idi.
Fransanın şəkər müstəmləkələrini, xüsusilə Böyük St. Domingo
müstəmləkəsini bəsləyən sərmayənin, demək olar, hamısı elə görünür ki,
bu müstəmləkələrin danlaq-danlaq işlənməsiylə əldə edilmişdir. Bu sərmayənin, az qala bütünü müstəmləkəçilərin torpaqlarilə əməklərinin məhsulu, yaxud o məhsulun yaxşı idarə olunaraq danlaq danlaq yığılıb, daha
çox məhsul yetişdirməkdə istifadə edilən əvəzdir. Lakin İngiltərənin şəkər
müstəmləkələrini şumlayıb işləyən sərmayənin böyük bir qismi İngiltərədən göndərilmişdir, heç bir baxıma başdan-aşağı müstəmləkəçilərin
torpağı ilə əməyindən törəmiş deyildir. İngilis şəkər müstəmləkələrindəki
rifah, böyük ölçüdə İngiltərənin bu müstəmləkələrə, elə demək yaraşsa,
bir qismi sanki daşmış olan böyük sərvəti sayəsində olmuşdur. Amma
fransız şəkər müstəmləkələrindəki olan rifah müstəmləkəçilərin gözəl
tutumlarından irəli gəlmişdir, ingilis müstəmləkəçilərinin tutumuna görə,
bunda bir sıra üstünlüklərin olması lazımdır. Bu üstünlük isə fransız
müstəmləkəçilərinin, hər şeydən çox, kölələrini xoş işlədilməsində gözə
dəymişdir.
Başqa Avropa müstəmləkələrilə əlaqədar siyasətin ana xəttləri,
bunlar olmuşdur.
Bu halda, Amerikadakı müstəmləkələrin gərək ilk quruluşlarında,
gərəksə rəhbərlik içlərini maraqlandırması baxımından daha sonrakı
rifahlarında, Avropa siyasətinin çox öyünüləcək bir tərəfi yoxdur.
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Bu müstəmləkələrin qurulmasilə bağlı ilk qanuna suveren olub
istiqamət verən əsl səbəblər elə görünür ki, dəlilik və insafsızlıq idi. Qızıl
və gümüş mədənləri arxasında ağıllar başdan getdi. Zərərsiz yerliləri,
avropalılara heç bir zaman toxunmaq bir yana qalsın, ilk təşəbbüskarları
müxtəlif nəzakət və qonaq sevərlik nümayişləri ilə qarşılayan bir ölkəni
ələ keçərmək üçün acgözlük edilməklə, insaf ayaqlar altına alındı.
Sonrakı yerləşmə yerlərindən kimisini qızıl və gümüş mədənləri
tapma yolundakı xəyal dolu fikirlərinə, doğrusu, daha ağlabatan və təriflənməyə dəyər başqa amillər da qatıldı, amma bu amillər də, Avropanın
siyasi tutumuna çox şərəf qazandıran deyil.
Yurdlarında təzyiq altında qalan ingilis Püriten məzhəbi mənsubları,
azadlığa qovuşmaq üçün Amerikaya qaçaraq, orada dörd New England
hökumətini qurdular. Əzilmənin çox daha ağırına uğrayan ingilis
katolikləri Marylanda hökumətini Quakerlər Pennsilvania hökumətini
qurdular. Engiziya məhkəməsi əlindən çəkmədiyi qalmayan, soyulub soğana çevrilərək Braziliyaya sürülən portuqaliyalı yahudilər, bu müstəmləkəyə ilk yerləşən sürgün günahkarlarla fahişələr arasinda verdikləri
örnəklə bir növ nizam və iş sistemi irəli sürdülər. Onlara şəkər qamışı
yetişdirməyi öyrətdilər. Bütün bu bir-birindən fərqli vəziyyətlərdə Amerikanın yurd edilməsi və işlənməsi, Avropa hökumətlərinin ağıllı davranışından və siyasi tutumundan deyil, nizamsızlığından və zülmünden irəli gəldi.
Müxtəlif Avropa hökumətlərinin bu məskunlaşma yerlərindən ən
əhəmiyyətlisini reallaşdırmaqda olduğu qədər, düzənləmək baxımından
da çox hünərli görülmüş deyildir. Meksikanın fəthi İspaniya Məclisinin
deyil, bir Küba qubernatorunun fikri idi. Özünə tapşırıq verilən bir
macəraçı, belə bir adamın ipiylə quyuya endiyinə çoxdan peşman olan
valinin buna qarşı çıxmaq üçün əlindən gələni ardına qoymamasına qarşı
fəthi reallaşdırdı. Çili Peru və İspaniyanın Amerika qitəsindəki az qala
bütün o biri məskunlaşma yerlərini fəth edənlər, yanlarında dövlətin
dəstəyi olaraq İspaniya kralı adına qol salıb fəthlər etmək üçün bir ümumi
rusxətnamə aparırdılar. Bütün bu cəhdlərin zərəri və xərcləri, təşəbbüskarların özlərinə aid idi. İspaniya hökuməti bunlardan heç birinə az
qala heç bir köməklik etmirdi. İngilis hökumətinin, Şimali Amerikadakı
ən əhəmiyyətli müstəmləkələrindən hansının qurulmasını gerçəkləşdirmək baxımından qatqısı eyni dərəcədə az idi.
Bu məskunlaşma yerləri reallaşıb diqqətini çəkəcək qədər əhəmiyyət qazanınca, ana yurdun üzərlərində çıxardığı ilk düzənləmələr,
həmişə onların ticarətlərinin təkəlini öz əlinə keçirməyi; bazarlarını
məhdudlaşdırmağı və kürəklərindən öz bazarlarını genişlətməyi, bu səbəbdən də onların rifah yolundakı irəliləyişini sürətləndirib irəlilədə-
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cəyinə, ağırlaşdırıb axsatmağı gözləyirdi. Müstəmləkələrinə qarşı müxtəlif Avropanın siyasi tutumunda ən əsaslı fərqlərdən biri, bu təkəlin
uygulanışındakı fərqli üsullardan meydana gələr. İçlərində ən yaxşısı olan
İngiltərənin tutumu, o birilərin hər hansı birinə görə yalnız bir parça daha
az dar fikirli və daha az əzicidir.
Elə isə Amerika müstəmləkələrinin gərək ilk quruluşlarına, indiki
böyüklüyünə Avropanın siyasi tutumu nə istiqamətdən iştirak etmişdir.
Bir istiqamətdən və tək bir istiqamətdən çox qatqısı olmuşdur. Magna
Vırum Mater! (İnsanlar yetişdirən nənə). Belə böyük işlərin haqqından
gələ biləcək, bu böyüklükdə bir imperiyanın təməlini ata biləcək qabiliyyətdə adamları yetişdirib çıxarmışdır. Dünya üzündə siyasi tutumu bu
cür adamlar çıxara biləcək, ya da hərəkətli olaraq və həqiqətən hər hansı
bir başqa yer yoxdur. Müstəmləkələr tutduğunu qoparan, bacarıqlı
qurucularının təhsilini və aşırı fikirlərini Avropanın tutumuna borcludur,
ən böyüklərindən kimisinin isə, daxili işlər baxımından az qala bundan
başqa heç bir borcu yoxdur.
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III HĠSSƏ
Amerikanın və ġərqi Hind ölkələrinə Ümid Burnu
üzərindən bir keçidin kəĢf edilməsindən Avropanın
əldə etdiyi faydalar
Avropanın siyasətindən Amerika müstəmləkələrinin əldə etdiyi faydalar bunlardır:
Amerikanın kəşf edilib müstəmləkə halına gətirilməsindən Avropa
nə kimi faydalar əldə etmişdir?
Bu faydalar, birincisi, bir tək böyük ölkə kimi düşünüləndə, Avropanın o böyük hadisələrdən əldə etdiyi ümumi faydalar, ikincisi, hər müstəmləkəçi ölkənin öz müstəmləkələrindən, üzərlərində istifadə etdiyi nüfuz,
ya da suverenlik səbəbindən əldə etdiyi xüsusi faydalar olaraq ayrıla bilər.
Amerikanın kəşf edilib müstəmləkə halına gətirilməsindən, bir tək
böyük ölkə kimi düşünüldükdə, Avropanın əldə etdiyi ümumi faydalardan
birincisini, zövqünü oxşayacaq obyektlərin çoxalmasını, ikincisini, işinin
artmasını meydana gətirər.
Amerikanın Avropaya idxal edilən məhsulunun çoxu, bu böyük
qitənin əhalisinə, başqa cür ələ keçirə bilməyəcəyi (kimi rahatlıq vasitəsi
olmaq və işə yaramaq, kimisi həzz vermək, bəzisi də bəzək üçün) növbənöv mallar təmin edər, bu səbəbdən də zövqünü oxşayacaq obyektlərin
artmasına kömək göstərər.
Bura asanca təslim olunar ki, Amerikanın kəşf edilib müstəmləkə
halına gətirilməsi, birincisi, İspaniya, Portuqaliya, Fransa və İngiltərə
kimi Amerika ilə birbaşa alış-veriş edən bütün ölkələrin, ikincisi, öz
məhsulu olan malları birbaşa ticarət etmədən, başqa ölkələrin vasitəçiliyi
ilə oraya göndərən, Avstriya Flandersi və bəzi Almaniya elləri kimi
ölkələrin işini artırmağa kömək etmişdir. Bu ölkələr, daha əvvəl
xatırlanan ölkələr vasitəsilə Amerikaya əhəmiyyətli miqdarda kətan bezi
və daha başqa mallar göndərirlər. Bütün bu kimi ölkələr, məhsul çoxları
üçün təbii daha geniş bir bazara qovuşmuş, bu səbəbdən də onun sayının
artırmaq baxımından səyə gəlinmişdir.
Amma öz məhsulundan Amerikaya bəlkə heç bir zaman bir tək mal
göndərməmiş olan Macarıstan kimi ölkələrin işini etina etdirmədə bu
böyük ehtimalın təsiri olması, bəlkə o qədər gözə dəyməz. Tutalım, o
hadisələrin buna təsiri olduğundan şübhə edilməz. Macaristanda bir qisim
Amerika məhsulu istehlak edilib, dünyanın bu yeni bölgəsinin şəkəri,

Adam Smit

525

şokoladı və tütünü üçün oralarda çox tələb vardır. Lakin bu mallar, ya
Macarıstanın işinin məhsulu olan bir şeylə, ya da o məhsulun bir
qisimiylə satın alınmış bir şeylə satın alınması lazımdır.
Amerikanın bu malları Macarıstanla Lehistana, o ölkələrin məhsul
artıqlamasıyla mübadilə üzrə yeni qiymətlər, bərabər dəyərdə yeni
obyektlərdir. Oralara aparılmaqla bunlar çoxu üçün yeni və daha geniş bir
bazar yaradar. Onun dəyərini yüksəldər, beləcə çoxalmasını etina etdirər.
Bu məhsul çoxunun Amerikaya aparıldığı ola bilər, ayrıca o mallar, ilk
baxışda Amerikanın məhsul çoxunun hərəkətə gətirdiyi ticarət axını sayəsində bir bazar yarada bilər.
Bu böyük hadisələr həm Amerikaya heç mal göndərməmiş, həm də
oradan heç mal almamış ölkələrin istehlakının çoxalmasına və sənayesinin artmasına şərait yaratmış olar. Bu ölkələr də Amerika ticarəti sayəsində məhsul artığına nail olmuş ölkələrdən daha çox əmtəələr ala bilər.
Bu bolluq onların istehsalının çoxalmasına və sənayesinin artmasına
gətirib çıxaracaq.
O işin məhsul artıqlamasıyla dəyişdirilmək üzrə məhsul bolluğu
üçün dəyərini çoxaldıb beləcə artımını etina etdirəcək, daha geniş bir
bazar yaradılmış olması lazımdır. Hər il Avropanın geniş ticarət çevrəsi
içinə atılıb, müxtəlif dönüşləriylə oradakı müxtəlif millətlərin hamısı
arasında mal yığını, Amerikanın artıq məhsulun qədər artımlı idi. Onun
üçün bu millətlərdən hər birinə bu böyüyən yığın içindən daha böyük bir
payın düşməsi, onların zövqlərini oxşayan obyektləri artırmış və işlərini
çoxaltmışdır.
Metropoliyanın tətbiq etdiyi inhisarçı ticarət, ümumiyyətlə, bütün
millətlərin və xüsusilə Amerika müstəmləkələrinin zövqlərini oxşayacaq
obyektlərin işlərini azaltmağa, yaxud heç olmasa əks halda çatacaqları
səviyyənin aşağısında buraxmağa vəsilə olar. Bütün o biri ölkələrdə
müstəmləkə məhsulunu bahalandıraraq, onun istehlakını daraldar. Beləcə
müstəmləkələrin işinə və bütün o biri ölkələrin həm zövqlərinə həm
işlərinə mane olar, zövq aldıqları şeylərə daha çox pul verincə, eşitdikləri
zövq azaldığı kimi, çıxardıqlarına qarşılıq əllərinə keçən də azalınca,
bunlar daha az istehsalda olar. Bütün o biri ölkələrin məhsulunu
müstəmləkələrdə bahalaşdırmaqla, eyni tərzdə bütün o biri ölkələrin
işlərinə və müstəmləkələrin həm zövqünə, həm də işinə mane olar. Bu elə
bir şeydir ki, filan ölkələr sözdə fayda görəcəklər deyə bütün o biri
ölkələrin, amma hər hansı bir başqasından çox müstəmləkələrin duyacağı
həzzlərə badalaq vurar, işlərini çətinləşdirər. Bütün o biri ölkələri,
müəyyən bir bazarın yanına qabil olduğunca uğratmadığı kimi,
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müstəmləkələri də imkan daxilində müəyyən bir bazarın çölünə buraxmaz. Bütün o biri bazarlar açıq olarkən, müəyyən bir bazarın yanına
uğradılmamaqla, bütün o biri bazarlar bağlı ikən müəyyən bir bazarın
çölünə çıxmamaq arasında isə çox böyük fərq vardır. Bununla birlikdə
Amerikanın kəşf edilib müstəmləkə halına gətirilməsiylə, zövq oxşayan
obyektlər baxımından və iş baxımından Avropada nə çoxalma oldusa hamısının ana qaynağı, müstəmləkələrin məhsul çoxudur. Ana yurdların təkəlçi
ticarəti bu qaynağı halıyla olacağına müqayisəylə daha bərəkətsiz edər.
Hər müstəmləkəçi ölkənin, xüsusilə özünə aid olan müstəmləkələrdən əldə etdiyi xüsusi faydalar iki növdür: birincisi, hər imperatorluğun
suverenliyi altındakı ellərdən əldə etdiyi faydalar; ikincisi, Amerikadakı
Avropa müstəmləkələri kimi bənzərsiz ellərdən çıxdığı fərz edilən
bərabər olmaz faydalardır.
Suverenliyinə asılı ellərdən hər imperatorluğun əldə etdiyi alışılmış
faydalar, birincisi, onun müdafiə etməsi üçün ellərin verdiyi əsgəri
qüvvədən; ikincisi, mülkü rəhbərlik xərcinin qarşılanması üçün təmin
etdiyi gəlirdən meydana gələr. Roma müstəmləkələri, yeri gəldikcə hər
ikisini də verərdilər. Yunan müstəmləkələrinin hərdən bir əsgəri qüvvət
vermişsə də gəlir təmin etdikləri seyrəkdir. Bunların, ana şəhərin suverenliyinə bağımlı olduqlarını qəbul etdikləri, az qala olmamışdır. Ümumiyyətlə, ana şəhərin döyüşdə müttəfiqləri idilər, barışda onun buyruğu
olduqları yox idi.
Amerikadakı Avropa müstəmləkələrinin, ana yurdun müdafiəsi
üçün hələ bir əsgəri qüvvət verdiyi olmamışdır. Hələ əsgəri qüvvətləri,
özlərini müdafiə etməyə heç bir zaman yetməmişdir. Ana yurdların
girişdiyi müxtəlif döyüşlərdə də, müstəmləkələrinin müdafiə etməsi, o
ölkənin əsgəri qüvvətindən, ümumiyyətlə, çox əhəmiyyətli bir miqdarını
məşğul etməyə səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən, istisnasız bütün Avropa müstəmləkələri, metropoloyaları gücünü yox, zəifliyinin səbəbi kimi çıxış edirdi.
Ana yurdun müdafiəsi, yaxud mülkü rəhbərlik xərcinin qarşılanması
üçün yalnız İspaniya və Portuqaliya müstəmləkələri hər hansı bir gəlir
köməyində olmuş. O biri Avropa millətlərinin, xüsusilə İngiltərənin müstəmləkələrindən toplanan vergilər, barış zamanında o müstəmləkələrə
edilən xərcə mində bir bərabər gəlmiş, döyüş əsnasında çəkilən məsrəfin
görülməsinə isə heç bir zaman çatmamışdır. Onun üçün bu kimi
müstəmləkələr, öz ana yurdlarına gəlir qaynağı deyil, xərc qapısı olmuşdur.
Bu kimi müstəmləkələrin öz ana yurdlarına təmin etdikdən faydalar,
yalnız Avropa müstəmləkələri kimi beləsinə bənzərsiz ellərdən çıxdığı
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fərz edilən bərabər olmaz faydalardan meydana gələr. Bütün bu bunlar
olmaz faydaların biricik qaynağının isə, təkəlçi ticarət olduğu bilinməkdədir.
Bu təkəlçi ticarətdən ötəri, ingilis müstəmləkələrinin məhsul çoxundan, məsələn, cədvələ girən mallar adını daşıyan nə varsa, İngiltərədən başqa bir ölkəyə göndərilə bilməz. O biri ölkələrin sonradan bunu
İngiltərədən satın almaları lazımdır.
Onun üçün bunun İngiltərədə hər hansı bir başqa ölkədə ola biləcəyindən daha ucuz olması və hər hansı bir başqa ölkədən çox, İngiltərənin zövq vasitələrini artırmağa kömək etməsi lazımdır. Bunların, eyni
tərzdə daha çox aidiyyatı olması gərəyin İngiltərənin öz məhsul artıqlığından bu cədvələ girən mallarla dəyişdiyi nə varsa, bunların eynisinə
qarşılıq başqa bir sıra ölkələrin öz məhsullarının çoxlarını dəyişdirdiklərində keçə biləcək əvəzdən daha yüksəyi İngiltərənin əlinə keçməsi
lazımdır. Məsələn, İngiltərənin məmulları öz müstəmləkələrinin şəkər və
tütünündən, miqdar tərəfindən, o biri ölkələrin bənzəri məmullarının o
şəkər və tütündən ala biləcəyindən daha çoxunu satın alar. Demək, ingilis
müstəmləkələrinin şəkər və tütünü ilə həm İngiltərənin, həm də o biri
ölkələrin manufaktura məhsulları dəyişildiyi vaxtda, bu qiymət üstünlüyü
İngiltərəyə, bu şərtlər içində o biri ölkələr görə bilməyəcəyi bir qazanc
təmin edər. Bu səbəbdən, müstəmləkələr ticarətinin tək əldən idarə
olunması o ticarəti tək əldən icra etməyən ölkələrin gərək əlindəki zövq
oxşayan obyektləri, gərəksə işini azaltdığı, yaxud halıyla çatacağı
səviyyənin aşağısında buraxdığı kimi, onu tək əldən icra edən ölkələrə
bəridəki ölkələrə görə təbii bir üstünlük təmin edər.
Lakin bəlkə görüləcək ki, bu qəti bir üstünlükdən çox nisbi deyilə
biləcək bir üstünlükdür və ondan faydalanan ölkəyə sənayesini və
məhsulunu sərbəst bir ticarət halında təbii şəkildə artacağından daha
çoxaldaraq yox, daha ziyadə, başqa ölkələrin sənayesini və məhsulunu
azaldaraq bir üstünlük təmin edər.
Məsələn, İngiltərənin əhəmiyyətli bir qismini Fransaya satdığı
Maryland və Virginia tütünü, İngiltərəyə yararlanmaqda olduğu o tütünün
inhisarı sayəsində, Fransa üçün mümkün ola biləcəyindən, şübhəsiz daha
ucuza gəlməkdədir. Amma buraxılsaydı da, Fransa və bütün o biri Avropa
ölkələri, Maryland və Virginia ilə sərbəst ticarət etsəydi, bu zaman
manufaktura məhsulları bu müstəmləkələrin tütünü həm bütün o biri
ölkələrə, həm də İngiltərəyə indikinə görə daha ucuza gələ bilərdi. İndiyə
qədər faydalandığından daha geniş bir bazar sayəsində, o zaman tütün
məhsulu elə arta bilərdi və ehtimal elə artacaqdı ki, xaricə yetişdirən bir
cütlüyün qazanclarından hələ bir az daha yüksək fərz edilən bir tütün
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əkininin qazanclarını xaricə cütlüyü qazancları ilə bir olacaq şəkildə maya
dəyərinə endirərdi. Tütünün qiyməti, o zamandan bəri, indi olduğundan
daha aşağı düşə bilərdi və ehtimal ki, düşəcəkdi. İstər İngiltərənin olsun,
istər sə də bu o biri ölkələrin olsun eyni miqdarda malları ilə, Maryland
və Virginiada indi daha çox tütün satın alına bilər, bu səbəbdən də bunlar
oralarda daha əlverişli qiymətə satıla bilərdi. Demək ki, o tütün, ucuzluğu
və bolluğu sayəsində istər İngiltərənin olsun, istərsə də hər hansı bir
başqa ölkənin olsun, həzz aldığı obyektləri çoxaldıb işini artıra bilirsə, bu
nəticələrin hər ikisini, sərbəst bir ticarət vəziyyətində, ehtimal ki, bir az
daha çox yarada bilər. İngiltərənin bu təqdirdə başqa ölkələrə görə realda
heç bir üstünlüyü olmaz. Müstəmləkələrinin tütününü bir az daha ucuza
satın ala bilər, bundan ötəri də, bəzi mallarını indikinə görə bir az baha
sata bilər. Amma nə müstəmləkələrinin tütününü hər hansı bir başqa
ölkənin ala biləcəyindən daha ucuz satın ala bilər, nə də öz malını bir
başqa ölkədən daha baha sata bilər. Mütləq bir üstünlüyü, bəlkə ələ keçirə
bilər, amma nisbi bir üstünlüyü qəti olaraq əldən qaçırar.
Tutalım, müstəmləkə ticarətində bu nisbi üstünlüyü əldə edib, başqa
millətləri o ticarətə mümkün olduğu qədər hər hansı bir şəkildə ortaq
etməmə yolundakı qısqanc və pis niyyətli qanunu reallaşdırmaq üzrə,
İngiltərənin o ticarətdən başqa hər millət qədər təmin edəcəyi mütləq
üstünlüyünün bir qisimini fəda etdiyi kimi, az qala başqa hər ticarət
qolunda özünü həm mütləq həm nisbi bir əlverişsizliyə düçar olduğunu
düşünmək üçün qüvvətli ehtimal içində olan səbəblər vardır.
Dənizçilik qanunu lazımınca İngiltərə müstəmləkə ticarətinin
təkəlini qəbul edincə, köhnədən o ticarətdə işlədilən xarici sərmayələr
istər-istəməz oradan geri çəkildi. Bu ticarətin köhnədən ancaq bir
qisminin edildiyi ingilis sərmayəsiylə artıq bütünü edilmək lazım idi.
Müstəmləkələrin Avropadan istədikləri malların indi hamısını tədarük
üçün istifadə edilən sərmayə, köhnədən ancaq bir qismini təmin edən
sərmayədən meydana gələrdi. Amma bu sərmayə müstəmləkələrin bütün
ehtiyac duymasını qarşılaya bilməzdi və təmin etdiyi mallar istər-istəməz
çox bahalı satılırdı. Müstəmləkələrin indi bütün məhsulu satın alan
sərmayə, köhnədən ancaq bir qisminin satın alınmasında istifadə edilən
sərmayədən meydana gələrdi. Lakin bu məhsul çoxunun hamsını heç bir
baxıma köhnəyə yaxın qiymətə satın ala bilməzdi, dolayısıyla da, ala
bildiyini istər-istəməz çox ucuza satın alırdı. Tutalım, tacirin çox bahalı
satış və çox ucuza alış etdiyi bir sərmayə işlətmə işində qazanc çox
yüksək olmaq və o biri ticarət qollarındakı alışılmış qazanc səviyyəsinin
çox üstün olması lazımdır. Müstəmləkə ticarətindəki bu qazanc
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üstünlüyü, köhnədən o biri ticarət qollarında istifadə edilən sərmayənin
bir qismini özünə çəkməkdən geri qala bilməzdi. Tutalım, sərmayənin
beləcə istiqamət dəyişdirməsi, müstəmləkə ticarətində sərmayələrin rəqabətini get-gedə çoxaltmaq lazım olduğu kimi, o rəqabəti ticarətin bütün
qollarında get-gedə azaltmış olması lazımdır, müstəmləkə ticarətində qazancları get-gedə necə salması lazımsa, bütün o biri ticarət qollarında da
qazancları get-gedə yüksəltməsi lazımdır. Ta ki, hamısındakı qazanclar
köhnədən olduqları səviyyədən fərqli və bir az daha yüksək yeni bir
səviyyəyə çatsın.
Bütün o biri ticarətlərdən sərmayə çəkib, qazancı bütün ticarətlərdə
ola biləcəyinə görə bir az yuxarı çıxartmaq şəklindəki ikitərəfli təsirini bu
təkəl, ilk quruluşunda yaratmaqla qalmayıb, ondan bəri də yaradaraq
gəlmişdir.
Birincisi, bu inhisar müstəmləkələr ticarətində istifadə edilmək üzrə
bütün o biri ticarətlərdən boyuna sərmayə çəkmişdir.
Dənizüstü gediş-gəliş qanunu çıxarılandan bəri, Böyük Britaniyanın
zənginliyi çox artmaqla birlikdə, müstəmləkələrin zənginliyi qədər artmış
deyil. Amma hər ölkənin xarici ticarəti, təbii olaraq zənginliyi nisbətində,
məhsulun çoxu isə tam məhsulu nisbətində artar. Böyük Britaniya,
müstəmləkələrinin xarici ticarəti deyilə biləcək nə varsa dərhal hamısını
öz ovucuna almış olduğu və sərmayəsi o ticarətin böyüklüyü nisbətində
artmamış olduğu üçün, həm köhnədən o biri ticarət qollarında istifadə
edilən sərmayənin bir qismini davamlı olaraq oradan çəkmədən, həm də
halıyla o ticarət qollarına girəcək daha çox sərmayəni, oralara getməkdən
saxlamaq bu ticarəti icra edə bilməzdi. Necə ki, dəniz üstü gediş-gəliş
qanunu qoyulandan bəri müstəmləkə ticarəti dayanmadan inkişaf edərkən,
bir çox başqa xarici ticarət qolu, xüsusilə Avropanın o biri yerlərinə
edilən ticarət dayanmadan azalmaqdadır. Çölə satılacaq məhsullar,
dənizçilik qanunundan əvvəlki kimi, yaxın Avropa bazarına, ya da daha
uzaq olan Aralıq dənizi ətrafı bazarına uyğun gələcək tərzdə təşkil
ediləcəyinə, çoxu büsbütün uzaqdakı müstəmləkələr bazarına, yəni bir
çox rəqiblərin olduğu bazardan çox, təkəlinə sahib olduqları bazara görə
nizamlanmışdır. Xarici ticarətin o biri qollarındakı azalışın, Sir Matthevv
Decker ilə o biri yazıçılar tərəfindən vergialma tərzindəki həddindən
artıqlıq və isabətsizlikdə, yüksək əmək bahasında, nümayiş düşkünlüyünün gəmi azıya almasında, axtarılan səbəbləri, həmişə müstəmləkə ticarətinin lazım olduğundan kənar böyüməsində ola bilər. Böyük Britaniyanın ticarət sərmayəsi çox böyükdür, amma sərhədsiz deyil, dənizçilik
qanunundan bəri çox artmışdır, amma müstəmləkə ticarəti nisbətində art-
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mamışdır. Bu səbəbdən bu sərmayənin bir qismi o biri ticarət qollarından
geri çəkilmədən, o qollar bir az çöküntüyə uğramadan müstəmləkə
ticarətinin getməsi qabil olmazdı.
Bura göz qarşısında tutulmalıdır ki, tək dəniz üstü gediş-geliş
qanunu müstəmləkə ticarəti təkəlini qurmadan əvvəl deyil, o ticarətin hələ
çox əhəmiyyəti yox ikən də, İngiltərə böyük bir alver ölkəsi idi, ticarət
sərmayəsi çox böyük olub, gündən-günə də tamamilə böyümək uyğunluğunda idi. Kromvvell idarəsi zamanındakı Felemenk döyüşündə
donanması Hollandiya donanmasından üstün idi, II Çarlz səltənəti başında
partlaq verən döyüşdə isə Fransa ilə Felemenkin birləşmiş donanmalarına
heç olmasa bərabər, bəlkə də onlardan üstün idi. Heç olmasa, Felemenk
donanması ilə Felemenk ticarəti arasında indi, o zamankı nisbət olduğu
təqdirdə, ingilis donanmasının üstünlüyü indi, daha çox kimi gəlir. Lakin
o döyüşlərin hər ikisində də, bu böyük dəniz qüvvətinə, dənizüstü gedişgəliş qanunu səbəb ola bilməzdi. Birinci, döyüş əsnasında, bu qanunun
qaralaması şəklini hələ də almamışdı. Hərçənd, ikinci döyüşün partlaq
verməsindən əvvəl, səlahiyyətli məqamda hamısilə qanunlaşdırılmışdı,
heç bir hökmün, hələ müstəmləkələrlə ediləcək təkəlçi ticarəti quran
qisminin əhəmiyyətli bir təsir edəcək zamanı tapması qeyri-mümkun idi.
O dövrdə, müstəmləkələr gərəksə, bunların ticarəti indiki ilə müqayisədə
saldo sıfır idi. Jamaika adası sağlamlığa zərərli, az əhalili bir səhra idi,
hollandlarda torpağın işlənməyən, Nyu York ilə Nyu Jersey felemenklilərdə, St. Christopherin əks olan fransızlarda idi. Antigua Adasına, Cütə
Carolinalara, Pennsylvaniaya, Georgiaya və Yeni Scotiaya yerləşilməmişdi. Virginiaya, Marylanda və Nyu Englanda yerləşdirilmişdi. Bunlar
çox inkişaf edən müstəmləkələr idi, amma o zamandan bəri zənginlikdən,
əhalidən yana göstərdikləri sürətli inkişafı o sırada, nə Avropada, nə
Amerikada əvvəldən görən, hətta ağılına gətirən, bəlkə bir tək kimsə yox
idi. Sözün qisası, o zamanki vəziyyəti indikini bir az xatırladan, xatiri
sayıla biləcək tək ingilis müstəmləkəsi Barbados adası idi. Dənizçilik
qanunundan bir sürə sonra da, İngiltərənin ancaq bir qismindən faydalandığı müstəmləkələr ticarəti (çünki dənizüstü gediş-gəliş qanununun hərfi
hərfinə tətbiq olunması, çıxarılmasından illər sonradır), o sırada nə İngiltərənin böyük ticarətinin, nə də o ticarətin dəstəklədiyi böyük dəniz
qüvvətinin səbəbi ola bilməzdi. O sırada bu böyük dəniz qüvvətinə dəstək
olan ticarət, Avropanın və Aralıq dənizi ətrafına düşən ölkələrin ticarəti
idi. Tutalım, o ticarətin indi İngiltərənin əlində olan qismi, belə böyük bir
dəniz qüvvətini dəstəkləyə bilməzdi. Artmaqda olan müstəmləkələr
ticarəti bütün millətlərə açıq saxlanılsaydı, ondan Böyük Britanyaya düşə
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biləcək və ehtimal çox əhəmiyyətli olacaq pay, əvvəldən əlində olan bu
böyük ticarəti başdan-aşağı çoxaltmaq lazım idi. Təkəldən ötəri müstəmləkə ticarətinin böyüməsi, İngiltərənin əvvəldən sahib olduğu ticarətdə bir
artımdan çox onun istiqamətində topdan dəyişməyə səbəb olmuşdur.
İkincisi, Britaniya ticarətinin müxtəlif qollarının hamısında, qazancını, bütün millətlərin Britaniya müstəmləkələriylə sərbəst ticarət etmələrinə icazə verildiyi təqdirdə olacağından daha yüksəkdə tutmaqda bu
təkəlin istər-istəməz qatqısı vardır.
Müstəmləkə ticarəti təkəli, bir tərəfdən Böyük Britaniya sərmayəsinin özbaşına o ticarətə gedəcək olanından artığını istər-istəməz
oraya çəkərkən, bir tərəfdən də, bütün xarici sərmayələri qovmaqla, o
ticarətdə istifadə edilən bütün sərmayə miqdarını, sərbəst bir ticarət
halında olacağından istər-istəməz daha aşağı salmışdır. Amma ticarətin o
qolunda sərmayələrin rəqabətini azaltmaqla, o qolda qazancını istər-istəməz artırmışdır. Yenə, ticarətin bütün o biri qollarında ingilis sərmayələrinin rəqabətini azaltmaqla da, bütün bu o biri qollarda, Britaniyanın
qazancını istər-istəməz yüksəltmişdir. Dənizüstü gediş-gəliş qanunu
çıxarılalı bəri, müəyyən bir dövrdə Böyük Britaniyanın ticarət sərmayəsi
nə vəziyyətdə, ya da nə böyüklükdə olursa-olsun, o vəziyyət sürüb getdikcə müstəmləkə ticarəti təkəli, Britaniyanın alışılmış qazancını, Britaniya ticarətinin istər o qolunda, istərsə də bütün o biri qollarında ola
biləcəyindən daha yuxarı çıxartmış olması lazımdır. Dənizçilik qanunu
çıxarılandan bəri Britaniyanın alışılmış qazanc nisbəti, olduğu üzrə çox
düşdü, bu nisbət o qanunla qurulan təkəlin köməyi ilə yuxarıda tutulmasa
tamamilə düşmək məcburiyyətində qalardı.
Tutalım bir ölkədə alışılmış qazanc nisbətini olacağından daha çox
yüksəldən hər nə isə, bu, o ölkəni, təkəlinə sahib olmadığı hər ticarət
qolunda, istər-istəməz həm mütləq, həm də nisbi bir zərərə uğradar.
Bu, o ölkəni mütləq bir zərərə uğradar, çünki o ölkənin tacirləri bu
kimi ticarət qollarında istər öz ölkələrinə idxal etdikləri xarici ölkələrin
mallarını, istərsə də xarici ölkələrə ixrac etdikləri öz ölkələrinin mallarını
olacağından daha bahalı satmadan, daha böyük kar əldə edə bilməzlər. Öz
ölkələri, köhnə haldakına görə həm daha bahalı satın almaq, həm daha
bahalı satmaq, daha az satın alıb daha az satmaq, daha az zövq əldə edib
daha az ixrac etməsi lazımdır.
Bu, o ölkəni nisbi bir zərərə uğradar, çünki bu kimi ticarət
qollarında eyni mütləq zərərlərlə qarşı-qarşıya olmayan o biri ölkələri ona
görə halıyla çıxacaqları səviyyənin, ya daha yuxarısına çıxarar, ya
düşəcəkləri səviyyənin daha aşağısına salar. O ölkənin əldə etdiyi zövqə
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və istehsala nisbətlə əvvəldəkilərin həm daha çox zövq almalarında, həm
də daha çox istehsalda olmalarına imkan verər. Onlardakı üstünlüyü daha
da çox artırar, yaxud əskikliyi daha da kiçik hala gətirər. Məhsulun
qiymətini halıyla olacağından daha çox yüksəldərək, o biri ölkələrin
tacirlərinə, xarici bazarlarda ondan daha ucuz satmaq və beləcə, təkəlinə
sahib olmadığı ticarət qollarının az qala hamısından onu çölə çıxartmaq
imkanı verər.
Xarici bazarlarda öz məmullarından daha ucuz mal satılaraq
müştərilərinin əllərindən getməsinə səbəb olur deyə, tacirlərimiz
Britaniyadakı əməyin yüksək qiymətlərdən ikidə bir sızlanarlar. Amma
sərmayənin yüksək karlarına səsləri çıxmaz. Başqalarının həddindən artıq
qazancından da, öz qazanclarının sözünü belə etməzlər. Halbuki, ingilis
sərmayəsinin yüksək karının ingilis məmulları qiymətini yüksəltməkdə,
əksər hallarda ingilis əməyinin yüksək ödənişi qədər və bu kimi hallarda,
bəlkə ondan çox qatqısı ola bilər.
Haqlı olaraq deyilə bilər ki, Böyük Britaniyanın sərmayəsi, təkəlinə
sahib olmadığı müxtəlif ticarət qollarının çoxundan, xüsusilə Avropa
ticarəti ilə Aralıq dənizi ətrafı ölkələrinin ticarətindən işdə beləcə qismən
çəkilmiş, qismən çölə atılmışdır.
İngilis sərmayəsi, ticarətin o qollarından müstəmləkə ticarətinin
davamlı olaraq artımı və onu bir il icra etmiş olan sərmayənin ertəsi il icra
etməyə davamlı olaraq çatışmazlığından doğan müstəmləkə ticarətindəki
üstün karın cazibəsi ilə qismən çəkilmişdir.
İngilis sərmayəsi Böyük Britaniyanın təkəlində olmayan müxtəlif
ticarət qollarının hamısından, Böyük Britaniyada yaranan yüksək qazanc
nisbətinin o biri ölkələrə təmin etdiyi üstünlük dolayısıyla, qismən
uzaqlaşdırılmışdır.
Müstəmləkə ticarəti təkəli, o biri ticarət qollarında istifadə ediləcək
Britaniya sərmayəsinin bir qisimini oralardan çəkdiyi kimi, müstəmləkə
ticarətindən çölə uğradılması o qollara heç girməyəcək olan bir çox xarici
sərmayələri oralara girməyə məcbur etmişdir. Bu, o biri ticarət qollarında
Britaniya sərmayəsinin rəqabətini azaltmış, eləcə də Britaniyanın qazanc
nisbətini olacağından daha yuxarıya çıxarmışdır. Tərsinə, xarici sərmayələrin rəqabətini artırmış, eləcə də xarici qazanc nisbətini halıyla
olacağından daha aşağıya salmışdır. Hər iki şəkildə, bu, o biri ticarət
qollarının hamısında Böyük Britaniyanı təbii olaraq nisbi bir əlverişsizliyə salması lazımdır. Bununla birlikdə, müstəmləkə ticarətinin Böyük
Britaniyaya hər hansı bir başqa ticarətdən daha faydalı olduğu və təkəlin o
ticarətə Böyük Britaniya sərmayəsinin halıyla girəcək olanından daha
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çoxunu girməyə məcbur etməklə, o sərmayəni, tapa biləcəyi hər hansı bir
başqa işdən ölkə üçün daha faydalı bir işə köçürdüyü, bəlkə deyilə bilər.
Bir sərmayənin aid olduğu ölkə üçün ən faydalı istifadəsi, orada, ən
böyük miqdarda məhsuldar əmək bəsləməkdə və o ölkənin torpağı ilə
əməyinin illik məhsulunu ən çox artırmaqda istifadə edilməsidir. Tutalım
ki, ikinci kitabda göstərilmişdi ki, xarici istehlak ticarətində istifadə edilən
bir sərmayənin bəsləyə biləcəyi məhsuldar əmək miqdarı, eynilə
sərmayənin hasilatındakı bir-birinə rəqabət nisbətində olar. Hasilatı ildə
bir dəfə axsamadan ələ keçən bir xarici istehlak ticarətində istifadə edilən,
məsələn, min lirəlik bir sərmayə aid olduğu ölkədə, min lirənin bir ildə
orada bəsləyə biləcəyi miqdarda məhsuldar əməyi davamlı şəkildə işdə
tuta bilər. Hasilatı ildə iki-üç dəfə ələ keçsə, bu, orada iki üç min lirənin
bir ildə bəsləyə biləcəyi miqdarda məhsuldar əməyi davamlı olaraq işlədə
bilər. Qonşu bir ölkədə edilən bir xarici istehlak ticarəti, bundan ötrü,
ümumiliklə, bir ölkə ilə edilənə görə daha faydalıdır. Yenə ikinci kitabda
göstərildiyi kimi, birbaşa edilən bir xarici istehlak ticarəti, eyni səbəblə,
işlərinə görə ümumiliklə daha faydalıdır.
Ancaq Böyük Britaniya sərmayəsinin istifadəsini təsir baxımından,
müstəmləkə ticarəti təkəlçi, bütün hallarda, bu sərmayənin bir qismini
qonşu bir ölkə ilə edilən bir xarici ticarətindən çıxıb daha uzaq bir ölkə ilə
edilənə və bir çox halda birbaşa edilən bir xarici istehlak ticarətindən
çıxıb bir dolaşığa keçməyə məcbur etmişdir.
Birincisi, müstəmləkə ticarəti təkəli bütün hallarda Böyük Britaniya
sərmayəsinin bir qismini, qonşu bir ölkə ilə edilən bir xarici istehlak ticarətindən çıxıb, daha uzaq bir ölkə ilə edilənə keçməyə məcbur etmişdir.
Təkəl, bütün hallarda, o sərmayənin bir qisimini Avropa və Aralıq
dənizi ətrafı ölkələriylə edilən ticarətdən ayrılıb, daha uzaqdakı Amerika
və Qərbi Hind adaları bölgələrinin (o ölkələrin həm iraqlığı, həm içində
olduqları xüsusi şərtlər dolayısıyla hasilatı istər-istəməz daha seyrək ələ
keçən) ticarətinə keçməyə məcbur etmişdir. Əvvəlcə görülmüşdü ki, yeni
müstəmləkələrdə hər vaxt sərmayə əskikliyi vardır. Sərmayələri böyük
qazanc və qazancla torpaqlarının şumlanıb işlədilməsində işlədə biləcəkləri miqdarın həmişə çox aşağısındadır. Bu səbəblə onlarda sahibi olduqları sərmayədən daha çox davamlı tələb vardır. Özlərində olanın nöqsanını tamamlamaq üzrə, əldən gəldikcə ana yurddan borc almağa çalışar,
buna görə, ona qarşı hər vaxt borclu olarlar. Bu borcun meydana gəlməsi
üçün, ana yurddaki zənginlərdən bəzən sənədlə də borc almaqla birlikdə,
müstəmləkəçilərin ən çox tutduqları yol o olmayıb, Avropadan mal
göndərən müxbirlərin ödənməmiş borclarını, o müxbirlər icazə verdiyi
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nizamnamədə olur. Bunların illik hasilatı çoxu borclandıqlarının üçdə
birindən çox tutmaz, o nisbəti belə tapmaz. Bu səbəbdən, müxbirlərinin
özlərinə borc verdiyi bütün sərmayənin, üç ildən, bəzən dörd-beş ildən
əvvəl Britanyaya geri gəldiyi seyrəkdir. Lakin Böyük Britaniyaya ancaq 5
ildə bir geri gələn, məsələn, min lirəlik bir Britaniya sərmayəsi, hamısı
birdən ildə bir dəfə geri gəldiyi halda davamlı olaraq işdə tuta biləcəyi
Britaniya əməyinin ancaq beşdə birini bəsləyə bilər, min lirənin bir il
bəsləyə biləcəyi əmək miqdarı yerinə də, ancaq iki yüz lirənin bir il davamlı olaraq bəsləyə biləcəyi qədər əməyi işdə tuta bilər. Müxbirinin bu
gecikmə üzündən uğraya biləcəyi bütün ziyanı, müstəmləkəli cütçü,
şübhəsiz, Avropadan gələn mala ödədiyi yüksək əvəzlə, uzun vədə ilə
verdiyi borc sənədləri üzərindəki faizlə, qısa vədə ilə verdiklərinin
yenilənməsindəki komisiya ilə qarşılayar. Tutalim, müxbirinin ziyanını
qarşılaya bilərsə də, Böyük Britaniyanın ziyanını bağlaya bilməz. Hasilatın ələ keçməsi çox uzun sürən bir ticarətdə, tacirin qazancı, hasilatın çox
yaxın zamanda və tez-tez ələ keçdiyi bir ticarətdəki, yaxud ondan çox ola
bilər, amma oturduğu ölkənin təmin etdiyi fayda, orada davamlı şəkildə
bəslənən məhsuldar əmək miqdarı, torpaqla əməyin illik məhsulu hər vaxt
daha az olmalıdır. Amerika və Qərbi Hind adaları ilə edilən ticarətdə
hasilatın, ümumiliklə Avropadakı hər hansı bir yerlə, hətta Aralıq dənizi
ətrafı ölkələri ilə edilən ticarətə görə həm daha ağır axsaq və qaydasız,
həm də daha qərarsız olaraq ələ keçdiyini, bu növ çeşit ticarət qolları
üzərində bir az təcrübəsi olan hər kəsi, asanca təslim edər sanıram.
İkincisi, müstəmləkə ticarəti təkəli çox hallarda Böyük Britaniya
sərmayəsinin bir qismini, birbaşa edilən bir xarici istehlak ticarətindən bir
dolaşığına keçməyə məcbur etmişdir. Böyük Britaniyadan başqa bir bazara göndərilə bilməyən, cədvəl içi mallar arasında miqdarı Böyük Britaniyanın istehlakını artıqlamasıyla aşan və o səbəblə bir qismi başqa
ölkələrə ixrac edilmək lazım olan bir neçə dənəsi vardır. Tutalım, Büyük
Britaniya sərmayəsinin bir qismini dolaşıqlı bir xarici istehlak ticarətinə
sürümədən, bunu etməyə imkan yoxdur. Məsələn, Maryland ilə Virginia
Böyük Britanyaya hər il doxsan altı min çəlləkdən çox tütün göndərər,
Böyük Britanyanın istehlakı isə, söz-söhbətə görə on dörd min çəlləyi
keçməz. Demək səksən iki min yarım çəllək başqa ölkələrə, Fransaya
Felemenkə və Baltik dənizi ilə Aralıq dənizi ətrafına düşən ölkələrə ixrac
edilməlidir. Tutalım, ingilis sərmayəsinin, o səksən iki min çəlləyi Böyük
Britanyaya gətirib, oradan bu o biri ölkələrə yenidən ixrac edən, bu o biri
ölkələrdən də, Böyük Britanyaya qarşılıq olaraq ya mal ya pul gətirən
qismi, dolaşıqlı bir xarici istehlak ticarətində işlətməkdə, bu işin içinə,
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artan o böyük miqdar əldən çıxsın deyə, istər-istəməz süründürülməkdədir. Bu sərmayənin bütününün Büyük Britaniyaya neçə ildə geri
gələ biləcəyini hesablamaq istəsək, Amerikadan gələcək hasilatın ağır
axsaqlığı üstünə, o biri ölkələrdən gələcək hasilatın yavaşlığını əlavə
etməmiz lazımdır. Amerika ilə birbaşa etməkdə olduğumuz xarici istehlak
ticarətində istifadə edilən bütün sərmayə dəfələrlə üç-dörd ildən əvvəl
geri gəlməzsə, bu dolanışıqlı ticarətdə istifadə edilən bütün sərmayənin
dörd-beş ildən əvvəl geri gəlməsi umulmaz. Birbaşa edilən xarici istehlak
ticarəti, ildə bir dəfə geri gələn bir sərmayənin bəsləyə bildiyi yerli
əməyin ancaq üçdə, yaxud dörddə birini davamlı işlədə bilsə, o əməyin
olsa-olsa dörddə, yaxud beşdə birini davamlı işlədə bilər. Tacirlərin
tütünlərini ixrac etdikləri xarici müxbirlərə, limanlardan bəzisində çoxlu
bir kredit açılar. Doğrusu, London limanında tütün çox vaxt nağd pul ilə
satılar. Etibarlı olanı al, pulunu ver! qaydasındadır. Onun üçün, London
limanında bütün bilvasitə ticarətin qəti hasilatının ələ keçməsi, Amerikadan gələcək hasilata görə olsa-olsa, malların mağazada satılmadan qaldığı
müddət qədər uzanar. Amma malların mağazada bəzən çox uzun qaldığı
da olar. Tütünlərin satışı üçün müstəmləkələr Böyük Britaniya bazarına
həbs edilməsə, bizə gələni iç istehlak üçün lazım olandan, ehtimal ki, çox
olmazdı. Başqa ölkələrə ixrac etdiyi böyük miqdardakı tütün artıqlamasıyla indi öz istehlakı üçün satın aldığı malları, Böyük Britaniya o
təqdirdə ehtimal doğrudan-doğruya öz işinin məhsulu ilə, yaxud öz
məmulatlarının bir qismi ilə satın alardı. O məhsul, o məmulat, indi
olduğu kimi az qala başdan-aşağı bir tək böyük bazara görə nizamlanacaq
yerdə, ehtimal ki çox sayda daha kiçik bazarlar üçün təşkil edilərdi.
Böyük bir xarici istehlak ticarəti yerinə, Böyük Britaniya, ehtimal ki, eyni
növdən, bir çox xarici istehlak ticarəti edərdi. Hasilatın bir-birilə
rəqabətindən ötəri, bu böyük ticarəti indi icra etməkdə olan sərmayənin
ehtimal bir qisimi, bəlkə, üçdə, ya da dörddə birini aşmayan kiçik bir
qismi, bütün bu dümdüz edilən kiçik ticarətlərin icra edilməsinə çata
bilər. Böyük Britaniyada eyni miqdar əməyi davamlı işdə tuta bilər və
Britaniya torpağı ilə əməyinin illik məhsulunu eyni dərəcədə dəstəkləyə
bilərdi. Bu ticarətin bütün məqsədlərinə beləcə çox daha kiçik bir sərmayə
ilə çatıldığından, başqa məqsədlərə xərcləmək üçün Böyük Britaniya
torpaqlarını şumlamaq, sənayesini genişləndirmək, ticarətini artırmaq
üçün, heç olmasa bütün bu növ şəkillərdə istifadə edilən o biri Britaniya
sərmayələriylə rəqabətə girişib, hamsının birdən qazanc nisbətini alçaldaraq hamısında, Böyük Britaniyaya o biri ölkələrə görə indikini də
keçən bir üstünlük təmin edilməsi üçün böyük bir sərmayə artıq qalardı.
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Yenə, müstəmləkə ticarəti təkəli, Böyük Britaniya sərmayəsinin bir
qismini bütün xarici istehlak ticarətlərindən bir daşıyıcılığa keçməyə
məcbur etmiş, bu səbəbdən də, az çox Böyük Britaniyanın işini
dəstəkləməyi buraxıb sırf qismən müstəmləkələrin, qismən bəzi başqa
ölkələrin işini dəstəkləmək üzrə istifadə edilməyə sürümüşdür.
Məsələn, tütünün hər il Böyük Britaniyadan yeni başdan ixrac
edilən səksən iki min çəlləklik böyük miqdardakı artan qismi ilə hər il
satın alınan malların hamısı Böyük Britanyada istehlak edilməz. Bir
qismi, məsələn, Almaniya ilə Felemenkdən gələn kətan bezi, öz
istehlakları üçün müstəmləkələrə geri gedər. Böyük Britaniya sərmayəsinin - sonradan qarşılığında bu kətan bezinin satın alındığı - tütünü
satın alan qismi sırf, qismən müstəmləkələrin, qismən bu tütünün bahasını
öz əməklərinin məhsulu ilə ödəyən ölkələrin işini dəstəkləməkdə istifadə
edilmək üzrə istər-istəməz, Böyük Britaniyanın çalışmasına dəstək
olmaqdan çıxar.
Bundan başqa, müstəmləkə ticarəti təkəli Böyük Britaniya sərmayəsinin o ticarətdə təbii olaraq girəcək qismindən daha çoxunu sürüməklə,
elə görünür ki, Britaniya çalışmasının bütün müxtəlif qollarında halıyla
meydana gələcək təbii tarazlığı hamısıyla pozmuşdur. Böyük Britaniyanın
çalışması çox sayda kiçik bazarlara görə nizamlanacaq yerdə, daha çox da
tək böyük bazara uyğun gəlmək üzrə təşkil edilmişdir. Ticarəti, azca-azca
bir çox novlardan keçəcəyinə, daha ziyadə bir tək böyük novdan keçməyi
müəyyənləşdirmişdir. Amma beləcə sənaye və ticarət sisteminin bütünündə təhlükəsizlik, dövlətin ümumi vəziyyətində möhkəm, əks halda ola
biləcəyinə görə əskik qalmışdır. İndiki halıyla Böyük Britaniya, bu bəzi
əhəmiyyətli qisimləri çox boy atmış və o səbəbdən bütün qisimləri daha
haqqıyla mütənasib bədənlərin asan asanlıqla uğramadığı bir çox təhlükəli
xəstəliklə qarşı-qarşıya olan xəstə bir bədəni xatırladır. Təbii ölçüləri
aşılaraq süni şəkildə şişirdilən və içindən ölkə sənayesi ilə ticarətinin
təbiətə zidd bir miqdarı keçməyə məcbur edilən bu böyük qan damarında
kiçicik bir durğunluğun bütün dövlətin başına ən qorxunc xəstəlikləri
qucaqlaması ehtimalı çoxdur.
Necə ki, müstəmləkələrlə bir əlaqə kəsilməsi ola biləcəyini gözləmək, Böyük Britaniya xalqını, İspaniya yarm adasından, ya da fransız
zəbtindən heç bir zaman eşitmədiyi şiddətdə qorxuya salmışdır. Damğa
rəsmi qanununu qaldırmanın, heç olmasa tacirlər arasında xoşuna gələn
bir tədbir halına gəlməsi, istər yerində, istər yersiz olan bu qorxu ilə
əlaqəlidir.
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Yalnız bir neçə il də sürsə, müstəmləkə bazarının tamamilə
xaricində qalmaqla, tacirlərimizin çoxu ticarətlərinin başdan aşağı dayanacağını, sənayeçi müdirlərimizin çoxu, işlərinin topdan yox olacağanı,
işçilərin çoxu isə işlərinin sona çatacağını əvvəldən bildiklərini xəyal
etməyə vərdişkardırlar. Qitə üzərindəki qonşularımızdan biriylə əlaqə
kəsilməsi haqqında, həm də bütün bu başqa-başqa təbəqələrdən kəslərin
kimisinin işlərini bir az axsatması, ya da dondurması ehtimalı olduğu
halda, bir təhər belə bir ümumi coşğuya qapılmağın təxmini icra edilər.
Ya mükafatlar, ya iç bazar və müstəmləkə bazarı təkəli səbəbindən süni
şəkildə, təbiiyə zidd olaraq bəslənib çox boyatan, bu cür sənayedən tək bir
dənəsi işində bir az dayanma, ya da axsama ilə qarşılaşdımı, çoxluq hökuməti təlaşa düşəcək, hətta qanun verənlərin müzakirələrini çətinləşdirəcək
bir qiyam və qarışıqlıq doğurar. Elə isə topdan bir durğunluq ilə müəyyən
sənayeçilərimizin bu qədərinin işində istər-istəməz meydana gələcək
pozuntu və qarışıqlıq, kim bilər, haralara çatar deyə düşünülmüşdür.
Böyük Britaniyanı bütün gələcəkdə bu təhlükədən qurtara biləcək
ona, bu çox böyümüş işdən bir qisim sərmayəsini çəkib daha az karla da
olsa başqa işlərə köçürmə imkanı verə biləcək, yaxud onu, hətta buna
məcbur edə biləcək işinin bir qolunu get-gedə daraldıb, bütün o birilərini
böyüdərək, bütün müxtəlif qollarına istər-istəməz sərbəstliyin qurduğu və
ancaq tam sərbəstliyin qoruya biləcəyi o təbii, möhkəm və məqsədəuyğun
hissəsini dərəcə-dərəcə geri verə biləcək tək çarə, belə görünür ki, Böyük
Britaniyaya müstəmləkələrlə edilən ticarətin təkəlini təmin edən qanunların, o ticarət böyük ölçüdə sərbəst qalana qədər cazibədarlıq içində və
uzun-uzadı bir az boşaldılmasıdır.
Müstəmləkə ticarətini birdən-birə bütün millətlərə açmaq keçici bir
narahatlıq doğura biləcəyi kimi, indi oraya çalışmasını, yaxud sərmayələrini bağlamış olan kəslərin çoxunu ayrıca böyük bir davamlı zərərə də
uğrada bilər. Yalnız Böyük Britaniyanın istehlakını aşan səksən iki min
çəllək tütünü idxal edən gəmilərin qəflətən işlərindən olmaları da, çox
hiss ediləcək qədər ağrılı gəlir. Merkantilist sistemin bütün tənzimləmələrindən bax belə kədərli nəticələr doğular! Bunlar, dövlət gövdəsi içində
çox təhlükəli narahatlıqlar çıxarmaqla qalmaz. Elə narahatlıqlar çıxarar
ki, heç olmasa bir müddət, daha böyüklərinə səbəb olmadan o rahatsızlıqların çarəsini tapmaq çox güc tələb edər. O halda, müstəmləkə ticarətini addım-addım necə sərbəstləşdirməli? İlk ağızda qaldırılmaq lazım
olan maneələrlə, ən sonra qaldırılmaq lazım olanlar hansılarıdır? Yaxud,
təbii olan tam sərbəstlik və ədalət sistemi addım-addım nə tərzdə geri
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gəlməlidir? Bunların durmasını, gələcəkdəki dövlət adamlarının və qanun
tündçülərin qabiliyyətinə buraxmamız gərək.
Nə yaxşı ki, əvvəldən bilinməyən və düşünülməyən başqa-başqa
beş hadisə, müstəmləkə ticarətinin çox əhəmiyyətli bir qolundan, yəni
Şimali Amerikanın on iki birləşmiş elinin ticarətindən, artıq bir ildən çox
(1774-cu il dekabr ayının birindən başlayaraq) tam məhrum qalmışı,
Böyük Britaniyanın hər kəsin ümid etdiyi qədər şiddətlə hiss etməsini
önləməyə yardımçı olmuşdur. Birincisi, idxaletmə razılaşmalarına hazırlaşarkən, bu müstəmləkələr Böyük Britaniyadan öz bazarına uyğun
gələn malların olacağını çəkib tükəndirmişdir. İkincisi, İspaniya donanmasının fövqəladə tələbi, bir çox malı, xüsusilə, köhnədən Britaniya bazarında belə Böyük Britaniya məmullarıyla rəqabətə girişən kətan bezlərini,
bu il, Almaniyadan və Şimaldan çəkərək istehlak etmişdir. Üçüncüsü,
Türkiyənin başı dərddə ikən və bir rus donanması Egey dənizində gəzdiyi
sırada, mal ehtiyacı heç yaxşı qarşılanmayan o ölkənin bazarında Rusiya
ilə Türkiyə arasındakı barış bir tələb yaratmışdır. Dördüncüsü, Şimali
Avropanın Böyük Britaniya məmullarına qarşı tələbi bir müddətdir ildənilə artır. Beşincisi də, Lehistanın sondəfəki bölüşülməsi və bundan ötəri
barış vəziyyətinə keçməsiylə, o böyük ölkənin bazarının açılması üzərinə
Şimalın artan tələbinə bu il, fövqəladə bir tələb əlavə olunmuşdur.
Altıncısı, bu hadisələrin hamısı, xüsusiyyətləri baxımından keçicidir və
rastlanandır. Müstəmləkə ticarətinin beləsinə əhəmiyyətli bir qolundan
məhrum qalması, təəssüf ki, daha uzun sürsə, yenə bir çətinliyə səbəb ola
bilər. Tutaq ki, bu çətinlik uzun-uzadı özünü göstərəcəyi üçün, qəflətən
gələndə olduğu qədər şiddətli hiss edilməz. Bir tərəfdən də, ölkənin
işləməsi və sərmayəsi, bu çətinliyin zamanla artmasını önləyəcək yeni bir
iş, yeni bir istiqamət tapa bilər.
Demək ki, müstəmləkə ticarəti, Böyük Britaniya sərmayəsinin əks
halda girəcək olanından daha çoxunu o ticarətə köçürdükcə, onu həmişə
qonşu bir ölkə ilə edilən xarici istehlak ticarətindən daha uzaq bir ölkə ilə
edilənə, çox vaxt birbaşa edilən bir xarici istehlak ticarətindən bilvasitəsinə kimi hallarda da hər cür xarici ixracat ticarətindən uzaqlaşdırmışdır.
Dolayısıyla, həmişə daha çox miqdarda məhsuldar əmək bəsləyəcəyi bir
doğrultudan çox daha azını bəsləyə biləcəyi bir istiqamətə çevirmişdir.
Bundan başqa, Böyük Britanyanın işinin və ticarətinin bu qədərini tək bir
bazara görə nizamlamaqla, o işin və ticarətin möhkəm vəziyyətini,
məhsulları daha çeşidli bazarlara görə təşkil etdiyi təqdirdə olacağına görə
daha qərarsız, daha etibarsız hala gətirmişdir.
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Müstəmləkə ticarətinin nəticələriylə, o ticarətin təkəlinin nəticələrini bir-birindən diqqətlə ayırd etməliyik. Biri hər vaxt və istər-istəməz
faydalı, o biri isə hər vaxt və istər-istəməz zərərlidir. Ancaq, müstəmləkə
ticarətinin nəticələri elə faydalıdır ki, bir təkələ asılı olmasına və o təkəlin
zərərli nəticələrinə qarşı belə, toplu şəkildə yenə də faydalıdır, amma
təkəlsiz halda ola biləcəyinə görə çox daha az faydalıdır.
Təbii və sərbəst xəlilə müstəmləkə ticarətinin nəticəsi, Britaniyanın işindən məhsulundan yurda daha yaxın qiymətlərin, yəni Avropa və
Aralıq dənizi ətrafı ölkələri bazarlarının tələbini aşa biləcək qisim üçün,
yad da olsa böyük bir bazar açmaqdadır.
Təbii və sərbəst halında, müstəmləkə ticarəti, hər hansı bir zamanda göndərilən məhsulun heç bir qismini bu bazardan geri çəkmədən,
ortaya, davamlı məhsul çoxunu, onunla dəyişdirəcək yeni dəyərlər çıxararaq, böyüklüyünü artırmaq baxımından Böyük Britaniyanı etina etdirər.
Təbii və sərbəst halında müstəmləkə ticarəti Böyük Britaniyadakı
məhsuldar əmək miqdarının, orada köhnədən istifadə edilən əməyin
istiqamətini hər hansı bir baxımdan dəyişdirmədən artmasına vəsilə olar.
Müstəmləkə ticarəti təbii və sərbəst halda olduğunda, bütün o biri
millətlərin rəqabəti, qazanc nisbətinin, yeni bazarda ya da, yeni işdə olsun
çox rast gəlinən sistemin yuxarısına atılmasının qarşısını alar. Yeni bazar
köhnə bazardan bir şey azaltmadan, öz ehtiyacını qarşılamaq üzrə, belə
demək yaraşsa, bir yeni məhsul yaradar, o yeni məhsul da, yeni işi icra
etmək üzrə köhnə işdən yenə heç bir şey azaltmayacaq, yeni bir sərmayə
əmələ gətirər.
Müstəmləkə ticarəti təkəli tərsinə, o biri millətləri rəqabət xarici
edib, beləcə yeni bazarda gərək yeni işdə qazanc nisbətini yüksəldərək
köhnə bazardan məhsul və köhnə işdən sərmayə qaldırar. Təkəlin
açıqdan-açığa məqsədi, müstəmləkə ticarətindəki payımızı köhnə halda
olacaq miqdarın yuxarısına çıxarıb artırmaqdır. O ticarətdəki payımız,
təkəl olunca təkəlsiz haldakından çox deyildisə, təkəli qurmaq üçün səbəb
qalmazdı. Lakin hasilatı o biri ticarətlərin çoxundakına görə daha ağır,
axsaq ələ keçən və gecikən bir ticarət qoluna, bir ölkənin sərmayəsinin
özbaşına girəcək payından daha çoxunu sürüyən şey, orada hər il bəslənən
məhsuldar əməyin bütün miqdarını, o ölkənin torpağı ilə əməyinin illik
məhsulunun bütününü, əks haldakına görə istər-istəməz azaldar. O ölkə
əhalisinin gəlirini, təbii olaraq yüksəlib çatacağı səviyyənin aşağısında
saxlayar, eləcə onların yığma gücünü azaldar. Sərmayələrinin köhnə halda bəsləyə biləcəyi miqdarda məhsuldar əmək bəsləməsinə hər vaxt üçün
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mane olduqdan başqa, əks halda artacağı qədər sürətlə artmasına və dolayısıyla daha da çox miqdarda məhsuldar əmək bəsləməsinə mane olar.
Bununla birlikdə, müstəmləkə ticarətinin təbii xüsusiyyətdəki
yaxşı nəticələri, Böyük Britaniya üçün təkəlin pis nəticələrini aradan
qaldırar. O qədər ki, təkəl və hamısı bir yerdə olmaq üzrə indiki idarə
olunma şəkliylə belə, o ticarət yalnız faydalı deyil, çox faydalıdır. Müstəmləkə ticarətinin açdığı yeni bazar ilə yeni iş, köhnə bazarın və köhnə
işin təkəl üzündən itirilən qisimindən çox böyükdür. Müstəmləkə ticarətinin yaratdığı yeni məhsul və yeni bazar, Böyük Britaniyada hasilatı
daha sıx ələ keçən o biri ticarətlərdən sərmayə qaldırılmasıyla işdən atıla
biləcək məhsuldar əmək miqdarından daha çoxunu bəsləməkdədir.
Tutalim, müstəmləkə ticarəti indi icra edildiyi şəkildə belə Böyük Britaniya üçün faydalı isə, bu təkəl sayəsində deyil təkələ qarşı belədir.
Müstəmləkə ticarətinin açığı yeni bazar, Avropanın işlənməmiş
məhsulundan çox işlənmiş məhsulu üçündür. Əkinçilik, bütün yeni
müstəmləkələrə yaraşan işdir, elə bir iş ki, torpağın ucuz olması onu hər
hansı bir başqa işdən daha qazanclı edər. Bundan ötəri, oralarda torpağın
işlənməmiş məhsulundan vaz keçilməz, başqa ölkələrdən idxal etmək belə
bir yana, ümumiyyətlə, özlərində ixrac üçün böyük bir miqdar artiq qalar.
Yeni müstəmləkələrdə əkinçilik ya bütün o biri xidmətlərdən işçi çəkər,
ya da işçiləri bir başqa xidmətə getməkdən saxlayan zəruri məmulların
istehsalı üçün ayrıla biləcək işçi tək-tükdür, bəzək məmulları istehsalı
üçün isə heç kim yoxdur. Hər iki növdən məmulların çoxunu özləri
etməkdənsə, başqa ölkələrdən satın almaq onlara daha ucuz başa gəlir.
Müstəmləkə ticarəti, Avropanın əkinçiliyini, xüsusilə sənayesini təşviq
edərək bilvasitə səyə gətirər. O ticarət sayəsində iş tapan Avropa
sənayesi, torpaq məhsulu üçün yeni bir bazar yaradar. Bütün bazarların ən
qazanclısı olan yurd üçün dəri və heyvan bazarı, Avropanın çörək və ət
bazarı, Amerika ilə edilən ticarət sayəsində, beləcə çox genişlənməyə
davam edir.
Tutaq ki, İspaniya və Portuqaliya nümunələri, bir ölkədə sənayeni
qurmaq, yaxud idarə etmək üçün, izdiham və işi yolunda müstəmləkələrin
ticarət təkəlinin, təkbaşına yetmədiyi göstərməyə kafidir. Daha əllərində
heç bir müstəmləkələri yox ikən, İspaniya ilə Portuqaliya sənaye ölkələri
idi. Dünyanın ən zəngin və ən bərəkətli müstəmləkələri əllərində olandan
bəri, bunların ikisi də sənayeçi olmaqdan çıxmışdır.
Təkəlin, başqa səbəblərlə artmış olan pis təsirləri İspaniya ilə
Portuqaliyada müstəmləkə ticarətinin təbii xüsusiyyətdəki təsirlərini,
bəlkə az qala azaltmışdır. Bu səbəblər, elə görünür ki, növ-növ başqa bir
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sıra təkəllərdir, qızıl ilə gümüşün dəyər tərəfindən çoxu o biri ölkələrə
görə aşağı olması, yersiz ixracat vergilərindən ötəri xarici bazarların
xaricində qalması və ölkənin bir tərəfindən o birisinə mal daşınmasından
alınan tamamilə mənasız vergilərdən ötəri daxili bazarın daralması, amma
hamısının üstündə olmaq üzrə, zəngin və nüfuzlu borclunun haqqı
alçalmışdır.
İngiltərədə isə bunun tam tərsinə, daha başqa səbəblərin də
köməyilə müstəmləkə ticarətinin təbii xüsusiyyətdəki yaxşı təsirləri,
təkəlin pis təsirlərini böyük ölçüdə məğlub etmişdir. Bu səbəblərin bunlar
olduğu görülür. Bir sıra maneələrə qarşı, başqa hər hansı bir ölkədəkinə
heç olmasa bərabər və bəlkə ondan üstün olan ümumi ticarət sərbəstliyi,
yerli işin məhsulu olan az qala hər cür malın aşağı-yuxarı hər hansı bir
xarici ölkəyə şəkilsiz ixracı sərbəstliyi, bəlkə daha da əhəmiyyətli olmaq
üzrə heç bir dövlət dairəsinə hesab vermə məcburiyyətində qalmadan, bir
növ sorğuya, ya da yoxlamağa məruz qalmadan, ölkəmizin hər hansı bir
yerindən bir başqasına daşınmasındakı sərhədsiz sərbəstlik, lakin hamısından daha əhəmiyyətli olmaq üzrə, ən solda Britaniya vətəndaşlıqlarının
haqqlarına qarşı ən samballı vətəndaşlıqlara hörmət bəslədən və hər insanın iş məhsulunu möhkəmə bağlamaqla, hər cür çalışmağa ən böyük və
ən təsirli etina etdirməyi göstərən, ədalət, bərabərlik və tərəfsizlik.
Tutaq ki, müstəmləkə ticarəti Böyük Britaniya sənayesini
(şübhəsiz, elə olduğu üçün) irəli apardısa, bu irəliləmə o ticarətin təkəli
sayəsində deyil, təkələ qarşı meydana gəlmişdir. Təkəlin təsiri, Böyük
Britaniyanın bir qisim məmullarının miqdarını artırma deyil, xüsusiyyətini və formasını dəyişdirmək, əks halda hasilatı tez-tez və yaxın zamanda ələ keçən bir bazara görə nizamlanacaq məmulları, hasilatı yavaşyavaş, uzun müddətdə ələ keçən bir bazara görə nizamlamaq olmuştur.
Bundan ötəri, təkəlin təsiri Böyük Britaniya sərmayəsinin bir qismini,
daha çox miqdarda emalat edəcəyi bir işdən çox, daha az miqdarını
bəslədiyi bir işə çevirib, beləcə, Böyük Britaniyada bəslənən emalat
işlərinin miqdarının bütününü artıracaq yerdə azaltmaq olmuşdur.
Bundan ötəri, müstəmləkə ticarəti təkəli, uğursuz tədbirlər kimi
lehinə qurulduğu ölkənin işini azca olsun artırmayıb, tam tərsinə, azaldaraq bütün o biri ölkələrin işini xüsusilə müstəmləkələrin işini cılızlaşdırar.
O ölkənin sərmayəsi hər hansı müəyyən bir zamanda nə
böyüklükdə olursa-olsun, bu sərmayənin halıyla bəsləyə biləcəyi böyüklükdə məhsuldar əmək bəsləməsinə və işləyən əhaliyə tam təmin edə
biləcəyi qədər böyük gəlir gətirə bilməsinə təkəl mane olar. Tutaq ki,
sərmayə ancaq gəlirdən ediləcək təsərrüfatla çoxaldıla biləcəyi üçün, təkəl
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sərmayəni halıyla təmin edə biləcəyi qədər böyük bir gəlir gətirməkdən
saxlamaqla, halıyla olacağı qədər tez çoxaltmaqdan, bu səbəbdən də, daha
çox miqdarda məhsuldar əmək bəsləməkdən və o ölkənin işləyən
əhalisinə daha da böyük bir gəlir təmin edə bilməkdən istər-istəməz
saxlayan səbəbindən, böyük əhəmiyyətdəki ana gəlir qaynaqlarından biri,
yəni əmək ödənişləri təkəl üzündən istər-istəməz, tam halıyla ola
biləcəyinə görə hər vaxt üçün daha az olmaq lazımdır.
Ticarətin qazanc nisbətini yüksəltməklə, təkəl torpağın şumlanmasını yavaşıdır. Mütərəqqisinə qazancı torpaqda yetişənlə, bu qədər bir
sərmayə xərclənərək yetişdirilə biləcək arasındakı fərqə bağlıdır. Bu fərq,
hər hansı bir ticarət işində onun qədər bir sərmayə ilə əldə edilə bilən
qazancdan daha çoxunu buraxırsa, torpağı şumlamaq, bütün ticarət
işlərindən sərmayə çəkər, Qazanc bundan azsa, ticarət işləri, torpaq şumlandırılması əlavə sərmayə sərf edər. Demək, ticarətin qazanc nisbətini
yüksəldən faktor, qazancın ya üstünlüyünü azaldar, ya da aşağılığını
artırar. Birinci halda, sərmayənin şumlamaya getməsinin qarşısını alar, o
birində isə ondan sərmayə çəkər. Tutalım şumlanmağı saxlamaqla təkəl,
böyük əhəmiyyətdəki ana gəlir qaynaqlarından bir başqasının, yəni rentanın təbii artımını istər-istəməz gecikdirər. Qazanc nisbətini yüksəltməklə
təkəl, bir tərəfdən də faizin bazar nisbətini, halıyla olacağından istəristəməz daha yüksəkdə tutar. Amma gətirdiyi kirayəyə nisbətlə ərazinin
qiyməti, yəni satın alınması üçün, ümumiyyətlə, ödənən bu illik gəlir
məbləği, faiz nisbəti yüksəldikcə istər-istəməz düşər, faiz nisbəti
düşdükcə yüksələr. Bundan ötəri təkəl birincisi rentanın gəlirinin təbii
artımını gecikdirmək, ikinci olaraq da, gətirdiyi renata nisbətinin ərazisinə
qarşılıq əldə edəcəyi əvəzin təbii artımını gecikdirməklə, ərazi sahibinin
mənfəətini iki ayrı şəkildə baltalar.
Təkəl, doğrusu ticarətin qazanc nisbətini yüksəldər, beləcə tacirlərimizin qazancını bir az da artırar. Amma sərmayənin təbii artımına
ziyan vurduğu üçün ölkə əhalisinin sərmayə qazancından əldə etdiyi
gəlirin bütününü artırmaqdan çox azaltmağa vəsilə olar. Çünki böyük bir
sərmayə üzərindən əldə edilən kiçik bir qazanc, ümumiyyətlə, kiçik bir
sərmayə üzərindən əldə edilən böyük bir qazancdan daha böyük bir gəlir
təmin edər. Təkəl, qazanc nisbətini yüksəldər, amma qazanc məbləğinin
halıyla yüksələcəyi səviyyəyə yüksəlməsinin qarşısını alar.
Gəlirin bütün ana qaynaqları, əmək ödənişləri, renta və sərmayə
qazancları, təkəl üzündən, əks haldakına görə daha az olar. Bir tək
ölkədəki insanlardan bir tək kiçik təbəqənin kiçik mənfəətini çıxartmaq
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üçün təkəl, o ölkədəki bütün, o biri insan təbəqələrinin və bütün o biri
ölkələrdəki insanların mənfəətini zədələyər.
Ancaq alışılmış qazanc nisbətini yüksəldirlər ki, təkəl başlı-başına
hər hansı bir insan təbəqəsinə faydalı olmuşdur, ya da ola bilər. Amma
yüksək bir qazanc nisbətinin ölkə üzərinə ümumi olaraq istər-istəməz
etdiyi, əvvəldən xatırlanan bütün pis təsirlərin yanında, bəlkə bunların
toplamından daha dağıdıcı, lakin təcrübəyə əsaslanaraq söyləsək, onunla
möhkəm əlaqəsi olan bir təsiri vardır.
Başqa şərtlər altında tacir üçün təbii gəlir yüksək qazanc nisbəti
elə görünür ki, haradasa yox kimidir. Qazanclar yüksək olunca tacirə o
insanlarin xərci lazımsızmış kimi və varlıq içində üzən vəziyyətinə bahalı
göstəriş daha yaraşarmış kimi gəlir. Bu da var ki, hər millətin bütün işinə
bələdçilik edib yol göstərənlər, istər-istəməz, böyük ticarət sərmayəsinə
sahib olanlardır və millətin bütün çalışqan qisminin davranış forması
üzərində hər hansı bir başqa insan təbəqəsindən çox, onların verdikləri
nümunənin daha çox təsiri olar.
Beləcə təcrübəyə, təbii olaraq ən uyğun olanlar başqalarının əliylə
təcrübəyə mane olarlar və bunları təbii olaraq ən çox çoxaltması lazım
olanların gəlirindən heç bir artım əldə etməz. Ölkənin sərmayəsi
böyüyəcək yerdə get-gedə kiçilir, orada bəslənən istehsalçı əmək miqdarı
gündən-günə azalar. Lissabon tacirlərinin həddindən artıq qazancları
İspaniya ilə Portuqaliyanın sərmayəsini çoxaltdımı? Bu iki kasıb ölkənin
yoxsulluğunu yüngülləşdirmiş, işini canlandırdımı? O iki alverçi şəhərdə
ticarət adamlarının xərci elə olmuşdur ki, bu həddindən artıq qazanc,
ölkənin sərmayəsini artırmaq bir yana, elə görünür ki, qazancları təmin
edən sərmayələrin qorunmasına güc yetmişdir. Gündən-günə xarici
sərmayələr Lissabon ticarətinə, belə demək mümkündürsə, burunlarını
daha çox soxmağa davam edərlər. Öz sərmayələrinin icra etmək
baxımından gündən-günə daha qeyri-kafi hala gəldiyi bir ticarətdən o
xarici sərmayələri qoymaq üçündür ki, ispaniyalılarla portuqaliyalılar
mənasız təkəllərinin bürkülü bağlarını hər gün daha çox sıxmağa
çalışmaqdadırlar. Lissabondakı ticari adətləri Amsterdamdakıyla müqayisə edin: sərmayənin yüksək qazancı ilə aşağı qazancının tacirlərin
rəftarını və səciyəsini nə cür başqa-başqa təsir etdiyini sezərsiniz. London
tacirləri, gerçəkdə hələ, ümumiyyətlə, Lissabon tacirləri qədər səltənətli
halına gəlməmişlərsə də, ümumiyyətlə, Amsterdam tacirləri kimi işinin
üstündə titrəyən, tutumlu kəslər deyildirlər. Bununla birlikdə, sanıldığına
görə bir çoxları Lissabon tacirlərinin çoxundan daha zəngin olub,
Amsterdam tacirlərinin çoxu qədər zəngin deyil. Amma onların qazanc
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nisbəti, Lissabon tacirlərinin qazanc nisbətindən dəfələrlə daha aşağı,
amsterdamlıların qazanc nisbətindən isə çox yüksəkdir. Atalar sözüdür,
hayla gələn vayla gedər. Alışılmış xərc tərzi də, elə görünür ki, harada
olursa-olsun, gerçək xərcləmə qabiliyyətinə görə deyil, xərcləyəcək pulu
qazanmanın asan sayılıb-sayılmamasına baxılaraq ayarlanmaqdadır.
Təkəldən biricik insan təbəqəsinin gördüyü biricik fayda, bax beləcə
ölkənin ümumi mənfəətinə bir çox başqa istiqamətlərdən zərərlidir.
Yalnız satın alıcı bir xalq yaratmaq üçün qalxıb böyük bir imperatorluq qurmaq, ilk baxışda, ancaq dükançı yığımı kimi bir millətə yaraşan
bir qanun kimi görünə bilər. Halbuki, bu dükançılar dəstəsini bir millət
üçün çox əlverişsiz, lakin hökuməti dükançı dəstəsinin nüfuzu altında
olan bir millətə ala bildiyinə əlverişli gələn bir qanundur. Bu cür dövlət
adamları və yalnız onlar belə bir imperatorluğu qurub, davam etdirmək
üçün yurddaşlarının qanını və canını istifadə etməkdən bir fayda görəcəklərini sanacaq gücdədirlər. Dükançının birinə, mənə dörd başı xoş bir
mülk satın alın, başqa dükanlardan ala biləcəyimdən bir az bahalıya da
gəlsə, giyəcəyimi də həmişə sizin dükandan satın alacağam deyin. Onun,
aman qaçırmayım kimilərdən, dörd əllə sarıldığını görməzsiniz. Amma,
belə bir mülkü hər hansı bir başqası sizə satın alsa, sizə bütün geyəcəyinizi o dükançıdan satın almağı əmr etməsinə, dükançı çox minnət
duyar. İngiltərə, yurd içində narahatlıq çəkən bir sıra təbəqələri üçün,
uzaq bir ölkədə böyük bir mülk satın aldı. Mülkün bahası gerçəkdə
dəvədə qulaq idi, bu zamanda torpağın adi qiyməti olan otuz illik gəliri
qədər tutacaq yerdə, ilk kəşfi edən, sahili darayıb araşdıran və o ölkəyə
yalandan sahib çıxan dəstə-dəstə gəmilərin təchizat xərcini çox keçmirdi.
Ərazi gözəl idi və çox geniş idi, əllərində işləyəcək gözəl torpaq bol
olduğundan və məhsullarını dilədikləri yerdə satmaqda bir müddət üçün
sərbəst qaldıqlarından, cütçülər otuz qırx ili (1620 ilə 1660 arası) çox
aşmayan bir zaman keçməklə elə çoxaldılar ki, bunların alver təkəlini
İngiltərənin dükançıları ilə o biri biznesmeni, özlərinə bağlamaq istədilər.
Bu səbəbdən ilk satın almanın da, daha sonrakı mütərəqqisinə xərcinin də
heç bir qisimim ödəmiş olmaq iddiasında olmadan, Amerika cütçulərinin,
birincisi, Avropadan ehtiyac duyduqları bütün malları satin almaq,
ikincisi, məhsullarından o tacirlərin satın almağı uyğun hesab etdikləri
qədərini - çünki hamısını satın almaq işlərinə gəlmirdi - satmaq baxımından Amerikan cütçülərinin gələcəkdə onların dükanlarına bağlana bilmələri üçün parlamentə ərizə verdilər.
İngiltərəyə idxal edilməklə bu məhsullardan bir qismi, yurd içində
öz etdikləri ticarətlərdən kimisinə zərər verə bilərdi. O səbəbə bunlar
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məhsulların o qismini, sömürgəçilərin imkan tapdıqları yerdə satmalarını
istəyirdilər. Nə cür uzaqda satsalar o qədər yaxşı idi. Elə olduğu üçün də
bazarlarının, Finisterre Burnu cənubuna düşən ölkələrlə sərhədli
qalmasını istəyirdilər. Məşhur dənizüstü gediş inkişafetmə qanunundakı
bir lətifə, bu həqiqətən bezirgan işi təklifi qanun halına gətirdi.
Böyük Britaniyanın indiyə qədər müstəmləkələri üzərində mənimsədiyi suverenliyin müəyyən, yaxud, daha doğrusu, bəlkə tək məqsədi bu
təkəlin qorunması olmuşdur. Ana yurdun mülkü rəhbərlikləri dəstəkləmək
üçün, ya da onu müdafiə etmək üçün hələ heç bir zaman nə gəlir nə də
əsgəri qüvvət verə bilən ellərdən əldə edilən böyük fayda elə sayılır ki,
yalnız bu təkəlçi sərmayədən meydana gələr. Bağlılıqlarının başlıca
əlaməti və o bağlılığın indiyə qədər yığılan biricik məhsulu təkəldir.
Böyük Britaniya bu bağlılığı davam etdirmək üzrə bu günə qədər nə xərcə
mədaxildirsə, o təkəlin dəstəklənməsi üçün girmişdir. Bu son qarışıqlıqlar
başlamadan əvvəl, müstəmləkələrin barış içindəki adi əsgəri təşkilat xərci
iyirmi piyada alayının xərci, təchiz edilmələri üçün lazımlı silah,
fövqəladə vəsait xərci, bir də Şimali Amerikanın ucsuz-bucaqsız sahilləri
ilə Qərbi Hind adalarımızın sahillərinin, o biri millətlərin qaçaqçı gəmilərindən qorumaq üzrə davamlı hazır olan çox əhəmiyyətli bir dəniz
qüvvətinin xərci cəmindən meydana gəlirdi. Bu barış zamanı ordusunun
bütün xərci Böyük Britaniyanın gəlişi üzərində bir yük idi, eyni zamanda
müstəmləkələr üzərindəki əsarəti ana yurda olan xərcinin ən kiçik parçası
idi. Hamısının nə tutduğunu bilmək istəsək, bu barış zamanı ordusunun
illik xərcinə, Böyük Britaniyanın, suverenliyinə asılı ellər saydığı üçün,
müstəmləkələrinin müdafiə etməsinə müxtəlif vəsilələrlə xərclədiyi məbləğlərin faizini əlavə etməliyik. Buna əsasən keçən döyüşün bütün xərcini
qatmağımız lazımdır. Keçən döyüş başdan-başa bir müstəmləkə qarşıdurması idi. Onun bütün xərci, dünyanın hər harasında - istər Almaniyada,
istər Şərqi Hind ölkələrində - edildisə, haqlı olaraq müstəmləkələrin
hesabına keçirilmək lazımdır.
Bu xərc, müqaviləyə bağlanan yeni borcun yanında, lirə başına iki
şillinqlik əlavə ərazi vergisi və itfa vergisindən hər il borclanılan pullar da
içində olmaqla, doxsan milyon ingilis lirəsindən çox tuturdu. 1739-cu ildə
başlayan İspaniya döyüşü, daha çox da müstəmləkə qarşıdurması idi.
Bunda başlıca məqsəd, İspaniyanın qitə üzərindəki quru qismiylə qaçaqmal alveri edən müstəmləkə gəmilərinin axtarılması idi. Bütün bu xərc,
gerçəkdə bir təkəlin dəstəklənməsi üçün verilən bir mükafatdır. Bunda
məqsəd Böyük Britaniyanın sənayesini etina etdirib, ticarətini artırmaq
idi. Amma gerçək nəticəsi, ticari qazanc nisbətini yüksəltmək və hasilatı
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başqa ticarətlərin hasilatından daha ağır və daha uzun zamanda ələ keçən
bir ticarət qoluna, sərmayələrindən halıyla soxacaq olduqlarından daha
çoxunu köçürmələri imkanını tacirlərimizə vermək olmuşdur. Elə iki
hadisə ki, bir mükafata dəyər.
Onun üçün müstəmləkələri üzərində mənimsədiyi əsarətdən Böyük
Britaniyanın əlinə, indiki rəhbərlik sistemi ilə zərərdən başqa bir şey
keçmədi.
Böyük Britaniyanın könüllü olaraq müstəmləkələri üzərindəki bütün
nüfuzundan imtina edib, onlara yüksək məmurlarını özləri seçmək, öz
qanunlarını qoymaq, uyğun hesab etdikləri kimi barış və döyüş etmək
üzrə icazə verməsini təklif etmək, dünyada heç bir millətin heç bir zaman
qəbul etmədiyi və etməyəcəyi bir tədbiri irəli sürmək olar. Rəhbərliyi nə
cür güc, səbəb olduğu xərcə nisbətlə gətirdiyi gəlir nə qədər az olursaolsun, heç bir millətin hər hansı bir el üzərindəki suverenliyi könüllü
olaraq əlindən buraxdığı yoxdur. Bu kimi fədakarlıqlar çoxluq hər
millətin mənfəətinə əlverişli olsa belə hər vaxt qürurunu qırar, bəlkə, daha
da əhəmiyyətli olmaq üzrə, bu fədakarlıqlar, böyük xalq birliyi üçün ən
qazancsız elin mində birini təmin etməkdən geri qaldığı nə qədər şərəfli
və qazanclı mövqeləri dilədiyi kimi istifadə etməkdən, nə qədər yükünü
tutma və sivrilmə fürsətlərindən beləcə məhrum qalacaq rəhbərlik
başındakıların xüsusi mənfəətinə hər vaxt zidddir.
Özündən keçib qeyri-real xülyalara qapılmış bir kimsə üçün belə,
heç olmasa qəbul ediləcəyinə bağlı ciddi ümidlərlə, belə bir tədbiri önə
davam etdirə bilmək çətindir. Amma barış zamanı, ordusunun bütün illik
xərcindən dərhal xilas olacağı kimi, onlarla tacirlər üçün o cür qazanclı
olmamaqla birlikdə xalq birliyi üçün, indi faydalandığı təkəldən daha qazanclı, sərbəst bir alveri tamamilə özünə bağlayacaq şəkildə bir ticarət
razılaşması edə bilər. Belə dostca ayrıldımı, müstəmləkələrin, ana yurda
qarşı son zamanlardakı anlaşılmazlıqlarımızla, bəlkə sönməyə üz tutan
təbii sevgisi, tezliklə yenidən canlanar. Bu, onları həm ayrılış əsnasında
bizimlə bağlandıqları ticarət anlaşmasına əsrlər boyunca hörmət göstərməyə, həm də döyüşdə və ticarətdə bizi tutmağa, qarışdırıcı vətəndaşlıqlar
yerinə, ən vəfalı, ən sevimli və ən comərd müttəfiqlərimiz olmağa
yönəldə bilər. Eynilə bağrından çıxdıqları ana şəhərlə köhnə yunan
müstəmləkələri arasında alışıldığı şəkildə bir tərəfdən ana-ata sevgisi,
kənar yandan övlad hörməti, Böyük Britaniya ilə müstəmləkələri arasında
yenidən canlana bilər.
Hər hansı bir el aid olduğu imperatorluğa faydalı ola bilmək üçün,
dövlətə barış zamanında həm öz barış ordusunun, ya da donanmasının
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bütün xərcini görməyə, həm də imperatorluğun ümumi rəhbərliyini
dəstəkləmək baxımından payına düşəni verməyə yetər bir gəlir təmin edə
bilməlidir. Bu ümumi rəhbərlik xərcinin artmasında hər elin istər-istəməz
az çox qatqısı vardır. Onlar üçün, bu xərcin görülməsi yolunda hər hansı
müəyyən bir el payına düşəni verməzsə, imperatorluğun bir başqa bölgəsinə bərabərliyə zidd bir yük mindirmək lazım olur. Sonra bənzəri
səbəblə hər döyüş zamanında dövlətə təmin etdiyi fövqəladə gəlirin bütün
imperatorluğun gəlirinə nisbəti, barış zamanındakı adi gəlir nisbətilə eyni
olması lazımdır. Böyük Britaniyanın müstəmləkələrindən əldə etdiyi
fövqəladə gəlirlə, Britaniya imperatorluğunun bütün gəliri arasında bu
nisbətin olduğu asanca təslim olunar. Gerçəkdə elə düşünülmüşdür ki,
təkəl Böyük Britaniya xalqının fərdi gəlirini artırıb, daha çox vergi
ödəməsinə imkan verərək müstəmləkələrin cəmiyyət gəlirindəki açığını
bağlayar.
Tutalım ki, mən bu təkəlin müstəmləkələrə çox oturan bir vergi
olmaqla və Böyük Britaniyada müəyyən bir təbəqənin gəlirini artıra bilməklə birlikdə, böyük xalq toplumunun gəlirini artıracaq yerdə azaltdığını
və dolayısilə, xalq birliyinin vergi ödəmə qabiliyyətini çoxaldacaq yerdə
azaltdığını göstərməyə çalışdım.
Bundan sonrakı kitabda göstərməyə çalışacağım kimi, təkəl sayəsində gəliri artanlar da, elə xüsusi bir sinif yaradırlar ki, bunlardan başqa
təbəqələrin vergi nisbətini aşan vergi alınması həm qətiliklə qeyrimümkündür; həm də buna cəhd etmək belə siyasətə son dərəcə zidd olar.
O səbəblə, bu xüsusi sinifdən, heç bir xüsusi maliyyə faydası əldə edilə
bilməz.
Müstəmləkələri ya öz məclisləri, ya da Böyük Britaniya Parlamenti
vergiyə bağlaya bilər.
Müstəmləkə məclislərini bir tərəfdən öz mülkü və əsgəri quruluşlarını hər vaxt üçün davam etdirməyə, digər tərəfdən Britaniya İmperatorluğunun ümumi rəhbərlik xərcindən paylarına düşəni ödəməyə yetər
bir cəmiyyət gəlirini seçmələrindən yığacaq şəkildə ustalıqla idarə edə
bilmək, elə də ehtimal içində görünməz.
Hökmdarın gözü qarşısında olduğu halda, İngiltərə Parlamentini
belə belə bir rəhbərlik tərzinə yatırda bilmək, yaxud öz ölkəsinin mülkü
və əsgəri quruluşlarının xərclərini qarşılayacaq vergilər baxımından
kifayət qədər comərd davrandırmaqdan üçün uzun zaman keçmişdir.
İngiltərə Parlamenti baxımından belə, ancaq bu mülki və əsgəri
quruluşdan doğan, məmurluqların, yaxud o məmurluqları dilədiyi kimi
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istifadəetmə haqqının böyük bir qisminin parlamentin müəyyən üzvləri
arasında paylanmasıyla belə bir rəhbərlik sistemi qurula bilmişdir.
Ancaq müstəmləkə məclislərinin hökmdar gözündən iraqlığı, ədədlərinin çoxluğu, bəzən dağılmış olmaları və əsas toplaşmalarının məqsədi
başqa-başqa olması; əlində eyni vasitələr olarsa belə hökmdarın, onları
eyni tərzdə idarəetməsini çox çətinləşdirər, qaldı ki, əlində bu vasitələr
yoxdur. Yurd içində qazandıqları sevgidən imtina etmək və Britaniya
İmparatorluğunun ümumi rəhbərliyini dəstəkləmək üçün seçicilərini, dərhal bütün hasilatı xaric olduqları kəslər arasında bölüşülmək üzrə vergiyə
bağlamağa razı edəcək şəkildə, bütün müstəmləkə məclislərinin irəli
gələn bütün üzvlərinə o, ümumi rəhbərlikdən doğan məmurluqlardan,
yaxud məmurluqların dilədiyi kimi istifadəetmə haqqından bir pay dağıtmaq qətiliklə qeyri-mümkündür.
Üstəlik bu başqa-başqa məclislərin müxtəlif üzvlərinin nisbi
nüfuzlarından, rəhbərliyin qaçınılmaz olaraq xəbərsiz bulunuşu; onları
beləcə rəhbərliyə cürət edərkən tez-tez yaranması təbii olan incikliklər,
dayanmadan qırılacaq qırışlar, üzərlərində belə bir rəhbərlik sisteminin
tətbiq olunmasını, elə görünür ki, tamamilə qeyri-mümkün edər.
Qaldı ki, bütün imperatorluğun müdafiə olunub dəstəklənməsinin
nəyi tələb etdiyini kəsdirmək mövzusunda, müstəmləkə məclislərinin
isabətlə mühakimədə ola biləcəyi mümkün sayılamaz. Bu mudafiə və
dəstəkləmə işi, müstəmləkə məclislərinə verilməmişdir. Bu, onların tapşırığı olmadığı kimi, əllərində buna dair bilgi verəcək, nizama bağlı heç
bir vasitə yoxdur.
Bir el məclisi, öz bölgəsinin işləri üzərində, bir məhəllənin kilsə təşkilatı kimi, çox yerində mühakimədə ola bilər, amma bütün imperatorluğun işləri üzərində mühakimədə olmaq üçün lazımlı vasitələr əlində
ola bilməz. Öz eli ilə bütün imperatorluq arasındakı nisbət, yaxud o biri
ellərlə müqayisə et, onun müvəqqəti zənginliyi və əhəmiyyət dərəcəsi
üzərində belə yerində bir mühakiməyə çata bilməz. Çünki o biri ellər
müəyyən bir el məclisinin təftiş və qarovuluna bağlı deyildir. Bütün imperatorluğun müdafiə olunub dəstəklənməsi üçün nələrə ehtiyac olduğunu
və hər bölgənin nə nisbətdə yardıma qatılması lazım olduğunu, ancaq bütün
imperatorluğun işlərini təftiş edib nəzərdən keçirən məclis kəsdirə bilər.
Ona görədir ki, hər müstəmləkənin ödəməsi lazım olan məbləğ,
Böyük Britaniya Parlamenti tərəfindən təyin olunmaq və el məclisi elin
vəziyyətinə uyğun gələcək şəkildə bunu reallaşdırib yığmaq üzrə, rəsmi
buyruqla istənərək müstəmləkələrdən vergi alınması irəli sürülmüşdür.
Beləcə, bütün imperatorluğu maraqlandıran mövzularda, bütün
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imperatorluğun işlərini təftiş edib nəzərdən keçirən məclis qərar verər və
hər müstəmləkənin el işlərini, yenə öz məclisi nizama sala bilər.
Bu təqdirdə, müstəmləkələrin Britaniya Parlamentində hər nə qədər
nümayəndələri olmayacaqsa da, təcrübəyə dayanaraq söyləməmiz yaraşıq
alsa, parlamentdən çıxacaq rəsmi buyruğun məntiqsiz olmasına ehtimal
yoxdur. İngiltərə Parlamenti imperatorluğun parlamentdə təmsil edilməyən bölgələrinə heç bir zaman istifadə edə biləcəyindən çox yük
mindirmək üçün ən kiçik bir meyil göstərməmişdir. Parlament nüfuzuna
qarşı əllərində söykənəcək heç bir imkan olmadığı halda, Guernsey və
Jersey adalarından Böyük Britaniyanın hər hansı bir yerindəkinə görə
daha yüngül vergi alınır. Parlament, müstəmləkələrdən (yerində, ya da
yersiz olaraq doğru deyə qəbul edilən) vergi götürmə haqqını işlətməyə
işləyərkən, indiyə qədər onlardan, ana yurddakı yurddaşlarınca ödənənə
ədalətli bir nisbətdə yaxınlaşacaq qədər belə bir şey istəməmişdir.
Bundan başqa müstəmləkələrin kömək payı, ərazi vergisinin
yüksəlişi, yaxud aşağı düşməsi nisbətində çoxalıb-azalırsa, parlament,
eyni zamanda, öz seçicilərinə vergi təyin etmədən müstəmləkələrdən
vergi ala bilməz. Elə olunca, müstəmləkələr gerçəkdə parlamentdə təmsil
edilir sayıla bilər. Müxtəlif ellərdən hamısına birdən (bu deyimi istifadə
etməmə icazə verilsə) çoxluq halında vergi qoymadan, hər elin ödəməsi
lazım olan məbləğ hökmdar tərəfindən nizamlanan və bəzi ellərdə hökümdar uyğun hesab edildiyi şəkildə vergi təsdiqlənilib yığılan, bəzisində
isə hər elin öz məclisini təyin edəcək şəkildə vergi təqdirinə və
yığılmasına icazə verilən imperatorluq nümunələri yox deyil.
Fransanın bəzi ellərində kral, uyğun hesab etdiyi vergiləri həm
qoyar, həm də uyğun hesab etdiyi şəkildə reallaşdırma etdirib toplar. O
birilərindən dolğunca bir məbləğ istər, amma o tutarı uyğun hesab
etdikləri şəkildə təsdiqləyib toplamalarını, hər elin öz məclisinə buraxar.
Rəsmi buyurulduğu ilə vergialma planına görə Böyük Britaniya
Parlamentinin müstəmləkə məclisləri qarşısındakı vəziyyəti, aşağı-yuxarı,
Fransa kralının, Fransanın hələ öz məclisləri olmaq imtiyazı olan və ən
yaxşı idarə olunduğu fərz edilən ellərinin məclisləri qarşısındakı
vəziyyətinə bənzər.
Amma bu plana görə hər nə qədər cəmiyyət xərclərindən özlərinə
düşən payın ana yurddakı yurddaşlarına düşənin ədalətli nisbətini heç bir
zaman aşacağından müstəmləkələrin qorxmaları üçün haqlı səbəb olmasa
da, bu payın o ədalətli nisbətə heç bir zaman çatmayacağından Böyük
Britaniyanın qorxması üçün haqlı səbəb ola bilər. Fransız kralının hələ öz
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məclisləri olmaq imtiyazı olan fransız ellərindəki qəbul edilmiş nüfuzuna
Böyük Britaniya Parlamenti müstəmləkələrdə çoxdandır ki, malikdir.
Könülləri çox yatmırsa (indiyə qədər olduğundan daha ustalıqla
idarə olunmadıqca könülləri yatmasına çox fərq yoxdur), müstəmləkə
məclisləri, parlamentin ən ağlabatan rəsmi buyruqlarını sovuşdurmaq,
yaxud geri çevirmək üçün yenə min dərədən su gətirə bilərlər. Deyək ki,
bir fransız savaşı səbəb verir, imperatorluq mərkəzini müdafiə etmək
üçün tez əldən on milyon tapıb görüşdürmək gərək.
Bu məbləğ, faizin ödənməsi üçün qarşılıq göstəriləndən hər hansı
bir parlament fondunun kreditinə söykənərək borc alınması lazımdır.
Parlament bu fondun bir qismini Böyük Britaniyaya qoyulacaq bir vergi
ilə, bir qismini də Amerikanın və Qərbi Hind adalarının, ayrı-ayrı bütün
məclislərindən rəsmi buyruq ilə istəyərək təhsil almağı irəli sürür. Döyüş
yerindən çox uzaqda olan və bəzən, bəlkə onun olub bitməsi ilə özlərinin
çox alver olduğunu sanmayan bütün bu məclislərin qismən kefinə qalmış
bir fondun kreditinə bel bağlayaraq, xalq asan-asan pulunu borc verərmi?
Belə bir fond qarşılığında olaraq Böyük Britaniyaya qoyulacaq verginin
qarşılayacağı fərz edilə biləcək miqdardan daha çox pul borc verməz.
Beləcə, döyüş səbəbindən gələn borcun bütün yükü, indiyə qədər hər vaxt
olduğu kimi, Böyük Britanyaya, yəni bütün imperatorluğa deyil, imperatorluğun bir qisminə düşər. Dünya qurulduğundan bəri imperatorluğunu
genişlədərkən, maliyyə vasitələrini bir dəfə olsun artırmadan yalnız
xərcini çoxaldan tək dövlət bəlkə Böyük Britaniyadır. O biri dövlətlər,
ümumiyyətlə, imperatorluğu müdafiəetmə xərcinin ən qabarıq parçasını
kürəklərindən atıb, özlərinə asılı və əsarətləri altında olan ellərə yükləmişlər. Böyük Britaniya indiyə qədər, bu xərcin az qala hamısını özünə
bağlı və suverenliyi altında olan ellərin, kürəklərindən, onun üstünə
atmalarına dözmüşdür.
Qanunun indiyə qədər asılı və suverenliyi altında saydığı müstəmləkələriylə Böyük Britaniyanı bərabər vəziyyətə gətirmək üçün, onlardan
parlamentin rəsmi buyruğu ilə vergi alma planı mövzusunda, müstəmləkə
məclisləri bu buyruqları başdan sovmağa, yaxud geri çevirməyə cəhd
etdikləri təqdirdə, parlamentin əlində bunları dərhal qüvvəyə minə biləcək
bir sıra vasitələr olmasının gərək olduğu görülür.
Bu vasitələrin nələr olduğunu isə anlamaq çox asan deyildir və nə
olduqları hələ açıqlanmamışdır.
Eyni zamanda, öz məclislərinin razılığına bağlı olmadan da, müstəmləkələrə vergi qoyma haqqı Böyük Britaniya Parlamentinə bir dəfə
tamamilə, tanındımı, bu məclislər və yanında ingilis Amerikasının bütün
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irəli gələn adamları, o anda etibardan düşər. Daha çox özlərinə təmin
etdiyi etibar ötərisiylədir ki, insanlar cəmiyyət işlərinin rəhbərliyinə qatılmaq istəyərlər.
Bütün azad hökumət sistemlərinin möhkəmliyi və uzunmüddətliliyi
hər ölkədə irəli gələnlərin böyük qisiminin, o ölkənin təbii soylular
sinifinin, öz etibarlarını qoruma, ya da müdafiə gücünə söykənər.
Bütün yerli anlaşılmazlıqlar bu irəli gələnlərin bir-birilərinin
etibarına hücum etmələrindən və öz etibarlarını müdafiə etmələrindən
yaranır. Amerikanın irəli gələn adamları da, bütün o biri ölkələrin irəli
gələnləri kimi öz etibarlarını qorumaq istəyərlər. Buna inanar, yaxud elə
sanarlar ki, parlament adı verməyə və səlahiyyət baxımından Böyük
Britaniya Parlamentinə bərabər görməyə huşunu itirdikləri məclisləri, o
parlamentin iddiasız vəkilləri və icraetmə mövqeləri halına gələcək qədər
dəyərdən düşsə, öz etibarlarının çoxu əldən gedər. Onun üçün parlamentin
rəsmi göstərişi ilə istədiyi, vergiyə bağlanmalarına bağlı təklifi geri
çevirmişlər; öz etibarlarını müdafiə etmək üzrə, o biri ürəklilər kimi
edincə sarılmağı uyğun hesab etmişlər.
Roma Respublikası çökməyə üz tutarkən, dövləti müdafiənin və
imperatorluğu genişlətmənin çox yükünə qatlanmış olan Roma müttəfiqləri, Roma yurddaşlarının bütün imtiyazlarına qatılmaq istədilər. Rədd
cavabı alan tərəfindən, birlik içi döyüş baş verdi. O döyüş bir yana qalsın,
bunların çoxuna ümumi birlikdən ayrıldıqları nisbətdə, bu imtiyazları,
Roma bir-bir verdi. Böyük Britaniya Parlamenti, müstəmləkələrdən vergi
almaqda ayaq basar. Onlar isə, içində təmsil olunmadıqları bir parlamentin özlərinə vergi qoymasını qəbul etmirlər. Böyük Britaniya, ümumi
birlikdən ayrılacaq hər müstəmləkənin, ana yurddaki yurddaşlarilə eyni
vergilərə asılı tutulduğu və buna qarşılıq özünə onlardakı ticarət sərbəstliyinin eyni verildiyi üçün, imperatorluğun cəmiyyət gəlirinə kömək payı
nisbətinə uyğun miqdarda təmsilçisi olmasına (kömək payı nisbəti sonradan artdığı təqdirdə təmsilçilərinin sayı çoxaldılmaq üzrə) icazə versə, hər
müstəmləkənin irəli gələnlərinə, idbar qazanmaları üçün yeni bir yol, yeni
və daha göz qamaşdırıcı bir hədəfi göstərilmiş olar. Etibarlarını qoruyub
doyurmaq üçün (daha sadəsi olmadığı görülən), bu ya da bir başqa yola
baş vurmadıqca, Amerikanın irəli gələn adamlarının könüllü olaraq bizə
boyun əymələrinə çox ehtimal yoxdur. Onu da düşünməliyik ki, onları
buna məcbur etmək üçün tökülməsi lazım olan karının hər damlası,
yurddaşlarımızın, yaxud yurddaşlarımız olmasını darıxdığımız kəslərin
qanıdır. İşlər bu hala gəlmiş ikən, müstəmləkələrimizin yalnız güc vasitəsilə məğlub olacağını sananlar çox yanılırlar. Bunların, qitə konqresimiz
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deyə adlandırdıqları, qurultayın qərarlarına indi istiqamət verən kəslər,
özlərini bu anda, bəlkə Avropada ən yüksək mövqe sahibi vətəndaşlıqların mində bir görünəcəyi qədər etibarlı görürlər. Dükançılıqdan, biznesmenlikdən, vəkillikdən gələrək, dövlət adamı və qanun müdəfiəçisi olub
çıxmışlar. Dünyada gəlibmiş keçmiş imperatorluqların ən böyüyü, ən yamanı olacağını sandıqları və gerçəkdə olması çox ola biləcək görünən
geniş bir imperatorluq üçün, yeni bir hökumət şəkli tapmaq üzrə çalışmaqdadırlar. Müxtəlif yollardan, birbaşa qitə konqresinin tapşırığı ilə
hərəkət edən ayrı-ayrı, bəlkə yüz adam və bu beş yüz adamın buyruğu ilə
hərəkət edən bəlkə beş yüz min adam etibarlarında, həmişə birdən bərabər
şəkildə mütənasib bir artım olduğunu fərq etməkdədirlər. Amerikada
rəhbərlik başındakı dəstədən az qala hər adam, gərək o zamana qədər çata
bilib tutduğu, gərəksə tutmağa ümid etdiyi mövqedən daha yüksəyini, indi
öz xəyalında işğal etməkdədir. Ya özünün, ya da öndərlərinin qarşısına,
yeni bir hədəf çıxarılmadıqca, ər adam isə, o məqamı müdafiə etmək üçün
canını verəcək.
Henautun, Liqasının əhəmiyyətli yenilik sayılmayan bir çox kiçik
işlərinə dəqiq tarixi, indi zövqlə oxunur. Amma o zamanda hər kəs özünü
bir şey sanardı. O dövrdən bizə qədər çatan saysız xatirələrin çoxunun,
meydana gəlməsində özlərinin əhəmiyyətli rolu olduğunu sandıqları
hadisələri qələmə alıb şişirməkdən xoşlanan kəslər yazmışdır. O aralıq
Paris şəhərinin özünü necə müqavimət göstərərək müdafiə etdiyi, bütün
fransız krallarının ən yaxşısına və sonradan ən çox seviləninə boyun
əyməkdənsə, qorxunc bir aclığa sinə gərdiyi bilinir. Həmyerlilərin çoxu,
yaxud onların çoxunu idarə edənlər, köhnə hökumət yeni başdan qurularqurulmaz sona çatacağını öncədən kəsdirdikləri, öz etibarlarını müdafiə
etmək üçün çarpışdılar. Birləşməyə razı olmaq üzrə aldadılmazlarsa
müstəmləkələrimizin Paris şəhərinin, krallar içində ən yaxşılarından
birinə müqavimət göstərərək, metropoliyaların ən yaxşısına qarşı özlərini
müdafiə etmələri ehtimalı çoxdur.
Təmsil fikri köhnə çağlarda bilinmirdi. Bir dövlətin əhalisinə bir
başqa dövlət içində yurddaşlıq haqqı verildimi, o əhalinin, o biri dövlətin
əhalisiylə birlikdə bir quruluş halında, toplanaraq səs verib görüşmələrindən başqa bu haqqı istifadə etməsi imkanı yox idi. İtaliya xalqının
çoxuna Roma yurddaşları imtiyazlarının verilməsi Roma Respublikasını
qarışıq etdi. Kimin Roma yurddaşı olduğunu, kimin olmadığını ayırd
etmək artıq qabil deyildi. Heç bir qəbilə öz üzvlərinin kimlər olduğunu
bilməyirdi. Hər cür kütlə, xalq məclislərinə soxulub gerçək yurddaşları
çölə ataraq özü yurddaşmışcasına respublikanın işləri üzərində qərar verə
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bilirdi. Amma Amerika, parlamentə əlli-altmış yeni nümayəndə göndərəcək olsa, Avam Kamerasının qapıçısı kimin üzv olub-olmadığını ayırd
etməkdə çox çətinliyə uğramaz. Bu səbəbdən, Roma dövlətinin əsas
dəstələrin yaranması müttəfiq İtaliya dövlətləriylə Romanın birləşməsi
üzündən hər nə qədər istər-istəməz köçdüsə də, Böyük Britaniyanın müstəmləkələriylə birləşməsindən Britaniyanın əsas dəstələrinin yaranmasının
zərər görməsinə ən kiçik ehtimal yoxdur. Tərsinə, bu əsas dəstələnmə
onunla bütünlənmiş olar, onsuz isə əksik qalan kimidir, imperatorluğun
hər bölgəsinə bağlı işlər üzərində görüşüb qərar verən məclisin məlumatı
yerində olması üçün, şübhəsiz, onun hər bölgəsindən nümayəndələri
olması lazımdır. Demirəm ki, bu birlik asanca meydana gələcəkdir, ya da
reallaşmasında çətinliklər, həm də böyük çətinliklər çıxmayacaq. Amma
bu çətinliklərin haqqından gəlinməz kimi görünəni hələ eşitmədim.
Başlıca çətinlik əşyanın təbiətində deyil Atlantik okeanının bu və o biri
sahilindəki xalqın nağd mühakimələrindən və daşıdığı düşüncələrdən irəli
gəlməkdədir.
Okeanın bu sahilindəki bizlər, amerikalı nümayəndələrin sayca çox
meydana gələnin qanunun tarazlığını alt-üst etməsindən, tərəzinin ya bir
gözündə hökmdarın nüfuzunu, ya o biri gözündə demokratiyanın gücünü
lazım olduğundan çox artırmasından qorxarıq. Amma amerikalı nümayəndələrin sayı Amerikanın vergi hasilatı nisbətində olsa, idarə olunacaq
kəslərin sayı tamamilə bu imkanı təmin edəcək vasitələr nisbətində
idarəetmə imkanları da, idarə olunacaq kəslər nisbətində çoxalır. Birləşmə
olunca əsas qruplaşmanın monarxiya və demokratiya ilə əlaqədar qisimləri, aralarındakı nisbi gücün dərəcəsi cəhətdən eynilə köhnəsi qədər ağır
ziyan vurar.
Okeanın o biri tərəfindəki xalq, hökumət mərkəzindən uzaq meydana gəlmələrinin özlərini bir çox çətinliklərə uğratması ehtimalından
qorxurlar. Lakin daha ilk ağızda sayları əhəmiyyətli dərəcədə lazım olan
parlamentdəki nümayəndələrin, onları bütün çətinliklərdən asanlıqla qoruması mümkündür. Məsafə nümayəndənin seçicilərə qarşı olan bağlılığını
azaltmaz. Nümayəndə, parlamentdəki kürsüsünü və bunun təmin etdiyi
bütün nəticələri seçicilərin dostluğuna borclu olduğunu hiss edər. Bu
səbəbdən imperatorluğun o icra yerlərindəki hər hansı bir mülkü və əsgəri
məmurun günahkar ola biləcək hər rüsvayçılıqdan, qanununa qurulu
təşkilatın üzvü olunca səlahiyyətlə sızlanaraq o dostluğu əldə etməyə
çalışmaq nümayəndənin mənfəəti gərəyidir. Bundan başqa, Amerika
əhalisi, o ölkənin, hökumət mərkəzindən uzaq olmasının, ətrafda bir az da
haqlı olaraq çox uzun sürməyəcəyini ümid edə bilər. O ölkənin indiyə
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qədər zənginlik, əhali və mütərəqqilik baxımından irəliləyişi elə olmuşdur
ki, yüz ili çox aşmayan bir zaman keçməklə, Amerikanın vergi hasilatı,
bəlkə Britaniyanınkını keçə bilər. O zamanda imperatorluq mərkəzi, təbii
olaraq, imperatorluğun bütününün ümumi müdafiəsində və dəstəklənməsində ən çox kömək payı olan qisminə daşınar.
Amerikanın kəşfi və Şərqi Hind ölkələrinə Ümid Burnu üzərindən
bir keçidin kəşf edilməsi, insanlıq tarixinin yazdığı ən böyük və ən
əhəmiyyətli iki hadisəsidir. Bunların daha çox böyük nəticələri olmuşdur.
Tutalım, bu kəşflərin olmasından bu yana keçən iki-üç əsrlik qısa
zamanda doğurduqları nəticələri bütün genişliyi ilə görə bilmək qabil
deyil. Bundan belə o böyük hadisələrdən insana gələcək yaxşılıq, ya da
pisliklərin nələr ola biləcəyinə insan ağlı öncədən bilə bilməz. Dünyanın
ən icra bölgələrini az çox da araya gətirib, bir-birlərinin ehtiyac duymalarına əlac tapmalarını, zövqlərini artırmalarını və işlərini etina etdirmələrini mümkün etməklə, ümumi meyilləri xeyirli olacaq kimi görünür.
Lakin istər Şərqi Hind ölkələrinin, istərsə də Qərbi Hind adalarının
yerliləri üçün bu hadisələrdən təbiət biləcək bütün ticari faydalar, o
hadisələrin səbəb olduğu qorxunc fəlakətlər üçün basdırılıb itmişdir.
Amma elə görünür ki, bu fəlakətlər o hadisələrin təbiətindəki bir şeydən
daha çox, rastlantıdan irəli gəlmişdir. Tam kəşflərin edildiyi sırada, qüvvət üstünlüyü avropalılar tərəfində təsadüf elə ağır basırdı ki, o ölkələrdə
avropalıların cəzalanmadan hər cür haqsız iş görmələri mümkün idi.
Bəlkə bundan belə o ölkələrin yerliləri güclənə, ya da Avropa yerliləri
çəlimsiz düşə bilər və dünyanın bütün müxtəlif bölgələrinin əhalisi qarşılıqlı qorxu ilham edərək, müstəqil millətlərin ədalətsizliyini önləyib,
onları bir-birlərinin haqlarına hörmət kimi bir şey göstərər hala gətirəcək
tək vasitə olan ürəkliliyə və qüvvət bərabərliyinə çata bilərlər. Görünür,
bütün ölkələrdən bütün ölkələrə edilən geniş bir ticarətlə, təbii olaraq,
istər-istəməz birlikdə aparılan bilginin və hər cür irəliləmə məhsullarının
qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə çatdırılması qədər bu qüvvət bərabərliyini
qurması olabiləcək bir şey yoxdur.
Bir tərəfdən də, bu kəşflərin müəyyən nəticələrindən biri, merkantilist sistemi, halıyla heç bir zaman qovuşa bilməyəcəyi bir şan və şərəfə
nail olmuşdur. O sistemin məqsədi böyük bir milləti torpağın şumlandırılması və işlənməsi yolu ilə deyil, ticarət və sənayesiylə; kəndlərdən
çox şəhərlərin işiylə zəngin etməkdədir. Amma bu kəşflərin nəticəsi
olaraq, Avropanın ticarətçi şəhərləri, dünyanın yalnız kiçik bir qisiminin
(Avropada Atlantik okeanının yuduğu qisim ilə Baltik və Aralıq dənizi
ətraflarındakı ölkələrin) istehsalçısı və daşıyıcısı olacaq yerdə, indi
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Amerikanın müxtəlif millətlərinin az qala hamısının daşıyıcısı kimi baxımlardan, hətta istehsalçısı halına gəlmişlər. Bunların işinə, hər biri
köhnə dünyadan daha böyük, daha geniş olan və bir dənəsinin bazarı
gündən-günə tamamilə böyüyən iki yeni dünya açılmışdır
Həqiqətdə, bu böyük ticarətin bütün görkəminin, bütün təntənəsinin
dadını çıxaranlar, Amerika müstəmləkələrinə sahib olub, Şərqi Hind ölkələriylə birbaşa ticarət edən ölkələrdir. Amma, o biri ölkələr, bu ticarətin
xaricində buraxılmaları üçün düşünülmüş bütün qısqanc maneələrə qarşı,
onun gerçək qazancının daha böyük bir payından tez-tez yararlanmaqdadır. Məsələn, İspaniya və Portuqaliya müstəmləkələri, İspaniya ilə
Portuqaliyanın işindən çox, o biri ölkələrin çalışmasını daha həqiqətən
etina etdirir. Yalnız bir tək kətan bezi üzərindən, bu müstəmləkələrin
istehlakı (çəkinmədən o qədərdir ki, demək iddiasında deyiləm) deyilənə
görə ildə üç milyon ingilis lirəsini keçirmiş. Lakin bu böyük istehlakı az
qala başdan aşağı Fransa, Flanders, Hollandiya və Almaniya qarşılayır.
İspaniya ilə Portugaliya bunun kiçik bir qismini tədarük görməkdədir. Bu
böyük miqdardakı kətan bezini müstəmləkələrə təmin edən sərmayə, hər
il, işdə bu o biri ölkələrin əhalisi arasında satılıb, onlara bir gəlir gətirər.
Onların yalnız qazancları İspaniya ilə Portuqaliyada sərf edib, oralarda
Lizbon tacirlərinin dəbdəbəli israfını bəsləməyə kömək edər.
Müstəmləkələrinin təkəlçi ticarətini hər millətin özünə bağlamağa
çalışmasına vasitə olan tənzimləmələr də, dəfələrlə əleyhlərinə qoyulduqları ölkələrdən çox, lehlərinə qoyulduqları ölkələrə zərərlidir. O biri
ölkələrdəki işin insafsızca sıx boğaz edilməsi, belə deməm yaraşsa geri
dönüb, sıx boğaz edənlərin başına çarpar və onların çalışmasını o biri
ölkələrinkinə görə daha çox əldən salar. Bu tənzimləmələr lazımınca,
məsələn, Hamburg tacirinin Amerika bazarı üçün ayırdığı kətan bezini
Londona göndərməsi və alman bazarı üçün ayırdığı tütünü Londondan
götürüb gətirməsi lazımdır. Çünki nə bezi birbaşa Amerikaya göndərə
bilər, nə də tütünü birbaşa oradan gətirə bilər. Bu qisim səbəbindən,
ehtimal ki, birini əks haldakına görə bir az daha ucuz satmaq, o birini isə
bir az daha baha satın almaq məcburiyyətində qalar; bundan ötəri də,
qazanclarında, ehtimal ki, bir az azalma olar. Amma Amerikanın etdiyi
ödəmələrin heç də günü-gününə olmamaqla birlikdə, Londondakılar
qədər günü-gününə olduğunu fərz etsək də, Hamburg ilə London
arasındakı bu ticarətdə sərmayəsinin hasilatı tacirin əlinə, Amerika ilə
birbaşa edilən ticarətdə ola biləcək, ola bilənə görə, şübhəsiz, çox daha
tez dəyər. Bu səbəbdən, hamburglu tacirin, o tənzimləmələrə görə çevrəsi
içində qaldığı bu ticarətdə sərmayəsi, dışında buraxıldığı ticarətdə ola
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biləcək , ola bilənə görə, çox daha alman əməyini davamlı şəkildə işdə
tuta bilər. Bu halda, birinci iş özü üçün o biri işdən bəlkə daha az qazanclı
ola bilərsə də, ölkəsi üçün daha az qazanclı ola bilməz. Təkəlin London
tacirinə aid sərmayəni, belə demək uyğun olarsa, təbii olaraq, özünə
çəkdiyi işdə vəziyyət tamamilə tərsinədir. Bu iş, özü üçün bəlkə başqa
işlərin çoxundan daha qazanclı ola bilər, amma hasilatın yavaşlığından
ötəri, ölkəsi üçün daha qazanclı ola bilməz.
Bundan ötəri, Avropadakı hər ölkənin müstəmləkələriylə olan
ticarətin bütün faydasını öz əlində yığmaq yolundakı haqqa zidd bu qədər
səylərindən sonra, hələ, heç bir ölkə müstəmləkələr üzərində qəbul etdiyi
əzici suverenliyi barışda dəstəkləyib döyüşdə müdafiə etmək xərcindən
başqa bir şey əldə edə bilmiş deyil. Müstəmləkələrinə sahib olmalarından
irəli gələn narahatlıqların hamısı hər ölkənin özünə qalmışdır. Onların
ticarətindən irəli gələn faydaları isə, hər ölkə, bir çox başqa ölkələrlə
paylaşmaq məcburiyyətində qalmışdır. Heç şübhəsiz, ilk baxışda, böyük
Amerika ticarətinin təkəli təbii, qiymətsiz bir nemət kimi görünər. Hirslə
başı dönənin yaxşı seçə bilməyən gözünə, bu, siyasətlə döyüşün qarmaqarışıq çalxantısı içində, təbii, uğrunda döyüşülməyə dəyər, çox gözqamaşdırıcı bir hədəf olaraq çarpar. Xoş, onsuz da, hədəfin gözqamaşdırıcı parlaqlığı, yəni ticarətin ala bildiyinə geniş olmasıdır ki, onun,
təkəlini zərərli edər, yaxud mahiyyətcə ölkə üçün o biri işlərin çoxundan
istər-istəməz daha az faydalı olan bir işə, halıyla girəcək olan ölkə
sərmayəsinə görə daha çox bir sərmayəni işlədər.
İkinci kitabda qeyd etmişdik ki, hər ölkənin ticari sərmayəsi, o
ölkəyə ən faydalı işi, belə demək olarsa, təbii olaraq axtarıb tapar. Bu
səmərəyə nəqliyyatda istifadə edilirsə, sərmayənin aid olduğu ölkə, ticarət
apardığı bütün ölkələrin malları üçün alver mərkəzi olar. Amma, o
sərmayənin sahibi o malların mümkün olduqca çoxunu, istər-istəməz yurd
içində əldən çıxarmağı istər. Beləcə, ixracın çətinliyindən, riskindən və
xərcindən qənaət edərək, bu səbəblə də, onları yurd içində həm daha aşağı
qiymətə, həm də kənara göndərdiyində əldə etməyi ümid edə biləcəyindən bir az daha əskik karla sevə-sevə satacaq. Bu şəkildə, təbii etdiyi
nəqliyyat vasitəsi ticarətini, əlindən gəldiyincə, bir xarici istehlak ticarəti
halına gətirməyə çalışar. Yenə, sərmayəsi bir xarici ixracat ticarətində
istifadə edilirsə, xarici bir bazara ixrac etmək üzrə yığdığı yerli malların
gücü çatdıqca böyük bir qisimini yurd içində əldən çıxarmaqdan, eyni
səbəblə məmnun qalar, etdiyi xarici istehlak ticarətini əlindən gəldiyi bir
iç ticarət halına gətirməyə çalışar. Beləcə, hər ölkənin ticari sərmayəsi,
təbii olaraq, yaxın işin arxasına düşüb uzaqdakı işdən çəkinər, arxasını
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hasilatın sıx ələ keçdiyi işə soxulub keç və ağır axsaq ələ keçdiyi işlərdən
qaçar, arxasını aid olduğu, yaxud sahibinin oturduğu ölkədə ən böyük
miqdarda məhsuldar əmək bəsləyə biləcəyi işə yanaşıb, ən azını bəsləyə
biləcəyi işdən üz çevirər.
Təbii olaraq, o ölkə üçün adi hallarda ən qazanclı işə gülərüz
göstərib, adi hallarda ən az qazanclısına arxasını döndərər.
Tutalım ki, adi hallarda ölkə üçün daha az qazanclı olan bu uzaq
işlərdən birində daha yaxın işlərə göstərilən təbii seçimi qarşılamağa yetər
miqdarın bir az yuxarısına çıxsa, qazancdakı bu üstünlük, onu daha yaxın
işlərə sərmayə qoymağa vadar edər. Ta ki, hamısında mənfəət normal
olan səviyyələrinə geri gəlsin. Ancaq, bu qazanc üstünlüyü, o uzaq işlərdə, topluluğun hərəkətli vəziyyətinə görə o biri işlərə nisbətlə bir az
sərmayə əskiyi olduğunu və o birlik içində icra edilən bütün növ işlər
arasında, sərmayəsinin ən əlverişli şəkildə dağılmamış olduğunu göstərər.
Bu hal bir şeyin lazımlılığından ya daha ucuz satın alındığını, ya da bahalı
satıldığını, bəlli bir yurddaş təbəqəsinin, müxtəlif bütün yurddaş təbəqələri arasında olması lazım olan və təbii var olan bərabərliyə uyğun gəlməyəcək qədər çox pul verərək, ya da az qazanaraq az-çox çətinlik çəkdiyini
isbat edər. Hərçənd, eyni sərmayə uzaq bir işdə, heç bir zaman yaxın
işdəki miqdarda məhsuldar əmək bəsləməz, amma daha yalandakı işlərin
bir çoxunun icra edilməsi üçün, bəlkə uzaq yerdəki işin mövzusuna girən
mallara lazımlılıq görüldüyündən, uzaqdakı bir iş, birliyin xeyiri üçün,
yenə də yaxındaki bir iş qədər zəruri ola bilər. Lakin bu malların alış-satışı ilə məşğul olanların qazancları yer alan səviyyələrindən yüksək isə, bu
mallar lazım olduğundan daha bahalı, yaxud təbii qiymətinin bir az üstündə satılır və daha yaxındakı işlərdə çalışanlar, bu yüksək qiymət üzündən
az-çox çətinlik çəkərlər. Dolayısıyla, onların mənfəəti bu vəziyyətdə,
uzaqdakı işin karını yer alan səviyyəsinə və mövzusuna girən malların
qiymətini təbii qiymətinə endirmək üçün, bir qisim sərmayənin bu daha
yaxındakı işlərdən çıxarılıb, o uzaqdakı işə köçürülməsini tələb edir. Bu,
fövqəladə vəziyyətdə, cəmiyyət çıxan adi hallarda daha qazanclı olan bu
işlərdən bir qisim sərmayə çəkilib, adi hallarda cəmiyyətə daha az faydalı
olan bir işə köçürülməsini tələb edir. Belə fövqəladə vəziyyətdə də,
insanların təbii çıxarı və meyilləri, cəmiyyət mənfəətinə, bütün o biri adi
hallardakı qədər tam tamına uyğun düşər, onların yaxındakı işdən
sərmayə çəkib uzaqdakı işə köçürmələrinə təşəbbüskar olar.
İşdə belə fərdlərin fərdi çıxar və gərginliyi, onları adi hallarda
sərmayələrini birliyə ən faydalı olan işlərə doğru yönəltməyə aparar.
Amma bu təbii seçim səbəbindən o işlərə həddindən çox sərmayə
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köçürsələr, karın işlərdə düşüb, bütün o birilərində yüksəlməsi, onları bu
səhvli dağılam şəklini dərhal dəyişdirib düzəltməyə yönəldər. Bu səbəblə,
qanunun heç bir araya girməsi olmadan insanların fərdi çıxarları, onların
hər birliyin sərmayəsini orada yürüdülən bütün müxtəlif işlər arasında,
bütün birliyin mənfəətiylə imkan daxilində uzlaşacaq nisbətdə paylamalarına, təbii, təşəbbüskar olar.
Merkantilist sistemin müxtəlif bütün tənzimləmələri sərmayənin bu
təbii və ən faydalı şəklini istər-istəməz az-çox qarışdırar. Lakin onu
Amerika və Şərqi Hind ölkələri ilə edilən ticarətə bağlı tənzimləmələr, hər
hansı bir başqa düzənləmədən daha çox qarışdırmaqdadır. Çünki bu iki
böyük qitə ilə edilən ticarət, ticarətin hər hansı başqa iki qolundan daha
çox sərmayə istismar edər. Elə olmaqla birlikdə, o iki ticarət qolunda bu
qarışıqlığı meydana gətirən düzənləmələrin bütünü eyni deyil. Hər ikisini
də işlədən böyük mexanizm inhisardır, amma inhisarın növü başqabaşqadır. Həqiqətdə, merkantilist sistemin mexanizmi, elə görünür ki, bu,
ya da bu cür bir inhisardır. Amerika ilə edilən ticarətdə, hər millət, bütün
o biri millətləri müstəmləkələrlə birbaşa ticarətin açıqca çölündə buraxaraq, müstəmləkələrin bütün bazarını imkan daxilində öz ovucunda
tutmağa çalışar. Şərqi Hind ölkələri yolunu ilk dəfə onların portuqaliyalılar, Hind dənizlərində üzmək haqqının açdığını iddia edərək özlərində
olduğunu iddia edib, XVI əsrin böyük qisimi içində oraların ticarətini o
şəkildə idarəetməyə çalışdılar. Bütün o biri Avropa millətlərini hollandlar
öz ədviyyat adalarıyla birbaşa edilən heç bir ticarətə girməməyə hələ
davam edirlər. Avropanın bütün o biri millətləri əleyhinə bu cür inhisarlar
açıqca qurulmuşdur. Beləcə, o millətlər həm sərmayələrindən bir qisminin
oraya köçürülməsi özləri üçün əlverişli ola biləcək bir ticarətin xaricində
buraxılmış, həm də, o ticarətin mövzusuna girən malları, çıxardıqları
ölkələrdən birbaşa özləri gətirə bildikləri təqdirdə olacağından bir az daha
bahalı satın almaq məcburiyyətində qalmışlar.
Tutalım ki, Portuqaliya dövləti taqətdən düşəndən bəri, heç bir Avropa milləti müəyyən limanları artıq bütün avropalı millətlərin gəmilərinə
açıq olan Hind dənizlərində gedib-gəlmə haqqının yalnız özündə olduğunu iddia etmiş deyil. Bununla birlikdə, Şərqi Hind ölkələriylə edilən
ticarət, Portuqaliya və bu bir neçə ildir Fransa xaric olmaq üzrə, hər Avropa ölkəsində inhisarçı bir ortaqlığın rəhbərliyinə verilmişdir. Bu cür
inhisarlar, xüsusilə onları bədənə gətirən müəyyən millətin əleyhinə
qurulmuş olar. Beləcə, o millətin əksəriyyəti, sərmayəsindən bir qisiminin
köçürülməsi əlverişli ola biləcək bir ticarətin xaricində qaldığı kimi, onun
mövzusuna girən malları, o ticarət bütün yurddaşları üçün açıq və sərbəst
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olduğu təqdirdə olacağından bir az daha bahalıya satın almaq məcburiyyətində qalar. Məsələn, ingilis Şərqi Hind Ortaqlığı qurulandan bəri,
İngiltərə əhalisinin geri yanı, o ticarətin xaricində buraxıldıqdan başqa
istehlak etdikləri Şərqi Hind ölkələri mallarının əvəzi olaraq həm təkəl
vasitəsilə ortaqlığın bu mallardan əldə edə biləcəyi bütün fövqəladə qazanclar üçün, həm beləsinə böyük bir ortaqlığın işlərinin icra edilməsində
əskik olmayan hiylə və yolsuzluğun istər-istəməz gətirib çıxardığı bütün
fövqəladə israf üçün pul ödəməsi lazımdır. Bundan ötəri bu ikinci növ
inhisardakı mənasızlıq, birincidəkinə görə daha diqqətə çarpandır.
İnhisarın bu hər iki növü də, birlik sərmayəsinin təbii dağılanı
şəklini az çox qarışdırar, amma hər vaxt bir biçimdə qarışdırmaz.
Birinci növdən inhisarlar təşəkkül tapdıqları müəyyən ticarət sahəsinə cəmiyyət sərmayəsinin özü sərbəst axa biləcəyindən daha çoxunu
cəlb edirlər.
İkinci növdən inhisarlar, içində olduqları müəyyən ticarətə, dəyişik şərtlərə görə bəzən sərmayəni qoya bilər, bəzən o ticarətdən uzaqlaşdırarlar. Yoxsul ölkələrdə, o ticarətə adi halda girəcək sərmayəyə nisbətən daha çox sərmayə qoyarlar. Zəngin ölkələrdə onlar, təbii kiç
kapitalın əsas hissəsini yayındırırlar (normal şəraitdə ora qoyula biləcək).
O ticarət inhisarçı bir ortaqlığın rəhbərliyinə verilməsəydi, məsələn,
İsveç və Danimarka kimi yoxsul ölkələrin, Şərqi Hind ölkələrinə ehtimal
ki, bir tək gəmi göndərdikləri olmazdı. Belə bir ortaqlıq qurulması həm
hiyləgər, həm də çox tacirləri istər-istəməz səyə gətirər. Ortaqlığın sahib
olduğu inhisar, iç bazardakı bütün rəqiblərə qarşı onları gərəyi kimi
qoruyar və xarici bazarlar baxımından bunların nəsibi, o biri millətlərin
tacirlərininkilə eynidir. Sahib olduqları inhisar, çox mal üzərindən böyük
bir karın şübhəsiz olduğunu; çox mal üzərindən də, çox bir karın ola
biləcəyini önlərinə sərər. Belə fövqəladə bir etina etdirmə olmasa, bu kimi
ölkələrin yoxsul tacirləri, özlərinə təbii çox uzaq və sonu naməlum
görünmək lazım olan Şərqi Hind ölkələri ticarəti kimi bir macərada, kiçik
sərmayələrini təsadüfün əlinə buraxmağı, ehtimal ki, heç ağıllarına
gətirməzdilər.
Hollandiya kimi varlı bir ölkə isə, əksinə, sərbəst bir ticarət halında,
Şərqi Hind ölkələrinə indi göndərdiyindən, ehtimal ki, daha çox gəmi
göndərər. Hollandiya Şərqi Hind Ortaqlığının məhdud olan sərmayə
payları, halıyla o ticarətə girəcək bir çox ticarət sərmayələrini, ehtimal ki,
oradan geri çevirməkdədir. Hollandiyanın ticari sərmayəsi elə boldur ki,
boyuna, bəzən ölkələrin dövlət hesabına, zaman xarici ölkələrin xüsusi
tacirlərinə və sərmayə işlədənlərinə verilən borclara, bəzən ən dolaşıqlı
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xarici ixracatın ticarətinə, bəzən də daşımaçılığa, sanki daşaraq axmaqdadır. Yaxındakı bütün işlər başdan-başa dolu olduğundan, onlara eləbelə bir karla yatırda biləcək sərmayənin hamısı, onsuz da yatmış
olduğundan Hollandiyanın sərmayəsi istər-istəməz daha uzaq işlərə doğru
axıb gedər. Tamamilə sərbəst olsa, Şərqi Hind ölkələriylə edilən ticarət,
bu gərəyindən çox sərmayənin, ehtimal ki, çoxunu istismar edər. Şərq
Hind ölkələri, gərək Avropa məmulları üçün gərəksə Amerikanın qızılı,
gümüşü və o biri bəzi məhsulları üçün Avropa ilə Amerikanın
bütünündən daha böyük və daha geniş bir bazar təmin edər.
Sərmayənin təbii tutarı şəklindəki hər qarışıqlıq, istər köhnə halda
girəcəyi müəyyən bir ticarətdən sərmayəni geri çevirmək, istər müəyyən
bir ticarətə halıyla girməyəcək oraya çəkərək olsun, harada meydana
gəlirsə o birlik üçün istər-istəməz zərərlidir. İnhisarçı bir ortaqlıq yox
ikən, Felemenkin Şərqi Hind ölkələriylə etdiyi ticarət indikindən çox
olacaqsa, o ölkə bir qisim sərmayəsinin o qisimə ən uyğun gələcək işin
xaricində qalmasından ötəri çoxu itkiyə uğramaq lazımdır. Yenə eyni
tərzdə, inhisarçı bir ortaqlıq yox ikən, İsveçlə Danimarkanın Şərqi Hind
ölkələri ilə etdikləri ticarət indi olduğuna muqayisəylə azalacaqsa, yaxud
bəlkə daha ola biləcək olduğu üzrə heç olmayacaqsa, sərmayələrinin bir
qisimi, bugünkü vəziyyətlərinə az çox əlverişsiz gələcək bir işə gəlindiyi
üçün, bu iki ölkənin yenə çoxu bir itkiyə uğramaları lazımdır. Kiçik sərmayələrin belə böyük bir qisminin bu qədər uzaqdakı ticarətə
köçürəcəklərinə, özlərinə bir az daha bahalı da gəlsə, Şərqi Hind ölkələri
malların başqa millətlərdən satın almaq, bugünkü vəziyyətlərində İsveçlə
Danimarka haqqında bəlkə daha xeyirli olar. Elə bir ticarət ki, nəticən çox
yavaş əldə edilər; məhsuldar əməyinin bu qədər yoxluğunu çəkən, çox az
şey əldə edib çox şey edilmək lazım olan metropoliyada o sərmayə çox az
miqdarda məhsuldar əməyi bəsləyə bilər.
Onun üçün müəyyən bir ölkənin inhisarçı bir əməkdaşlıq olmadan
Şərqi Hind ölkələri ilə birbaşa ticarət etməsi, hər nə qədər mümkün
olmasa da, bu orada bu şəkildə bir ortaq əməkdaşlığın ehtiyac olduğu
anlamına gəlmir; yalnız şəkildə belə bir ölkə, bu şərtlər daxilində Şərqi
Hind ölkələri ilə birbaşa ticarət etməməli olduğunu demək olar. Şərqi
Hind ticarətini icra etmək üçün, ümumiyyətlə, bu kimi əməkdaşlığa
ehtiyac olmadığının isbata, heç bir inhisarçı əməkdaşlıq olmadan, üst-üstə
yüz ildən çox bir müddətdir ki, həmin ticarətin hər bir sahəsindən
faydalanan portuqaliyalıların təcrübəsi kifayətdir.
Şərqi Hind ölkələrinə zaman-zaman göndərə biləcəyi gəmilərə mal
hazırlamaları üçün, oradakı müxtəlif limanlarda vəkil və adam tutmağa
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kifayət qədər kapital, müstəqil fəaliyyət göstərən tacirdə isə asan şəkildə
həyata keçmədiyini söyləmişdir. Halbuki, tacir bunu edə bilməsə,
yükləyəcək malın çətinliyi səbəbindən bir çox hallarda gəmilərin
dövretmə müddətini qaçıra bilər və belə uzun sürən bir gecikmənin xərci
də, bu təşəbbüsdəki bütün qazancı sərf edib qurtardıqdan sonra, bir çox
hallarda yüksək olacaq bir zərərə səbəb olar. Amma bu mühakimə olsaolsa bir şeyi isbat edə bilər; o da, heç bir iri ticarət sahəsinin, inhisarçı bir
ortaqlıq olmadan icra edilə bilməyəcəyidir. Bütün millətlərin keçdiyi
təcrübə isə, bunun əksini göstərər. Heç bir elə böyük “ticarət qolu 1 ”
yoxdur ki, əsas qolun icra edilə bilməsi üçün, üzərində çalışmaq lazım
olan bütün ikincidərəcəli qolları icra etməyə, müstəqil şəkildə çalışan hər
hansı bir tacirin kapitalı təkbaşına yetərincə olsun. Amma bir millət hər
hansı bir böyük ticarət sahəsində təkminləşincə, təbii ki, tacirlərin bir
qismi kapitalını o ticarətin əsas qoluna, bir qismi isə ikincidərəcəli
sahələrinə transfer edərlər. Hər nə qədər o ticarətin müxtəlif qollarının
hamısilə birdən bu şəkildə məşğul olunsa belə, hamısının birdən müstəqil
çalışan bir tacirin kapitalı ilə əvəz olunması və ya növbələnməsi çox azlıq
təşkil edir. Deməli, hər hansı bir millət Şərqi Hind ticarəti üçün
təkminləşmişdirsə, bu halda kapitalın müəyyən bir hissəsi, təbii olaraq,
həmin ticarətin bütün müxtəlif sahələri arasında bölüşdürülər. O millətin
bəzi tacirlərinin Avropada oturan o biri tacirlərin göndərəcəyi gəmilərə
mal hazırlamaq məqsədilə Şərqi Hind ölkələrində əldə etdikləri əraziləri,
indi aid olduqları inhisarçı ortaqlardan alınıb birbaşa hökmdarın
himayəsinə verilsə, heç olmasa bu yerlərin aid olduğu müəyyən
millətlərin tacirləri üçün, oralarda oturma2 həm inandırıcı və etibarlı olar,
həm də bir qədər asanlaşdırılmış olar. Müəyyən zamanda hər hansı bir
ölkənin kapitalından, belə desəm pis olmaz, özbaşına Şərqi Hind
ticarətinə doğru zərər ilə yönələn hissə, o ticarət üçün təkminləşməmişdir
və ehtiyac duyduğu Şərqi Hind mallarını birbaşa Şərqi Hind ölkələrindən
özü gətirməkdənsə müəyyən müddət üçün, hətta daha yüksək bir qiymətə
də, digər o biri Avropa millətlərindən satın almaqla daha səmərəli edər.
Bu malların yüksək qiymətə olması səbəbindən uğraya biləcəyi zərər,
kapitalının böyük bir hissəsinin, öz şərtlərinə və vəziyyətinə, Şərqi Hind
ölkələri iə birbaşa ticarət etməkdən daha faydalı, yaxud daha əlverişli
digər işlərdən uzaqlaşdırılması səbəbindən qarşılaşacağı itkinin mində
birinə bərabər ola bilər.
1
2

Ticarət sahəsi.
Məskunlaşma.
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Həm Afrika sahillərində, həm də Şərqi Hind ölkələrində avropalıların əhəmiyyətli dərəcədə çox əraziləri varsa da, avropalılar bu
yerlərin ikisində də hələ, Amerika qitəsindəki adalarında olduğu qədər,
məskunlaşmış və varlı müstəmləkələr yaratmamışlar. Bununla belə, istər
Afrikada olsun, istərsə də ümumi adı ilə Şərqi Hind ölkələrinin əhatəsinə
girən ölkələrin bir neçəsində olsun barbar xalqlar məskunlaşmaqdadır.
Lakin bu xalqlar heç də işləri Allaha qalmış yazıq amerikalılar qədər zəif
və özlərini müdafiə etməkdə bacarıqsız olmadıqları kimi, üstəlik
məskunlaşdıqları ölkələrin məhsuldarlığı ilə nisbətdə daha çox toplanmış
haldadırlar. Həm Afrikanın, həm də Şərqi Hind ölkələrinin ən barbar
xalqları çobanlıq edirdilər; Qottentotlar belə çoban idilər. Halbuki
Meksika ilə Peru istisna olmaqla, Amerikanın hər bölgəsindəki yerlilər
yalnız ovçuluqla məşğul olurdular. Bərabər səviyyədə bərəkətli, eyni
genişlikdəki torpağı bəsləyən çobanlarla ovçular arasındakı fərq isə çox
böyükdür. Onun üçün Afrika ilə Şərqi Hind ölkələrində, yerli sakinlərin
“ayaqları sürüşdürülüb”, avropalı müstəmləkə fermalarının ilk məskunlaşanlara aid ərazilərin böyük bir hissəsinə yayılması daha çətin idi.
Bundan başqa, əvvəldən məlum idi ki, inhisarçı ortaqlıqların özəl
xüsusiyyəti yeni müstəmləkələrin inkişafı üçün əlverişli deyil və bunların
Şərqi Hind ölkələrində az irəli getməsinin, ehtimal ki, başlıca səbəbi
olmuşdur. Portuqaliyalıların Afrika sahillərində Konqo, Anqola və
Benqueladakı; Şərqi Hind ölkələrində Qoadak yerləşmə əraziləri, pis
rəhbərlik üzündən çox borc içində olmaqla yanaşı, bir qədər Amerika
müstəmləkələrinə bənzəyir və bunların bir hissəsində bir neçə qurşaq
bəridə portuqaliyalılar məskunlaşmışlar. Bu gün, Ümid Burnundakı və
Bataviadakı Holland məskunlaşma əraziləri avropalıların həm Afrikada,
həm də Şərqi Hind ölkələrində qurduqları yer baxımından, xüsusilə
ikincidərəcəli hesab edilir. Ümid Burnunda, dərhal Amerika əraziləri
qədər barbar və onlar kimi özünü hər baxımdan müdafiə edə bilməyən
soydan olan bir xalq məskunlaşmışdı. Sonra ora, belə demək uyğundursa,
Avropa ilə Şərqi Hind ölkələri arasında dərhal hər Avropa gəmisinin, həm
gedəndə, həm də qayıdanda bir az fasilə verdiyi bir ərazidir. Bu gəmilər
yalnız hər cür təzə qidalar yemiş, bəzən də şərab hazırlanması,
müstəmləkəçilərin bir çox məhsulunun geniş şəkildə paylanılması yerini
təmin edər. Avropa ilə Şərqi Hind ölkələrinin hər qismi arasındakı Ümid
Burnu nə vəziyyətdədirsə, Şərqi Hind ölkələrinin müəyyən ölkələri
arasında da Batavia o vəziyyətdədir. Hindistandan Çinə və Yaponiyaya
gedən ən işlək yolun üzərində olub, bu yolun təqribən ortasına təsadüf
edər. Yenə, Avropa ilə Çin arasında gedib-gələn gəmilərin hamısı
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Bataviayadan keçər, üstəlik bura Şərqi Hind ölkələrinin “məmləkət
ticarəti” adlandırılan alverinin, tək avropalıların deyil, hindli olan
yerlilərin də mərkəzi bazarıdır. Çin, Yaponiya, Tonquin, Malacca,
Koşinşin və Celebes adaları əhalisinin göndərdikləri gəmilər Batavia
limanlarında tez-tez təsadüf olunar. Bu növ əlverişli şəraitlər, inhisarçı bir
ortaqlığın özünə xas strukturu səbəbindən, bu iki müstəmləkəyə,
inkişaflarının zaman-zaman qarşısına çıxa bilən bütün maneələri aşmaları
imkanını vermişdir. Dünyanın sağlamlığa, bəlkə ən zərərli iqlimi olaraq
əlavə olunan bir başqa qorxunu, Batavia onun sayəsində aradan qaldırmaq
imkanını tapmışdır.
İngilis və holland əməkdaşlığı, yuxarıda xatırlanan iki müstəmləkə
istisna olmaqla, əhəmiyyətli müstəmləkələr qurmuş olmamaqla yanaşı,
hər ikisi də Şərqi Hind ölkələrində əhəmiyyətli hesab ediləcək fəthlər
etmişdir. Amma inhisarçı bir əməkdaşlığın təbiətinə xas olan xüsusiyyət
hər iki əməkdaşın özünü çox açıq şəkildə müəyyən etmişdir. Deyərlər ki,
ədviyyat adalarında hollandlar, bərəkətli bir mövsümdə kifayət etdiyi
mənfəətlə Avropada satmağa ümid etdikləri miqdardan çox çıxan
ədviyyatın hamısını yandırarlarmış. Məskunlaşma ərazilərinin olmadığı
adalarda, özbaşına bitən qərənfil və hindqozu ağaclarının çiçək tumurcuqlarını və körpə yarpaqlarını yığanlara mükafat verərlərmiş. Lakin bu
kobud yanaşma səbəbindən, söz-söhbətə görə bu ağacların sayını
əhəmiyyətli şəkildə azaltmışlar. Öz adalarının məhsulu belə bazarların
ehtiyacından çox olduğu zaman, yerli əhali bunun bir hissəsini başqa
millətlərə ötürülməsinin çarəsini tapa bilərlər deyə şübhələnirmişlər.
İnhisarçı mövqelərini qorumaq məqsədilə, elə hesab edirlər ki, ən yaxşı
yol özlərinin bazara apardıqlarından çox məhsul çatmamasına diqqət
göstərməkdədir. Müxtəlif formalı təzyiqlərlə, Molucca adalarında bir
neçəsinin nüfuzunu, kazarmalarda bir çox əsgərə və fürsət düşdükcə
ədviyyat yükləməyə gələn gəmilərinə təzə qida və yaşamaq üçün məcburi
digər maddələri təmin etməyə çatacaq qədər azaltmışlar.
Amma portuqaliyalıların dominantlığı altında olduğu zaman belə,
söz-söhbətə görə, bu adalarda çox məskunlaşan varmış. İngilis
əməkdaşlığının, Benqalda bu şəkildə yoxedici bir sistem qura bilməsinə
hələ vaxt olmamışdır. Bununla belə, rəhbərlikdə onun da tutduğu yol,
meyil baxımından eyni idi. Bir firmanın eşikağasının, yəni baş katibinin
bir kəndliyə, məhsuldar bir xaş-xaş tarlasını yetişdirib, yerinə düyü və ya
başqa bir taxıl əkməsini əmr etməsi, adi işlərdən biri idi. İrəli sürülən
bəhanə, ərzaq darlığını dayandırmaq, gerçək səbəb isə eşikağasının
təsadüf, o arada əlində olan çoxlu miqdarda tiryəki daha uyğun qiymətlə

564

Adam Smit

satmasına fürsət verməkdir. Yenə də zaman çatmış, bunun tam əksinə
qərar çıxmışdır. Eşikağası, tiryəkdən fövqəladə qazanc əldə edilə biləcəyi
ehtimalını öncədən xəbər verincə, bir xaş-xaş cütlüyünə yer açılmaq üzrə,
bərəkətli bir düyü, yaxud bir başqa taxıl tarlası sapanla sürtülmüşdür.
Ortaq şəkildə əməkdaşlıq edən məmurlar, dəfələrlə ölkənin həm xarici,
həm də daxili ticarətinin bəzi ən əhəmiyyətli sahələrində öz mənafelərinə
görə inhisar qurmağa qalxmışlar. Bildikləri kimi hərəkət etmələrinə icazə
verilsə, inhisarını beləcə çətinliklə əldə etdikləri müəyyən maddələrin
istehsalını həm öz satın ala biləcəkləri, həm də yetərli şəkildə qəbul
etdikləri bir qazancla satmağı ümid edə biləcəkləri miqdarda azaltmağa,
bir funtunu tapıb cürət edə bilməmələri qeyri-mümkündür. Bu gedişlə biriki yüzilliyə qalmadan, ingilis şirkətləri böyük ehtimalla Holland şirkətləri
qədər dağıdıcı hala gələcəkdir.
Halbuki fəth etdikləri ölkələrin hökmdarı siması ilə bu ortaqlığın
gerçək mənfəətinə, bu dağıdıcı üsuldan daha daban-dabana zidd bir şey
ola bilməz. Demək olar ki, bütün ölkələrdə hökmdarın gəliri, xalqın
gəlirindən əldə edilir. Deməli, gəliri torpaqlarıyla əməyinin illik məhsulu
hansı şəkildə artsa, xalq hökmdara o qədər çox vergi verə bilər. Bu halda,
illik məhsulu bacardıqca çoxaltmaqda hökmdarın mənfəəti artır. Ona görə
də, hökmdarın mənfəəti burada olduqdan sonra, Bengal hökmdarı kimi
gəliri daha çox rentadan doğan bir hökmdarın mənfəəti xüsusilə bundadır.
Bu istər-istəməz, məhsulun miqdarı və dəyər məbləği nisbətində olmaq və
hər ikisinin də bazarın genişliyinə bağlı olması lazımdır. Məhsul miqdarı,
o miqdarın əvəzini ödəməyə gücü çatanların istehlakını hər zaman az-çox
tam şəkildə təşviq edər. Ödəyəcəkləri əvəz isə hər zaman, aralarındakı
rəqabətin qızışması nisbətində olar. Başqa sözlə, ölkəsinin məhsulu üçün
ən geniş bazarı açıb, alıcıların sayını və rəqabətini imkan daxilində artırmaq məqsədilə ən mükəmməl ticarət sərbəstliyinə icazə vermək, bu
səbəbdən də ölkə məhsulunun ölkənin bir tərəfindən o birinə daşınmasındakı ölkələrə ixracındakı, yaxud qarşılığında mübadilə edə biləcəyi
hər cür məhsulun idxalı üzərindəki inhisarın da, ixtisarların da hamısını
birdən aradan qaldırmaq belə bir hökmdarın mənfəətinin gərəyidir. Beləcə, o məhsulun həm miqdarının, həm də dəyər məbləğinin artması, dolayısı ilə bundan özünə düşəcək payın və ya gəlirin artması çox olacaqdır.
Lakin tacirlərdən ibarət olan bir əməkdaşlıqda, elə görünür ki,
suveren olduqdan sonra da, özünü suveren hesabetmə qabiliyyəti yoxdur.
Ticarəti, yaxud yenidən satmaq məqsədilə satın almanı hələ də əsas işi
hesab edər. Qəribə məntiqsizliklə hökmdar sifətini tacir sifətinə yalnız bir
əlavə kimi görər, ona xidmət göstərmək lazım olan bir yardımı və ya

Adam Smit

565

Hindistanda daha ucuza satın alıb, eləcə Avropada daha əlverişli bir
qiymətə sataraq mənfəət əldə etmək imkanları vasitəsi kimi baxar. Bu
məqsədlə, imkan daxilində bütün rəqibləri dominantlığı altındakı ölkələrin bazarına daxil olmamağa, dolayısıyla o ölkələrin məhsulunun heç
olmasa bir hissəsini öz tələbini qarşılamağa çatacaq miqdara və ya uyğun
bir mənfəətlə Avropada satmağı ümid edə biləcəyi miqdara endirməyə
çalışar. Ticarət vərdişləri, bütün adi hallarda, onu bu şəkildə ehtimal ki,
əksəriyyət, kiçik və müvəqqəti inhisarçı mənfəətini böyük və davamlı
hökmdar gəlirinə üstün tutmağa istər-istəməz vadar edər, dominantlığı
altındakı ölkələrə qarşı get-gedə az-çox, hollandiyalıların moluccalarla
etdikləri kimi davranmasına təşəbbüskar olar. Hökmdar siması ilə Şərqi
Hind Əməkdaşlığının mənfəəti suverenliyi altındakı Hind ölkələrinə
aparılan Avropa məhsullarının orada imkan daxilində ucuz qiymətə
satılmasında və oradan gətirilən hind məhsullarının Avropada bacardıqca
ən yüksək qiymətə satılmasındadır. Amma tacir olaraq mənfəəti bunun
tərsidir. Hökmdar olaraq mənfəəti idarə etdikləri ölkənin çıxarının eynilə
oxşarıdır. Tacir olaraq faydası, o faydaya daban-dabana zidddir.
Lakin Avropadakı daimi müştəri baxımından belə, bu növ
idarəetməyə meyil bu şəkildə təməldən və bəlkə düzələ bilməyəcək qədər
pis olduğuna görə, Hindistandakı rəhbərlik meyli tamamilə pisdir. Bu
rəhbərlik, istər-istəməz bir tacirlər yaradan, yəni şübhəsiz çox hörmətə
sahib olmaqla yanaşı, dünyanın heç bir ölkəsində xalqı təbii şəkildə
mənimsəyib, məcbur etmədən, könüllü olaraq ona söz keçirəcək növdən
nüfuzu olan bir peşənin sahibindən meydana gəlməkdədir. Belə bir
komitə olsa, özlərinə yoldaşlıq edən əsgəri qüvvəyə söykənərək sözünü
dinlədə bilər. Dolayısıyla, onun hökumət yaratması istər-istəməz əsgər
tərəfindən güc yolu ilə əldə olunandır. Amma, komitənin əsl işi tacirlikdir. Özünə əmanət olaraq göndərilən Avropa məhsullarının müdirləri
hesabına satmaq və qarşılığında Avropa bazarı üçün Hind məhsulları satın
almaqdır. İmkan daxilində birini yüksək qiymətə satıb, o birisini ucuz
qiymətə satın almaqdır. Bu şəkildə dükan işlətdiyi müəyyən bazara, bütün
rəqibləri bacardıqca soxulmaqdadır. Deməli, ortaq ticarət baxımından,
idarəetmənin meyli ilə müdirlərin meyli bir-biri ilə eynidir. Meyil,
hökumət qurmağı inhisarçı qazancın təzyiqi altında tutmağa və dolayısı
ilə ölkənin çoxlu sayda məhsulundan heç olmasa müəyyən hissəsinin təbii
artımını ortaqlığın tələbini qarşılamağa əlverişli olacaq qədər maneə
törətməyə uyğundur.
Bundan başqa, rəhbərliyin bütün üzvləri az-çox öz hesablarına
ticarət etməkdədirlər və onlara bunu qadağan etmək boş şeydir. On min
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mil uzaqda və buna görə dərhal hamısıyla gözdən iraq olan böyük bir
firmanın əməkdaşları, öz hesablarına hər hansı bir növ iş həyata
keçirtməkdən, müdirlərinin səthi bir buyruğu ilə dərhal imtina edəcəklərini, imkan daxilində əllərində olan bütün yükünü tutma ümidlərini
sonsuzadək bir tərəfə buraxıb, həmin müdirlərin özlərinə verdiyi orta
səviyyəli (ancaq, orta həlli olmaqla birlikdə, bir çox hallarda ortaq
ticarətin real qazanclarının qaldıra biləcəyi yüksəklikdə olduğu üçün,
mində bir artırıla bilən) aylıq maaşları “öpüb başlarına qoyacaqlarını”
ümid etməkdən daha böyük mənasızlıq olmaz. Bu kimi hallarda
məmurların öz hesablarına ticarət etmələrini qadağan etmək, üst pillədəki
məmurlara, alt pillədəki məmurları, müdirlərinin buyruqlarını yerinə
yetirmə bəhanəsi ilə, əzmələri imkanını təmin etməkdən başqa heç bir
nəticə verməz. Məmurlar, ortaqlığın ümumi ticarətindəki inhisarı, təbii ki,
öz şəxsi ticarətləri naminə də qurmağa çalışırdılar. Bildikləri kimi, oynamalarına göz yumularsa, ticarətini etməyi üstünlük verdikləri maddələr
üzərindəki alveri, bütün digər kəslərə tamamilə qadağan edərək, bu
inhisarı açıq şəkildə birbaşa həyata keçirərlər. Onu, bəlkə ən yaxşı və ən
az məhvedici bir şəkildə qurmanın yolu da budur. Lakin Avropadan gələn
bir buyruqla bunu etmələri qadağan edildisə, eyni növdən bir inhisarı,
ölkəyə daha çox dağıdılmış tərzdə, gizli və dolambaçlı yoldan yenə də
həyata keçirməyə çalışarlar. Əlaltından və ya heç olmasa aşkar şəkildə
görünməyəyn dəllallar vasitəsilə icra etməyi uyğun gördükləri bir ticarət
qolunda, özləri ilə zidd olanları zəiflədib yerə vurmaq üçün bütün hökumət nüfuzunu istifadə edər, məhkəmə rəhbərliyini əyri yola sürükləyərlər.
Amma məmurların özəl ticarəti, ortaqlığın ümumi ticarətinə görə, təbii,
daha çox müxtəlif maddələri əhatə edər. Əməkdaşlığın ümumi ticarəti
Avropa ilə olan ticarətdən kənara çıxmaz və ölkənin xarici ticarətinin
yalnız bir hissəsini əhatə edər. Məmurların xüsusi ticarəti isə, ölkənin
həm daxili, həm də xarici ticarətinin bütün dəyişik qollarına uzana bilər.
Ortaqlığın inhisarı, məhsulun çoxunun yalnız sərbəst bir ticarət halında
Avropaya ixrac olunacaq hissəsinin qarşısını almağa səbəb ola bilər.
Məmurların inhisarı, ticarətini həyata keçirtmək işlərinə uyğun gələn
məhsulun hamısının; həm daxili istehlaka, həm ixraca ünvanlanmış məhsulun təbii inkişafını aradan qaldırmağa; başqa sözlə desək, bütün ölkənin
əkilib-biçilməsinə zərər verməyə və əhalisinin sayının azalmasına səbəb
olar. Bu bütün növ məhsulların miqdarının azalmasına, hətta yaşamaq
üçün zəruri olan məhsulların da miqdarını, onların satın almağa güclərinin
çatdığı və işlərinə ümid etdikləri mənfəətlə satmağı azaltmasına səbəb olar.
Yenə idarə etdikləri ölkənin mənfəəti əleyhinə, məmurların
vəziyyətlərindəki xüsusiyyətdən ötrü öz mənfəətlərini sərt və qəddarlıqla
qoruma meyilliliyi, onlar tərəfindən idarə edilən ölkədəki ağalarının edə
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biləcəyindən daha çox olmalıdır. Ölkə onu qoruyanlarındır. İşverənlərin
özlərinin olan şeyin mənfəətini bir qədər gözləməkdən uzaq qala
bilməzlər. Amma ölkə məmurların deyil. Sənətkarların və biznes
sahiblərinin real mənfəəti bunu qavrayacaq qabiliyyətləri olsa, o ölkənin
mənfəətləriylə eynidir və ona zərbə endirilərsə, bu ancaq cahillikdən və
işin daxili aydın olmadan tacir tərəfindən mühakimənin xəsisliyi
səbəbindəndir. Lakin məmurların real mənfəəti, heçdə ölkənin mənfəəti
ilə bir deyil və ən əksiksiz məlumatları da olsa etdikləri zülmlərin sona
çatacağı qəti deyil, necə ki, Avropadan göndərilən təlimat, bəzən qeyrikafi də olsa, bir çox hallarda yaxşı niyyətlərlə doludur. Hindistandakı
məmurlar tərəfindən qoyulan təlimatlarda bəzən anlayışa daha çox, yaxşı
niyyətə işə bəlkə daha az rast gəlinmişdir. Bu bərabər şəkildə heç rast
gəlinməz elə bir hökumətdir ki, istiqamət verənlərdən hər biri əlindən
gəldiyincə tez ölkədən uzaqlaşmaq səbəbindən hökumətlə əlaqəsini
kəsmək istər; oradan ayrılıb bütün sərvətini yanında apardığının səhəri
günü də, ölkə zəlzələdən başdan-başa batsa, tükü belə qırpınmaz.
Bununla belə, bu söylədiklərimin heç birində Şərqi Hind Ortaqlığı
məmurlarının ümumi səciyyəsinə hələ başlı-başına bu və ya digər şəxsin
səciyəsinə heç bir “palçıq sıçratmaq” məqsədi və qəsdi yoxdur. Qınamaq
istədiyim hökumətdə vəzifə yerinə yetirənlərin səciyəsi deyil, hökumətin
sistemi; yəni, başına o şəxslərin keçirilmiş olduğu vəzifədir. Onlar vəzifələrinin, təbii olaraq cızdığı istiqamətdə getmişlər; əleyhdarların arasında
ən çox qışqırıq qoparanlar da onların yerində olsalar, ehtimal ki, daha
yaxşı davrana bilməzdilər. Döyüşdə və bir problemi tədbirlə həll etməkdə,
Mədrəs və Kəlküttə quruluşları, bir çox hallarda, Roma Respublikasının
ən parlaq günlərində Roma Senatı üçün şərəf gətirəcək bir əzmlə və
diksinməz bir anlayışla özlərini idarə etmişlər. Halbuki, bu quruluşların
üzvləri döyüşlə və siyasətlə heç əlaqəsi olmayan peşələrdən formalaşmışlar. Amma təhsil, təcrübə, hətta bənzəyəcək nümunə olmadan, yalnız
vəzifələri, elə görünür ki, vəzifənin tələb etdiyi yüksək xüsusiyyətləri bir
xətlə meydana gətirmiş, həm özlərində olduğunun çox fərqinə varmayacaqları qabiliyyətləri, həm də üstünlükləri onlara ilham vermişdir. Dolayısıyla, vəzifələri onlara bəzi hallarda özlərindən çox ümid edilməyəcək
uca könüllü davranışlar istiqamətində canlılıq verdiyinə görə, digər hallarda, bir az daha başqa cür macəralara təhrik edilməsinə çaşmamalıyıq.
Beləliklə, bu kimi inhisarçı ortaqlar, bütün nöqteyi-nəzərdən baxılsa
da zərərlidir. Qurduqları ölkələri hər zaman az-çox səmərəsiz olan; idarəsi
altına düşən ölkələr üçün isə fəlakətə səbəb olarlar.
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VIII F Ə S Ġ L
MERKANTĠLĠST SĠSTEMĠ HAQQINDA YEKUN
İstənilən ölkəni zənginləşdirmək üçün merkantilist 1 sistemi irəli
sürsə də iki böyük mexanizm, ixracı stimullaşdırıb artırmaqla idxalın
azaldılmasını, amma müəyyən xüsusi əmtəələrə nisbətdə bunun əksi olan
bir istiqamət tutur: ixracı azaldıb idxalın artırılmasını dəstəkləyir.
Bununla belə, onun son məqsədi, özünün də iddia etdiyi kimi, hər zaman
əlverişli ticarət tarazlığıyla ölkəni zəngin etməkdir. İşçilərimizin üstünlüyünü təmin edib, bütün xarici bazarlarda onların başqa millətlərin
işçiləri ilə uğurlu rəqabətini həyata keçirmək üçün, sənaye xammalının və
sənət alətlərinin ixracını azaldır, bu yolla yüngül və zərif bir sıra əmtəənin
ixracını azaldaraq, daha çox miqdarda və daha dəyərli məbləğdə başqa
əmtəə və məhsulların ixracına yol açmağı planlaşdırar. Öz xalqımıza emal
vəsaitlərini daha ucuz şəkildə istifadə etmək imkanının verilməsi daha
əhəmiyyətli və dəyərli əmtəə idxalını qarşısını alar. İstehsal alətlərinin
idxalının stimullaşdırılması lehinə hər hansı ölçülərin nəzərdə tutulmasını,
qanunlar külliyyatında belə görmürəm. Sənaye məlum inkişaf mərhələsinə çatdığı an, istehsal vasitələrinin istehsalı özü bir çox əhəmiyyətli
sənaye müəssisələrinin mşğuliyyətinə çevrilir. Bu cür avadanlıqların
idxalını xüsusi olaraq stimullaşdırmaq, həmin sənaye sahəsinin maraqlarına zidd olardı. Ona görə, bu onların idxalı nəinki stimullaşdırılmış, bir
çox hallarda hətta qadağan edilmişdir. Məsələn, yun daramada istifadə
edilən daraqların idxalı (İrlandiyadan idxal olunan və ya batmış gəmilərdən çıxarılmış və ya qənimət olaraq gətirilənlər xaricində) IV Edvardın
3-cü hakimiyyətin ilində qanunla qadağan edilmişdi; bu qadağa Yelizavetanın hakimiyyətinin 39-cu ilində qanunla yenilənmiş və sonralar
növbəti qanunlarla həmişəlik qəbul edilmişdir.
Emal sənayesində istifadə olunan avadanlıqlarının idxalı, bəzi
hallarda digər məhsulların tutulduğu vergilərdən azad olunur, bəzi
hallarda isə müəyyən mükafatlarla stimullaşdırılmışdır.
Bir sıra ölkədən yunun, bütün ölkələrdən pambığın, İrlandiyadan və
ya Böyük Britanya müstəmləkələrindən daranmamış kətan, boyaçılıqda
istifadə edilən əczaçılıq məhsullarının dərilərin, Qrelandiyadakı dəhnə1
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lərdən 1 suiti dərilərinin, Britanya müstəmləkələrindən külçə və çubuq
dəmir, yenə daha bir sıra sənaye məhsullarının idxalı, gömrükdə lazımı
şəkildə qeyd olunduqları təqdirdə, bütün əlavələrdan azad olunaraq
mükafatlandırılmışdır. Tacirlərimizlə sənayə sahiblərinin xüsusi mənfəəti,
gərək bu toxunulmazlıqların, digər tərəfdən, ticarət tənzimləmələrin
çoxunu, qanunu həyata keçirməsindən qoparmış olar. Amma bunlar çox
yerində və ağlabatan olmaqla dövlətin ehtiyaclarına uyğun şəkildə bütün
digər sənaye vəsaitlərini də əhatə edə bilsə, bundan, şübhəsiz ki, xalq
qazanc əldə edər.
Bəlkə də, bu istisnalar, digər ticarət qaydalarımızın böyük qisminə
müvafiq olaraq, qanunvericilik qarşısında bizim tacirlərimizin və müəssisə sahiblərimizin xüsusi marağını xilas etdi. Bununla belə, onlar tamamilə ədalətli və düşünülmüş qərarlardır və dövlətin maraqlarına əl uzatmamaq şərtilə, onları sənaye xammalının bütün digər növlərinə də tətbiq
etmək olardı, nəticədə isə, bundan, heç şübhəsiz, cəmiyyət qazanardı.
Lakin bizim iri müəssisə sahiblərinin hərisliyi bəzi hallarda bu istisnaları onların işləri üçün əsaslı xammal kimi hesab oluna biləcəyindən
də çox uzaqlara tətbiq edildi. III Georqun hakimiyyətinin 24-cü ilindəki
qanunun 46-cı fəslinə uyğun olaraq, emal olunmamış xarici ipliyin
idxalına, əvvəlki qoyulan yüksək rüsum (yəni, yelkən bəzi ipliyinin
funtuna altı penni, bütün fransız və Felemenq ipliklərinin funtuna bir
şillinq və bütün Moskva ipliyinin 112 funtuna iki lirə on üç şillinq dörd
penni) əvəzinə, hər funta yalnız bir pennilik kiçik bir rüsum qoyulmuşdur.
Lakin bizim müəssisə rəhbərləri bu endirimdən uzun müddət məmnun
qalmadılar. Həmin kralın hakimiyyətinin 29-cu ilində qanunun (qiyməti
hər yarda 2 on səkkiz pennini keçməyən Britanya və İrlandiya kətan
bezinin ixracına əlavə verən qanundur) XV fəslində, yuyulmamış iplik
idxalından əldə olunan bu kiçik rüsumu bu şəkildə ləğv etmişdi. Ancaq
kətan ipliyin hazırlanması üçün lazımi əməliyyatlarda iplikdən parçanın
hazırlanması əməliyyatındakın daha çox əmək sərf edirlər. Kətanı
yetişdirənlərlə darayanların əməyi bir yana, tək bir toxucunu davamlı
olaraq çalışdırmaq üçün, ən azı üç-dörd əyiriciyə ehtiyac vardır. İpliyin
hazırlanması üçün də, bezi hazırlamaq üçün lazımlı bütün əmək
ehtiyatının beşdə dördündən çoxu sərf olunur. Əyiricilərimiz yoxsul
insanlardır; bir çoxları ölkənin hər tərəfinə səpilmiş və qayğıdan məhrum
qadınlardır, toxucuların tamamladığı məhsulları sataraq qazanc əldə
1
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edənlər isə iri müəssisə sahibləridir. Hazır məhsulu, imkan daxilində
yüksək qiymətə satmaqda onların marağında olduğu kimi imkan daxilində
ucuz qiymətə satın almaq da onların marağındadır. Qanun qarşısında
bezlərinin ixracına əlavə haqq, bütün xarici bezlərin idxalına yüksək
rüsumlar və bəzi növ fransız bezlərinin ölkə daxilindəki istehlakına
ümumilikdə bir qadağa qoyulmasına nail olaraq, öz məhsullarını imkan
daxilində yüksək qiymətə satmağa can atarlar.
Onlar xarici kətan ipliyin idxalını azaldaraq və bu yolla bizim öz
ipliyimizlə rəqabəti yaradaraq, yoxsul əyriçilərin əməyini də mümkün
qədər ucuz qiymətə almağa çalışırlar. Eyni qaydada, istər öz toxucularının, istərsə də yoxsul əyriçilərin əməkhaqlarını aşağı salmağa cəhd
göstərirlər və əlbəttə ki, hazır məhsulun qiymətini qaldırmağın, yaxud da
onlar işçilərin xatirinə xammalın qiymətini aşağı salmağa çalışmırlar.
Bizim merkantilist sistem, daha çox zənginlərlə güclülərin xeyrinə həyata
keçirilən işi stimullaşdırır. Yoxsulların və imkansızların xeyirinə olan
sənaye, bir çox hallarda etinasızlığa məruz qalır, ya da sıxışdırılır.
On beş il üçün nəzərdə tutlmuş iki dəfə uzadılaraq qüvvədə qalan
istər kətanın ixracına verilən mükafat, istərsə də xarici iplik idxalına
qoyulmuş rüsumdan azad olunma, bilavasitə 1786-il 24-də iyunun baş
tutan parlament yığıncağının yekununda sona çatacaqdır.
Sənaye avadanlıqları idxalının stimullaşdırılması daha çox, Amerika
plantasiyalarından gətirilən xamalla məhdudlaşdırılmışdır.
Bu cür əlavə haqların ilkin variantı, cari əsrin əvvəllərində
Amerikadan dənizçilik vəsaitləri idxalına verilən əlavələrdir. Bunlara
ağac, rey1 və buşprit2 lifi, çətənə, qatran və terpentin yağı aid idi. Ancaq,
dirəklik taxta-şalbanda hər tona bir ingilis funtu, çətənə lifində isə bir
tonuna altı ingilis funtu həcmində əlavə haqq, İngiltərəyə bunlanın
Şotlandiyadan gətiriləcəyi təqdirdə nəzarət tutulurdu. Bu hər iki əlavə,
çətənə bitkisi əlavəsi 1 yanvar 1741-ci ildə, dirəklik taxta-şalban əlavəsi
1781- ci il 24 iyun tarixindən dərhal sonra gələn parlament yığıncağının
sonunda qaldırılanadək, dəyişilməz qaldı.
Qatran, çətənə lifi və terpentin yağı idxalına tətbiq olunan əlavələr,
qüvvədə ola-ola dəfələrlə bir çox dəyişikliklərə uğradı. Başlanğıçda,
qatrana hər tona dörd ingilis funtu, çətənə bitkisinin də rüsumu onun
qədər; terpentinə isə, hər tona üç ingilis funtu idi. Hər tona dörd ingilis
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funtu qatrana qoyulan rüsum, sonradan qatranın xüsusi bir şəkildə hazır
olanı ilə məhdudlaşdırıldı.
Digəri, yaxşı, təmiz və satışa əlverişli olan qatran üçün verilən
ödəniş, hər tona iki lirə dörd şillinqə endirildi. Qatran rüsumu eyni
şəkildə, bir ingilis funtuna, terpentin yağının rüsumu isə, hər tona bir funt
on şillinqə endirildi.
Sənaye məhsullarının hər hansı birinin idxalına zaman etibarilə
tətbiq edilən ikinci rüsum, II Georqun hakimiyyətinin 21-ci ilindəki
qanunun XXX fəslinə tənzimlənən Britaniya plantasiyalarından indiqonun1 idxalına qoyulmuş rüsumdur. Ən yaxşı fransız indiqosunun dörddə
üçü qiymətində olan müstəmləkə indiqosunun, bu qanuna uyğun olaraq
hər funta altı penni rüsum haqqı vardı. Bir çox hallarda, digər mükafatlar
kimi məhdud bir zaman üçün verilmiş olan bu rüsum, müxtəlif uzatmalarla qüvvədə qaldı; lakin, hər funta dörd penniye endirildi. 1781-ci il
25 mart parlament iclası sona çatdıqdan sonra bu rüsumun səviyyəsinin
qalxması təsdiqləndi.
Bu qəbildən olan üçüncü rüsum, III Georqun hakimiyyətinin 4-cü
ilindəki qanunun XXVI fəslinə uyğun olaraq, Britanya müstəmləkələrindən çətənə lifi və ya daranmamış kətan idxalına qoyulan rüsum idi.
Bu rüsum 1764-cı ildən 24 iyun 1785-ci ilədək iyirmi bir il qüvvədə qaldı.
Onun səviyyəsi, ilk yeddi ildə hər tona səkkiz funt, növbəti yeddi ildə altı
funt, yeddi ildə dörd funt təşkil etdi. Mükafat iqlimi bu məhsula çox
əlverişli olmayan Şotlandiyaya (baxmayaraq ki, orada çətənə lifi bəzən az
miqdarda və aşağı keyfiyyətdə yetişdirilir) tətbiq edilmədi. Şotlandiya
kətanının İngiltərəyə idxalına belə bir mükafatın qoyulması, Birləşmiş
Krallığın cənub bölgəsində yetişən yerli kətan məhsulunun istehsalı üçün
çox böyük maneə olardı.
Bu cür əlavələrın dördüncüsü, III Georqun 5-ci hakimiyyət ilindəki
qanunun 45-ci fəslinə uyğun olaraq, Amerikadan ağac idxalına tətbiq
edilən rüsumdur. 1 yanvar 1766-cı ildən 1 yanvar 1775-ci ilədək, bu
ödəniş haqqı doqquz il ərzində verildi. Səviyyəsi ilk üç ildə şam
taxtasının yüz iyirmi dənəsinə bir funt; o biri dördbucaqlı taxtaşalbanların hər əlli tonuna iyirmi şillinq idi. Rüsum dərəcəsi ikinci üç ildə,
şam taxtaları üçün on beş şillinq, o biri dördbucaqlı taxta-şalbanlar üçün
beş şillinq təşkil edirdi.
Bu qəbildən beşinci rüsum, Britanya müstəmləkələrindən xam iplik
idxalına, III Gerqun 9-cu hakimiyyət ilindəki qanunların 38-ci hissəsinə
1
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uyğun formada tətbiq edilən rüsum idi. 1 yanvar 1770-ci ildən 1 yanvar
1791-ci ilədək, üst-üstə bu mükafatın müddəti iyirmi bir il təşkil etdi. İlk
yeddi ildə rüsum dərəcəsi, dəyəri üzərindən hər yüz funtda iyirmi beş
funt; ikinci yeddi ildə iyirmi funt; üçüncü yeddi ildə on beş funt idi.
İpəkqurdu bəsləyib, ipək hazırlamaq ağır əl əməyi tələb etdiyindən,
əməyin dəyəri isə Amerikada “od bahasına” olduğundan, bu dolğun
rüsum belə, bildiyimə görə, yaddaşda qalacaq əhəmiyyətə malik deyildir.
Bu cür əlavələrın altıncısı, Britanya müstəmləkələrindən irili-xırdalı
çəlləklər və vedrələr üçün çəllək taxtası və pərçim çəkici idxalında,
III Gerqun 2-ci hakimiyyət ilindəki qanunun 50-ci fəslinə uyğun olaraq
verilən rüsumdur. 1 yanvar 1772-ci ildən 1 yanvar 1781-ci ilədək, bu
ödəniş doqquz il verildi. Rüsum dərəcəsi, ilk üç ildə dörd funt; üçüncü üç
ildə iki funt idi.
Bu cür əlavələrin sonuncusu – yeddincisi, İrlandiyadan çətənə
bitkisi idxalına, III Georqun 19-cu hakimiyyət ilindəki qanunun 37-ci
hissəsi uyğun olaraq verilən ödənişdir. Amerikadan çətənə bitkisi və
daranmamış kətan idxalına tətbiq edilən rüsum kimi, bu da 24 iyun 1779-cu
ildən 24 iyun 1800-ci ilədək, ümumilikdə, iyirmi bir il verilmişdir. Bu
müddətdə eyni şəkildə yeddiillik üç dövrə ayrılmış olub, hər dövrdə
İrlandiya rüsumunun səviyyəsi Amerikadakı rüsum dərəcəsi ilə eynidir.
Ancaq, bu rüsum, Amerika rüsumu kimi, daranmamış kətan idxalını
əhatəsinə ala bilməz. Bu, həmin bitkinin Böyük Britanyada yetişdirilməsinə zərər vura bilərdi. Bu son rüsum verildiyi zaman, Britanya və
İrlandiya qanunverici məclislərinin arası, əvvəlcədən münasibətləri
“şəkər” kimi olan Britanya və Amerika qanunverici məclislərindən daha
yaxşı deyildi. Lakin ümid edilir ki, İrlandiyaya istiqamətlənən bu
lütfkarlıq Amerikaya bağışlananlara nisbətdə daha yaxşı əlamətdir.
Amerikadan mükafat verərək idxal olunan malların eyni olan, bir
başqa ölkədən idxal edildiyi zaman daha çox rüsum alınırdı. Onların
zənginliyi bizim zənginliyimiz sayılırdı. Onlara göndərilən pulun hamısı,
ticarət tarazlığı yolu ilə bizə geri qayıdar və onlar üçün edəcəyimiz hər
hansı bir xərc üzündən sərvətimizdən heç zaman bir funt belə əksilə
bilməz, deyilirdi. Müstəmləkələr, hər mənada bizə məxsus idi və bu öz
mülkümüzün inkişaf etdirilməsi, öz xalqımızın qazanclı şəkildə çalışması
üçün çəkilən bir xərc idi. Bir sistemin acı təcrübə ilə artıq kifayət qədər
aşkar edilmiş olan mənasızlığını açıqlamaq üçün, indiki anda əlavə bir şey
söyləməyə ehtiyac olmadığını hesab edirəm. Amerikadakı müstəmləkələrimiz həqiqətən Böyük Britanyanın bir parçası olsaydı, bu əlavələri istehsal üçün mükafat sayıla bilərdi və o növ ödənişlər etiraza uğramazdı.
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Sənaye vəsaitlərinin ixracı ya kəskin qadağalarla, ya da yüksək
mükafatlarla yubadılırdı.
Millətin rifahının öz işlərinin müvəffəqiyyətinə və genişləməsinə
söykəndiyinə qanunvericilik orqanlarını inandırmaqda, bizim yun
istehsalçılarımız, hər hansı bir başqa sənayeçi təbəqəsinə görə daha çox
uğur qazanmışlar. Onlar hər hansı bir xarici ölkədən yun parça idxalının
qəti olaraq qadağan edilməsiylə, istehlakçılar əleyhinə bir inhisarı əldə
etdikləri kimi qoyun və yun ixracının buna bənzər şəkildə qadağan
edilməsiylə də, qoyunçuluqla məşğul olan, yun istehsalçılarına qarşı eyni
şəkildə bir başqa inhisar qazanmışlar. Büdcə gəlirlərini artırmaq üçün
verilmiş bir çox qanunun sərtliyindən (günahkar olduqlarını elan edən
qanunlardan əvvəl, həmişə, günahsız hesab edilən hərəkətlərə kriminallar
qoyması səbəbindən) tam haqlı olaraq narazıçılıq bildirməkdədirlər. Lakin gözümü qırpmadan belə söyləyərəm ki, tacirlərimizlə sənayeçilərimizin, ipə-sapa yatmayan və insafsız inhisarçılıqlarına bu qanunlardan
ən səs-küyə səbəb olanları belə yüngül və mərhəmətlidir. O qanunlar da
Əjdaha qanunları kimi, demək olar ki, başdan-ayağa qanla yazılmışdır.
Yelizavetanın hakimiyyətinin 8-ci ilində qanunların 3-cü fəslinə
əsasən qoyun, quzu və ya qoç ixrac edən şəxs, bu səhvi ilk dəfə etdiyində
bütün malları ömürlük müsadirə olunub, bir il həbsdə yatar. Bu müddət
başa çatınca, şəhərdə bazar meydanında dirəyə bağlanaraq sol əli kəsilər,
orada mismardan asılı qalar. O, günahı (səhvi) ikinci dəfə etsə, dövlət
xain hesab edilərək ölüm cəzasına məhkum edilir. Bu qanunun məqsədi,
çox güman ki, bizim qoyun cinsləri başqa ölkələrdə yayılmasının qarşısını
almaq idi. II Karlın 13-cü və 14-cü hakimiyyət illərindəki qanunun 18-ci
fəslinə uyğun olaraq, yun ixracı dövlətə xəyanət hesab edilmiş və ixracatçı, dövlət xainin məhkum olduğu cəzalara və mal müsadirəsinə məruz
qalmışdır.
Millətin şərəfi naminə, ümid edirik ki, bu qanunların heç biri heç bir
zaman tətbiq olunmamışdır. Amma bunlardan birincisi, bildiyimə görə,
heç bir zaman ləğv olunmamışdır və hüquqşünas Haukins, onu hələ də
qüvvədə saymaqdadır. Amma bu, bəlkə II Karlın 12-ci hakimiyyət
ilindəki qanunun 32-ci fəslinin 3-cü bəndi ilə şərti olaraq qüvvədən
düşmüş sayıla bilər. Həmin qanun köhnə qanunlarla qoyulmuş cəzaları
rəsmi olaraq ortadan qaldırmaq da ayrıca həm qoyunları, həm də qoyun
sahibinin gəmidəki payını müsadirə cəzası əvəzinə, yeni bir cəza; yəni
ixrac olunan, yaxud ixracına cəhd edilən hər qoyuna iyirmi şillinq, qoymaqdadır. Bunlardan ikincisi, III Villiamın 7-ci və 8-ci hakimiyyət
illərindəki qanunun 28-ci fəslinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq açıq şəkildə
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qüvvədən düşmüşdür. Bundan belə söylənilməkdədir:"Yun ixracı əleyhinə kral II Karlın 13 və 14-cü hakimiyyət illərində verilən qanun, ifadə etdiyi digər suallar arasında, bu ixracın xainlik sayılacağı hökmünü qoyduğu halda, cəzanın ağırlığı səbəbindən, günahkarların toqquşdurulması
çox təsirli şəkildə edilməmişdir”. Dolayısı ilə, nəzərdə tutulan qanunda
xatırlanan günahın xainlik olduğuyla bağlı olan hissə, formal olaraq bu
qanunla ləğv edilmişdir.
Lakin bununla belə həm bu daha yüngül qanunun qoyduğu, həm də
köhnə qanunlarla qoyulmuş, yeni qanun ilə qaldırılmayan cəzalar, yenə də
kifayət qədər şiddətlidir. Mülkiyyətin müsadirə olunmasından əlavə, ixrac
edən, ixrac edilən və ya yaxud ixracına cəhd edilən yunun hər funtuna görə üç şillinqlik, yəni dəyər məbləğinin dörd-beş qatında cəzaya məhkum
olarlar. Bu cinayətdə təqsirli bilinən hər bir tacir, yaxud başqa bir şəxs, öz
komisyonçusundan, yaxud başqa şəxsdən, borclarını ödəməyi tələb etmək
hüququnu itirər. Sərvəti hər nə olursa-olsun, bu cəzaları ödəməyə gücü
istər çatsın, istərsə də çatmasın, qanunun qəsdi, onu müflis etməkdir. Lakin geniş xalq kütləsi, hələ bu qanunu qızışdıranlar qədər mənəviyyatlarını tirmədikləri üçün, qanunun bu bəndindən nə vaxtsa istifadə
olunduğunu hələ eşitməmişəm. Hökm verildikdən sonra, üç ay ərzində
cərimələri ödəməyə gücü çatmazsa, bu cinayətdən hökmlü olan şəxs,
yeddi il müddətinə sürgün edilər. Bu cinayəti bilən gəmi sahibinin,
gəmidəki və gəmi təchizatı üzərindəki bütün payı müsadirə edilər. Bu
cinayət bilən kapitanla gəmi heyətinin bütün daşınan əmlakı əllərindən
alınar; özləri isə üç aylıq həbs cəzasına məhkum olurlar. Daha sonrakı bir
qanuna uyğun olaraq kapitan altı aylıq həbs cəzasına məruz qalar.
İxracı dayandırmaq xatirinə, yunun bütün daxili ticarəti, çox çətin
və çox ağır azalmalara səbəb olmuşdur. Yun təsadüfi bir qutu, çəllək,
sandıq, kassa və ya hər hansı başqa bir şeyin içinə doldurula bilməz.
Yalnız xaricində uzunluğu üç barmaqdan aşağı olmayan iri hərflərlə yun
və ya iplik sözləri yazılması lazım olan dəri içərisinə və ya bərabər bez
içinə yığıla bilər. Belə edilməzsə, cəriməsi, yunla tayın müsadirəsi və mal
sahibinin hər funta görə ödəyəcəyi üç şillinqdir. Yunun bir ata, ya arabaya
yüklənməsi və ya dəniz sahilindən beş millik məsafə daxilində qurudan
daşınması, ancaq gündoğandan günbatanadək mümkündür. Yoxsa cəriməsi, yunun, atların və avtomobillərin müsadirəsidir. Yunun daşındığı,
yaxud ixrac olunduğu dəniz sahilinə ən yaxın ərazi yunun məbləği on
İngilis funtundan ucuz olduqda iyirmi funt cərimə olunur. Dəyəri daha
çoxdursa, o, il ərzində izləmək üzrə cərimə üç qat xərclə birlikdə bu
məbləğin üç qatıdır. Oğurluq hadisələrində olduğu kimi, hər hansı iki
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şəxsə tətbiq olunan cərimə məhkəmə tərəfindən yerinə gətirilir. Vilayətin
o biri sakinlərindən toplanacaq bir məbləğ ilə, ödənilir. Bir kimsə
vilayətlə bundan daha az bir cərimə üzərində razılığa gələrsə beş il
müddətinə həbs edilər və ona qarşı hər hansı bir başqa kimsə iddia qaldıra
bilər. Bu qaydalar, krallıq ölkəsində indiyə qədər qüvvədədir.
Amma Kent və Susseks qraflıqlarındakı qaydalar daha ağırdır.
Dəniz sahilindən on millik məsafdə yunu olan hər sahibkar yun,
qırxımından üç gün sonra qırxılmış yunun miqdarını və hara qoyulmuş
olduğunu ən yaxın gömrük məmuruna yazılı şəkildə bildirməsidir. Hər
hansı bir hissəsini ambardan apararkən də yunun miqdarını və çəkisini,
satdığı şəxsin adı ilə yaşadığı yeri və daşınması lazım olan yeri uyğun
olaraq eyni şəkildə bildiriş yazması lazımdır. Adı çəkilən qraflıqlarda
dənizdən on beş millik məsafə içində heç kəs, alaçağı yunun heç bir
hissəsini, dənizdən on beş millik məsafədən kənara satmayacağına dair
öhdəlik götürmədikcə, yunu satın ala bilməz. Bu qraflıqlarda dəniz
sahilinə doğru aparılan hər hansı bir yuna rast gəlindiyi zaman, yuxarıda
qeyd olunduğu şəkildə, qeydə alınmamış və təminata bağlanmamışsa, bu
yun müsadirə edilir; ayrıca günahkar hər funta görə üç şillinq cərimə
edilir. Hər hansı şəxs dənizdən on beş millik məsafədə, yuxarıda qeyd
edildiyi şəkildə qeydə alınmamış yun gizlətsə, bu müsadirəyə məruz
qalacaq. Bu şəkildə, müsadirədən sonra o yun üzərində hər hansı bir şəxs
haqqa görə iddia qaldırarsa, məhkəmə sonunda iddiası rədd edildiyi
təqdirdə, özünün bütün o biri cərimələri ilə birlikdə, xərclərinin üç qatıını
ödəyəcəyi ilə bağlı xəzinəyə təminat verməlidir.
Daxili ticarətdə bu cür məhdudiyyətlərin tətbiqinə əsasən güman
etmək olar ki, sahilyanı ticarət çox sərbəst buraxıla bilməz. Dəniz
sahilində bir limana və ya yerə, oradan dəniz yoluyla sahildəki bir başqa
yerə və yaxud limana daşımaqla yun aparan və ya göndərən hər bir mal
sahibi, yunu göndərmək istədiyi limandan beş millik məsafə daxilinə
gətirmədən, yüklərin ağırlığını, işarələrini və miqdarını həmin limanda
qeydiyyatdan keçirməlidir. Əks halda, cərimə olaraq yun, at, avtomobil və
digər nəqliyyat vasitəsiləri də müsadirə edilər; ayrıca yun ixracı əleyhinə
qüvvədə olan digər qanunlara uyğun olaraq, özü cəriməyə və itkiyə məruz
qalar. Amma bu qanun (III Vilhelmin 1-ci hakimiyyət ili, fəsil 32) elan
edir ki, "bu hökm heç kimin yununu hətta dənizdən beş millik məsafə
aralığında da olsa, evinə aparmasına maneə olmaz. Bir şərtlə ki, hazırlandıqdan sonra on gün müddətində və yunu yerindən tərpətməmişdən əvvəl
ən yaxın gömrük məmuruna yunun real miqdarını və hara aparldığını
əlyazısı ilə rəsmi şəkildə təqdim etsin və başqa yerə aparmaq istədiyini üç
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gün əvvəlcədən əlyazısıyla həmin məmura rəsmi olaraq bildirmədən yunu
yerindən tərpətməsin". Sahil boyunca daşınacaq yunun, gömrüyə bildirilmiş olan müəyyən limana çıxarılacağı razılaşdırılmalıdır; əgər yunun
hər hansı bir hissəsi, gömrük məmurunun iştirakı olmadan quruya çıxarılarsa, digər məhsullarda olduğu kimi, tək yunun müsadirə cəriməsi deyil, eyni zamanda, yunun hər funtuna üç şillinqlik əlavə cərimə də tətbiq
olunurdu.
Bu cür fövqəladə əlavə və tənzimləmələr istəməkdə haqlı olduqlarını göstərmək məqsədilə, yun istehsal edənlər “sinələrini gərə-gərə”
iddia etmişlər ki, ingilis yunu hər hansı bir başqa ölkənin yunundan üstün
və özünə xas bir xüsusiyyətə malikdir. Həmin yundan bir parça
qarışdırılmadan, o biri ölkələrin yunu tab ediləcək bir məmulat halına
gətirilə bilməz; onsuz, incə parça hazırlamaq mümkün deyil, başqa sözlə,
onun ixracı topdan həyata keçirilə bilsə, İngiltərə demək olar ki, dünyanın
bütün yun ticarətini ovcuna ala bilər, beləcə, rəqibsiz qalacağı üçün
istədiyi qiymətə satış həyata keçirə bilər və qısa bir zamanda ən əlverişli
ticarət tarazlığı sayəsində inanılmayacaq qədər zənginləşər. Bir çoxlarının
“sinəsini gərə-gərə“ irəli sürdüyü digər nöqteyi-nəzərdən olduğu kimi, bu
nöqteyi-nəzərdən də daha bir çox şəxslər – yun ticarətini ya bilməyənlərin, yaxud xüsusi şəkildə araşdırmamış olanların dərhal hamısı içlərinə
ən kiçik şübhə belə olmadan, dörd əllə sarılmışdır və hələ də sarılmaqdadır. Amma incə parça hazırlamaq üçün ingilis yununa hər hansı bir
diqqətə ehtiyac olunduğu yanlışdır; belə ki, ingilis yunu o işə qəti şəkildə
yaramaz. İncə parça, ancaq İspaniya yunundan hazırlanır.
İngilis yununu, hətta, parçanın toxumasını pozub korlamadan İspaniya yunu ilə qarışdırmaq belə mümkün deyil.
Bu əsərin əvvəlki hissəsində qeyd edilmişdi ki, bu tənzimləmələrin
təsiri ilə ingilis yunu qiymət nöqteyi-nəzərindən həm indikindən, həm də
III Edvard zamanındakı həqiqi qiymətindən daha çox aşağıya düşmüşdür.
İngiltərə ilə Şotlandiyanın birləşməsi nəticəsində Şotlandiya yunu da eyni
şəkildə, təxminən yarı qiymətə düşmüşdü. “Yun haqqında qeydlərin”
müəllifi, çox hörməti Con Smitin fikrincə, İngiltərədə ən yaxşı ingilis
yununun qiyməti, Amsterdam bazarında daha keyfiyyətsiz yunun orta
qiymətindən, ümumiyyətlə, aşağıdır. Bu tənzimləmələrlə açıq şəkildə güdülən məqsəd məhsulu qiymətindən aşağı salmaq idi və bu gözlənilən
addım idi.
Düşünmək olar ki, qiymətdəki bu eniş, yunun yetişdirilməsinə
maneə yaradaraq, malın illik istehsalını, əvvəlki, indiki şəraitdə, açıq və
sərbəst bir bazar sayəsində təbii qiymətinə yüksəlməyə imkan verildiyi
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təqdirdə, bəlkə ola biləcəyindən daha aşağı salmalı idi. Amma məncə, bu
tənzimləmələr illik istehsal miqdarına bir qədər toxunsa da, çox təsir edə
bilməyəcək. Kəndlinin əməyini və kapitalını istifadə etməklə qoyun
yetişdirməsində başlıca məqsədi yun əldə etmək deyildir. Qırxılmış yunun
dəyərindən çox, o, heyvanın ətinin dəyərindən qazanc əldə etməyə ümid
edər. Hətta qırxılmış yunun orta, alışılmış qiyməti səbəbindən formalaşacaq zərəri, bir çox hallarda heyvanın ətinin orta və alışılmış qiymətinin
bağlaması lazımdır. Kitabın əvvəlki hissəsində artıq qeyd etmişdik ki,
“təsərrüfatçılıq baxımından mədəni və inkişaf etmiş ölkədə yunun və
yaxud xanı dərinin qiymətini onların real qiymətindən aşağı salmaq
məqsədilə hər hansı tənzimləyici götürülürsə, mütləq ətin qiymətini
qaldırmaq tendensiyası da olmalıdır. Becərilmiş, münbit torpaqda yetişdirilən və qulluq olunan istər iri, isərsə də xırda mal-qaranın qiyməti bu
cür torpaq sahibinin və fermerin haqlı olaraq gözlədiyi gəliri və rentanı
ödəmək üçün kifayət qədər olmalıdır. Əgər bu onları qane etməsə
fermerlər mal-qara saxlamayacaqlar. Ona görə də, bu qiymətin yunla,
yaxud dəri ilə ödənilməyən hissəsi ətin qiyməti ilə ört-basdır olunmalıdır.
Birincilərə nə qədər az ödənilirsə, ikinciyə bir o qədər çox ödənilməlidir.
Bu qiymətin heyvanın müxtəlif hissələri arasında necə bölüşdürülməsi
torpaq sahibləri və fermerlər üçün fərqi yoxdur, təbii ki, əgər qiymət
onlara tam ödənilirsə. Ona görə də, təsərrüfatçılıq baxımından inkişaf
etmiş və mədəni ölkədə torpaq sahiblərinin və fermerlərin maraqlarına bu
cür tənzimləyici ölçülərlə toxunulmalıdır, baxmayaraq ki, istehsal
qiymətlərinin artırılması nəticəsində onların istehlakçı kimi maraqlarına
toxunula bilər. "Deməli, bu səbəbdən, yunun qiymətindəki azalmanın,
kənd təsərrüffatı ilə məşğul olan bir ölkədə, həmin məhsulun illik
istehsalında bir azalmaya səbəb olması ehtimalı yoxdur. Təkcə qoyun
ətinin qiymətini yüksəltdiyi qədər, xüsusilə o, ət növünə olan tələbi,
dolayısı ilə, onun istehsalını bir qədər azalda bilər. Lakin mümkündir ki,
bu təsir çox önəmli olmasın.
Bu halın illik istehsal miqdarına təsiri çox əhəmiyyətli olmasa da,
keyfiyyətinə təsiri istər-istəməz güclü olmalıdır. Bəlkə, fərz edilə bilər ki,
ingilis yunu qədim zamanlarda olduğundan daha aşağı qiymətə olmasa
belə, indiki inkişaf və əkib-biçin vəziyyətinə görə xüsusiyyətdəki korlanma, qiymətdəki enişə çox yaxın nisbətdə olmuşdur. Keyfiyyət – qoyunun
cinsinə, otarılmasına, yununun çoxalmasının bütün inkişafı anında
qoyunlara qulluq edilməsinə və təmizliyinə bağlı olduğu kimi çox təbii
olaraq düşünülə bilər ki, bu şərtlərə göstəriləcək diqqət yunun dəyərinin
tələb etdiyi əməyi və xərci qarşılaması, mümkün nisbətdən heç bir zaman
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çox olmasın. Amma o da var ki, yununun keyfiyyəti, heyvanın sağlamlığı,
köklüyü və iriliyindən asılıdır. Ətin yaxşılaşması üçün göstərilməsi lazım
olan diqqət, müəyyən istiqamətlərdən, yununun da keyfiyyətinə kifayət
edər. Qiymətinin düşməsinə baxmayaraq indiki əsrdə də, deyilənə görə
ingilis yunu çox yaxşılaşmışdır. Qiymət bir qədər də yüksək olsa,
keyfiyyət də bir o qədər yaxşı olardı. Baxmayaraq ki, qiymətdəki eniş, bu
keyfiyyətə mənfi təsir göstərir, lakin onu qeyri-mümkün etmir.
Beləliklə, göründüyü qədərilə, bu məhdudiyyətlər yunun illik istehsalının nə kəmiyyətinə, nə də keyfiyyətinə gözlənilə biləcək qədər böyük
təsir göstərməmişdir (amma məncə, sonuncuya birincidən daha çox təsir
etmişdi) və baxmayaraq ki, yun istehsalçılarının maraqları hansısa səviyyədə bu vəziyyətdən zərər çəkməli idi, onlar isə, görünür, ümumiyyətlə
güman edildiyindən çox az zərər gördülər.
Bu fikirlər, yun ixracının qəti şəkildə qadağan edilməsinə bəraət
qazandırmır. Digər tərəfdən, yun ixracına əhəmiyyətli bir vergi qoyulmasına, “yerdən göyə” haqq qazandırar.
Bir qisim vətəndaşın marağını qarşılamaq məqsədilə digər bir
qismin maraqlarına hər hansı zərərin vurulması hökmdarın öz tabeliyində
olan bütün müxtəlif siniflərə münasibətdə ədalətlilik və bərabərlik prinsiplərinə ziddir. Lakin manufaktura sahiblərinin maraqları naminə ixracın
qadağan olunması, heç şübhəsiz, yun istehsalçılarına məlum ölçüdə zərər
vurur.
Hökmdarın və ya dövlətin xərcini qarşılamağa hər bir vətəndaşın
qatılma məcburiyyəti vardır. Yun ixracında hər toda 1 beş, hətta on
şillinqlik bir vergi, hökmdara çox əhəmiyyətli bir gəlir gətirər. İstehsalçılar mənfəətinə qadağadan bir qədər az toxunar. Çünki ehtimal edilir ki,
yunun qiymətini, qadağan olunacaq səviyyədə çox endirməz. Manufaktura sahibinə kifayət edəcək qədər fayda təmin edər. Çünki yunu, qadağan
olunduğu zaman, olduğu səviyyədə ucuz qiymətə satın almasa belə, yenə
də heç olmasa hər hansı xarici iş adamının ala biləcəyindən həm beş-on
şillinq ucuza alar, həm də digərinin ödəmək məcburiyyətində qalacağı
fraxtla sığortadan qənaət edər. Hökmdara əhəmiyyətli sayılacaq bir gəlir
gətirə bildiyi an, arabir hər hansı bir şəxsi bu şəkildə, az narahat edə
biləcək bir vergi hazırlamaq qeyri-mümkün kimidir.
Bu qədər cərimələrə və qadağalara baxmayaraq, yun ixracının
qarşısını almaq mümkün deyil. Yunun böyük miqdarda ixrac edildiyi
hamıya məlumdur. Daxili bazar qiyməti ilə xarici bazar qiyməti arasın1
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dakı böyük fərq, insanı qaçaqçılığa elə şəkidə təhrik edir ki, qanunun
mümkün olan intensivliyi bunun qarşısını ala bilməz. Qanuna zidd bu
ixrac, qaçaqmalçıdan başqa heç kimə fayda verməz. Vergidə asılı olan,
qanunauyğun bir ixracat, hökmdara gəlir gətirir və bəlkə buna görə də
daha ağır və daha əlverişsiz vergilər qoyulmasına imkan verməyərək,
güman edilir ki, dövlətin ayrı-ayrı vətəndaşları üçün də faydalı ola bilər.
Yun məhsulların emalı və təmizlənməsi üçün zəruri hesab edilən
gilin ixracı, ümumilikdə, yun ixracındakı cərimələrə uyğun tutulmuşdur.
Sənətkar gili ilə aralarında fərqin olduğu qəbul edilməklə yanaşı, birbirlərinə bənzəmələri və gilin bəzi hallarda, sənətkar gili deyə ixrac edilə
bilməsi məqsədilə, sənətkar gili üçün də, eyni qadağa və cərimələr tətbiq
edilmişdir.
Həm xam dərilərin, həm də çəkmə, ayaqqabı və ya başmaq formasında olanlardan başqa tərəfindən təbəqələnmiş dərinin ixracı II Karlın 13
və 14-cü hakimiyyət illərindəki qanunların 7-ci hissəsi yetərincə qadağan
edildi. Bu formada qanun, çəkməçilərimizlə ayaqqabıçılarımız, həm
heyvan bəsləyənlərimiz, həm də dabbağlarımız əleyhinə bir inhisar
gətirdi. Daha sonrakı qanunlarla, dabbağlarımız lay edilmiş dərinin yüz
on iki funtluq çəkisinə, demək olar ki, bir şillinqlik kiçik bir vergi
ödəyərək, bu inhisardan yaxasını qurtarmışlar. Onun kimi, daha çox
işlənmədən ixrac edildiyində də, mallarından alınan istehlak əlavələrinin
üçdə ikisinin özlərinə geri qaytarılmasını təmin etmişlər. Bütün dəri
məhsulları rüsumsuz ixrac edilə bilər. Bundan başqa, istehlak əlavələrinin
hamısını geri götürmək ixracatçının haqqıdır. Heyvan bəsləyənlərimiz
hələ köhnə inhisardan asılıdırlar. Bir-birlərindən ayrı və ölkənin müxtəlif
ucqarlarına dağılmış olan maldarlar, həmvətənlərinə qarşı inhisarlardan
özlərini qurtarmaq məqsədilə asan şəkildə birləşə bilməzlər. Bütün böyük
şəhərlərdə, saysız komitələr halında cəm şəklində dayanan hər cür
istehsalçı isə, buna çətinlik çəkmədən imkan tapa bilər. Heyvan buynuzlarının ixracı belə qadağandır və iki elə-belə sənət-buynuz məmulatları və
daraqçılıq bu baxımdan, heyvan saxlayanlar əleyhindəki bir inhisardan
faydalanmaqdadır.
Qismən işlənib istehsalı tamamlanmamış məhsulların ixracında ya
qadağa, ya vergi şəklindəki məhdudiyyətlər yalnız dəri sənayesinə xas
deyil. Hər hansı bir məhsulun tez istehlak edilməsini əlverişli şəkildə
həyata keçirilmək üçün, arada ediləcək bir şey qaldıqca, istehsalçılarımız
elə düşünürlər ki, bunu özləri etməlidirlər. Əyirilmiş yunun və yun
ipliyinin ixracı, eynilə yun ixracındakı cərimələrlə qadağan edilmişdir.
Rənglənmiş parçalar belə, ixrac halında bir rüsuma bağlı olub, boyaçı-
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larımız, bu istiqamətdən parça istehsal edənlərimiz əleyhinə bir inhisar
əldə etmişlər. Parça istehsalçılarımız, ehtimal ki, buna qarşı özlərini
müdafiə edə bilərdilər, amma vəziyyət o haldadır ki, tanınmış parça
istehsal edənlərimizin çoxu, eyni zamanda, həm də boyaçıdırlar. Divar və
cib saatlarının siferblatlarının ixracı da qadağan edilmişdir. Görünür divar
və cib saatları istehsal edənlər, xarici alıcılar səbəbindən bu cür işçiliyin
özlərinə baha başa gəlməsindən çəkinirlər.
III Edvard, VIII Henri və VI Edvard zamanlarındakı bəzi köhnə
qanunlara uyğun olaraq, bütün metalların ixracı qadağan edilmişdi.
Təkcə, ixracları o zamanlar krallıq ölkəsi ticarətində əhəmiyyətli bir yer
tutan qurğuşun və qalay, ehtimal ki, bu metallar çox bol olduğu üçün
istisna təşkil edirdi. Mədənçilik sənətinin genişləndiriliməsi üçün, ingilis
filizindən əldə edilən dəmir, mis və pirit, Villiam ilə Marinin 5-ci
hakimiyyət ilindəki qanunların 17-ci hissəsinə uyğun olaraq, qadağa
aradan qaldırıldı. Sonra III Villiamın 9 və 10-cu hakimiyyət illərindəki
qanunların 26-cı hissəsi, həm xarici, həm də daxili hər cür mis çubuqların
ixracına icazə verdi. Xam bürüncün; silah metalı, zəng metalı və sikkə
külçəsi deyilən mədənlərin ixrac qadağası hələ davam etməkdə idi.
Bürünc və latun məhsulları heç bir rüsum vermədən ixrac olunmaqdadır.
Tamamilə qadağan edilmədiyində, sənaye vəsaitlərinin ixracına, bir
çox hallarda, əhəmiyyətli əlavə ödənişlər tətbiq edilir.
Əvvəlki qanunlarla ixracına hər hansı bir rüsum qoyulan, Böyük
Britanya istehsalı olan bütün məhsullar, I Gerqun 8-ci hakimiyyət ilindəki
qanunun 15-ci hissəsinə uyğun olaraq, rüsumdan azad edildi. Ancaq
aşağıdakı mallar istisna edildi: sap, qırma, qalay, lay edilmiş dəri,
kuporos1, daş kömür, yun daraqlar, ağ yun parçalar, sink, hər cür dərilər
və qurğuşun. Atları bir tərəfə buraxsanız, bunların hamısı ya sənaye
vəsaitləri (daha da başqa sənaye sahələrinin işləyəcəyi vəsaitlər sayıla
bilən) tam məhsullar və ya sənət alətləridir. O qanunla bu məhsullar,
zamanında qoyulmuş nə qədər köhnə rüsum varsa, hamısına köhnə axçalı
yardıma və yüzdə bir ixrac rüsumuna bağlı qalmaqdadır.
Boyaçılıqla məşğul olanlarla fayda olacaq bir çox xarici əczaçılıq
məmulatları, eyni qanuna uyğun olaraq bütün idxal əlavələrindən azaddır.
Amma sonra, ixrac halında bunların hər birindən reallıqda çox da ağır
olmayan müəyyən bir rüsum tutulmaqdadır. Boyaçılıqla məşğul olanlar
bir tərəfdən bu məhsulların bütün əlavələrindən azad olunaraq idxalının
stimullaşdırılmasında fayda əldə edərkən, digər tərəfdən ixraca bir qədər
1
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maneə yaradılmasının mənfəətlərinə müvafiq olduğunu düşünmüşlər.
Ancaq, tacir ustalığı aşkar olunmanın bu diqqətəlayiq misalını təlqin edən
acgözlülüyün sonu, bir çox hallarda, zənn edildiyi kimi olmasın. İdxal
edənlər, idxal həcminin daxili bazar ehtiyacını qarşılamaq məqsədilə,
tələb olan kəmiyyətdən çox olmaması üçün, olduğundan daha diqqətli
davranmağı bu şəkildə istər-istəməz öyrəndilər.
Daxili bazar ehtiyacının hər vaxt daha qıt şəkildə təmin edilməsi,
məhsulların, ixrac və idxal qədər sərbəst hala gətirildiyi təqdirdə, daxili
bazarda olacağı qiymətdən hər zaman bir qədər daha bahalı olmaları
mümkün idi.
Seneqal və ya ərəb kleyi, milə daxil olan boya əczası arasında
tapıldığından, yuxarıda qeyd olunan qanunauyğun olaraq rüsumsuz idxal
oluna bilərdi. Həqiqətdə, bunlar yenidən ixrac olunduqları halda (yüz on
iki funt) hər tərəziyə yalnız on üç penni tutan, kiçik bir rüsum tutulurdu.
Bu sırada Fransa, Seneqal bu əczaçılıq məhsulunu ən çox yetişdirən ölkə
kimi həyata keçirdiyi inhisarçı bir ticarətdən faydalanır. Britanya bazarı
ehtiyacını isə, bunları yetişdirdikləri yerdən birbaşa gətirərək təmin etmək
asan olmurdu. Onun üçün, II Georqun 25-ci hakimiyyət ilindəki qanunla,
Seneqal kleyinin Avropanın hər hansı bir yerindən idxalına (dəniz
üzərindən gediş-gəliş qanunun ümumi hökmlərinə zidd olaraq) icazə
verildi. Ancaq İngiltərə ticarət siyasətinin ümumi qanunlarına bu şəkildə
zidd olan bu cür ticarətin dəstəklənməsini nəzərdə tutmadığı üçün, qanun
bu növ idxalın (yüz on iki funtluq) çəkisinə on şillinqlik bir rüsum tətbiq
etdi. Sonradan ixrac şəklində bu rüsumun heç bir hissəsi geri
qaytarılmırdı. 1755-ci ildə başlayan uğurlu döyüş bu ölkələrdə qədimdən
Fransanın faydalandığı inhisarçı ticarətini eynilə Böyük Britanyaya
həvalə etdi.
Sülh sazişi həyata keçirilərkən manufaktura sahiblərimiz bu əlverişli
şəraitdən faydalanıb, bu məhsulun həm istehsalçıları, həm də idxalçıları
əleyhinə, özlərinə əlverişli olacaq bir inhisar yaratmağa çalışdılar. Bu
məqsədlə, hörmətli Kralın Afrikadakı müstəmləkələrindən Seneqal kley
ixracı, III Geroqun 5-ci hakimiyyət ilindəki qanunun 37-ci hissəsinə
uyğun olaraq, Böyük Britanyaya həvalə ediləcək, Amerika və Qərbi Hind
adalarındakı Britanya müstəmləkələrinin cədvələ daxil olan əmtəələrin
asılı olduğu bütün ixtisar, tənzimləmə, müsadirə və cərimələr ilə eyni
nisbətdə tutuldu. Düzü, idxal olunması (yüz on iki funtluq) hər tərəziyə
görə altı pennilik kiçik bir rüsum tətbiq olundu, amma yenidən ixracı (yüz
on iki funtluq) hər tərəziyə görə bir lirə on şillinqlik böyük bir rüsum
tətbiq olundu. Manufaktura sahiblərinin istəyi, bu ölkələrin bütün
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məhsulunun Böyük Britanyaya idxal edilməsi və onu arzu etdikləri
qiymətə satın ala bilmələri üçün, heç bir hissəsinin, ixracı kifayət qədər
zəiflədəcək bir xərcə düşmədən yenidən ixrac edilməməsi idi. Lakin
acgözlük səbəbindən, məqsədlərinə çatmadılar. Bu böyük rüsum
qaçaqçılıq üçün elə bir təxribat idi ki, həm Böyük Britanyadan, həm də
Afrikadan Avropanın, ehtimal ki, bütün sənaye ölkələrinə, amma xüsusilə
Hollandiyaya bu məhsul əldən çox böyük həcmdə ixrac olundu. Bundan
ötrü, bu ixrac rüsumu III Georqun 14-cü səltənət ilindəki qanunun 10-cu
hissəsinə uyğun olaraq (yüz on iki funtluq) hər tərəziyə görə beş şillinqə
endirildi.
Köhnə rüsumun yığılmasında əsas olan gömrük bəyannaməsində, hər
qunduz dərisinə altı şillinq səkkiz penni dəyər qoyulmaqda idi. 1722-ci
ildən əvvəl, bunların idxalına qoyulan müxtəlif axçalı dəstəklə vergilərdirsə, gömrükdəki dəyər təqdirinin beşdə birini tapır və yaxud hər
dəriyə görə on altı penni vergi tutur; köhnə axçalı rüsumun yalnız iki
penni tutan hissəsi istisna təşkil edir, bunların hamısı, ixrac halında geri
qaytarılırdı. Bu şəkildə vacib bir sənaye vəsaitinin idxalından alınan bu
rüsum çox yüksək idi; 1722-ci ildə tarifdəki dəyərin qiymətləndirməsi iki
şillinq altı penniye endirilmişdi. Bu yolla, idxal rüsumu altı penniyə endi.
Bunun da, ixrac halında yalnız yarısı geri alınırdı. Eyni müvəffəqiyyətli
döyüş, qunduzun ən çox böyüdüyü ölkəni Böyük Britanyanın müstəmləkəsi altına aldı. Qunduz dəriləri gömrüyə daxil olan məhsullar arasında
olduğu üçün, bunların Amerikadan ixracı o səbəblə, Böyük Britanya
bazarına həsr edildi. Manufaktura sahiblərimiz bu vəziyyətdən əldə edə
biləcəkləri faydanı həyata keçirtməkdə gecikmədilər və 1764-ci ildə
qunduz dərisi idxalından alınan rüsum bir penniyə endirildi. Lakin ixrac
rüsumu, idxal halında ödənən rüsum geri qaytarılmadan, hər dəriyə görə
yeddi penniyə qaldırıldı. Qunduzun yununun, yaxud dərisinin idxalından
alınan rüsumda heç bir dəyişiklik edilmədən, ixracına eyni qanunla, hər
funta görə on səkkiz pennilik bir rüsum tətbiq edildi. Bu məhsulu
Britanya, ingilis gəmiləriylə idxal etdiyi zaman, o halda rüsum, hər vahidə
görə dörd-beş penni qədər tutulmaqda idi.
Daş kömür həm bir sənaye xammalı, həm də bir istehsal vasitəsi
hesab edilə bilər. Belə olduğundan, bunun ixracına indi (1783-ci ildə), hər
tona beş şillinq, yaxud Nyukasl ölçüsü ilə otuz altı kiloqramına beş
şillinqi aşan ağır əlavələr qoyulmuşdur. Bu isə, bir çox hallarda, o malın
kömür ocağındakı, hətta ixracyönümlü göndərmə limanındakı ilkin
dəyərindən çoxdur.
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Bununla belə, haqlı olaraq, istehsal vasitələrinin ixracı, bir çox
hallarda, yüksək əlavələrlə deyil, qəti qadağanlarla qarşısı alınmşdır. Necə
ki, III Vilhelmin 7 və 8-ci hakimiyyət illərindəki qanunun 20-ci hissəsinin
8-ci fəsli, əlcək və ya corab toxumada istifadə olunan dəzgahların, yaxud
maşınların ixracını, bu şəkildə ixrac olunan və ya ixracına cəhd edilən
dəzgahlarla maşınların müsadirə olunması; ayrıca olaraq, yarı hissəsi
krala, o biri yarısı isə xəbər çatdırana və ya iddia qaldırana aid olmaqla,
qırx funt həcmində alınması lazım olan bir cərimə təhlükəsi altına
qoyaraq qadağan etmişdir. Eyni şəkildə, pambıq, kətan bezi, yun və ipək
istehsalında istifadə edilən bütün vasitə və alətlərin xarici ölkələrə ixracı
III Georqun 14-cü hakimiyyət ilindəki qanunun 71-ci hissəsinə uyğun
olaraq qadağan edilmişdir. Cərimə olaraq, bu kimi vasitələr müsadirə
edildikdən əlavə, bu şəkildə cinayət törədən şəxsdən iki yüz funt və bu
cür avadanlıqların gəmiyə yüklənməsini qəsdən xəbər verməyən gəmi
sahibindən eyni şəkildə iki yüz funt miqdarında rüsum alınar.
“Cansız” istehsal alətlərinin ixracına bu şəkildə cərimələr tətbiq
edildikdən sonra; “canlısının”, yəni sənətkarın səssiz şəkildə getməsinə
icazə veriləcəyi çox ümüd edilməz. Həqiqətən, I Georqun 5-ci hakimiyyət
ilindəki qanunların 27-ci hissəsinə uyğun olaraq, Böyük Britanya
emalatxanalarında olan hər hansı bir işçini və ya sənətkarı, sənətini icra
etmək və ya kimisə öyrətməklə hər hansı bir xarici bölgəyə getmək üçün
qərar verən şəxs, ilk cinayət üçün, yüz funtu aşmayan bir pul cəriməsinə
və müddəti pul cəriməsi ödənilənədək uzadılmaqla üç ay həbsə, ikinci
halda cinayət üçün, məhkəmənin təqdir edəcəyi məbləğdə bir pul
cəriməsinə və müddəti pul cəriməsi ödənilənədək uzadılmaqla on iki ay
həbs cəzasına məhkum II Georqun 23-cü hakimiyyət ilindəki qanunun 13cü hissəsi, bu cəriməni ilk edilən cinayətdə, bu şəkildə razı salınmış hər
sənətkara görə beş yüz funta və müddəti pul cəzasını ödəyənədək
uzadılmaqla, on iki ay həbsə, ikinci cinayət üçün isə min funtu və
müddəti pul cəzası ödənənə qədər uzadılmaqla, iki il həbs cəzasına
qaldırılmışdı.
Bu iki qanundan birincisinə uyğun olaraq, hər hansı bir şəxsin bir
sənətkarı razı saldığı, yaxud bir sənətkarın yuxarıda qeyd olunan
məqsədlərə uyğun olaraq, xarici bölgəyə getmək üzrə söz verdiyi və
yaxud müqavilə həyata keçirdiyi müəyyən olunduqda, dəniz sərhəddindən
artıq getməyəcəyinə uyğun olaraq bu sənətkar, məhkəmənin təqdir
edəcəyi şəkildə təminat verməklə buraxa bilər və bu təminatı verənə
qədər həbs cəzasına məruz qala bilər.
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Bir sənətkar, dəniz sərhəddindən artıq getmiş və xarici bir ölkədə
sənətini həyata keçirtməkdə, yaxud öyrətməklə məşğuldursa, hörmətli
Kralın çöldəki elçilərindən, konsullarından hər hansı birinin, yaxud
hörmətli Kralın o zamankı nazirlərindən birinin özünə xəbərdarlıq
etməsinə uyğun olaraq, bu növ xəbərdarlıqdan başlayaraq altı ay
müddətində bu ölkəyə qayıtmaz və ondan sonra davamlı olaraq burada
yerləşib məskunlaşmazsa, artıq bu ölkədə özünə vəsiyyətlə bağışlanan bir
mirası əldə etməyə, yaxud hər hansı bir şəxs üçün vəsiyyəti yürüdən
məmur ya da qəyyum olmağa və ya bu krallıq ölkəsi daxilində miras,
hədiyyə, ya da satınalma yolu ilə hər hansı bir torpaq əldə etməyə hüququ
olmadığı elan edilər. Eyni şəkildə, bütün ərazisinə və daşınan əmlakına,
kralın lehinə əl qoyular, özü isə hər baxımdan bir xarici hesab edilərək
kralın diqqətindən yayınar.
Vətəndaşların sanki səbəbi azadlıqları etdiyimiz, amma bu vəziyyətdə,
tacirlərimizlə manufaktura sahiblərininin ikiqəpiklik mənfəətləri uğrunda
açıq şəkildə fəda edilən bu kimi nizamasalmaların nə cür zidd olduğunu bu
nöqteyi-nəzərdən söyləməyə, elə hesab edirəm ki, gərək yoxdur.
Bütün bu tənzimləmələrin təqdirəlayiq cəhəti, sənayemizi öz-özünü
islah etmək yolu ilə deyil, qonşularımızın hamısındakı sənayenin böhranı,
belə iyrənc və xoşagəlməz rəqiblərin narahatedici rəqabətinin imkan
daxilində sona çatması ilə inkişaf etdirilməsi məqsədidir. Bizim manufaktura sahiblərimiz, bütün həmvətənlərinin bacarığının öz əllərində toplanmasını düzgün nəzərə almışlar. Bəzi sənət sahələrində bir dəfədən istifadə
edilə biləcək köməkçinin sayını məhdudlaşdırmaq və bütün sənət
sahələrində uzun bir öyrənmə müddətinə ehtiyac olduğunu qəbul etdirərək, öz işlərinin tələb etdiyi məlumatı imkan daxilində az şəxslərə həsr
etməyə hər nə qədər çalışsalar da, bu az sayda şəxslərdən hər hansı bir
hissəsinin xariciləri yetişdirmək üzrə xaricə getməsini istəmirlər.
İstənilən istehsalın əsas məqsədi istehlakdır. İstehsalçının mənfəəti
isə, istehlakçının mənfəətinə lazımi səviyyədə xidmək etməkdir. Bu
qayda o səviyyədə “gün kimi” ortadadır ki, isbatına hər hansı bir cəhd
etmək mənasız olar. Lakin merkantilist sistemi istehlakçının mənfəətini
fəda etməklə, görünür ki, istehlakı deyil, istehsalı bütün sənayenin və
ticarətin son məqsədi və hədəfi saymaqdadır.
Becərdiyimiz və ya istehsal etdiyimiz məhsullarla rəqabətə daxil ola
biləcək bütün xarici əmtəələrin idxalına qarşı qoyulmuş maneələrdə, yerli
istehlakçının mənfəəti, istehsalçının mənfəətinə açıq şəkildə qurban
verilməkdədir. Bu inhisar səbəbindən dərhal, hər zaman olan qiymət
artımını istehlakçının cibindən ödəmək məcburiyyətində qalması, bütünlüklə istehsalçının xeyrinədir.

Adam Smit

585

Bir sıra əmtəələrin ixracına əlavə haqq verilməsi, bütünliklə,
istehsalçının xeyrinədir, ölkə daxilindəki istehlakçı, ilk öncə əlavənin
ödənməsi məqsədilə lazımı vergini, ikincisi, əmtəənin daxili bazarda
bahalaşması ilə istər-istəməz meydana çıxan ağır vergini ödəmək
məcburiyyətindədir.
Portuqaliya ilə olan məşhur ticarət müqaviləsinə uyğun olaraq,
istehlakçı bizim iqlimimizdə yetişməyən bir məhsulu qonşu bir ölkədən
satın almaqdan yüksək rüsumlar vasitəsilə həyata keçirilməkdə olub, onu
uzaq bir ölkədən satın almaq məcburiyyətindədir. İstehsalçı bir sıra
məhsullarını olduğu kimi icazə veriləcəyindən daha əlverişli şərtlərlə
uzaq ölkəyə idxal edə bilsin deyə, ölkə daxilində istehlakçı, bu çətinliyi
yaşamaq məcburiyyətindədir. İstehlakçılar, həm də, bu məcbur ixrac
səbəbindən daxili bazarda eyni məhsullarda meydana gələ biləcək hər nə
bahalaşma olsa, bunu ciblərindən ödəmək məcburiyyətindədirlər.
Ancaq Amerikada və Qərbi Hind adalarındakı müstəmləkələrimizin
idarə olunma məqsədilə qoyulmuş olan qanunlar sistemində, ölkə daxili
istehlakçının mənfəəti, istehsalçının mənfəətinə bütün digər ticarət
tənzimləmələrimizdəkinə görə, daha bol səbətdən fəda edilmişdir. Əsl
istehsalçılarımızın dükanlarından ehtiyaclarını qarşılaya biləcək bütün
əmtəələri satın almaq məcburiyyətində qalacaq müştərini, bir millət
yaratmaq məqsədilə böyük bir imparatorluq qurulmuşdur. Bu inhisarın
istehsalçılarımızı təmin edən o kiçik qiymət artımı üçün, həmin
imperatorluğun bütün idarəetmə və müdafiə xərcləri, ölkə daxilindəki
istehlakçıların üzərinə yüklənmişdir. Digər tərəfdən nəzərə alaq ki, məhz
bu məqsədlə son iki müharibədə, iki yüz milyondan çox pul xərclənmiş,
bundan qabaqkı müharibələrdə eynilə bu formada həyata keçirilmiş
xərclərdən başqa yüz yetmiş milyonu üstələyən yeni bir borca
gedilmişdir. Təkcə bu borcun faizi, müstəmləkə ticarəti inhisarından
qazanıldığı hər hansı bir müddətdə iddia oluna biləcək bütün fövqəlada
mənfəətdən çox olduğu kimi, həmin ticarətin bütün dəyər həcmindən və
ya orta olaraq hər il müstəmləkələrə ixrac edilən məhsulların bütün
dəyərinin həcmindən çoxdur.
Bütün bu merkantilist sisteminin kimlərin başından çıxdığını qeyd
etmək çətin olsa belə lazımdır. Bunların gəliri ilə, heç də lazımı şəkildə
maraq göstərməyən istehlaçılar deyil, qazancları bu səviyyədə cəhd ilə
izlənilən istehsalçıların olduğuna inana bilərik. O təbəqə daxilində də, bu
sistemin qurucuları olaraq tacirlərimizlə sənayeçilərimiz ən irəlidə
olmuşlar. Bu fəsildə baxılan ticarət nizamlamalarında sənayeçilərimizin
qazancına xüsusi olaraq baxılmış və istehlakçıların gəlirindən çox, digər
bir qrup istehsalçıların marağı qurban verilmişdir.
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IX F Ə S Ġ L
KƏND TƏSƏRRÜFAT SĠSTEMLƏRĠ, YAXUD
TORPAQ MƏHSULUNU HƏR ÖLKƏNĠN GƏLĠRĠ
ĠLƏ SƏRVƏTĠNĠN YEGANƏ VƏ YA ƏSAS
MƏNBƏYĠ KĠMĠ QƏBUL EDƏN SĠYASĠ
ĠQTĠSADĠ SĠSTEMLƏR HAQQINDA
İqtisad elminin təsərrüfat sistemləri olan merkantilist və ya ticarət
sistemləri qədər bu sistemə aydınlıq gətirməyə ehtiyac görmürəm.
Torpaq məhsulunu, hər bir ölkənin gəliri ilə sərvətinin yeganə
mənbəyi olaraq göstərən sistemi, bildiyim kimi heç bir millət heç vaxt
qəbul etməmişdir. İndi bu sistem Fransada bir neçə elmli və üstün
bacarığa malik olan insanların sadəcə nəzəriyyələrində vardır. Dünyanın
heç bir yerində mənfi bir cəhəti görülməmiş və ehtimal ki, heç vaxt da
görülməyəcək olan bir sistemin səhvlərini araşdırmağa dəyməz. Habelə,
bu çox məharətli sistemin əsas xüsusiyyətlərini əlimdən gəldiyi qədər
daha aydın şəkildə açıqlamağa çalışacağam.
14-cü Lüdovikin məşhur naziri cənab Kolbert vicdanlı, çox çalışqan
və incəlikləri qavramış, dövlət hesablarının araşdırılması mövzusunda çox
təcrübəli və bacarıqlı bir insan idi. Sözün qısası ictimai gəlirin
bölüşdürülməsini metodlarla qaydaya salmaq üçün hərtərəfli bacarıqlı idi.
Dövlət qulluğunun fərqli sahələrini qaydaya salmağa, hər birini öz
sahəsinin xaricinə çıxarmamaq üçün lazımi yoxlama və nəzarət alətlərini
istifadə etməyi öyrənmiş, işdən bezmədən çalışan bir insanın sevməməsi
mümkün olmayan, mahiyyəti, əsası baxımından məhdudlaşdırıcı və
nizama salıcı bir sistem olan merkantilist sisteminin öncədən hasil edilmiş
yanlış əsaslanmalarını bu nazir, təəssüf ki, qəbul etmişdir. Böyük bir
ölkənin sənayesi ilə ticarətini, o, bir dövlət idarəsinin sahələrini nümunə
alaraq tənzimləməyə çalışdı. Hər kəsi bərabərliyin, azadlığın və
məhkəmənin geniş təməlinə əsaslanaraq öz mənfəəti arxasınca istədiyi
kimi düşməkdə sərbəst buraxacağına, sənayenin bəzi sahələrinə geniş
sərbəstliklər verdiyi halda, digərlərini olduqca böyük problemlərlə qarşıqarşıya qoymağa razı idi. Digər avropalı nazirlər kimi həm kəndlərin
işləməsinə görə şəhərlərin məşğuliyyətini dəstəkləməyə daha çox
yönəlmişdi, həm də bu iş üçün kəndlərin işini zəiflətməyə də razı idi.
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Kənd əhalisi üçün ərzaq məhsullarını ucuzlaşdıraraq sənaye və xarici
ticarətə diqqəti artırmaq üçün buğda ixracını qadağan etdi. Nəticə
etibarilə, fəaliyyətləri məhsulun ən vacib yönü ilə əlaqəli olan kənd
əhalisini xarici bazarlardan uzaq saldı. Bir rayondan digərinə ehtiyatların
nəqlində Fransanın köhnə bölgə qanunları ilə qoyulmuş məhdudiyyətlər
və demək olar ki, bütün əkinçilərdən alınan özbaşına və şərəfə zidd
vergilər, bu qadağa ilə üst-üstə düşdükdə, o ölkənin əkinçilik səviyyəsi
aşağı düşərək, belə bir bərəkətli torpaqda, bu dərəcədə gözəl bir iqlimdə
təbii olaraq yüksələ biləcəyi səviyyəyə çatmadı. Bu rahatlıq və durğunluq
halı, ölkənin fərqli yerlərinin hər birində az-çox hiss edildi və bunun
səbəbləri üzərində bir çox fərqli araşdırmalara başlandı. Cənab Kolbertin
qoyduğu üsulların tələbinə görə şəhərlərin işləməsinin kəndlərin
fəaliyyətindən üstün tutulması, bu səbəblərdən biri olaraq göründü.
Ataların bir sözü var “budaq bir tərəfə çox əyildisə, düzəltmək üçün,
gərək o biri yanını da bir o qədər əyəsən”. Əkinçiliyi hər ölkənin yeganə
gəlir və sərvət mənbəyi olaraq göstərən sistemi ortaya qoyan fransız
filosofları, elə görünür ki, atalar sözü dəyərindəki bu əsas qayadaya yaxşı
yiyələniblər. Cənab Kolbertin planında, şəhərlərin fəaliyyətinə kəndlərin
fəaliyyəti ilə müqayisədə, daha çox dəyər verildiyi kimi, onların
sistemində də, şəhərlərin fəaliyyətinə elə görünür ki, heç şübhəsiz, daha
az dəyər verilmişdir.
Ölkə torpağı ilə əməyinin illik məhsulunda hər hansı bir paya sahib
olduğu hesab edilən fərqli əhali kütlələrini, onlar üç qrupa ayırıblar:
birinci, torpaq sahibləri sinifi; ikinci, istehsalçı sinif kimi qələmə
verdikləri təsərrüfatçılar sinifi; üçüncü, səmərəsiz və ya istehsalçı
olmayan sinif kimi qınayıcı ad ilə gözdən salmağa çalışdıqları sənətkarlar,
manufakturaçılar və “ticarətçi”lərdir.
Torpaq sahibləri sinfinin, ərazinin abadlaşdırılması üçün ərazidə
qurduğu tikililər, xəndəklər, çəpərlər və başqa qurğular üçün çəkəcəyi
xərclər, əkinçilər eyni sərmayə ilə daha çox məhsul yetişdirmək, dolayısı
ilə, bu səbəblə daha çox renta ödəmək imkanına malik olurlar və bununla
da, illik məhsulda əlavə payı olur. O artan renta, torpağın abadlaşdırılması
üçün bu şəkildə çəkilən xərc və ya istifadə edilən kapitaldan mülk
sahibinə verilməli olan faiz və ya mənfəət hesab edilə bilər. Bu sistemdə
bu cür xərclərə ərazi xərcləri (dépenses fonciéres) deyilir.
Muzdurların və ya əkinçilərin illik məhsulda payı, torpağın əkilibbecərilməsi üçün etdikləri bu sistemdə başlanğıc və illik xərclər (dépenses
primitives et dépenses annuelles) olur. Ilkin xərclər; kənd təsərrüfatı
alətlərindən, heyvan sayından, toxumluqdan və əkinçinin heç olmasa ilk

588

Adam Smit

məşğuliyyət ilinin böyük bir hissəsində, yaxud torpaqdan ilk hasilat əldə
edilənə qədər, ailəsi ilə muzdurlarının dolanışıq və heyvanların yem
xərclərindən ibarətdir. İllik xərclər; toxumluqdan, təsərrüfat alətlərinin
toplanmasından, muzdurların illik xərci ilə heyvanların illik yemindən;
hər hansısa bir hissəsi əkib-biçməkdə işləyən muzdur sayıla bildiyi qədər
də, ailəsinin illik xərcindən ibarədir. Rentanın ödənilməsindən sonra,
torpağın məhsulundan əkinçiyə qalan hissə, əvvəlcə, müəyyən bir vaxtda,
heç olmasa onu istismar etdiyi vaxt ərzində, sərmayədən gələn həmişəki
mənfəəti ilə ilkin xərclərin hamısını özünə götürməyə; ikinci, yenə
həmişəki mənfəətlə birlikdə, illik xərləri ödəməyə kifayət etməlidir. Bu
iki növ xərc, əkinçinin təsərrüfata qoyduğu sərmayədir, bunlar mümkün
mənfəətlə birlikdə gecikmədən özünə qayıtmadıqca, təsərrüfatçı işini
digər işlərlə paralel apara bilməz, qazancını güdərək, həmin işdən
mümkün olduğu qədər tez can qurtarıb, başqa iş axtarmalıdır. Torpağın
məhsulundan, təsərrüffatçıya işini davam etdirmə imkanı vermək üçün
beləcə lazım olan hissə, kənd təsərrüfatına ayrılıb toxunulmaz bir varlıq
sayılmalıdır. Əgər ərazi sahibi ona toxunarsa, istər-istəməz öz torpağının
məhsulunu azaldar və əkinçinin bir neçə il ərzində, nə bu əraziyə uyğun
nə də normal rentasını belə vermək imkanı olmaz. Ərazi sahibinin haqqı
olan renta, bütün məhsulu yetişdirmək üçün qabaqcadan çəkilməli olan
bütün xərclər ödənildikdən sonra, yerdə qalan təmiz məhsuldan başqa bir
şey deyil. Təsərrüfatçıların əməyi, bütün bu məcburi xərlərin hamısının
ödənilməsindən başqa, bu cür təmiz məhsul verdiyi üçün istehsalçı sinfi
adı ilə bu sistemdə xüsusi yer tutur. Eyni səbəblə, onların ilkin və illik
xərclərinə, bu sistemdə məhsuldar xərc deyilir. Çünki onlar öz dəyərlərini
çıxartmaqlarından savayı, saf məhsulun istehsalında hər il mühüm rol
iynayırlar.
Ərazi xərcləri və ya mülk sahibinin torpağının abadlaşdırılmasına
xərclədiyi də, bu sistemdə məhsuldar xərc hesab olunur. Ərazisindən
qabaqcadan aldığı renta, bütün bu xərcləri həmişəki sərmayə xərcləri ilə
birlikdə mülk sahibinə tam olaraq ödəniləcəyi ana qədər, istər kilsə,
istərsə də kral, bu haqqı müqəddəs və toxunulmaz kimi qəbul etməlidir; o
nə öşür (öşür torpağın 1 ha-ından kilsəyə verilən vergi növü), nə də ki,
başqa bir vergi verməlidir. Əks təqdirdə, torpağın abadlaşdırılması
gecikdirilməklə, kilsə öz öşürlərinin; kral isə öz vergilərinin gələcəkdəki
artımını azaltmış olar. Bunun üçün işlərin nizama salınmış olduğu bir
halda, bu ərazi xərcləri öz dəyərlərini tamamilə ödəməkdən başqa,
müəyyən zamandan sonra, eyni şəkildə bir saf məhsulun təkrar istehsalına
səbəb olduğu üçün, bu sistemdə, məhsuldar xərclər hesab edilir.
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Bu sistemin istehsalçı saydığı üç növ xərcə gəldikdə isə,
təsərrüfatçının ilkin və illik xərcləri ilə birlikdə, mülk sahibinin ərazi
xərclərindən ibarətdir. Bütün digər xərclər və əhalinin bütün digər
təbəqələri, hətta insanlar arasında yayqın anlayışa görə ən məhsuldar
hesab edilənlər belə, işlərin bu şəkildə düşünülməsini başdan-başa
səmərəsiz hesab edirlər.
Xüsusilə, fəaliyyətləri torpağın işlənməmiş məhsulunun dəyərini,
məlum olduğu kimi, bu qədər artıran sənətkarlar və manufakturaçılar, bu
sistemdə, əhalinin ən səmərəsiz bir sinfi olaraq göstərilməkdədir.
Əməklərinin sadəcə, özlərini işlədən sərmayəni adət olunmuş mənfəətilə
birlikdə yenidən yerinə qoyduğu deyilir. O, kapital sahibləri tərəfindən
özlərinə borc olaraq verilən vasitələrdən, alətlərdən və əməkhaqlarından
ibarətdir, onların işləmələri və dolanmaqları üçün ayrılmış olan mənbədir.
Mənfəətləri isə sahibkarın dolanışığına ayrılmış olan qaynaqdır.
İşləmələri lazım olan vasitə, alət və əməkhaqqından ibarət olan vəsaiti,
sahibkarın onlara borc olaraq verdiyi kimi, yenə rəhbər öz dolanışığı üçün
ehtiyac olanı özünə avans olaraq verir və bu vəsaiti, adətən sənətkar və
sənayeçilərin fəaliyyətindən gələcək olan mənfəətə əsasən təyin edilir.
İşin nəticəsi, istər özünə avans olaraq ayırdığı gəliri, istərsə də işçilərə
verdiyi vəsaitləri, təkrar istehsal etmirsə çəkdiyi xərcin hamısını tam
ödəmədiyi şübhəsizdir. Bunun nəticəsində, sənayedə istifadə olunan
sərmayənin gətirdiyi mənfəət rentaya oxşamır; bu mənfəəti əldə etmək
üçün çəkilmiş o qədər xərcin hamısı çıxıldıqdan sonra yerdə qalan saf
məhsul deyildir. Təsərrüfatçının kapitalı, sənayeçi rəisin kapitalı kimi,
özünə bir mənfəət gətirir. Yenə bir başqası üçün də, sənayeçi rəisin təmin
etmədiyi renta haqqı gətirir. Nəticə etibarilə, sənətkar və sənayeçini
işlədib dolandırmaq üçün çəkilən xərc, belə demək mümkünsə, ancaq öz
dəyərini bərpa edə bilir, yeni bir dəyər istehsal etməz. Buna görə,
tamamilə səmərəsiz bir xərcdir. Əkinçi və muzdur işlətmək üçün çəkilən
xərc isə, əks dəyərinin varlığını davam etdirməkdən başqa, həm də yeni
bir dəyər əmələ gətirir; yəni torpaq sahibinin rentasını çıxardır. Ona görə
bu səmərəli bir xərcdir.
Ticari sərmayə də sənaye sərmayəsi qədər səmərəsizdir. Yeni bir
dəyər istehsal etmədən təkcə öz dəyərinin varlığını davam etdirir. Ticarət
kapitalını işlədən qazancları onu işlətdiyi müddətə və ya hasilatı əlinə
keçənə qədər öz-özünə borc olaraq təşkil etdiyi dolanışığın yenidən əmələ
gəlməsindən ibarətdir. Bu gəlirlər, o kapitalı istifadə edərkən çəkilməli
olan xərcin bir hissəsinin geri ödənməsindən başqa bir şey deyil.
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Sənətkarlarla manufakturaçıların əməyi, torpağın işlənməmiş
məhsulunun bütün illik miqdarının dəyərinə heç bir zaman heç bir şey
əlavə etməz. Onun bəzi bəlli hissələrinin dəyərini reallıqda çox artırır.
Ancaq bir tərəfdən səbəb olduğu istehlak, tam o hissələrə əlavə olunduğu
dəyər qədərdir. Bu şəkildə, məhsulun bütün miqdarının dəyəri, bu dəyərlə
heç vaxt artmaz. Məsələn, krujevalı bir cüt manjeti tikən adam bəzən,
bəlkə bir metr parçanın dəyərini otuz ingilis funtuna yüksəldər. Ancaq hər
nə qədər ilk baxışda xam məhsulun bir hissəsinin dəyərini beləcə, hardasa
yeddi min iki yüz artırmış görünsə də, həqiqətdə xam məhsulun bütün
illik miqdarının dəyərinə bir şey əlavə etməz. O manjetin işlənməsi ona
bəlkə iki illik əməyə başa gələr. Başa çatdıqda onun müqabilində əlinə
keçən otuz funt, bu iş ilə məşğul olduğu iki ildə özü üçün təmin etdiyi
vəsaitdən başqa bir şey deyil. Hər günlük, hər aylıq və ya hər illik əməyi
ilə parçaya qatdığı dəyər, olsa-olsa həmin ərəfədəki istehlakının dəyərini
əvəz edər. Deməli, torpağın işlənilməmiş məhsulunun illik bütün
miqdarının dəyərinə, heç bir anda, heç bir şey artırmaz. Çünkü o
məhsuldan davamlı olaraq istehlak etdiyi parça hər zaman, özünün
dayanmadan istehsal etdiyi dəyərə bərabərdir. Bu əhəmiyyətsiz, ancaq
yüksək xərcli sənayedə işləyən adamların çox kasıb olması, gördükləri
işin əvəzini, nadir hallarda dolanışığının dəyərini keçmədiyinə bizi
inandıra bilər. Əkinçilərlə kənddəki muzdurların gördüyü işdə isə,
vəziyyət əksinədir. O iş həm muzdurların sahibkarın rəislərin bütün
istehlakını, bunların işləmələri və dolanışığı üçün çəkilən bütün xərci, tam
olaraq yenidən qazanır; bundan başqa, torpaq sahibinin rentası da, nadir
hallarda, o işin davamlı olaraq istehsal etdiyi bir dəyədir.
Sənətkarlar, manufakturaçılar və tacirlər, yaşadıqları cəmiyyətin
gəlirini və sərvətini ancaq qənaətlə, yaxud sistemdə vurğulandığı kimi,
kasıblıqla, yəni dolanışıqlarına ayrılmış fondların bir hissəsindən uzaq
duraraq artıra bilərlər. Onlar hər il bu fondlardan başqa bir şey istehsal
etməzlər. Nəticə etibarilə, hər il həmin fondların bir hissəsini bir yana
ayırmadıqca, bunların bir hissəsinin ləzzətindən özlərini məhrum
etmədikcə, işləmələri ilə yaşadıqları cəmiyyətin gəliri və sərvəti heç bir
vaxt ən kiçik ölçüdə belə çoxalmaz. Əkinçilərlə kənd muzdurları isə,
əksinə, onlar üçün ayrılmış bütün fondların hamısından faydalanır, eyni
zamanda, cəmiyyətin gəlir və sərvətini çoxalda bilər. Bunların işləməsi öz
dolanışığına ayrılandan başqa, hər il çoxalması cəmiyyətin gəlir və
sərvətini artıran saf məhsul istehsal edir. Ona görə, İngiltərə və Fransa
kimi çoxlu torpaq sahibi və təsərrüfatçılardan ibarət olan millətlər, işləyib
faydalanmaqla varlana bilərlər. Hollandiya və Frankfurt kimi daha çox
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sənətkar və sənayeçilərdən ibarət millətlər isə, əksinə yalnız qənaət və
məhrumiyyətlə varlana bilərlər. Belə fərqli hal və şərtlər daxilində olan
millətlərin gəlirləri necə bir-birindən fərqlidirsə, xalqların ümumi
xüsusiyyətləri də fərqlidir. Əvvəlkilərdə əliaçıqlıq, ürəyiaçıqlıq və
səmimiyyət, digərlərində isə, xəsislik, bayağılıq və ümumi şəkildə zövq
almağın hər növündən qaçan qürurlu bir yönəliş, təbii olaraq o ümumi
xüsusiyyətin bir hissəsini təşkil edir.
Tacirlər, sənətkarlar və sənayeçilər sinfi, başdan-ayağa digər iki
sinfin, torpaq sahibləri sinfi ilə təsərrüfatçılar sinfinin hesabına dolanır və
işləyirlər. İstehsalçı olmayan sinfin çalışdığı işin materiallarına və
dolanışığın əsasını, o işdə işləyərkən istehlak etdiyi ehtiyyatı və malqaranı bunlar verir. İstehsalçı olmayan sinfin həm bütün işçilərinin
əməkhaqlarını, həm də bütün iş sahiblərinin mənfəətlərini sonda torpaq
sahibləri ilə təsərrüfatçılar ödəyirlər. Həmin işçilərlə, onları işlə təmin
edənlər əslində, torpaq sahibləri ilə təsərrüfatçıların muzdurlarıdırlar.
Bunların ikisi də çox rahatdırlar, çünki rəhbərlərin əməyi ilə
keçinirlər. Əməklərinin səmərəsizliyi bir-birindən geri qalmaz, əməkləri
torpağın işlənməmiş məhsulunun toplam dəyərinə heç bir şey əlavə etməz.
Həmin ümumi məhsulun dəyərini artırmazdan əlavə, onun içindən
çıxardılmış ödənilməli olan xərc əmələ gətirirlər.
Ancaq məhsuldar olmayan sinif, digər sinif üçün çox faydalıdır.
Tacirlərin, sənətkarların və sənayeçilərin işləməsi nəticəsində, torpaq
sahibləri ilə təsərrüfatçılar, ehtiyacları üçün lazım gördükləri xarici
əmtəələr və ya öz ölkələrinin işlənmiş məhsulu olsun, bacarıqsız və
təcrübəsizcəsinə birini idxala və va digərini özləri düzəltməyə çalışdıqları
halda, xərcləməli olacaqları əməklərinin daha az miqdarını məhsulu ilə
satın ala bilərlər. Əksinə özlərini torpağın əkilib-biçilməsindən uzaq
tutacaq çoxlu qayğını, təsərrüfatçılar məhsuldar olmayan sinif vasitəsilə
başlarından atmış olurlar. Bu şəkildə maneəsiz, işə dörd əllə yapışmaqla,
yetişdirmək imkanını tapdıqları məhsulun üstünlüyü, məhsuldar olmayan
sinfin dolanışığının və işlədilməsinin, istər mülk sahiblərinə, istər özlərinə
başa gələn bütün xərcin ödənməsinə artıqlaması ilə yetər. Tacirlərin,
sənətkarların və manufakturaçıların işləməsi baxımından bütünlüklə
məhsuldar olmamaqla bərabər, beləcə dolayı şəkildə torpaq məsulunun
artırılmasına yardım edər. Məhsuldar əməyin əsas işi olan torpağın
becərilməsinə həsr edilmək məqsədilə sərbəst buraxmaqla, onun istehsal
gücünü artırır; bu şəkildə, kotanla heç bir əlaqəsi olmayan insanın əməyi
nəticəsində iş daha məhsuldar olur.
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Tacirlərin, sənətkarların və manufakturaçıların işini hər yolla
yavaşıtmaq və axsatmaq sahibləri ilə təsərrüfatçıların işinə yaramır. Bu
məhsuldar olmayan sinfin faydalandığı əlavələr nə qədər çoxalarsa, o
sinfi meydana gətirən növbə-növ peşələrdə rəqabət bir o qədər artar.
Digər iki sinif, istər xarici məhsullar, istərsə də ölkələrinin işlənmiş
məhsulu ilə ehtiyaclarının ödənməsi ucuz başa gələr.
Digər iki sinfi əzməyin, məhsuldar olmayan sinfə heç bir faydası
olmaz. Məhsuldar olmayan sinfi yetişdirən torpağın artıq məhsulu, yaxud
əvvəl təsərrüfatçıların, ondan sonra mülk sahiblərinin dolanışığı
ödəndikdən sonra yerdə qalan hissədir. Artıq qalan bu hissə nə qədər çox
olarsa, o sinfin gəliri və işi də bir o qədər bol olar. Hər üç sinfi birdən ən
təsirli şəkildə rifahın ən yuxarı səviyyəsinə çatdırmağın ən asan yolu,
qüsursuz məhkəmənin, tam azadlığın və bərabərliyin tam şəkildə təmin
olunmasıdır.
Hollandiya və Hamburq kimi, daha çox qeyri-məhsuldar sinifdən
ibarət olan ticatrətçi dövlətlərin tacirləri, sənətkarları və sənayeçiləri, eyni
tərzdə başdan-ayağa torpaq sahibləri ilə təsərrüfatçıların hesabına öz
həyatlarını davam etdirib işləyirlər. Yalnız bu fərqlə ki, tacirlərə,
sənətkarlara və sənayeçilərə işləyəcəkləri vasitələrin və dolanacaqları
fondları tədarük edən torpaq sahibləri ilə təsərrüfatçıların çoxu, başqa
ölkələrin əhalisi və başqa hökumətlərin vətəndaşları onlara uyğun
olmayan bir vəziyyətdədirlər.
Ancaq bu cür merkantilist dövlətlər əvvəlki ölkələrin əhalisi üçün
çox faydalıdır. Bunlar olduqca vacib ehtiyacları çox rahat ödəyə bilər.
Həmin ölkələrin əhalisi tərəfində ölkə daxilində olduğu zaman, aparılan
siyasətin hansısa bir nöqsanına görə xaricdəki tacirlərin, sənətkarların və
sənayeçilərin yerini doldurarlar.
Belə demək olarsa, o torpaqçı millətlər üçün, belə “ticarətçi”
dövlətlərin çalışmasını, onların ticarətlərinə, yaxud verdikləri məhsullara
yüksək əlavələr qoyaraq axsatmaqla, ya da korlamaqla heç vaxt xeyir
tapmaz. Bu cür rüsumlar həmin məhsulları bahalaşdırdığı üçün, əvəzində
o əmtəələri satın alındığı öz torpaqlarının məhsul artığının, yaxud bunun,
eynilik təşkil edən həqiqi dəyərini azltmaqdan başqa bir işə yaramaz. Bu
cür əlavələr, məhsul artığının çoxalmasını, dolayı yolla öz torpaqlarının
abadlaşdırılmasını və işləməsini axsatmağa yaraya bilər. O məhsul
artığının dəyərini artırmaq, onun çoxalmasını, nəticədə öz torpaqlarının
abadlaşdırılmasını və əkilib–biçilməsinin artmasını təşviq etmək üçün ən
təsirli yol, əksinə olaraq bütün belə ”ticarətçi” millətlərin ticarətini
məhdudiyyətsiz azad buraxır.
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Bu məhdudiyyətsiz ticarət sərbəstliyi, hətta yurdlarında çatışmayan
bütün tacirləri, sənətkarları və sənayeçiləri növbəsi gələndə tədarük edib,
orada hiss etdikləri bu vacib boşluğu, ən uyğun və ən faydalı şəkildə
doldurmaq üçün ən qısa yol olar.
Torpaqlarının məhsul artığının dayanmadan artımı, zamanla
torpağın abadlaşdırılmasında və işlənməsində adət edilmiş mənfəət
səviyyəsi ilə istifadə edilə biləcək kapitaldan daha böyük bir kapital
əmələ gətirir. Bunun artıq hissəsi isə, təbii ki, özü-özlüyündə daxildəki
tacirlərin, sənətkarların və sənayeçilərin işlədilməsinə gedər. Ancaq həm
işləyəcəkləri alətləri, həm dolanacaqları vəsaitləri ölkə daxilində tapanda
bu onlar üçün daha az sənət və əl yatqınlığı ilə də olsa, bunların hər ikisini
çox uzaqlardan gətirmək məcburiyyətində olan “ticarətçi” dövlətlərin
oxşar sənətkar və tacirləri qədər ucuz qiymətə işləməyə daha tez razı
olurlar. Bacarıq və peşəkarlığın çatışmazlığı səbəbindən bir müddət o
qədər ucuza işləməsələr belə, olkə daxilində reallaşdırma imkanı
tapdıqları üçün, hazırladıqlarını “ticarətçi” dövlətlərin sənətkarları ilə
sənayeçilərinin bazara ancaq bu qədər məsafədən gətirilə bilən məhsullar
qədər ucuza sata bilərlər. Bacarıq və peşəkarlıqları inkişaf etdikcə də, çox
keçmədən daha ucuz qiymətə sata bilərlər. Bilavasitə, bu cür “ticarətçi”
dövlətlərin sənətkar və sənayeçiləri, bu “torpaqçı” millətlərin bazarında
rəqabətlə tez qarşılaşırlar. Onlardan daha ucuz qiymətə satış
aparıldığından, çox keçməmiş mövqelərini itirib və oradan tamamilə xaric
olunurlar. Bu “torpaqçı” millətlərin məhsullarında peşəkarlığın çox yavaş
inkişaf etməsindən irəli gələn ucuzluq səbəbindən, zamanla bunların satışı
daxili bazardan ətrafa yayılaraq, bir çox xarici bazarlara çatar. Oradan bu
cür “ticarətçi” millətlərin bir çox məhsulunu eyni şəkildə xaric edər.
O “torpaqçı” millətlərin istər işlənmiş, istərsə də işlənməmiş
məhsulundakı bu daimi artım, vaxtı gələndə həm kənd təsərrüfatında, həm
də sənayedə həmişəki mənfəət səviyyəsilə istifadə edilə biləcəyindən
daha böyük kapital əmələ gətirir. Bu sərmayənin artığı, təbii ki, xarici
ticarətə yönəlir; aid olduğu ölkənin işlənmiş və işlənməmiş məhsulundan
daxili bazar tələbini keçən hissəsinin, xarici ölkələrə ixracında istifadə
olunur. “Ticarətçi” millətlərin tacirlərinə görə, “torpaqçı” millətin
tacirlərinin, ölkələrinin məhsulunu ixracı haqqında, eyni ilə sənətkar və
manufakturaçılarının belə millətlərin sənətkar və sənayeçiləri qarşısında
olduğu kimi bir üstünlüyü olur. Bu üstünlük əvvəlkilərin uzaqlarda
axtarmalı olduqları gəmi yükünü, alət və ərzaqları onların ölkə daxilində
tapmaq rahatlığıdır. Nəticədə, gəmiçilikdə geri olan bacarıq və ustalıqları
ilə, o yükü xarici bazarlarda bu cür ticarətçi millətlərin tacirləri qədər
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ucuz qiymətə sata bilərlər. Eyni səviyyədə bacarıq və ustalıqla daha ucuza
sata bilmək imkanları belə olur. Buna görə də, çox keçməmiş xarici
ticarətin bu sahəsində həmin “ticarətçi” millətlərlə rəqabət aparıb, vaxtı
gələndə onları tamamilə oradan xaric edərlər.
Deməli, bu “açıq ürəkli və alicənab” sistemə görə “torpaqçı” bir
millət üçün, öz aralarından tacir, sənətkar və sənayeçi yetişdirə bilməyin
ən əlverişli yolu, bütün digər millətlərin tacirlərinə, sənətkarlarına və
sənayeçilərinə qeyri-şərtsiz ticarət imkanı verməkdir. Bu şəkildə, xalqın
torpağının məhsul artığının dəyərini artırır, onun davamlı artımı, ehtiyac
duyduğu bütün tacirləri, sənətkarları və manufakturaçıları vaxtı gələndə
istər-istəməz yetişdirəcək bir fondu yavaş-yavaş əmələ gətirir.
“Torpaqçı” bir millət, bunun əksinə olaraq ya yüksək əlavələrlə, ya
da qadağalarla xarici millətlərin ticarətini sıxışdıran kimi, öz mənfəətini
iki fərqli şəkildə istər-istəməz azaldar. Birincisi, bütün xarici əmtəələrin
və cürbəcür məhsulların qiymətini artırmaq müqabilində bu xarici
əmtəələri satın aldığı, öz torpağının məhsul artığının həqiqi dəyərini, təbii
olaraq aşağı salar. Ikincisi, daxili bazarda öz tacirlərinə, sənətkarlarına və
sənayeçilərinə bir növ inhisarçılıq təqdimetməklə, səmərəli gəlir
səviyyəsinə nisbətlə ticari mənfəəti yüksəldir, dolayısıyla əvvəl
təsərrüfatda istifadə edilmiş sərmayənin ya bir hissəsini oradan çəkər, ya
da həmin vəziyyətilə istifadə olunacaq kapitalın bir hissəsini istifadədən
məhrum edər. Bu vəziyyətdə bu siyasət, iki müxtəlif şəkildə, yəni
birincisi məhsulun həqiqi dəyərini azaldıb, beləcə mənfəət dərəcəsini
aşağı salmaqla; ikincisi, bütün digər işlərdə mənfəət səviyyəsini
yüksəltməklə təsərrüfata mane olur. Təsərrüfatın gəliri, necə var elə
olacağına görə azalır, ticarətlə sənayenin qazancı isə artır. Beləcə, hər
kəsin mənfəəti nəticəsində, istər kapitalı, istərsə də əməyini əlindən
gəldiyi qədər təsərrüfatdan digər işlərə yönəltməyə məcbur olur.
Bu təhrikedici tədbirlərlə, “torpaqçı” hər bir millətin, hər nə qədər
öz içindən sənətkarlar, manufakturaçılar və tacirlər yetişdirə bilməsi,
ticarət sərbəstliyi ilə edə biləcəyinə görə bir qədər tez olmalı olsa da, bu
məqam bir az mücərrəddir, onları, belə demək mümkündürsə, zamanı
gəlmədən yetişdirmiş olar. Bir işin canlanmasını çox tezləşdirərkən, daha
dəyərli başqa birini axsadır. Sadəcə işləməyi təmin edən kapitalı
normaldakı mənfəətlə yanaşı, geri gətirməklə qalan bir iş növünü lazım
olduğundan çox canlandırmaqla, o kapitalı qazancı ilə birlikdə
çıxartmaqdan əlavə, eyni şəkildə ərazi sahibinə təmiz məhsul, əlavəsiz
renta verən bir işi zəiflədir. Tamamilə səmərəsiz olan əməyi daha çox
dəstəkləyərək səmərəli əməyin inkişafını gerilədir.
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Torpağın illik məhsul toplamının bu sistemə görə, adı çəkilən üç
sinif arasında nə şəkildə bölüşüldüyünü və səmərəsiz olan sinfin əməyinin,
o toplamı heç bir şəkildə artırmadan, necə təkcə öz istehlak dəyərinin
ödəməklə kifayətləndiyini, bu sistemin çox ağıllı və uzaqgörən qurucusu
cənab Quesnai bir neçə düstur şəklində ifadə edir. Bu düsturların ən başda
gəlməsi üçün, “İqtisadi cədvəl” xüsusilə üstün mövqeyə qoyduğu,
birincisi, ən üstün sərbəstlik və dolayısıyla ən yüksək rifah içində illik
məhsulun mümkün olan ən böyük mümkün məhsulu verə bildiyi və hər
sinfin illik bütün məhsuldan haqqı ilə illik öhdəsinə düşən paydan
faydalandığı vəziyyətdə, onun fikrinə görə bu bölgünün necə baş
tutduğunu göstərməkdir. Daha sonra gələn bir sıra düsturlar, fərqli
məhdudiyyət və nizamlamaların olduğu bir vəziyyətdə, bu paylaşmanın
onun büdcəsinə görə həyata keçirilməsi şəklini göstərməktədir. Burada ya
mülk sahibləri sinfi, ya qeyri-məhsuldar sinif təsərrüfatçılar sinfinə görə
daha çox himayəçilik edir və bunlardan biri, məhsuldar sinfin haqqı olan
paya müəyyən qədər əl uzatmaqdadır. Ən qüsursuz sərbəstliyin təyin
edəcəyi bölgüyə qarşı hər bu cür etiraz, hər təcavüz, bu sistemə görə illik
məhsulun dəyərini və toplamını ildən-ilə müəyyən qədər azaltmaqla,
istər-istəməz cəmiyyətin sərvətində və gəlirində tədricən azalmaya səbəb
olur. Elə bir azalma ki, inkişafı o təcavüzün dərəcəsinə, ən qüsursuz
sərbəstliyin bərqərarı, təbii bölgünün çox və ya az pozulmasına görə, daha
sürətli və ya daha yavaş olmalıdır. Bu daha sonrakı düsturlar, o sistemə
görə, bu təbii bölgünü fərqli şəkildə pozulmuş dərəcələrinə uyğun olan
fərqli dərəcələrini göstərməkdədir.
Bəzi “doktrinyoz” həkimlər, elə görünür insan bədəni üçün istəristəməz bir narahatçılıq və ya xəstəlik sağlamlıqda ən kiçik nasazlığını, o
kənarlaşma dərəcəsində doğurduğu, çox diqqətli bir pəhriz və idman
hərəkət rejimi olmazsa düşünürlər. Ancaq fərqli rejimlərdə, hətta hər
yöndən sağlığa yararlı olmayan çox uzaq olan rejimlərdə belə, insan
bədənin ən sağlam vəziyyətini heç olmasa görünüşə baxanda qoruduğu
təcrübə ilə sübut edilmişdir. Elə bil, insan bədəninin sağlam vəziyyətində,
pis rejimin mənfi təsirlərinin də bir neçə yöndən ya qarşısını almağa, ya
düzəltməyə gücü çatan, bilinməyən bir “müdafiyə cövhəri” vardır.
Nəzəriyyəçi həkim olan cənab Kene, elə görünür ki, dövlətinancaq çox
diqqətli bəlli bir rejim altında, yəni məhdudiyyətsiz sərbəstliyin və
qüsursuz məhkəmənin əksiksiz rejimi altında inkişaf edəcəyini
düşünmüşdür. O dövlətin əsasında, hər insanın öz vəziyyətini düzəltmək
üçün daimi olaraq göstərdiyi səyin, bir dərəcəyə qədər həm tərəfkeş, həm
sıxıcı olan bir iqtisadiyyatın mənfi təsirlərini bir çox yöndən qarşısını
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alacaq gücdə bir “müdafiyə cövhərinin” olduğunu hiss etmir. Belə bir
iqtisadiyyat bir millətin sərvət və rifah yolundakı inkişafını, heç şübhəsiz,
az-çox gecikdirməklə yanaşı, tamamilə durdurmağa heç vaxt yetərli
olmaz. Bir millət, tam sərbəstlikdə və qüsursuz məhkəmədən
faydalanmadan rifaha çata bilməsəydi, dünyada heç bir millət rifah üzü
görməzdi. Ancaq nə yaxşı ki, Uca Yaradan, yaradatdığı bədəndə, insanın
tənbəlliyindən və səbirsizliyindən irəli gələn mənfi təsirləri düzəltmək
üçün necə geniş hazırlıqlar görmüşsə, ona oxşar olaraq, dövlət varlığı
içində, onun ağılsızlığından və ədalətsizliyindən irəli gələn pis təsirləri də,
onun rifahı üçün zamanla aradan qaldırır.
Ancaq bu sistemin əsas yanlışlığı, elə görünür ki, sənətkarlar,
sənayeçilər və tacirlər sinfini başdan-ayağa səmərəsiz olan keyfiyyətdə
göstərməsidir. Onları belə göstərməyin ləyaqətsizliyini, aşağıdakı
nöqteyi-nəzərlər isbat edə bilər.
Əvvəlcə, bilindiyi kimi, bu sinif öz illik istehlakının dəyərini hər il
yenidən qazanır və heç olmasa özünü təmin edən xammalın və ya
kapitalın varlığını qoruyub saxlayır. Ancaq sırf buna görə, o sinfə
səmərəsiz demək çox yersiz görünür. Yalnız, ata ilə ananın yerini tutacaq
bir oğulla bir qız olsa və insan nəslinin sayını artırmayaraq, əvvəlki kimi
davam etdirsə də bir evliliyə səmərəsiz demək düzgün olmaz. Həqiqətdə,
əkinçilərlə kənddəki muzdurlar, özlərini dolandıran sərmayədən başqa,
torpaq sahibi üçün hər il yenidən təmiz məhsul, maneəsiz renta əmələ
gətirirlər. Üç uşağı olan ailə, yalnız iki uşağı olan bir ailədən say
baxımından daha məhsuldar olduğu kimi, əkinçilərlə kənddəki
muzdurların əməyi də, sənətkarların, sənayeçilərin və tacirlərin əməyinə
görə heç şübhəsiz daha məhsuldardır. Ancaq birində məhsulun üstün
olması, digərini səmərəsiz və qeyri-məhsuldar adlandırmağa heç bir əsas
vermir.
İkincisi, elə görünür ki, sənətkarları, manufakturaçılar və tacirləri
adi xidmətçilərlə bir tutmaq, bu səbəbdən heç uyğun olmaz. Xidmətçilərin
əməyi, özlərini təmin edən fondun vəsaitlərini bərpa etmir. Onların
dolanışıq xərclərinin hamısı sahibkarlar tərəfindən təmin olunub,
gördükləri iş, bu xərci ödəyə bilməz. O işi, adətən görülməsi ilə aradan
qaldırılması, ayrı-ayrı xidmətlər təşkil edir və onların xərcləri ilə
dolanışıqlarının dəyərini bərpa edə biləcək satış üçün nəzərdə tutulmuş bir
məhsuldan ibarət deyildir. Bu səbəbdən, bu kitabın məhsuldar olan və
olmayan əməyi, nəzərdən keçirdiyim hissəsində tacirləri, sənətkarları və
manufakturaçıları məhsuldar, xidmətçiləri isə, səmərəsiz sinfə daxil etdim.
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Üçüncüsü, tacirlərin, sənətkarların və manufakturaçıların əməyini
cəmiyyətin həqiqi gəlirini artırmadığını demək, hər nəyə əsaslanmasından
asılı olmayaraq düzgün deyil. Məsələn, bu sistemdə əsas sayıldığı kimi,
bir sinfin gündəlik, aylıq və illik istehlakının dəyərini eynilə gündəlik,
aylıq və illik istehsalına bərabər qəbul etsək, bu onun əməyi, cəmiyyətin
gəlirinə, torpağı ilə əməyinin illik məhsulunun həqiqi dəyər həcminə heç
nə əlavə etmir demək deyil. Məhsulun toplanmasından sonrakı ilk altı
ayda, on funtluq iş görən sənətkar eyni vaxt ərzində on funtluq ehtiyyat və
digər zəruri maddələr istehlak etsə də, həqiqətdə, cəmiyyətin torpağı ilə
əməyinin illik məhsuluna on funtluq dəyər qatar. Buğda ehtiyatından və
digər zəruri maddələrdən, on funt dəyərində altı aylıq bir gəliri istehlak
edərkən ya özünə, ya da bir başqasına ona bərabər olan bir altı aylıq gəlir
satın ala biləcək eyni dəyərdə bir məhsul meydana gətirir. Onda bu altı
ayda istehsal olunan ilə istehlak olunanın dəyəri on funt yox, iyirmi
manatdır. Əslində, bu dəyər heç vaxt on funtdan artıq olmaya da bilər.
Ancaq sənətkarin istehlak etdiyi on funtluq buğda ehtiyatı və digər
məcburi maddələri bir əsgər, yaxud adi bir xidmətçi istehlak etsəydi, illik
məhsuldan altı ayın sonunda qalan hissənin dəyəri, sənətkarin əməyi
vasitəsilə həqiqətdə olduğundan on funt əksik olardı. Deməli, sənətkarin
istehsal etdiyi dəyəri hər hansısa bir anda istehlak etdiyi dəyərdən artıq
hesab edilsə belə, bazardakı əmtəələrin həqiqi dəyəri onun istehsal
etdiyindən hər zaman daha çoxdur.
Bu sistemi dəstəkləyənlər, tacirlərin, sənətkarların və manufakturaçıların istehlakı, istehsalının dəyərinə bərabərdir deyərkən, onlar,
ehtimal ki, sadəcə bunların gəlirinin, yaxud istehlakına ayrılan miqdarının
eyni olduğunu nəzərdə tuturlar. Ancaq demək istədiklərini daha aydın
şəkildə bəlli edib, sadəcə, gəliri istehsal etdiyinin dəyərinə bərabərdir
desələr, bu gəlirdən təbii olaraq ediləcək qənaətin, cəmiyyətin əsl
sərvətini istər-istəməz artırmalı olduğu, oxucunun tez ağlına gəlir. Bu
halda, ortaya mübahisəli bir şey atmaq üçün, arzularını dedikləri şəkildə
açıqlamalı idilər. İşlər əslində onların hesab etdikləri kimi də olsa, bu
mübahisənin sona çatmayacağı göz qabağındadır.
Dördüncüsü, əkinçilərlə kənddəki muzdurlar, yaşadıqları cəmiyyətin
həqiqi gəlirini, torpağı ilə əməyinin illik məhsulunu qənaət etmədən,
tacirlər, sənətkarlar və manufakturaçılar daha çox artıra biləcək vəziyyətdə deyildilər. Bu cəmiyyətin torpağı ilə əməyinin illik məhsulu ancaq
iki şəkildə, ya cəmiyyətdə həqiqətən yetişməkdə olan faydalı əməyin
məhsuldar güclərindəki bir yeniliklə, ya da, o əməyin miqdarındakı
çoxalma ilə arta bilər.
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Faydalı əməyin məhsuldar qüvvələrdəki inkişaf, əvvəlcə işçinin
əməyindəki irəliləyişdən, sonra işçinin üzərində işlədiyi avadanlığın
təkmilləşməsindən asılıdır. Ancaq sənətkarlar manufakturaçıların əməyinin daha dar hissələrə ayrılması və fəaliyyət baxımından hər işçinin
əməyinin əkinçilərlə muzdurların əməyinə görə daha sadə vəziyyətə
salınması mümkün olduğu kimi, hər iki növ yenilikdə də, daha çox yüksək səviyyəyə çatması mümkündür. Ona görə sənətkar və manufakturaçı
sinfin, bu baxımdan heç vaxt üstünlüyü ola bilməz.
Bu cəmiyyət içində tədbirli şəkildə istifadə olunan faydalı əmək
miqdarındakı artım, bütünlüklə, o əməyi işlədən kapitalın miqdarından
asılıdır. O kapitaldakı artım, yenə o sərmayənin istifadə edilməsini idarə
edib tənzimləyən bəlli şəxslərin, yaxud bunu onlara borc olaraq verən
başqalarının gəlirindən edilən qənaətlərə tamamilə bərabər olmalıdır.
Bu sistemin qəbul etdiyi kimi, tacirlər, sənətkarlar və manufakturaçılar qənaətə, torpaq sahibləri ilə müqayisədə daha uyğun olsalarda,
bunların yaşadıqları cəmiyyət içində istifadə olunan faydalı əmək
miqdarını artırmaları, dolayısı ilə də o cəmiyyətin həqiqi gəlirini, torpağı
ilə əməyinin illik məhsulunu çoxaltmaları ehtimal olunur.
Beşincisi və sonuncusu: bu sistemin hesab etdiyi kimi, hər ölkənin
əhalisinə aid gəlirin, sadəcə işləməsinin insanları təmin edəcəyi dolanışıq
vasitələri miqdarından ibarət olduğunu qəbul etsək, bu düşüncəyə
əsaslanaraq belə sənayeçi və ticarətçi bir ölkənin gəliri, digər cəhətlər
eyni olmaq şərtilə, ticarəti və ya manufakturası olmayan bir ölkənin
gəlirinə görə hər zaman daha çox olmalıdır. Ticarət və manufaktura
vasitəsilə hər il bir ölkəyə, aktual olaraq əkilib-biçilmə vəziyyətinə görə,
torpaqlarının verə biləcəyindən daha çox dolanışıq məhsulları idxal edilə
bilər. Bir şəhərin əhalisi, əlində çox vaxt öz torpağı olmadığı halda,
işləməsilə başqalarının torpağının xam məhsulundan həm işinin
vəsaitlərini, həm də dolanışığını təmin edəcək miqdarı əldə edir. Bir şəhər
qonşularına nisbətdə hər zaman nə isə, digər müstəqil dövlətlərlə,
ölkələrlə müqayisədə də bir müstəqil dövlət və ölkə çox vaxt elə ola bilər.
Necə ki, Hollandiya, dolanışıq vasitələrinin çoxunu bu şəkildə başqa
ölkələrdən, canlı heyvanları Holstein ilə Yutlandiyadan, buğda ehtiyatını,
Avropa ölkələrinin, demək olar ki, hamısından gətirir.
Manufaktura məhsulunun az miqdarına çox miqdarda xam məhsul
satın almaq olar. Buna görə, ticarət və sənaye ilə məşğul olan ölkə, öz
manufaktura məhsulunun kiçik bir hissəsi ilə, başqa ölkələrin xam
məhsulunun, təbii ki, böyük bir hissəsini satın alır. Ancaq ticarəti və
manufakturası olmayan bir ölkə, əksinə, manufaktura məhsulunun böyük
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bir hissəsini xərcləməklə, başqa ölkələrin manufaktura məhsulunun az bir
hissəsini satın almaq məcburiyyətindədir. Biri sayca daha az insanın dolanışığını və rahatlığını təmin edə biləcək məhsulu ixrac edərək, çox
sayda insanın dolanışıq və rahatlığı üçün vasitələri idxal edər. Birinin
əhalisi, gündəlik əkin-biçin vəziyyətinə görə torpaqlarının verə bildiyindən çox dolanışıq vasitəsindən, hər zaman faydalanmaqdadır. Digərinin
əhalisi isə bunun daha azından faydalanmaq məcburiyyətindədir.
Yenə də, iqtisad elmi mövzusunda indiyədək yazılanlar içində bu
sistem, bütün qüsurları ilə birlikdə həqiqətə ən çox yaxın olanıdır, bu
səbəbdən, o çox əhəmiyyətli elmin əsaslarını diqqətlə incələmək istəyən
hər kəs tərəfindən üzərində dayanmağa hər zaman dəyər. Torpağa
xərclənən əməyi yeganə məhsuldar əmək olaraq göstərərək öyrətdiyi
fikirlər, bəlkə də lazım olduğundan çox dar və məhduddur.
Amma millətlərin sərvəti sərf olunmaz pul vəsaitindən deyil,
cəmiyyətin əməyi ilə hər il yenidən istehsal olunan istehlak mallarından
ibarətdir və məhdudiyyətsiz sərbəstliyi, bu illik istehsalı çox böyük
vəziyyətə gətirəcək tək mümkün çarə olaraq görməklə öyrətdiyi, görünür
ki, hər baxımdan, açıqürəkli və əliaçıq olduğu qədər, xətadan da uzaqdır.
Həmin sistemin tərəfdaşları olduqca çoxdur. İnsanlar paradokslara düşkün
və qaragüruhun ağıl işlədə bilmədikləri şeyləri başa düşürmüş kimi
görünməyə çalışdıqları üçün, onun manufakturaçı əməyinin qeyriməhsuldar xüsusiyyətilə əlaqədar mübahisəli iddiasının, tərəfdaşlarının
olmasında bəlkə də az rol oynamayıb.
Bunlar bir neçə ildən bəri fransız ədəbiyyat aləmində “Ekonomistlər”1 adı ilə tanınan çox tanınmış bir məktəb qurublar. Bir tərəfdən,
əvvəllər heç dərinliyi ilə incələnməmiş bir çox mövzuları mübahisə aləti
etmək, digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı lehinə ictimai idarəetməyə təsir
edərək, qurduqları işlər ölkələrinə xeyli fayda vermişdir. Bir də ki,
Fransanın kənd təsərrüfatı, əvvəlcədən içindən çıxa bilmədiyi çətinliklərin
bir çoxundan onların bu çətinlikləri ortaya qaldırmaları hesabına qurtulmuşdur. Ərazinin gələcəkdəki sahibinə şamil olunan rent müqaviləsinin
bağlana biləcəyi müddət, doqquz ildən iyirmi yeddi ilə qədər artırılmışdır.
Krallıq ölkəsində bir ildən digərinə buğda ehtiyatını saxlamağa illərlə
qoyulmuş məhdudiyyətlər tamamilə ləğv edilmiş, bütün fövqəladə
hallarda, ehtiyatın hamısı ilə xarici ölkələrə ixracı, ölkənin ortaq hüququ
olaraq müəyyən edilmişdir. Lazımınca “Siyasi iqtisad” adı verilən şeydən,
yaxud millətlərin sərvətinin mahiyyəti və səbəblərindən əlavə, ayrıca
1

İqtisadçılar.
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mülkü hökumət sisteminin hər sahəsinə toxunan çox sayda əsərlərində, bu
sinif tam inamla və bəlli bir dəyişiklik olmadan, tamlığı ilə cənab Keneyə
aid olan nəzəriyyənin arxasınca gəlir. Elə olduğu üçün, əsərlərinin
çoxunda, bir-birinə müqayisədə fərq azdır. Bu sistemin ən açıq və mənası
bir-birinə ən yaxın olan xülasəsi, bir vaxtlar Martinikoda idarəçilik etmiş
olan cənab Mercier de la Riviérenin yazdığı, “Siyasi cəmiyyətlərin təbii
və zəruri quruluşu” adlı kiçik bir kitabda tapmaq olar. Çox təvazökar və
mehriban olan üstadlarına qarşı bütün bu məzhəbin bəslədiyi heyranlıq,
köhnə filosofların hansısa birinin öz sistemlərini quranlanlara bəslədiyindən az deyildi. Çox tələbkar və bəyənilməyə dəyən bir yazıçı olan
Markiz Mirabo: “Dünya qurulandan siyasi cəmiyyətləri varlandırıb, onları
nizam-intizama salan bir çox digər ixtiralarla yanaşı, o cəmiyyətləri çoxu
etibarilə qərarlılığa qovuşduran üç böyük ixtira olmuşdur” deyir. “Birincisi, insan nəslinə qanunlarını, sözləşmələrini, tarixlərini və ixtiralarını,
dəyişdirmədən ötürmə gücünü yeganə olaraq verən yazıdan istifadədir.
İkincisi, mədəni cəmiyyətlər arasında bütün əlaqələri birləşdirən pulun
ixtirasıdır. Digər iki ixtiranın nəticəsi olub, hər ikisinin də məqsədini
tamamladığı üçün onları tamamlayan, üçüncüsü, yüzilliyimizin böyük ixtirası, bəhrəsini ancaq bizdən sonra gələnlərin görəcəyi “İqtisadi cədvəldir”.
Müasir Avropa dövlətlərinin iqtisadiyyatı, şəhərlərin məşğuliyyəti
olan manufakturanı və xarici ticarəti, kəndlərin məşğuliyyəti olan təsərrüfata görə daha çox himayə etdiyi kimi, digər millətlərin iqtisadiyyatı da,
fərqli bir yol tutaraq, manufakturadan və xarici ticarətdən daha çox kənd
təsərrüfatını himayə etmişdir.
Çinin yeritdiyi siyasət, bütün digər peşələrdən çox, əsas təsərrüfatı
göz önünə almaqdadır. Avropanın çox yerində bir sənət sahibinin vəziyyəti, torpağı istifadə edilən birinə görə nə qədər üstündürsə, Çində də,
torpağı işlədilən bir insanın vəziyyəti, bəzi şayiələrə görə, sənət sahibininkindən o qədər üstündür. Çində hər kəs ya mülk olaraq, ya renta ilə
kiçik bir torpaq sahəsi ələ keçirmək üçün çalışmış, renta müqavilələri
orada daha mülayim şərtlərlə və renta sahiblərinin hüquqları tam qorunaraq bağlanırmış. Çinlilər xarici ticarətə çox əhəmiyyət verməzlər. Rus
səfiri cənab de Lange ilə danışarkən Pekin naringilərinin xarici ticarətdən,
“sizin səfil ticarət!” deyə danışmaları adət halını almışdır. Yaponiya ilə
olan ticarətdən əlavə, çinlilərin öz gəmiləri ilə xaric ticarəti azdır, ya da
heç olmur. Hətta xarici millətlərin gəmilərini, ölkələrinin ancaq bir iki
limanına girməyə icazə verirlər, dolayısı ilə, Çində xarici ticarət, istər Çin
gəmiləri, istərsə də xarici gəmilər ilə daha sərbəst aparıldığı zaman, təbii
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olaraq yayılacağı mühitdən daha çox dar bir mühit daxilində sıxışıb qalmaqdadır.
Kiçik bir həcm daxilində çox böyük bir dəyər ehtiva edən və elə
olduğu üçün manufaktura məhsulunun çoxuna görə daha az xərclə
ölkədən-ölkəyə daşına bilən məhsullar, demək olar ki, bütün ölkələrdə,
xarici ticarətin əsas təminatıdır. Bundan başqa, daxili ticarət üçün Çinə
görə imkanları və vəziyyətləri daha əlverişsiz olan ölkələrdə məhsullar,
adətən xarici ticarətin dəstəyinə ehtiyac duymaqdadır.
Ya dar daxili bazarı ancaq təmin edə bilən ölkələrdə, ya da bir
şəhərlə digəri arasındakı nəqliyyat, hər hansısa bəlli bir yerin məhsullarının, ölkənin təşkil edə bildiyi daxili bazarın tamamından istifadəsini
imkansızlaşdıracaq qədər çətin olan ölkələrdə, geniş bir xarici bazar
olmadan bunlar kifayət qədər inkişaf edə bilməzlər.
Unutmaq olmaz ki, manufaktura fəaliyyətinin tam inkişafı, tamamilə iş bölgüsünə əsaslanır. İş bölgüsünün hər hansısa bir manufakturaya
nə dərəcədə daxil ola biləcəyi isə əvvəlcədən göstərilmişdi və bunu istəristəməz bazarın genişliyi müəyyənləşdirir. Ancaq Çin imperiyasının
genişliyi, əhalisinin çox olması, fərqli ərazilərindəki iqlimin və dolayısıyla istehsallarının çoxnövlülüyü, bunların arasında su yolu ilə nəqliyyatın asanlığı, o ölkənin daxili bazarını, yetərincə böyük manufakturanı
təkbaşına təmin edəcək, çox incə və əhəmiyyətli əmək bölgüsünə yetəcək
qədər böyütməkdədir. Ayrı-ayrı Avropa ölkələrinin bütün bazarı bir yerə
toplansa, böyüklükdə Çinin daxili bazarı, bəlkə də ondan geri qalmaz.
Ancaq bu geniş daxili bazara dünyanın digər hissələrinin bazarına təsir
edəcək daha geniş bir xarici ticarətin çox hissəsi Çin gəmiləri ilə
edilməsinə baxmayaraq, Çinin manufakturasını çox artırıb sənayenin
işləməsini məhsuldar qüvvələrin çox inkişaf etdirməməsi mümkünsüz
kimidir. Dənizlərdə daha bol gedib-gəlməklə, çinlilər həm başqa
ölkələrdə faydalanılan fərqli dəzgahların hamısını özləri həm istifadə
etməyi və düzəltməyi, həm dünyanın ayrı-ayrı yerlərində tətbiq olunan
digər sənət inkişafını, təbii olaraq öyrənirlər. Çinlilərin bu gedişlə
Yaponiyadan başqa hər hansı bir millətdən nümunə alaraq inkişaf
etməkləri üçün əllərində imkan var.
Qədim Misirin və Hindistandakı Gentoo hökumətinin yeritdiyi
siyasət də, elə görünür ki, bütün digər işlərdən daha çox kənd təsərrüfatını
inkişaf etdirmişdir.
İstər Qədim Misirdə, istərsə də Hindistanda əhalinin hər biri atadan
oğula özünü bəlli bir işə və ya fəaliyyət sinfinə həsr edən fərqli qəbilələrə
ayırmışdır. Bir kahinin oğlu istər-istəməz kahin, zabitin oğlu zabit,
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muzdurun oğlu muzdur, toxucunun oğlu toxucu, dərzinin oğlu dərzi və s.
olurdu. Hər iki ölkədə ən başda kahinlər sinfi, ondan sonra zabitlər sinfi
gəlirdi. Əkinçilər və muzdurlar sinfi hər iki ölkədə də, tacirlər və
sənayeçilər sinfinə görə üstün idi.
Hər iki ölkənin hökuməti kənd təsərrüfatından gələcək gəliri xüsusi
olaraq diqqət mərkəzində saxlayırdı. Qədim Misir hökmdarlarının Nil
sularının lazımı şəkildə paylanması üçün tikdirdiyi qurğular, qədim
dövrlərdə ad çıxartmışdı. Bunlardan bəzisinin uçmuş qalıqlarına səyahətçilər hələ də heyran qalırlar. İstər Qanq sularının, istər bir çox digər
çayların sularının lazımınca paylanması üçün qədim Hindistan
hökmdarları tərəfindən düzəldilən eyni növ təhcizatların adı daha az
eşidilməklə yanaşı, onlar qədər əzəmətli görünür. Necəki, hərdən qıtlıq
baş verməsinə baxmayaraq, hər iki ölkə çox bərəkətli olmaqla ad
çıxartmışdır. Sayca çox olmalarına baxmayaraq, ikisi də orta səviyyəli
bərəkətli illərdə qonşularına böyük miqdarda taxıl ixrac edə bilmişdir.
Qədim misirlilər yalançı bir inanc ucbatından dənizdən uzaq
dururdular. Gentoo dini isə, tərəfdarlarının su üzərində od yandırmaqlarına və yemək bişirmələrinə icazə vermədiyi üçün, əslində, onlara
uzun dəniz səyahətlərinin hamısını qadağan etmişdi. Məhsul artığının
ixracı üçün, istər misirlilərin, istərsə də hindistanlilarin tamamilə digər
millətlərin gəmiçiliyinə əl açmış olmalarının və bu asıllılıq vəziyyətinin
həm bazarı daraltmış, həm də məhsul artığının çoxalmasını axsatmış
olmalıdır. Yenə bu xam məhsula görə işlənmiş məhsulun artmasına daha
çox maneə törətmiş olmalıdır.
Məhsullar üçün torpağın xam məhsullarının ən əhəmiyyətli
hissələrinə görə, daha geniş bir bazar tələb edir. Bir çəkməçi ildə üç yüz
cütdən çox ayaqqabı düzəldir. Öz ailəsi bunun, bəlkə də, altı cütünü
istifadə etməz. Deməli, öz ailəsi kimi heç olmasa əlli ailə ona müştəri
olmasa əməyinin bütün məhsulunu əldən çıxara bilməz. Böyük bir ölkədə
ən nüfuzlu sənətkar sinfinin, oradakı ailə sayının əllidə, ya da yüzdə
birindən çox olduğu çox azdır. Ancaq Fransa və İngiltərə kimi böyük
ölkələrdə kənd təsərrüfatında işləyənlərin sayını, fərqli qeydiyyatçılar,
ölkənin bütün əhalisinin yarısı olduğunu, digərləri üçdə biri hesab
etmişlər. Bunu beşdə birdən az olaraq hesablayanı tanımıram. İstər
Fransanın, istərsə də İngiltərənin kənd təsərrüfatı məhsulunun çox hissəsi
ölkə daxilində istehlak olunduğundan, bu hesablara görə, təsərrüfatla
məşğul olan hər kəs, əməyinin bütün məhsulunu satmaq üçün öz ailəsi
kimi bir, iki və ya üç ailədən çoxuna ehtiyac duymaz. Ona görə, qapalı bir
bazar səbəbilə sıxışdırıldıqda, kənd təsərrüfatı manufakturaya nisbətdə

Adam Smit

603

daha sağlam vəziyyətdə qala bilər. Həqiqətdə, qədim Misir və ya Hindistanda, daxili bazarı bu ölkələrin hər bölgəsindəki ayrı-ayrı məhsulların
hamısına mümkün qədər aça bilən çox iş, su yolu ilə gedib-gəlmə
rahatlığı, xarici bazarın bağlı olmağını müəyyən qədər əvəzlədi. Yenə
Hindistanın sahəsi çox böyük olduğu üçün, ölkənin daxili bazarını çox
genişləndirib min bir növdə emalı təmin edə biləcək vəziyyətə gətirirdi.
Ancaq qədim Misirin heç vaxt İngiltərəyə bərabər olmayan kiçik sahəsi, o
ölkədə daxili bazarı bir çox növdə emalı təmin edə biləcək imkanlara
sahib deyildi. Hindistanın, adətən çoxlu düyü ixrac edən bölgəsi olan
Benqal, taxıl ixracından çox fərqli məhsulların ixracı ilə seçilmişdir.
Qədim Misir isə, başda əla növ kətan parçalar olmaqla, bəzi məhsullar
ixrac edilməklə yanaşı, əksinə, hər zaman ən çox taxıl ixracı ilə
tanınmışdır. Ora uzun müddət Roma imperiyasına taxıl ehtiyatı kimi
xidmət etmişdir.
Çini, qədim Misiri və fərqli zamanlarda Hindistanı bölüşdürən fərqli
krallıqların hökmdarları, gəlirlərinin hamısını və ya əhəmiyyətli hissəsini
hər zaman ya ərazi vergisindən, ya da ki, rentadan əldə etmişlər. Bu ərazi
vergisi, yaxud renta, Avropadakı öşür (torpaq vergisi ) kimi, torpaq
məhsulunun dəqiq bir hökmünə görə, ya eyni olaraq təhvil verənin, ya pul
olaraq ödənən, nəticə etibarilə, ildən-ilə məhsuldakı bütün dəyişikliklərə
görə dəyişən bəlli bir paydan, deyilənə görə, beşdə birindən ibarətdir.
Gəlirlərindəki illik artma və ya azalma birbaşa kənd təsərrüfatının
nailiyyətinə, yaxud iflas etməsinə bağlı olan bu ölkələrin hökmdarları
üçün kənd təsərrüfatının faydasını güdmək xüsusilə təbii idi. Qədim
Yunan dövlətləri ilə Romanın siyasəti, kənd təsərrüfatının manufakturaya,
yaxud xarici ticarətə görə daha üstün tutmaqla bərabər, elə görünür ki,
onu birbaşa və ya bilə-bilə dəstəkləməkdən daha çox, müəyyən işləri
axsatmışdır. Qədim Yunan dövlətlərinin bir çoxunda xarici ticarət
qadağan edilmişdi. Digərlərində də, sənətkarlarla istehsalçıların işləri,
hərbi təlimlərin və bədən hərəkətlərinin insan bədənində əmələ gətirdiyi
adətlər baxımından bacarıqsız hala gətirərək, eləcə müharibə yorğunluqlarına dözmə və müharibə təhlükələrindən müdafiə xüsusiyyətlərini
bədənə az-çox unutdurduğundan, bədən gücü və çevikliyi baxımından
zərərli sayılırdı.
Bu cür davranışların sadəcə kölələrə yaraşdığı düşünülür,
vətəndaşların onları etməsi qadağan idi. Bu cür qadağanın mövcud
olmadığı Roma və Afina kimi dövlətlərdə belə, şəhərlərdə əhalinin çoxu
indi qaragüruhun məşğul olduğu sənətlərin hamısından məhrum idi. Afina
və Romada bütün bu cür işlərlə varlıların kölələri məşğul olur, bu işləri
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sahiblərinin hesabına görürlər. Varlıların kölələrinin etdiyi ilə rəqabətə
girəndə, azad və kasıb olan bir adam üçün, öz gördüyü sənətə satış yeri
tapmaq, sahiblərin sərvəti, gücü və potensialı hesabına tez satılmırdı.
Ancaq kölələrin məhsuldarlığı çox az olur və həm avadanlıqda, həm də
işin nizamlanmasında, əməyi asanlaşdırıb qısaldan ən əhəmiyyətli inkişaf,
azad insanların icadlarıdır. Kölənin hansısa bu cür tərəqqini irəli sürsə, o
dəqiqə sahibi bu təklifi tənbəllikdən və sahibinin əksinə olaraq əməyini
müdafiə kimi görür. Hədiyyə yerinə yazıq kölə, ehtimal ki, çox pis rəftar,
hətta cəza görər. Bu səbəbdən kölələrin hesabına işləyən sənayedə eyni
sayda işi görmək üçün, adətən azad insanlar tərəfindən işlədilənlə
müqayisədə daha çox əmək sərf edilir. Ona görə kölənin gördüyü iş,
digərlərindən daha baha başa gəlməlidir. Cənab Monteskyö, Macarıstan
mədənlərinin Türkiyə mədənlərindən daha zəngin olmadığı halda, hər
zaman daha az xərclə dolayısı ilə, daha çox gəlirlə işlədikləri fikrindədir.
Yunanlarla romalıların zamanındakı məhsulların qiyməti üstündə, çox az
məlumata görə, əla növ məhsullar “od” qiymətinə idi. İpəklər öz
ağırlığındakı qızıla satılırdı. Əslində, o vaxtlarda ipək Avropa məhsulu
deyildi. Həmişə Şərqi Hind ölkələrindən gətirildiyi üçün, qiymətin
bahalığına nəqliyyat xərcləri bir səbəb olaraq göstərilə bilər. Deyilənə
görə, bir xanımın bir kətan parçasına verdiyi pul da, elə görünür ki, onun
qədər ifrat idi. Kətan isə ya Avropa, ya da ki, uzaq Misir məhsulu
olduğuna görə, bu yüksək qiymətə, sadəcə ona xərclənməli olan əməyin
xərci səbəb olaraq göstərilir. Bu əməyin xərci də, olsa-olsa avadanlığın
yayğınlığından irəli gələ bilər. Yenə yaxşı növ yunların qiyməti o qədər
baha olmamaqla yanaşı, elə görünür ki, indikinə görə çox yüksək idi.
Plinin dediyinə görə, xüsusi şəkildə rənglənmiş parçaların funtun yüz
dinar, yaxud üç funt, altı şillinq, səkkiz penni idi. Qiymətin belə yüksək
olması daha çox boyadan asılıdır. Parçaların özləri indi düzəldilənlərə
görə çox baha olmasa, yəqin ki, bunlara belə bahalı boya xərclənməzdi.
Çünki köməkçi maddənin dəyəri ilə əsas maddənin dəyəri arasındakı
qeyri-nisbilik lazım olduğundan daha çox olardı. Trikliniumlardan (süfrədə taxta uzanarkən söykənmək üçün istifadə olunan bir cür döşəkcə)
bəzisinin eyni yazıçı tərəfindən qeyd olunan qiyməti, inanılmaz olur.
Deyilənə görə bəzisi otuz min, digərləri üç yüz min funtdan baha imiş.
Yenə bu yüksək qiymətin boyadan irəli gəldiyi deyilmir. Dr. Arbutnot,
kişili-qadınlı kübarların geyimində, əvvəllər indiki ilə müqayisədə çox az
çeşidin olduğunu söyləyir. Köhnə heykəllərin geyimində rast gəldiyimiz
çox az fəqlilik də, onun fikrini dəstəkləməkdədir. Buradan o, onların
geyiminin bizimkindən daha ucuz olduğu hökmünü çıxardır. Elə görünür
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ki, çıxarılan nəticədə dəqiqlik yoxdur. Kübarların bəyəndiyi geyimlərin
qiyməti çox baha olduğuna görə növləri az olur. Ancaq əgər paltarın
qiyməti azalarsa, təbii ki, onun növləri də çoxalar. Varlılar paltarın
bahalılığı ilə özlərini nümayiş etdirə bilməyəcəklərinə görə, onun
çeşidliyi ilə fərqlənməyə çalışırlar.
Daha əvvəl görünmüşdü ki, hər bir millətin ən vacib ticarət sahəsi,
şəhər və kənd əhalisi arasında ediləndir. Şəhər əhalisi həm əmək vasitələrini, həm dolanışığının mənbəyini təşkil edən xam məhsulu kəndlərdən alır, bu məhsulun dərhal istifadə üçün işlənib hazırlanan hissəsini
kəndə geri göndərərək əvəzini ödəyir. Bu bir-birindən fərqli iki əhali
təbəqəsi arasında aparılan ticarət nəticəsində, bəlli bir miqdar işlənmiş
məhsulun xam məhsul ilə dəyişdirilməsindən ibarət olur. Nəticədə, birinci
nə qədər bahalıdırsa, ikinci də bir o qədər ucuz olur. Beləliklə, bir ölkədə
məhsulun qiymətini yüksəltmək üçün istifadə olunan alət, torpağın
işlənməmiş məhsulunun qiymətini aşağı salmağa və beləcə kənd təsərrüfatını axsatmağa səbəb olur. Bundan başqa, hər nə qədər ki, bir ölkədə
sənətkar və istehsalçı kəmiyyəti azaldılmaq niyyətindədir, torpağın xam
məhsulu üçün bazarın ən vacib ünsürünü, yəni daxili bazarı kiçiltməyə və
beləcə, kənd təsərrüfatını zəiflətməyə səbəb olur.
Ona görə kənd təsərrüfatını himayə etmək məqsədilə bütün digər
peşələrdən üstün tutaraq, manufakturaya və xarici ticarətə məhdudiyyətlər
qoyan bu sistemlər çatmaq istədikləri məqsədə zidd hərəkət edirlər və
təşviq etmək istədikləri fərqli sənət növlərinə fərqli yöndən maneələr
qoyurlar. O baxımdan, bu sistemlər, hətta bəlkə merkantilist sistemdən
daha betərdir. Merkantilist sistemi, manufaktura ilə xarici ticarəti kənd
təsərrüfatına görə daha da genişləndirərək cəmiyyətin kapitalının bəlli bir
hissəsini, daha az qazanclı sənət növünü dəstəkləyərək daha gəlirlisini
dəstəkləməyə imkan verməz. Ancaq nəticədə yenə də bu təşviq etmək
istədiyi sahəni inkişaf etdirər. O kənd təsərrüffatı sistemləri isə, sonunda,
öz göz bəbəkləri olan sahəyə maneə yaradar.
Cəmiyyətin kapitalının təbii olaraq gedəcək hissəsindən daha
çoxunu, xüsusi təşviqatla bəlli bir sənət növünə gəlməyə, yaxud kapitalın
vəziyyətilə bəlli bir sənət sahəsində istifadə ediləcək hissəsini, qeyri-adi
məhdudiyyətlərlə oradan çıxması üçün məcbur edən bir sistem,
qorunmasını istədiyi böyük məqsədləri bu şəkildə ayaqlar altına atmış
olar. Cəmiyyətin həqiqi sərvətinə və ucalmağa doğru inkişafını sürətləndirəcək yerdə, geciktirir və torpağı ilə əməyinin illik məhsulunun
həqiqi dəyərini artıracağı yerdə azaldır.
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Deməli, ya üstünlüyü ilə məhdudiyyətli bütün sistemlər beləcə tamı
ilə bir tərəfə atıldıqda, açıq və sadə olan təbii sərbəstlik sistemi özözlüyündən qurulur. Məhkəmə qanunları pozulmadıqca, istər əməyini,
istər kapitalını hər hansısa başqa bir insanın, ya əhali təbəqəsinin əməyi,
yaxud kapitalı ilə rəqabət etdirmədikcə tam olaraq sərbəst qalır.
İşləmək istədiyində həmişə min bir hiylə ilə qarşılaşacağı və
lazımınca görülməsinə insan ağlının, yaxud biliyinin heç bir zaman
kifayət etməyəcəyi bir tapşırıq, yəni xüsusi insanların işləmələrinə nəzarət
edib, onu cəmiyyətin xeyrinə olan ən uyğun işlərə yönləndirmək tapşırığı,
hökmdarın məsuliyyətindən irəli gələr.
Təbii sərbəstlik sisteminə görə, hökmdarın göz-qulaq olacağı cəmi
üç tapşırıq var. Həqiqətən böyük əhəmiyyətə malik olan, ancaq bəsit və
hər kəsin anlaya biləcəyi üç tapşırıq: birincisi, əhalini digər millətlərin
hücumundan və istilasından qorumaq; ikincisi, cəmiyyətin hər fərdinin
digərinin haqsızlığına, yaxud təzyiqinə məruz qalmaqdan imkan daxilində
qorumaq; üçüncüsü, mənfəəti böyük bir cəmiyyət tərəfindən əldə olunan
xərci heç vaxt ödəyə bilməyəcəyi üçün, hansısa fərdlər tərəfindən aparılan
abadlıq işlərini və bəlli ictimai qurumları qurmaq bunlara yardım
vəzifəsidir.
Hökmdarın bu fərqli tapşırıqları lazımınca yerinə yetirməsi, istəristəməz müəyyən bir xərcə səbəb olur. Bu xərcin ödənməsi üçün də yenə,
bəlli bir gəlirə ehtiyac vardır. Ona görə də, bundan sonrakı kitabda,
birincisi, hökmdarın yaxud dövlətin məcburi xərclərinin nələr olduğunu,
bu xərclərdən hansının bütün cəmiyyətin ümumi köməyini göstərməsilə,
hansının cəmiyyətin bəlli bir hissəsinə ödənilməli olduğunu; ikincisi,
bütün cəmiyyətə yüklənilən xərclərin qarşılanması üçün, bütün əhalinin
fayda verməsinin fərqli yollarının, bu yollardan əsas fayda və ziyanlarının
nələr olduğunu; üçüncüsü, demək olar ki, bütün müasir hökumətləri bu
gəlirin bir hissəsini girov götürməyə, yaxud borca götürdüyü səbəblərlə
təsirlərin nələr olduğunu və borcların cəmiyyətin əsas sərvəti, torpağı ilə
əməyinin illik məhsulu üzərindəki təsirlərinin nələr olduğunu anlatmağa
çalışacağam. Ona görə bundan sonrakı kitab, təbii olaraq üç hissəyə
ayrılacaq.
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BEŞİNCİ KİTAB
HÖKMDARIN VƏ DÖVLƏTĠN GƏLĠRĠ HAQQINDA
I FƏSĠL
HÖKMDARIN YAXUD DÖVLƏTIN
XƏRCLƏRI HAQQINDA
I hissə
Müdafiə xərcləri haqqında
Hökmdarın birinci vəzifəsi xalqı digər xalqların hücumundan və
istilasından qorumaqdır. O yalnız güclü ordu vasitəsilə yerinə yetirilə
bilər. Lakin güclü ordunun həm sülh dövründə hazırlanmasına, həm də
müharibə dövründə onun istifadəsinə çəkilən xərclər xalqların müxtəlif
səviyyələrində, müxtəlif inkişaf dövrlərində bir-birindən fərqlənir.
Şimali Amerikanın yerli qəbilələrində rast gəldiyimiz kimi, bəşəriyyətin ən zəif və inkişaf etməmiş dövründə ovçu tayfalarında hər bir adam
həm ovçu, həm də döyüşçüdür. Öz xalqını müdafiə etmək, yaxud başqa
xalqların ona vurduğu zərərlərin intiqamını almaq üçün döyüşə getdiyi
vaxt elində, obasında olduğu kimi öz əməyi ilə dolanır. Vəziyyət belə
olduqda həqiqətən, nə hökmdarın, nə də dövlətin olmadığına görə onu
müharibəyə hazırlamaq və hər bir ehtiyaclarını qarşılamaq üçün xalq heç
nə xərcləmir.
Tatarlar və ərəblərdə rastlaşdığımız kimi, bəşəriyyətin inkişaf etmiş
dövrü olan maldarlıq tayfalarında da eyni formada hər adam bir
döyüşçüdür. Belə tayfaların çox vaxt daimi məskənləri olmurdu. Onlar ya
çadırlarda, ya da bir yerdən başqa yerə asanlıqla aparılan arabalarda
yaşayırdılar. Bütün qəbilələr, yaxud tayfalar istər ilin müxtəlif fəsillərinə,
istərsə də başqa səbəblərə görə yerlərini dəyişdirirdilər. Sürülərin və
davarların yemləri qurtardığı vaxt ölkənin bir yerindən başqa yerinə,
ordan da üçüncü yerə köçürdülər. Quraqlıq zamanı su olan yerlərə, yağışlı
mövsümdə yaylağa çəkilirdilər. Belə bir tayfalar müharibə etdiyi vaxt
onun döyüşçüləri sürü və davarlarını özünü müdafiə etməyə gücü
olmayan yaşlılarına, qadınlarına və uşaqlarına əmanət etmirdilər.
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Yaşlıları, qadınları və uşaqları müdafiəsiz və tək buraxmaq olmazdı. Bu
tayfa sülh dövründə də köçəri yaşamağa vərdiş etdikərinə görə müharibə
olduğu zamanda da müharibədə iştirak etməyi qəribsəmirdilər. İstər ordu
kimi yürüş etsələr, istərsə naxırçı qrupu kimi köçsələr də hədəfləri eyni
olmasa da onların yaşayış tərzləri eyni idi. Buna görə də, döyüşə birlikdə
gedirdilər və heç biri əllərindən gələni əsirgəmirdi. Tatarlarda hətta
qadınlar da döyüşlərdə iştirak edirdilər. Qalib gəldikləri zaman düşmən
qəbilənin bütün var-dövləti qələbənin mükafatı olurdu. Amma məğlub
olduqları zaman bütün var-dövlətlərini itirirdilər. Təkcə sürülər və
davarları deyil, qadını və uşaqları da qalib gələnin qəniməti olurdu. Döyüşdə
sağ qalanların bir çoxu acından ölməmək üçün qalib gələnin qarşısında diz
çökmək məcburiyyətində qalırdı. Əks halda çöldə məhv olurdular.
Tatarın, yaxud ərəbin vərdiş etdiyi yaşayış tərzi və təlimlər onu
müharibəyə lazımı qədər hazırlaşdırırdı. Açıq havada yaşayanlar, əsasən,
qaçış, güləş, cirit atma 1 , ox atma və s. bu kimi əyləncələrlə məşğul
olurdular. Bunların hamısı savaşı xatırladan məşğuliyyətlərdir. Tatar,
yaxud ərəb döyüşə girdiyi zaman, sülh dövründə olduğu kimi özü ilə
apardığı sürü və davarlarla yaşayışını təmin edirdi. Başbuğ2, yaxud xaqan
(çünki bu xalqların hamısının ya başbuğu, ya da xaqanı olub) onu
müharibəyə hazırlamaq üçün heç bir xərc çəkmirdi. Döyüş meydanında
olanda, onun istədiyi əsas mükafat qənimət əldə etməsi idi.
Ovçulardan ibarət olan bir ordunun ən çox 200-300 döyüşçüsü
olurdu. Ovçuluqla əldə etdikləri ovun sayı hər gün başqa olurdu, bu ov
daha çox insanı bir ordu kimi saxlamağa kifayət etmirdi. Maldarlardan
ibarət ordu isə, əksinə 200-300 min insandan ibarət olurdu. Hücumlarının
qarşısını alan olmadıqda, yemin qurtardığı vaxt bir yerdən başqa yerə
köçmək imkanları olduqda, onların yemlərinin miqdarının həddi yox idi.
Ovçulardan ibarət tayfa ətrafındakı mədəni millətləri heç vaxt qorxutmazdı. Maldarlardan ibarət hər bir tayfa isə, adətən vaxtlarda onları
qorxudurdu. Şimali Amerikadakı qızıl dərililərlə edilən müharibə bunun
sübutudur. Bunun əksinə, Asiyada tez-tez rastlaşdığımız kimi tatar
istilasından qorxulu heç nə ola bilməz. Thucydides-in Avropanın,
Asiyanın birləşmiş skiflərə qarşı çıxa bilmədiyi mövzudakı fikrini, bütün
dövrlərin təcrübəsi sübut edir. Çox geniş, lakin müdafiəsiz Skif və
Tatarıstan ovalıqlarında oturan əhali tez-tez digər əraziləri işğal edən
qəbilələrin əmri altında birləşirdilər və bu birliklər hər zaman Asiyanın
1
2

Qədimdə oynanılan oyun.
Qədimdə nizamsız qoşunların başçısı.
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viran edilməsinə səbəb olmaqla tanınırdı. Maldarlardan ibarət olan digər
böyük tayfa, yəni Ərəbistan çöllərində yaşayan köçəri əhali Məhəmmədin
və onun xələflərinin idarəsi altında yalnız bir dəfə birləşmişdir. Bunların
istila üçün deyil, daha çox dini məqsədlər üçün birləşmələri şöhrət
tapmışdır.
Amerikanın ovçuluqla məşğul olan xalqları, əgər bir gün maldarlıqla məşğul olsaydılar, avropalı müstəmləkələr üçün onlarla qonşuluq
etmək indikinə nisbətən daha çox təhlükəli olardı.
Bəşəriyyətin daha inkişaf etmiş dövründə xarici ticarəti az olan, hər
ailənin yalnız özü üçün və evində hazırladığı məhsullardan başqa heç bir
şeyləri olmayan əkinçi tayfalarında da hər bir adam ya döyüşçüdür, ya da
çox asanlıqla döyüşçü ola biləndi. Yaşayışını əkinçiliklə təmin edənlər,
mövsümlərin şıltaqlıqlarına sinə gərərək açıq havada yaşayırlar. Vərdiş
etdikləri yaşayış tərzinin çətinliyi onlara zəruri işlərinin bir hissəsini
xatırladaraq döyüşə hazırlayırdı. Xəndək qazanın işi onu tarlanın ətrafını
qazmaq qədər, “metrislərdə”1 işləməyə və hərbi düşərgəni təhkim etməyə
hazırlayırdı. Əkinçilərin zaman keçirmək üçün vərdiş etdikləri
məşğuliyyətlər maldarlarınkı ilə eyni olub döyüşü xatırladırdı. Lakin
əkinçilərin maldarlara görə boş zamanları daha az olduğuna görə onlar
belə fəaliyyətlərlə bir o qədər də çox məşğul olmurdular. Baxmayaraq ki,
onlar da əsgərdirlər, lakin o qədər də təlimlənmiş hesab edilmirlər.
Bununla yanaşı, təlimsiz olmaqlarına baxmayaraq hökmdar üçün onları
döyüşə hazırlamaq 1/1000 xərcdir.
Ən az inkişaf etmiş, ən aşağı səviyyədəki əkinçinin də bir ərazidə
yerləşməyə, yalnız böyük zərər olduğu halda o yeri tərk edə biləcəyi hər
hansı daimi məskənə ehtiyacı var. Buna görə də, yalnız əkinçilərdən
ibarət olan bir xalq döyüşə girdiyi zaman, bütün xalq döyüşə gedə bilməz.
Heç olmasa yaşlılar, qadınlar və uşaqlar evdə qalmalıdırlar. Bununla
yanaşı əsgərlik yaşındakı bütün kişilər döyüşə gedə bilərlər. Belə fərz
etmək olar ki, hər millətdə əsgərlik yaşındakı bütün kişilərin sayı ümumi
xalqın 1/4 və ya 1/5 qədərdir. Əgər səfər əkindən sonra başlayıb, biçindən
əvvəl qurtararsa, bu zaman əkinçi və yaxud kəndlilər az miqdarda zərər
edərək bağ-bağçadan uzaq qala bilərlər. Əkinçi evdə qalan yaşlıların,
qadınların və uşaqların bu müddət ərzində görülməli olan işlərin
öhdəsindən gələ biləcəklərinə inanır. Bu səbəbdən əkinçi qısamüddətli bir
səfərdə pulsuz xidmət etməyə həvəssiz deyil, həmçinin, hökmdar və ya
dövlət üçün döyüş zamanı onun ehtiyaclarını təmin etmək çox vaxt onu
1
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döyüşə hazırlamaq qədər az xərc tələb edir. İran savaşı qurtarana qədər,
qədim Yunanıstanın ayrı-ayrı bütün dövlətlərindəki vətəndaşlar,
Peloponez savaşı qurtarana qədər Peloponez əhalisi, belə görünür ki, bu
cür xidmət göstərmişdir. Thucydides peloponezlilərin, ümumiyyətlə,
yayda döyüşdən ayrıldıqlarını və məhsul yığımını həyata keçirmək üçün
vətənə qayıtdıqlarını öz qeydlərində bildirmişdir. Krallarının idarəsi
altında olduqları zaman və dövlətin yarandığı ilk vaxtlarda Roma xalqı da
belə hərbi xidmət göstərirdi. Ölkədə qalanların döyüşə gedənlərin
dolanışığına kömək etmələri Veliinin əhatəyə alınması ilə başlandı. Roma
imperatorluğunun dağıntıları üstündə yaradılan Avropa krallıqlarında
feodal hüququ adı verilən idarəetmə metodundan həm əvvəl, həm də bir
müddət sonra böyük feodalların bütün yaxın nümayəndələri ilə birlikdə
hökmdara öz xərclərini ödəyərək xidmət etmələri adət halını almışdı.
Yerlərində, yurdlarında olduğu kimi döyüşdə də bunlar kraldan xüsusi
olaraq bu məqsədlə aldıqları maddi vəsait ilə deyil, ehtiyaclarını öz
gəlirləri ilə ödəyirdilər.
Bəşəriyyətin daha çox inkişaf etmiş bir dövründə hərbi xidmətə
gedənlərin xərclərini özlərinin ödəməsini tamamilə qeyri-mümkün edən
iki səbəb var idi: manufaktura sənayesinin tərəqqisi və hərb sənətindəki
inkişafıdır.
Bir əkinçi toxum səpmə zamanından sonra gedib və məhsulun
yığılması dövründən əvvəl gəlmək şərtilə hərbi xidmətə gedərsə, onun
işindəki bu fasilə, gəlirini o qədər də böyük məbləğdə azaltmaz.
Görülməli olan işin çoxunu əkinçinin əməyi olmadan təbiət görür. Amma
bir sənətkar, məsələn, dəmirçi, dülgər, yaxud toxucu iş yerindən ayrılan
kimi yeganə gəlir mənbəyi itir.
Onun üçün təbiət heç nə etmir, bütün işi sənətkar görür. Başqa
sözlə, dövləti müdafiə etmək üçün döyüşə gedən sənətkarın gəliri
olmadığı üçün, ehtiyaclarını istər-istəməz dövlət təmin etməlidir. Amma
əhalisinin çoxu sənətkar və emalatçı olan bir ölkədə döyüşə gedənlərin
çox hissəsi, bu siniflərdən ibarət olur və beləliklə, dövlətə xidmət etdikləri
müddətdə ehtiyacları dövlət tərəfindən ödənilməlidir.
Digər tərəfdən, döyüş sənəti getdikcə daha kompleks və qarışıq
elmə çevrilib, döyüşün nəticəsi bəşəriyyətin ilkin çağlarındakı kimi yalnız
vuruşma ilə müəyyən olunmur, döyüş hər ilin çox hissəsində davam edən
bir çox səfərlərlə uzandığı zaman, döyüşdə xidmət edənləri heç olmasa o
xidmətdə onlardan istifadə edildiyi müddət ərzində ehtiyaclarının dövlət
tərəfindən ödənilməsi məcburi bir hal almışdı. Hərbi xidmətə gedənlərin
sülh dövründəki məşğuliyyətlərinin nə olmasından asılı olmayaraq,
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tükənməyən və çox xərc tələb edən bir xidmət onlar üçün lazım olandan
daha ağır yük yaradır. II İran savaşından sonra Afina ordularının, belə
görünür ki, bir hissəsi vətəndaşlardan, eyni zamanda, digər hissəsi
əcnəbilərdən və hamısının xərcləri dövlətə aid olmaqla pul ilə tutulub,
haqları ödənən ödənişli əsgərlərdən ibarətdir. Veliinin mühasirəyə alınması dövründən başlayaraq Roma orduları döyüş meydanında olduqları
müddət ərzində xidmətlərinə görə haqq alırdılar. Feodal idarəetməsində
istər böyük feodalların, istərsə də onların yaxın nümayəndələrinin hərbi
xidməti müəyyən müddətdən sonra onların yerinə keçmək üçün xidmət
edənlərin xərclərinin ödənməsi üçün istifadə olunan pul mükəlləfiyyətinə
çevrildi.
Müharibəyə gedən əhalinin ümumi sayının nisbəti mədəni xalqlarda
inkişaf etməmiş xalqlardakına nisbətən daha azdır. Mədəni xalqlarda
əsgərlərin bütün xərcləri əsgər olmayanların əməyi ilə qarşılandığı üçün
əsgərlərin sayı əsgər olmayanların (həm özlərini, həm də ehtiyaclarını
təmin etmək məcburiyyətində olduqları digər hökumət və məhkəmə
məmurlarının ehtiyacları özlərininki kimi qarşılandıqdan sonra) təmin edə
biləcəyi miqdardan heç bir zaman çox ola bilməz. Qədim Yunanıstanın
əkinçiliklə məşğul olan kiçik dövlətlərində, bütün xalqın 1/5-i, yaxud ¼-i
özlərini əsgər sayıb, deyilənlərə görə döyüşə gedərdi. Çağdaş Avropanın
mədəni millətlərində, ümumiyyətlə, belə hesab edilir ki, hər hansı bir
ölkənin əhalisinin 1/100-dən çoxu əsgərlərin xidmət xərclərini ödəyən
ölkəyə zərər vurmadan, əsgər kimi istifadə oluna bilməz.
Ordunun döyüş meydanındakı ehtiyaclarının ödənməsi xərclərinin
tamamilə hökmdar, ya da dövlət tərəfindən təmin edilməsindən uzun
müddət keçməmiş, elə görünür ki, hər hansı bir millətin ordunu döyüşə
hazırlamaq xərcləri, o qədər də çox deyildi. Qədim Yunanıstanın ayrı-ayrı
bütün dövlətlərində hər bir azad vətəndaşın əsgərlik təlimlərini öyrənməsi
dövlətin ona tapşırdığı təhsilin məcburi hissəsi idi. Hər şəhərdə ali
idarəetmə orqanlarının himayəsi altında gənclərin ayrı-ayrı müəllimlərdən, ayrı-ayrı təlimləri öyrəndikləri ümumi bir ərazi olduğu bilinir.
Vətəndaşlarını hazırlamaq üçün hər hansı bir Yunan dövlətinin bütün
xərcləri, elə görünür ki, hər zaman bu cür çox sadə qurumdan ibarət idi.
Qədim Romada Campus Martius təlimləri və qədim Yunanıstandakı
Gymnasium təlimlərinin məqsədi eyni idi. Feodal idarəetməsində hər
bölgə xalqının oxçuluq və digər əsgərlik idmanları etmələrinə dair bir çox
dövlət tapşırığı, eyni məqsədə çatmaq üçün düşünülməklə yanaşı bu
prosesi sürətləndirmədi. Ya bu tapşırıqların yerinə yetirilməsində məsul
olan zabitlərin laqeydliyindən, ya da başqa səbəbdən, aydın olur ki, bunlar
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hər yanda arxa plana keçmiş və bu dövlətlərin inkişafı nəticəsində böyük
xalq toplumları arasındakı əsgərlik təlimlərini, görünür ki, getdikcə yerinə
yetirən yoxdur.
Qədim Yunan və Roma dövlətlərində bütün tarix boyu, feodal
idarəetməsinin isə ilk yaranışından xeyli müddətə qədər əsgərlik müəyyən
bir vətəndaş təbəqəsinin yeganə, yaxud müəyyən bir işi olan ayrıca bir
sənət deyildi. Çörək pulunu qazandığı, vərdiş etdiyi sənətinin və ya işinin
nə olmasından asılı olmayaraq dövlətin hər bir vətəndaşı bütün hallarda
özünü hərbi xidmət etmək üçün əlverişli bilirdi, bəzi fövqəladə hallarda
isə özünü bunu etmək məcburiyyətində sayırdı.
Amma döyüş sənəti bütün sənətlərin, şübhəsiz ki, ən dəyərlisi
olduğu kimi, cəmiyyət inkişaf etdikcə istər-istəməz onların ən mürəkkəblərindən birinə çevrilir. Döyüş sənətinin müəyyən bir zamanda çata
biləcəyi səviyyəni maşınqayırma və istər-istəməz onunla əlaqəsi olan
digər bəzi sənətlərin inkişaf səviyyəsi müəyyən edir. Ancaq bu səviyyəyə
çatması üçün onun müəyyən vətəndaş sinfinə xas olan yeganə, yaxud
müəyyən bir məşğuliyyət olması lazımdır. Digər sahələrdə olduğu kimi,
bu sənətin də inkişaf etməsi üçün əmək bölgüsünə ehtiyac var. Digər
sənətlərdə əmək bölgüsü özlərini müəyyən bir sənətə həsr etməklə fərdi
mənfəətlərini artırmağa meyilli olan fərdlər nəticəsində təbii olaraq
meydana çıxır. Lakin əsgərin sənəti yalnız dövlət tədbiri ilə digər
sənətlərdən ayrı və fərqli müəyyən bir sənətə çevrilə bilər. Sülh dövründə
dövlətdən hər hansı bir şəkildə xüsusi qayğı görməyən, zamanın çoxunu
əsgərlik təlimlərində keçirən vətəndaş, həm bunun peşəkarı olur, həm də
özünə məşğuliyyət tapır. Əlbəttə ki, öz mənfəətini güdmür. Vaxtının
çoxunu bu məşğuliyyətə ayırması yalnız dövlətin tədbirli davranışı
nəticəsində vətəndaş üçün əlverişli ola bilər. Dövlətlər isə vardövlətlərinin qorunması üçün bu lazım olduqda belə bu qayğını göstərmir.
Hər bir maldarın boş vaxtı çox, əkinçiliyin isə inkişafı dövründə boş
vaxtı çox az olur. Sənətkarın, ya da emalatçının boş vaxtı olmur.
Bunlardan birincisi, zərər etmədən vaxtının çoxunu, ikincisi, bir hissəsini
döyüş təlimlərinə sərf edə bilər, lakin sonuncuların zamanlarının hətta bir
saatını da bu təlimlərə sərf etməsi, onların zərər etməsinə səbəb olur və
özünün mənfəətini düşünməsi, onu bunları etməməyə sövq edir. Bir
tərəfdən də, sənət və sənayedəki inkişaf nəticəsində, əkinçiliyə istəristəməz daxil olan islahatlar, əkinçinin də sənətkar qədər az boş vaxtının
qalmasına səbəb olur. Kənd əhalisi də, şəhər əhalisi kimi hərbi təlimlərini
əhəmiyyətsiz hesab etməyə başlayır və böyük xalq kütləsində döyüşkən
ruh tamamilə yox olur. Digər tərəfdən həmişə əkinçiliklə sənayedəki
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irəliləyişlərin ardınca qaçıb, həqiqətdə isə o irəliləyişlərin yığılmış məhsulundan başqa bir şey olmayan zənginlik, bütün qonşuların hücumuna
zəmin yaradır. Bütün millətlər arasında hücuma məruz qalma ehtimalı ən
çox olan millət çalışqan və başqa sözlə, zəngin millətdir. Qanunun müdafiəsi üçün dövlət bir sıra tədbirlər görməsə, xalq heç özünü də müdafiə
etməyi bacarmaz.
Belə şəraitdə qanunun müdafiəsi üçün dövlətin hər hansı bir formada hazırlıqlı olmasının, göründüyü kimi, ancaq iki yolu var:
Dövlət, birincisi, xalqın mənfəəti, xüsusiyyəti və istiqaməti ilə tutduğu doğruluğa qarşılıq istəsə, polis vasitəsilə əsgərlik təlimlərini etdirə
bilər və əsgərlik yaşındakı vətəndaşların ya hamısının, ya da müəyyən bir
hissəsinin təsadüfən məşğul ola biləcəkləri sənətə, ya da peşəyə müəyyən
bir səviyyəyə qədər əsgərlik sənətini də qatmağı məcburi edə bilər.
Yaxud, ikincisi, dövlət daimi hərbi təlimlər görəcək müəyyən sayda
vətəndaşların ehtiyaclarını təmin edib, onlardan istifadə edərək əsgərliyi
bütün digər sənətlərdən ayrılan sənətə çevirə bilər.
Dövlət bu iki yoldan birincisinə müraciət edərsə, ordusu ehtiyat
qüvvələrinə, ikincisinə müraciət edərsə, daimi silah altında saxlanılan bir
orduya malik olacaq. Daimi silah altında olan bir orduda əsgərlərin
yeganə məşğuliyyəti, hərbi təlimlər keçməkdən ibarət olub, dövlətin
onlara verdiyi yardım və əməkhaqqı dolanışıqlarının yeganə mənbəyidir.
Hərbi təlimlər keçmək ehtiyatda olan əsgərlərin yalnız arabir məşğul
olduqları məşğuliyyətdir. Onlar öz dolanışıqlarını başqa məşğuliyyətlə
təmin edirlər. Ehtiyatda olan əsgərin də rəncbər, sənətkar və ya ticarətçi
xüsusiyyəti əsgər xüsusiyyətindən daha qabarıqdır. Daimi silah altında
olan bir orduda isə əsgər keyfiyyətləri digər bütün keyfiyyətlərdən
üstündür. Bu iki növ ordu arasındakı əsaslı fərq də, elə görünür ki, bundan
ibarətdir.
Ehtiyat qüvvələrinin bir neçə növü vardır. Elə görünür ki, bəzi
ölkələrdə dövləti müdafiə edən vətəndaşlara, əgər belə demək olarsa, alay
formasında yaradılmadan, yəni hər biri özünə məxsus və davamlı şəkildə
zabitlərin nəzarətində təlim görən ayrı-ayrı əsgər birlikləri formasında
yalnız təlim keçirilmişdir. Qədim Yunan və Roma dövlətlərində hər
vətəndaşın öz ev-eşiyində qaldığı müddətdə, təlimləri ya özü tək və azad,
ya da istədiyi bərabərləriylə birlikdə etdiyi və döyüş meydanına
çağırılanadək müəyyən bir əsgər birliyinə bağlı olmadığı görünür. Digər
ölkələrdə ehtiyatda olanlara təlim keçirilməklə yanaşı, onları alay
formasında birləşdirmişdilər. İngiltərədə, İsveçrədə və belə zənn edirəm
ki, bu cür pis inkişaf etmiş ordusu olan bütün digər çağdaş Avropa
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ölkələrində hər bir ehtiyat hissələri sülh dövründə də özünəməxsus və
davamlı şəkildə zabitlərin nəzarətində təlimlər keçən müəyyən əsgər
birliyinə bağlıdır.
Odlu silahların istehsalından əvvəl silahların istifadəsində, hər bir
əsgərin ən çox peşəkarlığı və bu sahədə vərdişi olan ordu üstünlüyə malik idi. Güc və çeviklik çox vacib idi və çox zaman müharibənin nəticəsini
müəyyən edirdi.
Amma silahların istifadəsindəki bu ustalıq və vərdiş, böyük birliklər
içərisində yox, ancaq hal-hazırda qılınc oynatmada olduğu kimi, hər
adamın özünün müəyyən bir məktəbdə, hər hansı müəllimin idarəsi
altında, ya da özünün dostları arasında təlim keçməklə əldə edilirdi. Odlu
silahların istehsalından sonra, bədən gücü və çeviklik, hətta silahların
istifadəsində hədsiz ustalıq və vərdiş o qədər də vacib olmasa da, müəyyən əhəmiyyət kəsb edirdi. Silahın növü bu işlə məşğul olmayan bir
insanı, heç vaxt bu işlə məşğul olan bir insanın səviyyəsinə qaldırmasa da,
onu əvvəllər heç vaxt görünməyən bir səviyyəyə yaxınlaşdırırdı. Belə hesab
olunur ki, odlu silahlarıdan istifadə etmək üçün tələb olunan ustalıq və vərdiş
böyük birliklərin tərkibində təlim keçməklə çox asanlıqla əldə edilə bilər.
Çağdaş ordularda müharibələrin nəticəsini müəyyənləşdirmək üçün
nizam-intizam və dərhal əmrə itaət əsgərlərin silahların istifadəsindəki
vərdiş və ustalıqlarından daha vacib xüsusiyyətlərdir. Lakin odlu silahların səs-küyü, top mənzilinin içinə girən kimi və çox vaxt döyüşün qızğın vaxtından əvvəl, hər bir insanın hər an qarşılaşdığı ölüm, bu nizamintizamın və dərhal əmrə itaətin nəzərə alınacaq qədər qorunmasını çağdaş müharibənin başlanğıcında da çətinləşdirirdi. Qədimdə müharibələrdə
insan səsindən başqa səs çıxmazdı, duman yox idi, yaralanmaq və ölümə
səbəb olan gözlə görünməyən səbəblər yox idi. Öldürücü silah yanına
yaxınlaşanadək, hər bir insan yaxınlığında silahın olmadığını açıq-aydın
görürdü. Belə bir şəraitdə silahların istifadəsində ustalıq və vərdişlərinə
inanan əsgərlər arasında, həm müharibənin əvvəlində, həm də davam
etdiyi müddət ərzində və iki ordudan biri məğlub olana qədər intizamı
qorumaq asan idi. Lakin nizam-intizam və əmrə itaət vərdişini, əlbəttə ki,
böyük birliklərdə təlim görən əsgər əldə edə bilər.
Bununla yanaşı, təlim alan ehtiyat ordu intizam altında saxlanılan və
yaxşı təlim almış, həmişə davamlı silah altında saxlanılan orduya görə hər
zaman daha aşağı səviyyədədir.
Həftədə, yaxud ayda bir dəfə təlim görən əsgərlər, silahların istifadəsində hər gün, ya da daha çox təlim görənlər qədər peşəkar ola bilməz.
Bu şərt indi keçmiş dövrlərdəki qədər vacib olmasa da, deyilənlərə görə

Adam Smit

615

prusiyalı əsgərlərin təlimlərdəki peşəkarlıqlarına görə hamı tərəfindən
qəbul edilmiş üstünlükləri bu gün də, bu şərtin kifayət qədər əhəmiyyəti
olduğuna bizi inandırır.
Zabitinə həftədə, yaxud ayda bir dəfə itaət etmək məcburiyyətində
olan və başqa vaxt ona heç bir məlumat verməyərək öz işlərini azad görən
əsgərlərin, hər gün həyat və davranış formalarına zabitin istiqamət verdiyi, hətta hər gün onun əmrləri ilə oturub duran əsgərlərin zabit qarşısında
həmin qorxunu hiss etmələri, dərhal itaət baxımından eyni yönümlü
olmaları qeyri-mümkündür. Ehtiyat ordusu intizam altında saxlanma və
dərhal itaət vərdişi, əl idmanı adlandırılan, yaxud silahlarının istifadəsində
daimi silah altında saxlanılan nizamlı ordu ilə müqayisədə, daha aşağı
səviyyədədir. Eyni zamanda, çağdaş müharibədə dərhal itaət etmə vərdişi
silahların idarəsindəki aydın nəzərəçarpan fərqdən daha vacibdir.
Tatar və ərəb əskəri ehtiyatlari kimi, sülh dövründə itaət etməyə
vərdiş etdikləri eyni rəhbərin əmri altında müharibəyə gedənlər ən yaxşı
əskəri ehtiyatlardir. Zabitlərinə hörmətdə, itaət vərdişində daimi silah
altında saxlanılan ordulara ən yaxın olan onlar idilər. Öz rəhbərinin əmri
altında xidmət edən dağ əskəri ehtiyatinin da belə üstünlüyü var idi.
Ancaq dağlılar başqa yerlərə səfər etməyən, bir yerdə yaşayan çoban
olduqlarına görə hamısının müəyyən yaşayış yeri və sülh dövründə
başçılarının ardınca getməyə vərdiş etmədiklərinə görə, müharibə vaxtı
onların arxasınca uzun məsafəyə getmək, yaxud uzun müddət döyüş
meydanında qalmaq üçün maraqları az idi. Qənimət ələ keçirdikləri
zaman evlərinə qayıtmağa can atırdılar, komandanlarının onları saxlamaq
üçün gücləri çatmırdı. İtaətetmə səviyyələrinə görə tatarlar və ərəblərlə
müqayisədə daha aşağı səviyyədə idi. Eyni zamanda, dağlılar oturaq həyat
keçirdiklərinə görə tatarlar və ərəblərlə müqayisədə əsgərlik təlimlərinə
daha az vaxt ayırırdılar və silahların istifadəsində peşəkarlıqları aşağı
səviyyədə idi.
Amma o da nəzərə alınmalıdır ki, ehtiyat ordusu bir neçə səfərdə
xidmət etdiyi zaman daimi silah altında saxlanılan orduya çevrilir.
Əsgərlər hər gün təlimlərini keçdiklərinə görə, həmişə zabitlərinin əmri
altında olduqlarına görə daimi silah altında saxlanılan ordulardan dərhal
itaət vərdişini öyrənirdilər. Səfərə çıxmazdan əvvəl onların peşəkarlıqlarının nə vəziyyətdə olmalarının heç bir əhəmiyyəti yox idi. Bir neçə
səfərdə iştirak etdikdən sonra istər-istəməz daimi silah altında saxlanılan
orduya çevrilirdilər. Amerikadakı döyüş davam edib daha da uzansaydı,
Amerika əskəri ehtiyatı Fransa və İspaniyanın peşəkar əsgərlərinin ən
igidlərindən geri qalmazdılar.
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Bu fərqi daha aydın başa düşülərkən belə məlum olur ki, əskəri
ehtiyat qüvvələrinə nisbətən intizamlı daimi silah altındakı ordunun
üstünlüyünə bütün dövrlərdə şahid oluruq.
Dəlillərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, daimi silah altında saxlanılan
ilk nizami ordu Makedoniyalı Filipin ordusudur. Trakyalılar, iliryalılar,
tesalyalılar və Makedoniya ətrafındakı yunan şəhərlərindən bəziləri ilə
etdikləri döyüşlər, ehtimal olunur ki, onun əskəri ehtiyat qüvvələrindən
yararlanaraq tədricən nizamlı orduya çevrilməsi üçün şərait yaradaraq,
ciddi nizam-intizam altında yetişdirdi. Filip sülh dövründə də ordunun
saxlanılmasına çalışırdı. Uzun zamandan və çətin mübarizədən sonra bu
ordu qədim Yunanıstanın parçalanmış və xırda dövlətlərinin cəsur və
yaxşı təlim görmüş əskəri ehtiyatlarını, daha sonra isə çox asanlıqla böyük İran imperatorluğunu məğlub etməsi nizami ordunun hər zaman əskəri ehtiyat qüvvələrindən üstün olmasının nəticəsi idi. Bəşəriyyətə aid hadisələr içində bütün tarixi məlumatların saxlanıldığı ilk böyük inqilab budur.
İkincisi isə, Kartacanın süqutu və bunun nəticəsində Romanın
yüksəlişidir. Bu iki dövlətin taleyindəki bütün dəyişikliklərin eyni
səbəbdən olduğunu söyləmək olar.
Birinci Kartaca döyüşünün sonundan, İkinci Kartaca döyüşünə
qədər Kartaca orduları daimi olaraq səfərlərdə oldular və bir-birinin
ardınca hakimiyyətə gələn üç böyük generalın: Amilcarın, kürəkəni
Asdrubalın və oğlu Hannibalın əmri altında xidmət etdilər, əvvəlcə, üsyan
qaldıran kölələri cəzalandırdılar, daha sonra Afrika millətlərini itaət altına
aldılar və nəhayət, Böyük İspaniya Krallığını fəth etdilər. Hannibalın
başçılığı ilə İspaniyadan İtaliyaya gedən ordu bir çox döyüşlərdə iştirak
etdikcə istər-istəməz nizamlı orduya çevrilirdi. O zamanlar romalılar
əhəmiyyətli döyüşlərdə iştirak etmirdilər, onların əsgərlik sistemlərindəki
ciddi intizam tamamilə yumşalmışdı. Trebiyada, Thrasymenusta və
Cannayada Hannibalın rastlaşdığı Roma orduları nizami orduya qarşı
gələn əskəri ehtiyatlar idi. Bu müharibələrin nəticəsinə digər faktorlardan
daha çox bunun təsiri olmuşdur.
Romalıların qarşısını almaq üçün göndərdikləri əskəri ehtiyat
qüvvələri ilə müqayisədə Hannibalın İspaniyada saxladığı nizami ordunun
eyni üstünlüyü var idi və qardaşı Asdrubalın idarəsi altında bu ordu
onların, demək olar ki, hamısını bir-iki il ərzində ölkədən çıxartdı.
Təchizat baxımından Hannibal ölkəsi tərəfindən yaxşı təmin
edilmirdi. Fasiləsiz səfərdə olduqlarına görə Roma əskəri ehtiyat hissələri
ciddi intizamlı və yaxşı təlim görmüş nizami orduya çevrildilər.
Hannibalın üstünlüyü isə gündən-günə azaldı. Asdrubal İspaniyada
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nəzarət etdiyi nizami ordunun hamısını İtaliyadakı qardaşının köməyinə
göndərməyi lazım bildi. Bu yürüşdə, deyilənlərə görə, bələdçilər onları
səhv yola yönləndirdiklərinə görə tanımadıqları başqa ölkənin, nizami
ordusunun hücumuna məruz qalaraq məğlub oldular.
Asdrubal İspaniyadan ayrılanda Böyük Scipionun qarşısına özlərinkindən daha aşağı səriyyədə olan bir əskəri ehtiyat qüvvəsindən başqası
çıxmadı. O, həmin ordunu məğlub etdi və bu döyüşün meydana çıxması
nəticəsində, ordusu istər-istəməz nizamlı və yaxşı təlim keçmiş daimi
orduya çevrildilər. Həmin ordu daha sonra Afrikaya köçdü və qarşısına
cəmi bir əskəri ehtiyat qüvvəsi çıxdı. Kartacanı müdafiə etmək üçün
Hannibal daimi ordunu geri çağırdı. Tez-tez məğlub olaraq, yorulmuş
Afrika hərbi hissələri bu orduya qoşuldu və Zama müharibəsində Hannibalın ordusunun çox hissəsini onlar təşkil etdilər. İki rəqib dövlətin
alınyazısını, o günkü döyüşün nəticəsi müəyyən etdi.
İkinci Kartaca döyüşünün sonundan Roma dövlətinin süqutuna
qədər, Roma orduları daimi silah altında saxlanılan ordu idi. Onların
silahlarına qarşı Makedoniyanın ordusu uzun zaman tab gətirdi. Son kral
ölkəni tərk etməsəydi, bu kiçik dövlətin boyun əyməsi Roma üçün iki
böyük döyüş və üç müharibəyə başa gəldi. Köhnə dünyanın bütün sivil
millətlərinin; Yunanıstan, Suriya və Misirin əskəri ehtiyat qüvvələri
Romanın nizami ordusuna qarşı çox zəif müqavimət göstərdi. Bəzi barbar
xalqların ehtiyat hissələri özlərini daha yaxşı müdafiə etdilər. İkinci
Kartaca döyüşündən sonra romalıların döyüşmək məcburiyyətində olduqları ən güclü düşmənlər, Mithridatesin Qara dəniz və Xəzər dənizinin
şimalındakı ölkələrdən çıxartdığı skif, yaxud tatar orduları idi. Yenə partların və almanların ehtiyat əsgərləri də hər zaman nəzərə alınacaq keyfiyyətə malik olub, bir neçə dəfə Roma orduları üzərində əhəmiyyətli qələbələr əldə etdilər. Bununla yanaşı, Roma orduları daha çox üstünlüyə
malik idilər. Belə ehtimal olunur ki, bu iki barbar ölkəni imperatorluğun
tərkibinə qatmağı vacib hesab etmədiklərinə görə romalılar nə Parthianın,
nə də Almaniyanın fəthinə ciddi cəhd göstərmədilər. Qədim partlar, elə
görünür ki, skif ya da tatar soyundan olub, hər zaman atalarının adətlərinin çoxunu qoruyub saxlamışdılar. Skiflər və tatarlar kimi, qədim cermenlər də sülh dövründə başçıların əmri altında döyüşə gedən, köçəri
çobanlardan ibarət olan ordu idi. Onlar ehtiyat qüvvələri soyundan olduqları skiflərin, ya da tatarların əskəri ehtiyat hissələrinə oxşayırdılar.
Roma ordularında ciddi intizamın yumşalmasında başqa səbəblərin
də payı olmuşdur. Bu səbəblərdən biri nizam-intizamın hədsiz dərəcədə
sərtliyi idi. Heç bir düşmənin onlarla müharibə apara biləcək güclərinin
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olmadığı yüksəliş dövründə ağır qalxanlarını lazımsız yük hesab edərək
bir kənara qoyaraq, təlimlərini lazımsız zəhmət sayaraq onlara əhəmiyyət
vermədilər. Bundan başqa, Roma imperatorları zamanında, xüsusilə Almaniya və Pannoni sərhədlərini qoruyan daimi silah altındakı əlavə Roma
orduları onların əleyhinə tez-tez öz generallarını irəli verməyi adət edən
rəhbərlər üçün təhlükəli oldular. Bəzi tarixçilərə görə, Dioclesian,
digərlərinə görə Konstantine əvvəlcə hər biri 2-3 tugaylık1 böyük birliklər
şəklində məskunlaşan bu orduları təhlükəsizləşdirmək üçün sərhəddən
geri çağırdı, sonra isə onları kiçik birliklər şəklində müxtəlif əyalət
şəhərlərinə yerləşdirdi. Ticarət və sənaye şəhərlərində yerləşdirilən, bu
şəhərlərdən çox nadir hallarda çağırılan əsgər birlikləri tacir, sənətkar və
emalatçıya çevrildilər. Artıq onlarda əsgərə məxsus xüsusiyyətlər azalmağa başladı və silah altında saxlanılan Roma ordularında nizam-intizam
pozuldu, Qərbi Roma imperiyasını istila edən Cermen və Skif ehtiyat
hissələrinin hücumlarının qarşısını ala bilməyən nizamsız əskəri ehtiyat
qüvvələrinə çevrildilər.
İmperatorlar yalnız o millətlərdən bəzilərinin ehtiyat əsgərlərini, digərlərinin ehtiyat əsgərlərinin hücumunun qarşısını almaq üçün muzdla
tutaraq özlərini müdafiə edə bildilər. Bəşəriyyətə aid hadisələr içərisində
tarixin ona dair bütün məlumatları saxlandığı üçüncü böyük inqilab Qərbi
Roma imperiyasının süqutudur. Sivil xalqın ehtiyat əsgəri ilə müqayisədə
barbar xalqın, əkinçi, sənətkar və emalatçı millətin ehtiyat əsgəri ilə
müqayisədə çoban millətin ehtiyat əsgərindəki üstünlük bunu əmələ
gətirmişdi. Ehtiyatda olan ordular qələbələrini əlavə, daimi silah altında
saxlanılan ordularla deyil, təlim və intizamı daha aşağı səviyyədə olan
ehtiyat əsgərləri ilə döyüşlərdə qazanmışdılar. Yunan əskəri ehtiyatlərinin
İran imperiyası əskəri ehtiyatları üzərindəki qələbələri bu qəbildən idi.
Sonrakı dövrlərdə İsveçrə əskəri ehtiyatlərinin Avstriya və Bourguignon
rədihləri üzərindəki qələbələri də bu qəbildən idi.
Qərbi Roma imperiyasının dağıntıları üstündə yerləşən Cermen və
Skif xalqlarının hərbi qüvvələri yeni yerlərində də bir müddət ölkələrindəki kimi oldu. Bu, sülh dövründə itaət etməyə vərdiş etdikləri
sərkərdələrin rəhbərliyi altında səfərə çıxan çobanlar və əkinçilərdən
ibarət olan əlavə əskəri ehtiyat qüvvəsi idi. Bu səbəbdən onların təlimləri
və intizamı yerində idi. Amma sənət və sənaye inkişaf etdikcə sərkərdələrin nüfuzu zəiflədi, böyük xalq kütlələri əsgərlik təlimlərinə daha az
zaman ayırdılar. Buna görə feodal ehtiyatlərinin getdikcə nə təlimi, nə də
1

Briqada, birlik.
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ciddi intizamı qaldı və onları əvəz etmək üçün daimi silah altında saxlanılan ordular meydana gəldi. Bundan əlavə, hər hansı bir sivil ölkə
daimi ordu təlimini mənimsədiyi zaman, bütün qonşular ondan nümunə
götürməli idi. Sağqalmlarının bu cür davranmaqlarına bağlı olduğunu və
özlərinin əskəri ehtiyat qüvvələrinin bu cür ordunun hücumunun qarşısını
almaq üçün zəif olduqlarını çox tez başa düşdülər.
Belə məlum oldu ki, həyatlarında düşmənlə qarşılaşmayan daimi
silah altında saxlanılan bir ordunun əsgərlərində peşəkar əsgərə məxsus
xüsusiyyətlər var idi və səfərə çıxarkən onlar ən mübariz, ən təcrübəli
peşəkarlarla vuruşmağa hazır olurdular. 1756-cı ildə rus ordusu Polşaya
yürüş etdiyi vaxt rus əsgərləri igidlikdə, o dövr Avropanın ən təcrübəlisi
sayılan prusiyalıların peşəkar əsgərlərindən heç də geri qalmırdılar.
Amma rus imperiyası əvvəlki 20 il ərzində sülh dövründə yaşamışdı və
müharibədə iştirak etmiş çox az əsgəri var idi. 1793-cü ildə İspaniya döyüşündə məğlub olduqdan sonra İngiltərə, təxminən, 28 il sülh şəraitində
yaşamışdı. Ancaq əsgərlərin igidlikləri nəinki azalmışdı, o döyüşün ilk
qəhrəmanlığı olan Karfagenanı işğaletmə cəhdindən daha çox olmadı.
Uzunmüddətli sülh dövründə bəzi generallar hünərlərini itirirdilər.
Amma ciddi intizamlı daimi ordudakı əsgərlər igidliklərini heç vaxt
itirmirdilər.
Sivil millət özünün müdafiəsi üçün əskəri ehtiyat qüvvəsinə bel bağladığı zaman təsadüfən ətrafında yerləşən hər hansı barbar millətin istilası
ilə hər zaman qarşılaşır. Asiyadakı bütün sivil ölkələri tez-tez tatarların
fəth etməsi, sivil xalqın əskəri ehtiyat hissələrinə qarşı barbar xalqın
əskəri ehtiyyat hissəsində olan təbii üstünlüyü isbat edir. Ciddi nizamintizamlı bir ordu istənilən əskəri ehtiyat qüvvələrindəndən üstündür. Bu
cür ordunun tələbləri varlı və sivil xalq tərəfindən təmin edildiyi kimi, bu
xalqı yoxsul və barbar qonşularının istilasından bu ordu müdafiə edə bilər. Beləliklə, hər hansı bir ölkədə sivilizasiyanın davam etməsi, uzun
müddət qorunması daimi silah altında saxlanılan ordu vasitəsilə mümkündür.
Sivil millət yalnız nizam-intizamlı daimi silah altında saxlanılan
ordu tərəfindən müdafiə olunduğu kimi, barbar millətin də sivilləşməsi
üçün belə bir ordu labüddür. Daimi silah altında saxlanılan ordu hökmdarın qanunu imperiyanın ən ucqar əyalətlərində hegemonluq edir və bu
cür hökuməti müəyyən səviyyəyə qədər davam etdirir. Böyük Pyotrın rus
imperiyasında apardığı islahatları diqqətlə nəzərdən keçirsək, görərik ki,
islahatların, demək olar, hamısını daimi silah altında saxlanılan nizamlı
ordunun yaradılması izah edə bilər. Onun bütün digər islahatlarını tətbiq

620

Adam Smit

edən alət ordudur. O vaxtdan bəri bu imperiyada bu səviyyədə intizamın
və ölkədaxili sülhün olması həmin ordunun təsiridir.
Bəzi ölkələrdə azadlığa mane olduğunu düşünərək insanlar daimi
silah altında saxlanılan ordudan çəkinmişlər. Generalın və bəzi zabitlərin
maraqları dövlətin əsas qanunun1 dəstəklənməsinə xidmət etmədiyi ölkələrdə, şübhəsiz, bu cür təhlükə var. Roma dövlətini Sezarın daimi silah
altındakı ordusu süqut etdirdi. Kromvelin daimi ordusu Parlamenti qovdu.
Amma hökmdar ordunun generalı və yuxarı səviyyəli vətəndaşları
ilə ordunun zabitləridirsə, silahlı qüvvələr mülki nüfuzun ən böyük
hissəsinə sahib olduğu üçün, o nüfuzu dəstəkləmək üçün ən çox mənfəəti
olanların səlahiyyətindədirsə, daimi silah altında saxlanılan ordu azadlıq
üçün heç vaxt təhlükəli ola bilməz. Əksinə, bəzi hallarda əlverişli ola
bilər. Bəzi çağdaş dövlətlərdə hər vətəndaşın bütün hərəkətlərini izləyən
və onun rahatlığını pozmaq üçün daima hazır olan ordunun hökmdar üçün
təmin etdiyi təhlükəsizlik əhəmiyyətsizdir. Yuxarı ali orqanların təhlükəsizliyi, ölkə əhalisinin böyük hissəsi tərəfindən dəstəklənməklə yanaşı,
xalqdakı hər bir narazılıqdan təhlükəyə səbəb olan, kiçik narazılıqdan bir
neçə saat içində böyük inqilab çıxan yerlərdə, hökumət bütün nüfuzunu
əleyhinə çıxanları cəzalandırmaq üçün istifadə etməlidir. Bunun əksinə,
əgər ölkənin sayılan seçilən insanları, daimi silah altında saxlanılan nizam-intizamlı orduları hökmdarı dəstəkləyirsə, onda ən kobud, ən mənasız və qanunların əleyhinə üsyanlar hökmdarı çox az narahat edir. O,
bunları ya bağışlayır, ya da əhəmiyyətsiz edir və özünə inandığı üçün o,
təbii olaraq belə davranır. Qanunu tanımazlıq səviyyəsinə yaxın olan
azadlığa ancaq daimi silah vasitəsilə hökmdarın təhlükəsizliyinin təmin
olunduğu ölkələrdə əhəmiyyət verməmək olar. Xalqın təhlükəsizliyi üçün,
belə bir ölkələrdə azadlığın həyasızcasına ərköyünlüyünün qarşısını almaq üçün olsa belə, hökmdara qeyri-məhdud səlahiyyət verilməsinə ehtiyac yoxdur.
Bu səbəbdən hökmdarın xalqı digər azad xalqların şiddətindən və
zülmündən qorumaq olan əsas vəzifəsi xalqlar sivilləşdikcə tamamilə
məsrəfli olur. Əvvəllər nə sülh, nə də müharibə dövründə hökmdardan
heç bir xərc tələb etməyən hərbi qüvvələri, zaman keçdikcə həm müharibədə, həm də sülh dövründə təmin etmək lazımdır.
Döyüş sənətində odlu silahların istehsalı ilə meydana gələn böyük
dəyişiklik müəyyən sayda əsgərin həm təlim keçirilib ciddi nizam-intizam
altına alınması, həm də döyüş müddətində onlardan istifadə edilməsi
1
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xərclərini tamamilə artırmışdı. Onların silahları da, döyüş sursatları da
bahalaşmışdı. Tüfəng mizraq, yay və oxa, top və ya mortira1 mancınığa
və güllə atan sapanda nisbətən daha bahadır. Müasir döyüş təlimlərində
istifadə olunan barıtı bir daha yerinə qoymaq olmur. Qədim döyüş təlimlərində atılan mizraqları və oxları toplamaq çox asandır, həm də onların
dəyərləri çox baha deyildi. Top və mortira mancınığ sapand ilə müqayisədə, həm çox bahadır, həm də ağır avadanlıqdır, onların döyüş üçün
hazırlanması, həm də döyüş meydanına gətirilməsi xərcləri çoxdur. Eyni
zamanda, çağdaş topçuluğun qədim topçuluğa nisbətən üstünlüyü çoxdur,
şəhəri üstünlüyə malik olan topçuların hücumlarından qorumaq üçün
təlimləndirmək də çətinləşmiş, nəticə etibarilə çox bahalaşmışdı. Yeni
dövrdə xalqın müdafiə xərclərini artırmağa səbəb olan başqa faktorlar var.
Döyüş sənətində yalnız bir təsadüfdən, yəni barıtın istehsalından irəli
gələn böyük inqilab proseslərin təbii axınının labüd təsirlərini bu istiqamətdə xeyli çoxaltmışdı.
Çağdaş döyüşdə odlu silahların xərcləri, bu xərci ödəmək qabiliyyəti olan millətə fayda gətirir və nəticə etibarilə, yoxsul və barbar bir
millətə nisbətən, varlı və sivil millətə üstünlük verirdi. Qədim zamanlarda
yoxsul və barbar2 xalqlardan özlərini müdafiə etmək, varlı və sivil millətlər üçün çox çətin idi. Yeni dövrdə isə barbar və yoxsul millətlər üçün
varlı və sivil millətin hücumundan müdafiə olunmaq çox çətindir. İlk
baxışda çox faydasız bir ixtira kimi görünən odlu silahların istehsalı, sivilizasiyanın davam etməsi, onun yayılması üçün, şübhəsiz ki, çox faydalıdır.

II hissə
Məhkəməyə göndərilən xərclər haqqında
Hökmdarın əsas vəzifələrindən biri, hər bir vətəndaşını digər vətəndaşların haqsızlığından imkan daxilində qorumaq, yaxud ədalət prinsiplərinə əsaslanan məhkəmə sistemi xalqların müəyyən dövrlərində müxtəlif xərclər tələb edir.
Ovçulardan ibarət xalqlarda, mülkiyyət və ya heç olmazsa iki-üç
günlük əməkhaqqını üstələyən mülkiyyətin, demək olar ki, mövcud olmadığı kimi, təyin olunmuş hakim və ya qaydalara uyğun məhkəmə
1
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sisteminə də nadir hallarda rast gəlinirdi. Malı, mülkü olmayan insanlar
bir-birlərinin ya bədəninə, ya da ləyaqətinə1 zərər verə bilərlər. Lakin hər
bir şəxs başqasını öldürər, yaralayar, döyər və yaxud söyərsə, haqqı
tapdanan şəxs ziyana uğrasa da, haqsızlığı edən şəxs heç bir şey əldə
etmir. Malın, mülkün itkiyə uğradılması halında, vəziyyət başqa cürdür.
Ziyana səbəb olan şəxsin qazancı, bir çox hallarda, zərərə məruz qalanın
itkisinə bərabərdir. Bir insanı, başqasının bədəninə və ya ləyaqətinə zərər
verməyə məcbur edən hisslər qısqanclıq, pislik və ya əsəbilikdir. Lakin
bir çox hallarda, insanlar bu hisslərin təsiri altında qalmazlar və ən pis
insanlar belə, az hallarda özlərini bu hislərin təsiri altına salırlar. Əlavə
olaraq, bu hislərin ödənilməsi ilə yanaşı real və davamlı qazanc əldə
edilməməsi səbəbindən, çox insanda əsasən nəzarət altına alınmışdır. İnsanları bu hislərin zülmünə məruz qalmaqdan qoruyacaq mülki qurum olmasa da, onlar təhlükəsizlik cəmiyyət içində də bir yerdə yaşaya bilərlər.
Lakin mülkiyyətə hücum etməyə vadar edən daha çox geniş əhatəli
hislər, varlılarda xəsislik və acgözlülük, yoxsullarda isə, işdən boyun
qaçırma, rahatlığını və günlərini keçirməyin qayğısına qalmaqdır. Böyük
miqdarda mülkiyyət olan yerlərdə, böyük bərabərsizlik olur. Çox imkanlı
bir zəngin insana qarşı beş yüz kasıb insan uyğun gəlir və bu, tək-tük
şəxslərin sərvət içində olması, kasıbların çox olması deməkdir. Varlının
bolluq içində olması, kasıbı özündən çıxarır. Kasıbı əksər hallarda
varlının malına hücum etməyə, həm ehtiyac, həm də qısqanclıq
sürükləyir. Neçə illərin və ya bir çox nəsillərin əməkləriylə əldə edilmiş o
mülk, sahibi üçün təhlükəsiz şəkildə bir gecə yata bilmək, ancaq mülki
qurumun mühafizəsi ilə mümkündür. Hər zaman ətrafı düşmənlərlə dolu
olur. Onları heç bir zaman qızışdırmadıqları halda, heç bir zaman
sakitləşdirə bilmirlər, onların haqsızlıqlarından qorunmaq, yalnız onları
cəzalandırmaq üçün olan mülki qurumların uzanan qolları ilə qoruna
bilərlər. Bunun üçün, dəyərli və geniş mülkiyyətin mənimsənilməsi,
mülki idarəçiliyin qurulmasına səbəb olur. Mülkiyyətin olmadığı və
yaxud heç olmazsa iki-üç günlük əməkhaqqı dəyərini üstələməyən
mülkiyyətin olmadığı yerdə, mülki idarəçiliyə o qədər də ehtiyac yoxdur.
Mülki idarəçilik tabeçilik-rəhbərlik nizam-intizamını tələb edir.
Amma mülki idarəçiliyə hiss olunan ehtiyac, qiymətli mülkiyyətin mənimsənilməsi ilə artdığı kimi, tabeçilik-rəhbərlik nizamını təbii olaraq formalaşdıran səbəblər də, o qiymətli mülkiyyətin çoxalmasıyla get-gedə artır.
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Tabeçilik-rəhbərlik nizamını təbii olaraq formalaşdıran, yaxud təbii
olaraq və hər hansı mülki qurumdan əvvəl bəzi insanlara, əsasən
qardaşlarına görə üstünlük təmin edən səbəblər, yaxud şərtlər dörd yerə
təsnifatlandırılır.
Bu səbəb, yaxud şərtlərdən birincisi, fərdi qabiliyyətlər baxımından;
yəni bədən gücü, gözəlliyi və çevikliyi baxımından; ağıl və şüur baxımından; vicdan, sərtlik və ruhi mülayimlik baxımından üstünlükdür. Cəmiyyətin hər hansı mərhələsində olmasından asılı olmayaraq ruhi qabiliyyətlər inkişaf etmədikcə, bədən baxımından inkişafın təmin edə biləcəyinin nüfuzu azdır. İki zəif insanı sırf bədən gücü ilə qarşısında diz çökdürən insan çox çətin insandır. Çox böyük nüfuzu, ruh baxımından inkişafı təmin edə bilər. Bunlar, hər zaman çox zəhmət tələb edir, tapıla bilməyən və ümumilikdə müzakirə mövzusu olmayan gözlə görünməz
keyfiyyətlərdir. Mədəni olsun, barbar olsun, heç bir cəmiyyət, sıraya və
tabeçilik-rəhbərlik nizamına aid olan irəli keçmə qaydalarını, bu gözə görünməz keyfiyyətlərə görə təyin etməni heç bir zaman uyğun hesab etməmiş və daha açıq və daha asan anlaşılan bir şeyə baxaraq təyin etmişlər.
Bu səbəb, yaxud şərtlərin ikincisi, yaşca üstünlükdür. Yaşlanıb
hissini verəcək qədər qocalmamaq şərtilə, yaşlı bir insan hər yerdə, mövqe, sərvət və qabiliyyətcə özünə bərabər bir gəncə nəzərən daha çox
hörmət görür. Şimali Amerikanın yerli qəbilələri kimi, ovçulardan ibarət
xalqlarda yaş sıra və irəli keçmək üçün yeganə əsasdır. Onlarda ata bir
rəhbər ünvanıdır; qardaş, bərabər; oğul isə tabe olan ünvandır. Ən varlı və
ən mədəni millətlərdə, dəyər bütün tərəflərdən bərabər, dolayı olaraq,
sıranı müəyyən edəcək başqa bir amil olmayan insanlar üçün sıranı
müəyyən edən yaşdır. Qardaşlar və bacılar arasında həmişə böyüklər önə
keçir. Atanın mal və mülkünün miras qalması halında, əgər şərik olmadan
bir insana qalmalıdırsa, onda böyük övlada verilir. Yaş, etiraza yer
saxlamayan, açıq və asan başa düşülən bir keyfiyyətdir.
Bu səbəb, yaxud şərtlərdən üçüncüsü, sərvətcə üstünlükdür. Amma
varlı olmaqla yanaşı nüfuz, cəmiyyətin hər çağında böyük olmaqla
yanaşı; cəmiyyətin, hər hanşı əhəmiyyətli sərvət bərabərsizliyinə kifayət
etdiyi, ən az inkişaf etmiş çağında bəlkə ən çox olur. Sürülərindəki və
heyvanlarındakı artım min nəfərin qidalanmasına kifayət edən tatar
başçısı, bu artan şeyləri, min nəfəri qida ilə təmin etməkdən başqa bir
yolda istifadə edə bilməz.
Üzv olduğu cəmiyyət, inkişaf etməmiş vəziyyətdə olduğundan, hər
hansı məhsul meydana gətirməz ki, əvəzində xam olan və öz
istehlakından artıq olan hissəni dəyişdirə bilsin. Beləliklə, qida ilə təmin
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etdiyi min nəfər, yaşamaları üçün onun əlinə baxmağa məcbur olduqları
səbəbindən, həm müharibədə onun buyuruqlarına boyun əyməklə, həm də
sülh dövründə onun səlahiyyətlərinə hörmət etməyə borcludurlar. O,
onların istər-istəməz həm generalı, həm də hakimidir. Başçılığı isə,
sərvətindəki üstünlüyün qaçılmaz nəticəsidir. Varlı və mədəni bir
cəmiyyətdə hər hansı bir şəxsin daha çox sərvəti ola bilər, lakin onun
yenə də bir qrup adama rəhbərlik etməyə gücü çatmaya bilər. Mülkünün
məhsulu min nəfərdən artıq insanı həqiqətən qida ilə təmin edə bilər,
amma bu qida ilə təmin olunanlar, ondan aldıqları şeyləri dəyərcə bərabər
başqa bir şeylə dəyişdirmədən, o insanlara bir şey vermədiyi üçün, özünü
ələ baxan kimi hiss edən, demək olar ki, heç kəs yoxdur. Dolayı olaraq
onun nüfuzu bir neçə qulluqçunu əhatə edər. Bununla bərabər, varlı və
mədəni bir cəmiyyətdə belə, sərvət cəhətdən nüfuzu çox böyükdür.
Cəmiyyətin yüksək sərvət bərabərsizliyinə şərait yaradan hər dövründə
sərvət cəhətdən nüfuzun, həm yaş, həm də şəxsi keyfiyyətlər cəhətindən
olan nüfuzu üstələdiyi hər zaman qeyd olunmuşdur. Geniş yayılmış
yoxsulluq səbəbindən, cəmiyyətdə ümumi bərabərlik qurulur; ya yaş, ya
da şəxsi keyfiyyətlər cəhətindən üstünlük, nüfuz və tabeçilik-rəhbərlik
nizamının zəif də olsa yeganə təməlini təşkil edir. Cəmiyyətin ikinci
dövrü, çobanlarda formalaşan cəmiyyət çox böyük sərvət bərabərsizliyinə
yol açır; sərvət üstünlüyünün sahiblərinə bu qədər böyük nüfuz üstünlüyü
təmin etdiyi başqa bir dövr yoxdur. Dolayı olaraq, nüfuzun və “tabeçilikrəhbərlik” nizamının bundan daha mükəmməl qurulduğu dövr yoxdur. Bir
ərəb rəisinin nüfuzu daha böyükdür; bir tatar başçısının nüfuzu isə
tamamilə mütləqdir (qətidir).
Bu səbəblərin, yaxud şərtlərin dördüncüsü, nəsil baxımından
üstünlükdür. Nəsil üstünlüyü, bu iddiada olan şəxsin ailəsində keçmiş
sərvət üstünlüyü deməkdir. Bütün ailələr eyni dərəcədə qədimdir. Kralın
ata-babası daha tanınmış ola bilər, amma dilənçinin ata-babası çox
hallarda ola bilməz. Hər yerdə ailə cəhətdən qədimlik və ya varlılıq
cəhətdən qədimlik, yaxud çox hallarda varlılığa əsaslanan və ya onunla
birlikdə hərəkət edən böyüklük cəhətdən qədimlik mənasını ifadə edir.
Sonradan olan böyüklüyə, hər yerdə qədimdən bəri davam edərək gələn
böyüklüyə nəzərən daha çox etibar edilir. Taxtı “işğal” edənlərdən
diksinmə, köhnə bir kral sülaləsinə sevgi, daha çox insanların əvvəlkilərə
qarşı duyduqları iyrənmədən və indikinə qarşı bəslədikləri hörmətdən irəli
gəlir. Bir zabit hər zaman əmrləri altında olduğu bir hissənin nüfuzuna
istəksizlik göstərmədiyi halda, ondan aşağı rütbədə olanın onun üstünə
keçirilməsinə dözə bilmir. İnsanlar da, özlərinin və babalarının hər zaman
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böyun əymiş olduqları bir ailəyə asanlıqla tabe olarlar. Amma bu forma
bir üstünlüyünü heç təslim etmədikləri bir başqa ailə onların idarəçiliyini
ələ alan kimi iblis olurlar.
Ovçu xalqlarda bütün insanlar sərvət baxımından bərabər
olduğundan, nəsil baxımından da təxminən bərabər olmalıdırlar. Nəsil
etibarilə hörmət görmə, sərvət bərabərsizliyindən sonra meydana gəldiyi
üçün, ovçu xalqlarda bunun yeri yoxdur. Ovçu xalqlarda belə ağıllı və
cəsarətli bir insanın oğlu, bir ağılsızın və qorxağın oğlu olmaq
bəxtsizliyinə məruz qalan eyni dəyərdəki bir adama nəzərən, bir az daha
çox hörmət görə bilər. Amma aradakı fərq o qədər də böyük olmaz və
belə hesab edirəm ki, dünyada bütün hörmətini ağıl və müdrik mirasından
alan bir böyük ailəyə heç rast gəlinməmişdir.
Nəsil baxımından hörmət görmə çobanlardan ibarət xalqlarda
mövcuddur. Buna oxşar xalqlar, hər formada özünü göstərməyə yaddırlar.
Onlarda heç bir zaman, böyük sərvətin boş yerə havaya sovrulduğu,
demək olar ki, olmaz. Həqiqətən də, kökü çox uzaqlara gedən uca və şanlı
ataların nəslindən olduqları üçün hörmət görən ailələrin bu
xalqlardakından çox olduğu başqa xalqlar yoxdur. Çünki eyni ailələr
içində sərvətin onlardakından daha uzun müddət davam etməsi ehtimalı
olan başqa xalqlar yoxdur.
Bir çox halda, bir kimsəyə başqasının üstündə mövqe verən iki
şərtin, nəsil və sərvət olduğu açıq-aşkardır. Fərdi hörmətin iki böyük
mənbəyi dolayı olaraq, insanlar arasında təbii olaraq nüfuz və “tabeçilikrəhbərlik” nizamı quran səbəblər bunlardır. Çobanlardan ibarət xalqlarda
bu səbəblərin ikisi birdən və olduqca güclü şəkildə təsirini göstərir.
Böyük sərvətindən və dolanışıqları üçün onun əlinə baxanların çox
olmasından ötrü hörmət görən əvvəldən soylu olması və şanlı ailəsinin
başlanğıcını heç kimin bilmədiyi qədimliyi etibarilə “əl üstündə” tutulan
çobanın qəbiləsi, ya da tayfası daxilində bütün ikincidərəcəli çobanlar
arasında təbii bir nüfuzu var. O, aralarından hər hansı birinə görə daha
çox şəxsdən təşkil olunmuş qüvvəyə başçılıq edə bilər. Onun əsgəri
qüvvəsi aralarından hər hansı birinə nisbətən daha çoxdur. Döyüş zamanı,
hamısı birdən başqasının bayrağı altında toplaşmaqdansa, onun bayrağı
altında toplaşmağa təbii olaraq meyillidirlər. Eyni zamanda, onlardan hər
hansı birinə nəzərən daha çox insandan ibarət birləşmiş qüvvəyə başçılıq
etdiyi üçün, aralarında bir başqasını zərərə məruz qoya biləcək hər hansı
birini, etdiyi haqsızlığı “təmir etməyə” məcbur etməyə gücü çatacaq olan
da odur. Bu səbəbdən, bütün özlərini qoruya bilməyəcək qədər zəif
olanların bel bağladıqları insan da odur. Düşündükləri haqsızlıqlara,
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məruz qaldıqlarını təbii olaraq ona deyirlər. Beləliklə, nəsil və sərvət ona
bir növ hakimlik hüququ verir.
Sərvət bərabərsizliyi ilkin, cəmiyyətin ikinci dövründə – çobanlar
dövründə meydana gəlməyə başlayır və insanlar arasına əvvəldən
varlığına imkan olmayan dərəcədə nüfuz və “tabeçilik-rəhbərlik nizamı”
meydana gətirir. Beləliklə, cəmiyyəin özünü qoruya bilməsi üçün istəristəməz gərəkli hesab olunan mülki idarəetməni bir dərəcəyədək adət
halına gətirir və elə görünür ki, bunu, hətta o gərəyə bağlı qalmadan edir.
Sonradan bu faydanın düşünülməsi, o nüfuzun, “tabeçilik-rəhbərlik
nizamının” davam etdirilməsinə və sağlam vəziyyətə gətirilməsinə
şübhəsiz çox dəstək olur. Əlverişli vəziyyətlərini qoruya bilmələri, yalnız
belə tipli olan işlərin o tərtibini dəstəkləməkdə, əsasən varlıların istəristəməz xeyri vardır. Lazım gəldikdə az imkana sahib olanların
mülkiyyətini müdafiə etmək üçün çox imkana malik olanlar birləşə
bilsinlər deyə, az imkana malik olanlar çox imkana malik olanların
mülkiyyətini əldə saxlamaqlarını müdafiə etmək üçün, bir yerə
toplanırlar. Bütün ikincidərəcəli çobanlar təcrübə vasitəsilə anlayırlar ki,
sürülərinin təhlükəsizliyi, böyük çobanın sürülərinin təhlükəsizliyinə
bağlıdır. Öz kiçik nüfuzlarının davam etməsi, özlərinin ona boyun
əymələrinə bağlıdır. Bunlar kiçik ölçüdə hökmdarları tərəfindən öz
mülkiyyətlərinin qorunması və nüfuzlarının dəstəklənməsi üçün, onun
mülkiyyətini müdafiə edib nüfuzunu dəstəkləməklə xeyirləri olduğunu
görən bir növ kiçik ölçüdə əsilzadələr sinifi yaradılır. Mülkiyyətin
təhlükəsizliyi üçün qurulduğu müddətdə mülki idarəetmə, həqiqətdə,
varlıların yoxsullara və ya bir qədər malı-mülkü olanların heç malı
olmayanlara qarşı müdafiə olunması üçün qurulur.
Belə bir hökmdarın hakimlik hüququ özünə bir xərc qapısı
açmaqdansa, uzun bir müddət gəlir mənbəyi kimi çıxış etdi. Haqqını
axtarmaq üçün müraciət edənlər, bunun qarşılığını ödəməyə hər zaman
razı idilər. Bir ərizənin yanında bir hədiyyə heç vaxt əksik olmurdu.
Hökmdar hüququnun daha da kök salmasından sonra, günahı aşkar
olunan şəxs, şikayətçi tərəfə verməli olduğu təzminatdan başqa, eyni
zamanda hökmdara pul cəriməsi ödəməyə məcbur edilirdi. Günahkarın,
başçısı olan kralı zəhmətə saldığı, narahat etdiyi üçün, bu qəbahətlərdən
ötrü bir pul cəriməsi ödəməsinin gərəkli olduğu düşünülmüşdür.
Asiyadakı Tatar hökumətləri, ya da Roma İmperiyasını devirən Skif
xalqlarının qurduğu Avropa hökumətlərinin məhkəmə idarəçiliyi, istər
hökmdar üçün, istər istənilən qəbilə, yaxud tayfada, istər bir ölkədə,
yaxud bölgədə, onun idarəçiliyi altında olan hər hansı istənilən bir hakim
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vəzifəsi görən ikincidərəcəli başbuğlar və ya feodallar üçün, önəmli bir
gəlir mənbəyi idi. Başlanğıcda hökmdar, ikincidərəcəli rəislər bu
hakimlik vəzifəsini özləri yerinə yetirirdilər. Sonralar bunun vəkalətlə bir
naib, müvəkkilinə, yaxud özünü təyin edən şəxsə, hakimlik qazanclarına
görə verilən təlimatı oxuyarsa, bu hakimlərin, kral gəlirinin müəyyən
hissələrini toplamaq üçün ölkədə dolaşan müdir kimi şəxslər olduğunu
açıqca görər. O vaxtlar, məhkəmə idarəçiliyi hökmdara külli miqdarda bir
gəlir gətirməklə yanaşı, məhkəmə idarəçiliyi vasitəsilə onun təmin etmək
istədiyi başlıca faydalardan biri, belə aydın olur ki, bu gəlirin əldə
edilməsi idi.
Məhkəmə bölgüsünü gəlir məqsədlərinin xidmətinə qaçmaq üçün
təşkil olunan bu nizamın, bir sıra böyük qanunsuzluqlara yol açmaqdan
geri qalması, demək olar ki, mümkünsüz idi. Əlində böyük bir hədiyyə ilə
haqqını axtarmaq üçün müraciət etmiş şəxsin, haqqından çox şeylər əldə
etməsi mümkünlüyü var idi. Digər tərəfdən, kiçik bir hədiyyə ilə müraciət
edənin, haqqından daha azını əldə etməsi mümkün idi. Bu hədiyyənin
yenə, təkrarlanması üçün, haqqının yerinə yetirilməsinin bir çox hallarda
gecikdirilməsi baş verirdi. Bundan başqa, ödənməli olan pul, özündən
şikayət edilənin həqiqətən də günahkar olmadığında da, onu haqsız
çıxarmaq üçün bir çox hallarda çox qüvvətli bir dəlil ağıla gətirə bilərdi.
Avropada hər ölkənin qədim dövr tarixi, bu kimi qanunsuzluqların heç də
seyrək olmadığına sübutdur.
Hakimlik hüququnu hökmdar, yaxud rəis yerinə yetirdikdə, hansı
formada pis tərəfə istifadə etsə, haqqının yerinə yetirilməsi üçün, demək
olar ki, heç bir imkan olmadığı anlamına gəlir. Çünki onu düzgün yola
çəkəcək çox az hallarda tapıla bilər. Bunu bir naib vasitəsilə elədikdə,
haqsızlıq bəzi hallarda bərpa edilə bilərdi. Naib sırf öz mənfəəti üçün
haqsız bir əməldən günahkar hesab olunarsa, hökmdarın onu
cəzalandırmağa, yaxud haqsızlığı bərpa etmək üçün məcbur etməyə hər
zaman istəksiz olmadığı hallar ola bilərdi. Amma hökmdarın mənfəəti
üçün özünü təyin etmiş və vəzifəsini artırmış insana xeyir vermək üçün
bir zülm edibsə, çox hallarda haqqın yerinə gəlməsi, bunu (haqsızlığı)
hökmdarın özü etmiş kimi mümkünsüz olurdu. Bundan başqa, bütün
barbar hökumətlərdə, xüsusən də Avropanın Roma İmperiyası dağıntıları
üzərində qurulan bütün o qədim dövr hökumətlərində, məhkəmə
idarəçiliyi uzun müddət çox dağınıq nizam, ən yaxşı krallar əlində belə
tam mənasıyla bərabər və qərəzsiz olmaqdan uzaq, pis krallar əlində isə
bütün biabırçılıq halında olduğu müşahidə edilir.
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Qəbilənin və ya ailənin hökmdar, yaxud başçı, sadəcə ən böyük
çoban olduğu, çobanlardan təşkil olunmuş xalqlarda, o yenə, qullarından,
yaxud təbəqələrindən hər hansı biri kimi öz sürülərinin artımı vasitəsilə
öz yaşayışını təmin edir. Yunan qəbilələrində, “Truva müharibəsi dövründə”, Skiflərdə isə Qərbi Roma İmperiyası dağıntıları üzərində ilk dəfə
yerləşdikləri zaman göründüyü kimi, çobanlıq vəziyyətindən təzəcə
ayrılıb, o vəziyyətdən çox irəli getməmiş əkinçi xalqlarda hökmdar,
yaxud başçı eyni şəkildə ölkəsinin ən böyük torpaq sahibidir, eyni
formada özəl mülkündən, ya da o dövr Avropasında kral əmlakı sayılan
şeydən əldə edilən bir gəlirlə keçinir. Mümkün hallarda, təbəələri
vətəndaşların zülmündən qorumaq üçün hökmdarın, yaxud başçının
nüfuzuna möhtac olduqları vaxtdan başqa, onun ehtiyaclarının
ödənilməsinə heç kömək etməzlər. Təbəələr üzərindəki hegemonluğun
əldə etdiyi bütün mümkün gəlir, bəlkə bəzi az fövqəladə meydana
çıxanlardan başqa bütün qazanc, onların bu kimi hallarda özünə təqdim
etdikləri hədiyyələrdən ibarətdir. Homerdə Agamemnon dostluğuna qarşı
Axilles yeddi yunan şəhərinin hökmdarlığını təqdim edərkən, bundan əldə
edilməsinin mümkün olduğunu dediyi tək qazanc, xalqın onu hədiyyələrlə
qonaq etməsi idi. Hökmdarın hökmdarlıqdan əlinə geçən mümkün gəlirin
hamısını, beləcə, bu kimi hədiyyələr, məhkəmə işindən təmin olunacaq
qazanclar, ya da məhkəmə xərcləri deyilə biləcək şeylər təşkil etdiyi
müddətcə, onun bunlardan tamamilə imtina etməsi güman edilə bilməz.
Hətta imtina etməsini məsləhət görmək belə yaxşı olmazdı. Bunları, onun
qaydaya salıb təyin etməsi məsləhət görülə bilərdi və bir çox hallarda da
məsləhət görülmüşdü. Amma bu şəkildə qaydaya salınıb müəyyən
edildikdən sonra, hər şeyə gücü çatan bir şəxsi, bunları qaydaya
salmalarının önünə çıxarmaqdan uzaqlaşdırmaq, yenə də mümkünsüz
deyilməsə də çox çətin idi. Dolayısı ilə, işlər beləcə davam edərkən,
məhkəmədə bu hədiyyələrin keyfiyyəti və müəyyən olmayan
kəmiyyətinin təbii olaraq meydan verdiyi qanunsuzluğa təsirli bir çarə
tapmaq üçün imkan demək olar yox idi.
Lakin başlanğıcda, digər millətlərin istilasına qarşı milləti müdafiə
etmək üçün davamlı artan xərclərin olduğu müxtəlif səbəblər üzündən,
hökmdarlıq xərclərinin görülməsinə hökmdarın özəl mülkü az olub,
xalqın öz təhlükəsizliyi uğrunda bu xərclərə müxtəlif vergilərlə dəstək
olmaları lazım gəldikdə, belə görülür ki, həm hökmdar, həm onun naibləri
və vəkilləri olan hakimlərin fikrincə, hər hansı bir bəhanə ilə məhkəmə
işinə əvəz olaraq hədiyyə qəbul edilməməsi bir çox hallarda şərt
qoyulmuşdur. Aydın olur ki, bu hədiyyələrin lazımi formada nizamlanıb
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müəyyən olunmasında, ortadan daha asan qaldırıla biləcəyi
düşünülmüşdür. Hakimlərə, məhkəmədən əldə olunan əvvəlki
qazanclardan özlərinə çatacaq pay baxımından itkisini (hökmdarın öz
payından itkini vergilərlə, demək olar ki, kompensasiya etdiyi formada)
kompensasiya etdiyi hesab olunan “aylıqlar” müəyyən edildi. Artıq,
məhkəmə işi pulsuz görülürdü.
Amma məhkəmə işinin həqiqətdə heç bir ölkədə pulsuz edildiyi
halına rastlanılmamışdır. Heç olmazsa vəkillərə, şikayətçi tərəflərdən hər
zaman haqq ödənilməsi tələb olunmuşdur. Haqq ödənilməzsə, bunlar
vəzifələrini indi etdiklərinə nəzərən daha pis yerinə yetirirlər. Həm
məhkəmədə prokurorlarla vəkillərə hər il verilən məbləğ, hakimlərin aylıq
məvaciblərinə nəzərən daha böyük həcmdədir. Bu aylıqları hökmdarın
ödəməsi halı, bir məhkəmə işinin məcburi xərclərini heç bir yerdə
azaltmaz. Hakimləri şikayətçi tərəflərdən bir hədiyyə, ya da xərc
almalarının qadağan edilməsi, məhkəımə işinin xərclərini azaltmaqdan
daha çox, yoldan çıxmasını önləmək üçün idi.
Hakimlik xidməti öz-özlüyündə elə şərəflidir ki, qazancı az olsa da,
insanlar onu çiyinlərinə almağa hazırdırlar. Çətinliyi çox və bir çox
hallarda heç qazancsız ikinci dərəcə bir xidmət olan sülh hakimliyi, kəndli
mülk sahiblərindən çoxunun istədiyi bir şeydir. Məhkəmə işinin idarə
edilməsi və aparılması ilə əlaqədar olan bütün xərclərlə yanaşı, böyük
balaca ayrı-ayrl bütün hakimlərin aylıqları, çox tutumlu dolanmasında
belə, hər hansı bir müasir ölkədə hökumətin bütün xərclərinin haqqında
danışılmayacaq qədər kiçik bir hissəsinin təşkil edir.
Hakimin bütün xərcləri asanlıqla məhkəmə xərcləriylə qarşılaşdırıla
bilər. Beləliklə, məhkəmə hakimiyyəti həqiqətən bir qanunsuzluq
təhlükəsiylə üz-üzə buraxılmadan, ictimaiyyətin gəliri, bəlkə kiçik, lakin
mühüm bir yükdən tamamilə qurtarar. Hökmdar kimi güclü bir şəxs
məhkəmə xərclərindən pay alıb, gəlirinin mühüm bir hissəsini oradan əldə
etdiyi halda, bunları lazımi qaydada nizamlamaq çətindir. Xərclərdən əsl
faydalana biləcək başlıca insan olan hakim olduqda isə vəziyyət asandır.
Qanun çox asanca hakimi nizam-intizama hörmət göstərməyə məcbur edə
bilər, amma hökmdarın hörmət göstərməsini hər zaman təmin edə bilməz.
Məhkəmə xərcləri, qəti olaraq nizamlanıb müəyyən edilərək, məhkəmə işi
bitmədən deyil, qərara bağlandıqdan sonra, hakimlərə müəyyən
nisbətlərdə tək-tək paylaması üçün hər işin müəyyən bir dövründə, hamısı
birdən bir kassirə, yaxud xəzinədara ödəndiyi halda, elə görünür ki,
pozuqluq təhlükəsi, bu tip xərclərin tamamilə qadağan edildiyi
yerlərdəkin də nisbətən daha çox olmaz. Belə xərclər bir məhkəmə işinin
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xərcində kifayət qədər artıma səbəb olmadan, məhkəmənin bütün
xərclərini tamamilə ödəməyə kifayət olan vəziyyətə gələ bilər. İş sona
çatana qədər xərclərin hakimlərə ödənməsi işin araşdırılıb qərara
bağlanması üçün məhkəməni böyük ölçüdə cəhd göstərməyə stimullaşdıra
bilər. Çox sayda hakimdən ibarət məhkəmələrdə, hər hakimin payı, işi
məhkəmədə, yaxud məhkəmənin əmri ilə bir komissiyada araşdırmaqla
keçirdiyi saat və gün sayına görə hesablanaraq, bu xərclər, tək-tək hər
hakimin işləməsini stimullaşdıra bilər. İctmai xidmətlər ancaq yerinə
yetirildiyi təqdirdə və yerinə gətirilməsinə sərf edilən zəhmət həddində
mükafatlandırıldığı halda, ən yaxşı şəkildə yerinə yetirilmiş olur.
Fransanın müxtəlif məhkəmələrində (Epices və Vacations adlandırılan)
məhkəmə xərcləri, hakim gəlirlərinin ən böyük hissəsini formalaşdırır.
Krallıq ölkəsindəki məhkəmələr arasında, sıra və dərəcə baxımından
ikinci olan Toulouse məhkəməsində, bütün boşluqların azaldılmasından
sonra, hökmdarın bir hüquq məsləhətçisinə, yaxud hakimə ödədiyi maaş,
ildə cəmi yüz əlli lirə idi, yəni altı İngilis lirəsı on bir şilin qədər.
Təxminən yeddi il qabaq, eyni yerdə, bu pul adi bir qapıçının illik
mümkün əməkhaqqısı təşkil edirdi. Çalışqan bir hakim, xidmətindən
yüksək olmasa belə, əsaslı surətdə bir gəlir əldə edər, çalışmayanın əlinə
maaşdan daha çox bir “şey” keçər. Bu məhkəmələr, bəlkə elə də əlverişli
ədalət məhkəmələri deyildir. Amma korrupsiya ilə bağlı əsla
günahlandırılmayıb, hətta elə görünür ki, bu hərəkətlərindən heç vaxt
narahat belə olmamışdırlar.
İngiltərədəki müxtəlif ədalət məhkəmələrinin məlum maliyyə
dəstəyi ilkin məhkəmə xərclərindən ibarət olur. Hər bir məhkəmə
bacardığı qədər öz üzərinə daha çox iş götürməyə çalışır; bu səbəbdən də
vəzifəsinə daxil olmayan bir çox iddiaya (məhkəmə işinə) baxmaq
istəyirdi. İddiaçı özünə haqqını verməməklə, təqsirləndirilənin bir səbəbdən və ya qəbahətdən təqsirli bilindiyini iddia etdiyinə görə, mədəni
mübahisələrə (məhkəmə işinə) baxmaq yalnız cinayət işlərinə baxmaq
üçün yaradılmış kral kürsüsü məhkəməsinin vəzifəsi oldu. İddiaçı təqsirləndiriləndən borcunu ala bilmədiyi halda, krala ödəməyəcəyini bildirdiyinə görə kralın gəlirini yığmaq və ancaq onun borclarının ödənilməsi
üzrə yaradılmış xəzinə məhkəməsi müqavilədə göstərilən digər borcların
ödənilməsi vəzifəsini öhdəsinə götürdü. Bütün bu cür səbəblərə görə,
iddialara hansı məhkəmədə baxılmasını üstün tutacaqları əksər hallarda
tamamilə tərəflərdən asılı olmağa başladı; hər bir məhkəmə daha tez və
daha da bitərəf hərəkət edərək, bacardıqca daha çox iddiaya baxmağa
çalışırdı. İngiltərədə ədalət məhkəmələrinin bu günkü dəyər quruluşu hər
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bir hakimin istənilən ədalətsizliyə qarşı qanunauyğun ən tez və ən təsirli
çıxış yolunu öz məhkəməsində tapmağa çalışaraq, əslində, bəlkə böyük
miqyasda hər birindəki hakimlər arasında vaxtilə əmələ gələn bu rəqabət
səbəbindən meydana gəlmişdir. Əslində, hüquq məhkəmələri müqavilənin
pozulması halında yalnız zərər-ziyana hökm verirdi. Bir ədalət məhkəməsi kimi ilkin yüksək məhkəmə müqavilələrin düzgünlüklə yerinə
yetirilməsini təminetmə vəzifəsini öz üzərinə götürdü. Müqavilənin pozulması pulun ödənilmədikdə dəyən zərərin kompensasiyasını vermək
üçün əmr etməkdən başqa cür imkan yox idi; bu isə müqavilənin tamamilə yerinə yetirilməsi demək idi. Ona görə də, bu kimi hallarda hüquq
məhkəmələrinin həyata keçirdiyi üsullar kifayət etmirdi. Digər hallarda
vəziyyət elə deyildi. İcarədar icarə etdiyi obyektdən haqsız olaraq
çıxarıldığı üçün mülk (əmlak) sahibini məhkəməyə verdiyi təqdirdə dəyən
ziyan ərazinin sərəncamında olması halına heç də bərabər deyildi. Buna
görə də, bir müddət bu kimi iddiaların əksəriyyəti Ali Məhkəməyə
göndərildi. Bu isə hüquq məhkəmələri üçün az hesab ediləcək itki deyildi.
Deyilənə görə, hüquq məhkəmələrinin haqsız olaraq, torpaqdan çıxartmağa və ya məhrum etməyə; süni formadakı işğaldan azadetmə iddiasını
yaratmaları bu cür işləri yenidən ələ keçirmək üçün idi.
Bunu tək, müəyyən məhkəmənin baxdığı iddialardan o məhkəmə
tərəfindən yığılacaq və onun üzvü olan hakimlərlə digər məmurların
(məhkəmə qulluqçularının) əməkhaqqına sərf ediləcək bir möhür,
cəmiyyətin ümumi məsrəfinə daxil olmadan yenə ədalət idarəçiliyi
xərcinin ödənilməsinə kifayət edəcək bir gəlir gətirə bilər. Reallıqda, bu
təqdirdə hakimlər bu cür möhrün hasilatını mümkün qədər artırmaq üçün
hər bir məhkəmə prosedurunu lazımsız yerə uzada bilərlər. Müasir
Avropada çox vaxt məhkəmə vəkilləri ilə katiblərinin məvacibini yazmağa ehtiyac duyduqları səhifə sayına görə müəyyənləşdirilməsi adət halını
almışdır. Ancaq məhkəmə hər bir səhifənin bu qədər sətir, hər bir sətirin
isə bu qədər söz olmasını istəyir. Gəlirlərini artırmaq üçün məhkəmə
vəkilləri ilə katiblər ifadələri lazımsız qədər çoxaltmağa çalışırlar. O
səbəbdən də, elə hesab edirəm ki, Avropada hüquq sistemi bərbad
olmayan ədalət məhkəməsi qalmamışdır. Bu cür tənzimləmə ilə, bəlkə də,
məhkəmənin prosedur qaydaları eyni formada həddini aşa bilər.
Nəhayət, ədalət normaları istər xərclərini ödəyəcək tərzdə tərtib
edilsin, istərsə də hakimlər digər bir məbləğdən ayrılan əməkhaqqı ilə
dolansınlar; həmin məbləğin ifadəsinə və ya həmin məvaciblərin
ödənilməsi, elə görünür ki, iqtidarında olan şəxs və ya şəxslərin məmur
vəzifəsinə təyin edilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu məbləğ, idarə edilməsi,
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onunla xərc ödəniləcək müəyyən bir məhkəməyə etibar edilərək daşınmaz
əmlakların gəlirlərindən təşkil oluna bilər. Şotlandiyadakı ali hüquq
məhkəməsi hakimlərin çox kiçik də olsa aylıq məvaciblərinin bir qismi
pul məbləğinin faizindən ibarət olur. Bununla birlikdə, elə görünür ki, bu
cür məbləğ sonsuz olaraq fəaliyyət göstərməli olan qurumun davam
etdirilməsi üçün labüd dəyişkənlik səbəbindən əlverişsizdir.
Məhkəmə heyətinin səlahiyyətindən uzaqlaşması, əslində, cəmiyyətin yüksək inkişafı ilə əlaqədar işlərin çoxalmasından irəli gəlmişdir.
Ədalət idarəsi onlara həvalə edilmiş şəxslərin olan-qalan diqqətini lazım
edəcək qədər çətin və qarışıq bir vəzifə halını aldı. Davam etdirmək etibar
edilən insanın şəxsi iddiaları barəsində qərarların qəbul edilməsi ilə
məşğul olmaq üçün boş vaxtı olmadığına görə, onun əvəzinə bir vəkil
təyin edildi. Romanın ucalma, inkişaf dövründə konsul, dövlətin siyasi
işləri ilə ədalət məhkəmələrinə nəzarət edə bilməyəcək qədər məşğul idi.
Buna görə də, onun əvəzinə ədaləti bərqərar etmək üçün praetor təyin
edilir. Roma İmperatorluğunun dağıntıları üzərində qurulan Avropa
krallıqlarının inkişaf dövründə hökmdarlarla qabaqcıl feodallar, ümumiyyətlə, ədalət prosesini özlərinə görə həm yorucu, həm də olduqca alçaldıcı
bir xidmət saymağa başladılar. Bu səbədən də bir vəkil icra məmuru və
yaxud hakim təyin edərək, bunu ümumiyyətlə rədd edirlər.
Məhkəmə heyəti tərəfindən müstəqil keçirmə iqtidarı ilə birləşəndə
ədalətin xalq dilində siyasətçilik deyilən şeyə tez-tez fəda edilməməsi
mümkünsüz olur. Dövlətin yüksək maraqlarını özlərinə əmanət edən
şəxslər fəsad görüşləri olmadan da, bəzən xüsusi bir adamın hüquqlarını
bu mənafelərə fəda etməyin məcburi olduğunu fikirləşə bilərlər. Hər bir
şəxsin müstəqilliyi öz təhlükəsizliyini mənliyində hiss etməsi, ədalət
idarəetməsinin bitərəf işləməsi ilə əlaqədardır. Hər bir şəxsi ona aid hər
bir hüququnun təmin edilməsini daxildən inandırmaq üçün məhkəmə
iqtidarının həyata keçirmə iqtidarından həm ayrılması, həm də o iqtidar
qarşısında imkan daxilində müstəqil olması lazımdır. İqtidarın ötəri həvəsinə görə hakimin vəzifəsindən kənarlaşdırılması ehtimalı olmamalıdır.
Əməkhaqqını ləngimədən ödənilməsi iqtidarın yaxşı niyyətinə, hətta
qənaətçilliyinin qeyri-normalığından belə asılı olmamalıdır.
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III hissə
Ġctimai qurumların və abadlıq iĢlərinin xərci haqqında
Hökmdarın, yaxud dövlətin üçüncü və sonuncu vəzifəsi böyük bir
kollektivə çox faydalı olmaqla bərabər, gəlirin bir və ya bir neçə şəxsin
xərcini heç bir zaman ödəyə bilməyən, bu səbəbdən də hər hansı bir
fərdin, ya az sayda olan fərdlərin təşkil edilməsinə ümüd edilməyən
ictimai qurumların, abadlıq işlərinin yaradılması və təşkil edilməsi
vəzifəsidir.
Belə vəzifə və tapşırıqların yerinə yetirilməsi də eyni formada cəmiyyətin müxtəlif dövrlərində, müxtəlif səviyyələrdə məsrəf tələb edir.
İkisi də daha əvvəl qeyd edilən, cəmiyyətin sosial müdafiəsi, ədalətin təmin edilməsi üçün lazım olan ictimai qurumlarada, abadlıq işlərindən sonra bu cür digər işlər, qurumlar digər cəmiyyətin ticarətini yaxşılaşdırmaq və xalqın təhsilini inkişaf etdirmək üçün yaradılmışdır. Təhsil
qurumları iki növdür: gənclərin və istənilən yaşlı nəslin təhsil aldığı
qurumlar. Bu cür müxtəlif növdə olan ictimai qurumların xərcini ən
uyğun şəkildə ödəyə bilmək nəzərdə tutularaq, bu bölmənin üçüncü
hissəsi üç ayrı-ayrı maddəyə bölünmüşdür.

I maddə
Ġctimai iĢlərin və qurumların cəmiyyətin ticarəti
haqqında
Yenidənqurma işləri və ictimai qurumlar ticarəti bütövlükdə asanlaşdırmaq üçün lazım olan işlər və təşkilatlar əsas magistral yollar,
körpülər, gediş-gəlişə yararlı olan kanallar, limanlar və s. bir ölkənin
ticarətini asanlaşdıran yenidənqurma işlərinin tikilməsi ilə göstərilən
xidmətin cəmiyyətin müxtəlif dövrlərində, çox fərqli dərəcədə məsrəfə
ehtiyac olduğu isbatsız olaraq məlumdur. Hər hansı bir ölkənin bütün
nəqliyyat yollarının tikintisi, çəkilməsi və göstərilən xidmətə çəkilmiş
məsrəfi, həmin ölkənin ümummilli məhsulu ilə birlikdə və yaxud həmin
yollarda daşınan malların miqdarı və çəkisi ilə açıq-aydın artır. Körpünün
davamlılığı üstündən keçməsi ehtimal olunan arabaların sayına və
çəkisinə uyğun olmalıdır. Gediş-gəlişə yararlı olan kanalın dərinliyi və
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orada olacaq suyun həcmi üzərində yük daşıması nəzərdə tutulan barjların
(yük gəmilərinin) sayı və tonnajına; hər hansı bir limanın genişliyi, ora
daxil olması proqnozlaşdırılan gəmilərin sayına müvafiq olmalıdır.
Belə yenidənqurma işləri ilə əlaqədar olan məsrəfin yığılıb xərclənməsi vəzifəsi əksər ölkələrdə həyata keçirmək iqtidarında olan ümumi
gəlirdən ödənməsi məcburi hal kimi görünmür. Bu cür yenidənqurma
işlərinin əksəriyyəti əhalinin ümumi gəlirindən deyil, öz məsrəflərini
ödəməyə kifayət edəcək, müəyyən miqdar gəlir gətirəcək formada asanlıqla idarə edilə bilər.
Məsələn, böyük bir yol, bir körpü, gediş-gəlişə yararlı bir kanal,
əksər hallarda onlardan istifadə edən nəqliyyat vasitələrindən alınacaq
kiçik bir məbləğ ilə, bir liman oraya daxil olan gəmilərin tonnajından asılı
olaraq yüklənilən və ya boşaldılan mallardan alınan rüsum ilə həm tikilə,
həm də fəaliyyət göstərə bilər. Ticarəti asanlaşdırmağa yönəldilmiş pul
kəsmə adəti, bir çox ölkələrdə çəkilən xərclərini ödədiyi kimi hökmdara
kiçik məbləğdə gəlir və yaxud sikkə gətirir. Eyni məqsədə xidmət edən,
başqa bir təşkilat olan poçt, məsrəflərini ödəməklə yanaşı, demək olar ki,
bütün ölkələrdə hökmdara olduqca əhəmiyyətli bir gəlir gətirir.
Böyük bir yoldan, ya da körpüdən keçən arabalarla, əlverişli gedişgəlişə malik olan kanaldan keçən barjlar (yük gəmiləri) daşıdıqları yükün
çəkisinə və ya tonnajına uyğun olaraq vergi verdikdə bu cür yenidənqurma işlərinin həyata keçirilməsi üçün onlar istismar etdikləri səviyyədə
əvəz ödəmiş olur. Belə abadlıq (yenidənqurma) işləri üçün daha yaxşı bir
üsul tapmaq, demək olar ki, mümkünsüzdür. Həm bu vergini və ya rüsumu nağd şəkildə daşıyıcı verməklə bərabər, sonda malın dəyəri müqabilində, həm də istehlakçı pul ödəyir. Ancaq bu kimi yenidənqurma işləri
vasitəsilə daşınma xərcləri olduqca böyük məbləğdə azaldığı üçün vergi
əvəzində mallar istehlakçıya əks halda çatacağı ilə müqayisədə daha ucuz
başa gəlir. Çünki qiymətlərinin vergi səbəbindən yüksəlməsi daşınma
qiymətlərinin ucuzluğu ilə əlaqədar azalması qədər deyildir. Belə bir
səbəbdən də, vergini ödəyən bir şəxsin vergini tətbiq edilməsindən əldə
etdiyi gəlir, onu ödədiyi təqdirdə verdiyi pulun miqdarı məruz qaldığı
itkidən daha çoxdur, tamamilə əldə etdiyi mənfəətin səviyyəsindədir.
Reallıqda isə ödədiyi məbləğ o gəlirin davamını əldə edə bilmək üçün
“gözdən” çıxarmaq məcburiyyətində qaldığı bir hissəsindən başqa bir şey
deyil. Bundan daha ədalətli bir vergiyə cəlbetmə üsulu fikirləşib tapmaq
mümkünsüz görünür.
Bəzək arabaları, faytonlar, poçt maşınları və s.-dən alınan vergi
ağırlıqlarına görə müqayisədə ikitəkərli arabalar, dördtəkərli arabalar və s.
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kimi məcburi ehtiyacı ödəyən nəqliyyat vasitələrindən alınan vergi ilə
müqayisədə bir az yüksək təyin edildikdə ağır çəkili malların ölkənin
müxtəlif ərazilərinə daşınması qiymətini aşağı salır. Beləliklə, varlıların
tənbəlliyi və lovğalığı olduqca asan yolla yoxsulların problemlərini
azaltmağa kömək edir.
Beləcə, şosselər, körpülər, kanallar və s. ticarət sayəsində davam
etdirildikdə bunlar yalnız ticarətin yaxşı inkişaf etdiyi və bu səbəbdən
daha əlverişli yerlərdə tikilə, yaradıla bilər. Eyni zamanda, məsrəfləri,
ölçüləri və görkəmli ticarətdən gələn gəlirə uyğun olmalıdır; başqa sözlə,
bunların tikintisindən mənfəət əldə ediləcəksə tikilməlidir. Ticarət
əlaqələri inkişaf etməyən və ya heç olmayan kimsəsiz bir ərazidən
təsadüfi hallarda idarə rəhbərinin, ya da onun elit qonaqlarının keçməsi
üçün möhtəşəm bir şosse yaradıla bilməz. Kimsəsiz bir yerdə, ya da sırf o
ətraf ərazilərdəki bir sarayın pəncərələrindən baxanda gözəl görünməsi
üçün çayın üzərində böyük bir körpü tikilə bilməz. Belə işlərin başqa bir
gəlirlə görüldüyü yerlərdə bunlar ara-sıra adi hal hesab edilir.
Avropanın müxtəlif yerlərində hər hansı bir kanaldan alınan vergi
xüsusi məsrəflərinə görə, kanala nəzarət etmək səlahiyyəti olan xüsusi
şəxslərə verilir. Kanal natəmiz saxlanıldıqda gediş-gəliş istər-istəməz
tamamilə azalır və onlar vergidən əldə etdikləri gəlirdən məhrum olurlar.
Bu vergilərin yığılması onlarda payı olmayan səlahiyyətli məmurların
öhdəsinə buraxılarsa vergi tutmağa əsas verən yenidənqurma işlərinin
həyata keçirilməsinə daha az diqqət göstərərlər. Langedoc kanalı Fransa
kralına və həmin əyalətə pul vahidinin keçən əsrin sonundakı dəyərinə
uyğun olaraq bir mark (1 qram) gümüş, iyirmi səkkiz fransız lirəsi hesabı
ilə doqquz yüz min ingilis lirəsindən çox idi. Bu böyük əsər tamalandıqda
davamlı olaraq təyin edilmiş vəziyyətdə saxlamaq üçün ən yaxşı çıxış
yolunu vergiləri müəyyənləşdirib, tikintinin layihəsini tərtib edib orada
işləmiş mühəndis Riqueyə təqdimetməkdə gördülər. Həmin vergilər
indiki halda o şəxsin həm özünə, həm də onun ailəsinə böyük mənfəətdədir, elə olduğuna görə də tikilini davamlı şəkildə təmir etməkdə bunların
böyük marağı var. Halbuki, bu vergilər belə bir mənfəəti olmayan
səlahiyyətli məmurların öhdəsinə buraxılsaydı, tikilinin ən əsas hissələri
xarab ola, pullar isə lazımsız yerə israf edilə bilərdi.
Bir şossenin xidmətinə ayrılmış vergilər xüsusi şəxslərə heç bir
zaman etibar edilə bilməz. Hər hansı bir geniş yol tamamilə baxımsız olsa
da belə, tam şəkildə keçilməz hala salına bilməz, bir kanal isə salına bilər.
Ona görə də, şosedən alınan vergilərin sahibləri yolun təmirini heç
veclərinə almasalar belə, yenə də təqribən eyni vergiləri yığmağa davam
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edirlər. Bu səbəbdən də, bu cür bir əsərin xidmətinə ayrılmış vergilərin
səlahiyyətli məmurların və ya şəxslərin rəhbərliyinə buraxılması düzgün
addımdır.
Böyük Britaniyada belə vergilərin yığılması dövründə məmurların
sui-istifadə etməsindən əksər hallarda, haqlı olaraq şikayət edilmişdir.
Deyilənə görə, bir çox yollarda yığılan pullar; çox vaxt başdansovdu
görülən və bəzən heç görülməyən işin əskiksiz olaraq bacarılması üçün
lazım olan pulun iki mislindən də çoxdur. Geniş yolları belə vergilərlə
təmiretmə sisteminin çox da uzun bir keçmişi olmadığını xatırlamaq
lazımdır. Ona görə də, bu sistem yetkin səviyyəyə çatdırlmamışsa,
təəccüblənməməliyik. Əksər vaxtlarda uyğunsuz adamlar məmur təyin
edilibsə və bunların fəaliyyətini yoxlayıb vergiləri yerinə yetiriləcək işin
görülməsinə kifayət eəcək miqdara endirmək üzrə lazımi təftiş və hesab
divanları (yüksək şura), hələ ki, qurulmamışsa, qurumun yeniliyi (vaxtı
gələndə parlamentin düşünülmüş davranışı ilə əksəriyyəti dəqiqliklə
düzəldilə bilən) həmin qüsurların həm səbəbini izah edər, həm də
nöqsanlarını müəyyənləşdirər.
Böyük Britaniyada müxtəlif yollarda yığılan pulun, yollarını təmiri
üçün lazım olan məbləğdən elə çox olduğu zənn edilir ki, uyğun şəkildə
qənaətcil davranmaqla əldə ediləcək əmanətlər, bəzi nazirlərə görə isə bu
və ya digər müddətdə dövlət ehtiyatlarına xərclənəcək olduqca böyük bir
maliyyə vasitəsi hesab edilir. Deyilmişdir ki, hökumət yol girişlərinin
idarə edilməsini (nəzarət edilməsini) öz üzərinə götürüb; əməkhaqlarına
kiçik bir artım etməklə böyük həvəslə işləyəcək əsgərləri cəlb edərək;
bütün yaşayışını gündəlik məvacibləri ilə təmin edən işçilərdən başqa
işlədəcək işçilərdən başqa işçisi olmayan məmurlarla müqayisədə daha az
məsrəflə yolları düzgün şəkildə saxlaya bilər. Beləcə, xalq heç bir çətinlik
törətmədən, bəlkə də, yarım milyonluq, böyük bir gəlir əldə edilə
biləcəyi 1 və keçid üçün pul yığılan yolların indi eynilə poçt sistemində
olduğu kimi dövlətin ümumi məsrəfinə əlavə ediləcəyi iddia edilmişdir.
Bəlkə də, bu planları tərtib edənlərin zənn etdiyi qədər olmasa da,
beləcə yüksək gəlir əldə edəcəyinə şübhə etmirəm. Planın bir sıra olduqca
vacib, ciddi etirazlara məruz qalacağı heç kimdə şübhə doğurmur.
1

Bu kitabın ilk iki sayını nəşr edəndən bəri Böyük Britaniyada yığılan bütün gəlirlərin yarım
milyonluq bir xalis gəlir gətirmədiyinə inanmağım üçün tutarlı səbəblər var. Bu, yarım milyon
krallıq ölkəsindəki əsas yollardan beşini hökumətin rəhbərliyi altında təmirli vəziyyətdə saxlamağa
imkan verməyəcək bir puldur.
2.Məni bütün bu təxmin edilən məbləğlərin (vəsaitlərin) normadan çox olduqlarına inandıracaq
tutarlı səbəblər var.
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Birincisi, yol girişlərindən alınan vergi hər hansı bir müddətdə
dövlət ehtiyacların hansı səviyyə qədər lazım olduğu zənn edilərsə, o
dərəcədə də yüksəldiləcəkdir. Bu halda Böyük Britaniyanın siyasi
şəraitinə görə ehtimal ki, olduqca tez yüksəldiləcəkdir. Vergilərdən böyük
bir gəlirin asan əldə edilməsi və idarə edilməsi bu vasitəyə, ehtimal ki,
diqqəti daha da artırır. Hər nə cür qənaət edilsə, indiki vəziyyətdə
vergilərin yarım milyon artırılıb-artırılmayacağı, bəlkə də çox şübhə
doğurur, amma iki mislinə çatdırıldıqları təqdirdə bir milyon; üç mislinə
çatdırılarsa, ehtimal ki, iki milyon artırıla biləcəyindən çox da şübhə edilə
bilməz. Həm də bu, böyük gəlir yığılıb inkassa edilməsi üçün yalnız yeni
məmur təyin etməkdən əldə edilə bilər. Nəhayət, yol girişi üçün yığılan
vergiləri belə davamlı şəkildə artırmaqla, indiki kimi ölkənin daxili
ticarətini yaxşılaşdırmaq əvəzinə çox keçmədən həmin ticarətin inkişafına
mane olurlar. Bütün ağırçəkili əmtəələrin ölkənin bir yerindən digər
yerinə daşınması xərcləri çox keçmədən elə artır ki, bunun nəticəsi
olaraq, bu cür əmtəələrin çıxarılacağı bazar qısa müddətdə elə daralar ki,
istehsal proseslərində böyük miqyasda boşdayanmalar baş verər və
ölkənin yerli sənayesinin ən əsas qolları tamamilə iflasa uğrayar.
İkincisi, nəqliyyat vasitələrindən yükgötürmə qabiliyyətinə görə alınacaq vergi, ancaq yolların təmir edilməsi məqsədilə təxsis edildikdə
məqsədəuyğun bir vergi olduğu halda, hər hansı başqa bir məqsədə və ya
dövlətin daimi ehtiyaclarının ödənilməsinə təxsis edildikdə isə bərabər
olmayan vergidir. Yalnız, yuxarıda göstərilən məqsədə təxsis edildikdə
hər bir nəqliyyat vasitəsi yollardan istifadə etməsinin, aşındırmasının,
köhnəlməsinin əvəzini ödəyir. Amma hər hansı bir digər məqsədə təxsis
edildikdə hər bir nəqliyyat vasitəsi həmin aşınma və köhnəlmədən daha
çoxunun əvəzini ödəyir və dövlətin başqa ehtiyaclarının ödənməsində iştirak edir. Ancaq yollardan tutulan vergi malların qiymətinin dəyərinə görə
deyil, çəkisinə görə artırır, bu vəziyyətdə də daha çox vergini qiymətli və
yüngül malların istehlakçıları deyil, irihəcmli malların alıcıları ödəyir.
Deməli, bu vergi ilə ödənilməsi nəzərdə tutulan dövlət ehtiyacı daha çox
varlılar tərəfindən deyil, yoxsullar tərəfindən onu ödəməyə imkanı çatanların
büdcəsindən deyil, heç cür imkanı olmayanların büdcəsindən ödənilir.
Üçüncüsü, hökumət hər hansı bir müddətdə şoselərin təmiredilməsini dayandırsa, vergilərin müəyyən bir qisminin uyğun şəkildə təxsis
edilməsini məcbur etmək indikindən daha da çətin olar.
Bu şəkildə yığılan gəlirin heç bir qismi hər zaman təxsis edilməsi
lazım olan bir məqsədə yönəldilmədən xalqın büdcəsindən böyük məbləğdə gəlir əldə edilə bilər. Şoselərin məmurlarındakı imkansızlıq səbə-
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bindən onları qüsurlarını düzəltməyə məcbur etmək indiki vəziyyətdə
bəzən çətin olursa, burada fərz edilən şəraitdə imkanları və böyüklükləri
bunu on qat daha da gücləndirir.
Fransada şoselərin təmirinə ayrılan maliyyə resursları bilavasitə
iqtidarın əlində cəmləşmişdir. Həmin maliyyə resursları qismən Avropanın əksər yerlərində, kənd əhalisinin, şosselərin təmin edilməsinə verməyə borclu olduqları kəmiyyəti məlum olan gündəlik əməkdən, qismən
də kralın digər xərclərindən ayıraraq dövlətin ümumi gəlirindən verməyi
münasib gördüyü hissəsindən ibarət olur.
İstər Fransanın, istərsə də Avropanın bir çox ərazilərinin keçmiş
qanunlarına görə şəhər əhalisinin əməyi kralın idarəsinə bilavasitə asılı
olmayan yerli və ya ibtidai hakimin altında idi. İndiki idarəetmə sistemində isə şəhər əhalisinin əməyi, müəyyən bir vilayətdə və ya bölgədə əsas
yolların təmir edilməsi üçün kralın təxsisini münasib gördüyü hər hansı
başqa bir resurslar bütövlükdə idarə rəhbərinin əlində cəmləşmişdir. İdarə
rəhbəri kral tərəfindən təyin edilib vəzifədən kənarlaşdırılan, oradan əmr
alıb davamlı olaraq onunla xəbərləşən bir məmurdur. Mütləqiyyətin hökm
sürdüyü müddətdə iqtidarın nüfuzu dövlətdə, fəaliyyət göstərən digər
iqtidarın nüfuzunu getdikcə üstələməsi hansı ictimai məqsədə yönəldilmiş
olursa-olsun, hər bir gəlirin idarə edilməsinə özü nəzarət edir. Bununla
bərabər, Fransada poçt rabitəsi yolları, yəni ölkənin əsas şəhərləri arasındakı əlaqəni təmin edən yollar, ümumiyyətlə, yaxşı vəziyyətdə saxlanılır,
hətta bəzi ərazilərdə bunların saxlanılması üçün külli miqdarda vəsait
yığılan İngiltərə yollarının əksəriyyətindən üstündür. Nəhayət, şəhərdən
uzaq yollar, yəni ölkədəki yolların əksəriyyəti baxımsız vəziyyətdədir,
ona görə də, bu yollar bir çox yerdə hər hansı bir arabaya tab gətirə
bilmir. Bəzi yerlərdə at üstündə də keçmək təhlükəli olduğuna görə tamamilə etibar edəcəyimiz təhlükəsiz yeganə nəqliyyat vasitəsi qatardır.
Nümayiş düşkünü olan bir saray mühitindən çıxan, özündən razı nazir
alqışları yalnız onu qürurlandırmaqla qalmayıb, saraydakı nüfuzunu
artmasına kömək edən, lordların tez-tez gördükləri əsas yol kimi əzəmətli
və parlaq əsr yaratmaqdan çox vaxt zövq ala bilir. Amma nə düzəldilsə,
çox da nəzərə çarpmayan və ya heç bir səyyahda ən kiçik bir heyranlıq
hissi oyatmayan, bir sözlə, son dərəcə faydalı olmaqdan başqa cəhəti
olmayan çoxlu sayda kiçik işləri meydana gətirmək, hər cəhətdən belə bir
vəzifə sahibinin diqqətini cəlb etməyəcək qədər adi, bayağı və sıfır
səviyyəli iş kimi görünür. Ona görə də, bu cür idarəetmə sistemində belə
işlər, demək olar ki, hər zaman diqqət mərkəzindən kənarda qalır.
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Hakimiyyətdə olan iqtidar Çində və Asiyanın bir sıra digər ölkələrində həm böyük, əsas yolların təmir edilməsini, həm də gediş-gəlişə
əlverişli şəkildə imkan verən kanallara xidmət göstərilməsini öz üzərinə
götürmüşdür. Deyilənə görə, hər vilayətin başçısına verilən tapşırıqda bu
cəhətlər həmişə öz əksini tapır, saray mühiti tərəfindən bu davranışda
nəticə əldə edildikdə aldığı tapşırığın həmin hissəsinə diqqət yetirilir.
Həmçinin, bütün bu kimi ölkələrdə, xüsusislə də, əsas yolların və gedişgəlişə əlverişli olan kanalların Avropada mövcud olan oxşarlarının
hamısından olduqca yüksək səviyyədə olduğu iddia edilən Çində ictimai
idarənin bu növünə, deyilənə görə, daha çox diqqət yetirilirdi. Amma bu
yenidənqurma işləri barəsində Avropaya çatan şayiələri, ümumiyyətlə,
çaşqın və təəccüblənmiş səyyahlar, çox vaxt səfeh və yalançı missionerlər
yayırlar. Bunları, daha ağıllı insanlar araşdırsa və hekayələrini daha inamlı, etibarlı şəxslər söyləsələr, bəlkə onda o cür heyrətlənməzlər. Bernierin
Hindistandakı bu cür bəzi yenidənqurma işləri haqqında söylədikləri
ondan daha asan çaşqınlığa düşən digər səyyahların bunlarla əlaqədar
dediklərinə nisbətən olduqca çox zəif təsir bağışlayır. Hətta, ola bilər ki,
həmin ölkələrdə Fransada olduğu kimi sarayda və şəhərdə danışıq
mövzusu ola biləcək geniş yollara, böyük nəqliyyat vasitələrinə diqqət
yetirilsin, bütün digər tərəfləri ilə maraqlanılmasın. Bundan başqa, Çində,
Hindistanda və Asiyanın daha bir sıra hökumətlərində hökmdarın gəliri,
demək olar ki, bütövlükdə, torpağın illik məhsulunun artıb, yaxud
azalması ilə bərabər dəyişən bir ərazi vergisindən və ya torpaq
rentasından ibarətdir. Buna görə də, hökmdarın yüksək mənfəəti, yəni
gəliri bu ölkədə istər-istəməz bilavasitə torpağın əkilib becərilməsindən,
məhsulun miqdarından və dəyər göstəricisindən asılıdır.
Ancaq həmin məhsulu imkan daxilində həm artırmaq, həm də
qiymətləndirmək üçün ona lazımi səviyyədə geniş bir bazar tapmaq, bu
səbəbdən də ölkənin ayrı-ayrı əraziləri arasında ən sərbəst, ən asan və
minimum xərclə nəqliyyat sistemini, ticarət əlaqələrini yaratmaq lazımdır.
Bu da yalnız ən yaxşı yollar və gediş-gəlişə əlverişli olan kanallar
vasitəsilə mümkün ola bilər. Ancaq Avropanın heç bir yerində hökmdarın
gəliri əksər hallarda ərazi vergisindən və ya torpaq rentasından meydana
gəlmir. Avropanın bütün böyük krallıqlarında bu gəlirin çoxu, bəlkə də,
sonda torpaq məhsuluna əsaslana bilər, amma bu əlaqəlilik nə elə birbaşa,
nə də o qədər açıq-aşkardır. Ona görə də, Avropada hökmdar torpaq
məhsulunu istər kəmiyyət, istərsə də qiymət baxımından artmasını
asanlaşdırmaqda, həmçinin, əsas yollar və kanallar yaradaraq məhsula ən
geniş bazarı təmin etməkdə özünü bilavasitə vəzifəli, borclu hiss etmir.

640

Adam Smit

Hesab edirəm ki, iqtidarın digər yollarla Asiyanın bəzi yerlərində ictimai
idarəetmənin bu növünü olduqca qüsursuz həyata keçirdiyi real da olsa,
olub-olmadığı çox da məlum deyil-Avropanın hər hansı bir yerində
vəziyyət belə olduqda həmin iqtidarın bunun idarəsini bacara bilməsinə
ən kiçik bir ehtimal da yoxdur.
Keyfiyyət baxımından xərclərini ödəyəcək bir gəlir gətirə bilməyib,
təmin etdikləri asanlıq təxminən müəyyən yerlə və ya ərazi ilə məhdudlaşdırılmış yenidənqurma işləri belə, idarə edilməsi həmişə iqtidarın
əlində cəmlənməsi lazım olan dövlətin ümumi gəlirinə nisbətən yerli
idarəetmənin istifadə etdiyi gəlir ilə hərdəm daha yaxşı davam etdirlir.
London küçələrinin düzəldilməsi və işıqlandırılması işinə xəzinədən vəsait xərclənsə, indiki kimi və ya bundan daha az məsrəflə yaxşı işıqlandırılması və döşənməsi mümkündürmü? Bundan başqa, məsrəflər Londondakı hər bir müəyyən küçənin və ya məhəllənin əhalisindən alınan
yerli vergi ilə ödənilməkdənsə, dövlətin ümumi gəlirindən xərc çəkilir və
dolayı yolla ölkənin bütün əhalisindən yığılan vergi ilə maliyyələşdirilir.
Yerli vergilərin yığılmasında bəzən sui-istifadə halları nə qədər
böyük görünürsə-görünsün, həqiqətdə imperiya gəlirlərinin idarə
edilməsində və xərclənməsində onlara nisbətən təxminən olduqca azdır.
Üstəlik bunlar daha tez aradan qaldırılır.
Böyük Britaniyada hakimlərlə əlaqəli olan yerli və ya şəhər idarəsinin əmrində şəhər əhalisinin əsas yolların təmir edilməsi üçün verməyə
məcbur olduqları altıgünlük əmək, bəlkə də, bəzən düzgün şəkildə həyata
keçirilməməklə bərabər, borcunun yerinə yetirilməsi üçün kobudcasına,
amansızcasına davranmaq halları, demək olar ki, heç olmamışdır. Fransada şəhər rəhbərlərinin həyata keçirdikləri metod əksər hallarda daha
uyğun şəkildə olmayıb, vəzifəsinin yerinə yetirilməməsi üçün çox vaxt
olduqca kobudcasına və amansızcasına rəftar edilir. Qəzəblənən bir mərhəlləni və ya ərazini cəzalandırmaq üçün məmurların zülm vasitələrindən
biri bu cür covrellərdir. 1
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Ticarətin məlum sahələrinin həvəsləndirilməsinin
zəruriliyində ictimai fəaliyyət və qurumlar haqqında
Yuxarıda qeyd edilmiş bütün işlərin və ictimai qurumların məqsədi
ümumi olaraq ticarəti inkişaf etdirməkdir. Ancaq ticarətin müəyyən
növlərini inkişaf etdirmək üçün xərc tələb edən məlum qurumlara ehtiyac
vardır.
Ticarətin barbar (vəhşi) və mədəniləşməmiş xalqlarla edilən növlərinin inkişafına dəstək lazımdır. Afrikanın qərb sahilləri ilə ticarət əlaqələri saxlayan tacirlərin mallarının təhlükəsizliyini mağaza və ya tacirlər
bürosu çox da yaxşı təmin edə bilmir. Yerli əhalidən qorunmaq üçün
onların olduğu ərazinin tamamilə təhlükəsizliyi təmin edilməlidir.
Hindistan rəhbərliyindəki qarışıqların həmin itaətkar xalq arasında da belə
bir tədbiri zəruri etdiyi düşünülmüş, həmin ölkədə istər ingilis, istərsə də
fransız Şərqi Hind Birliyinə həyatlarının və mallarının təhlükəsizliyini
təmin etmək adı ilə pərdələyərək ilk qalalaları tikmələrinə icazə verilmişdi. Ölkəsi daxilində əcnəbilərdən asılı hər hansı bir ərazi olmasına
güclü rəhbərliyin göz yummayacağı digər xalqlarda, həm öz vətəndaşları
arasında yarana biləcək konfliktlər zamanı öz adətlərinə görə qərar verə
biləcək, həm də yerli əhali ilə aralarındakı anlaşılmazlıqlarda rəsmi sənədi
başqa yolla daha səlahiyyətli məsələyə qarışacaq istənilən xüsusi şəxsdən
ümid etdiklərindən daha təsirli formada onları düzəldə biləcək bir səfir və
ya konsul lazım ola bilər. Nə müharibə, nə də ittifaq məqsədlərinin bu və
ya digər formada olmadığı xarici ölkələrdə ticarətdən gələn gəlirlər
səfirlərin olmasını əksər hallarda labüd etmişdir. İstanbula səfir təyin
edilməsinə ilkin olaraq Türkiyə ticarəti səbəb oldu. Rusiyadakı ilk ingilis
səfirliyi sırf ticarət maraqları səbəbindən yaradıldı. Ehtimal olunur ki,
bütün qonşu ölkələrdə sülh müddətində də davamlı olaraq böyük və ya
orta səfirliklər yaratmaq adətini Avropanın müxtəlif dövlətlərinin vətəndaşları arasında bu maraqların istər-istəməz səbəb olduğu davamlı
münaqişələr meydana gətirmişdir. Keçmiş zamanlarda mövcud olmayan
bu adət görünür ki, XV əsrə və ya XVI əsrin əvvəllərinə təsadüf edir;
yəni ticarətin Avropa xalqlarının bir çoxuna yayılmağa başlamasından və
onların ticari maraqlarının ilk izlədikləri vaxtdan əvvəl yaranmamışdır.
Ticarətin hər hansı bir növünü inkişaf etdirmək üçün çəkilən yüksək
xərcin oradan əldə ediləcək vergi ilə ödənilməsi; məsələn, tacirlərin həmin ticarətə qoşularkən ödəyəcəkləri haqq ilə, buna uyğun olaraq, əlaqə
saxladıqları ölkələrlə idaxl-ixrac etdikləri mallardan tutulan müəyyən
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rüsumla ödənilməsi heç də ümumi maraqlara zidd deyil. Deyilənə görə,
gömrük rüsumlarının ilkin tətbiqinə ticarətin əsasən quldur və soyğunçularından qorunması səbəb olmuşdur. Ticarətin ümumi olaraq qorunması, məsrəfini ödəmək üçün ticarətə ümumi vergi tətbiq etmək normal
hesab edildiyinə görə, ticarətin müəyyən bir növünün qorunması
xərclərini ödəmək məqsədilə həmin növə məxsus bir vergi qoymaq eyni
dərəcədə qənaətbəxş hesab edilir.
Ticarətin bütövlükdə qorunması, dövlətin mövcudluğunun müdafiə
edilməsi üçün əsas vəzifəsinin bir hissəsi sayılmışdır. Ona görə də,
ümumi gömrük rüsumlarının yığılıb sərf edilməsi həmişə iqtidarın rəhbərliyinə buraxılmışdır. Nəhayət, ticarətin müəyyən bir növünün qorunmasının bir hissəsini formalaşdırır, başqa sözlə, hakimiyyətin vəzifəsinə
daxildir və xalqların hərdən gördüyü iş digərinə uyğun gəlsə, bu cür məqsədlərlə yığılan məlum rüsumlar, eyni tərzdə həmişə iqtidarın ixtiyarına
buraxmaq lazım gəlirdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir çox müxtəlif
mövzuda olduğu kimi, bunda da xalqların bir əməli hərdən digər əməlinə
uyğun gəlməmişdir. Avropanın ticarətlə məşğul olan dövlətlərinin əksərindəki tacir cəmiyyətləri, hökmdarın vəzifəsinin bir qisminin yerinə
yetirilməsini onunla istər-istəməz əlaqəsi olan bütün səlahiyyətlərlə birlikdə özlərinə əmanət edilməsi üçün qanun verəni aldatmışlar.
Dövlətin məqsəduyğun görmədiyi təcrübəni bu birliklər edərək bir
sıra yeni ticarət qollarının yaradılmasında iştirak etsələr də, əksər hallarda
onlar bütövlükdə ya narahatlıq yaradacaq vəziyyətə düşüb, ya da işə
yaramaz hala gəliblər və ticarəti ya cığırdan çıxarıb, ya da ki, əllərində
cəmləşdiriblər.
Bu ortaqlıqlar səhmlə ticarət etmir, lazımi qabiliyyəti olan hər hansı
bir şəxsi (müəyyən miqdarda üzvlük haqqı ödədiyi və ortaqlıq şərtlərinə
tabe olmağa razı olduğu təqdirdə, hər bir üzv öz kapitalı ilə risk edərək
ticarət edir) aralarına qəbul etmək məcburiyyətində qalarsa, bunlara
qanuni ortaqlıqlar deyilir. Hər bir üzv şərikli gəliri və ya zərəri müəssisəyə verdiyi pay həcmində bölüşdürərək ticarət etdiklərində bunlara
şərikli ortaqlıqlar deyilir. İstər qanuni istərsə də şərikli kapitalı olsun bu
kimi ortaqlıqların inhisar imtiyazları bəzən var, bəzən də yoxdur.
Qanuni ortaqlıqlar müxtəlif Avropa ölkələrində, şəhər və qəsəbələrdə məşhur olan ticarətçilər lojasını istənilən baxımından xatırladır və
eyni növdən olan inhisarlardır. Hər hansı bir qəsəbədə yaşayan şəxs
ticarət təşkilatının əhatə dairəsinə daxil olan sənətlə, necə ki, həmin
təşkilatdan icazə almadan məşğul ola bilmirsə, dövlətin heç bir vətəndaşı
da ondan başqa qanuni ortaqlıq yaradılmış istənilən bir xarici ticarət
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növündə, həmin birliyə üzv olmadan əksər hallarda qanunauyğun şəkildə
fəaliyyət göstərə bilməz. Daxil olduqda şərtlərə əməletmə çətinliyinin çox
və ya az, rəhbər şəxslərinin səlahiyyətlərinin geniş və ya dar olmasına,
ticarətin əksər hissəsini özlərinə və yaxud da müəyyən yoldaşlarına həsr
edə biləcək şəkildə bu idarəetmə gücünün əllərində az və ya çox olmasına
görə inhisarın təsiri artıb-azalır. Ən qədim qanuni ortaqlıqlarda əmək
hüquqları digər ticarət təşkilatlarındakı ilə eynilik təşkil edirdi və
şərikliyin üzvlərindən birinin yanında xidmət müddətini başa vurmuş
şəxsə və ya üzvlük haqqı ödəmədən, ya da başqalarından alınana nisbətən
daha az ödəyərək üzvolma hüququ verirdi. Qanun imkan verdikcə, adət
edilmiş ticarət zehniyyəti bütün qanuni ortaqlıqlarda hökm sürürdü. Öz
xarakterinə görə davranmalarına icazə verilən kimi, rəqabət imkan
daxilində daha az sayda şəxsə həsr etmək üçün ticarəti digər qayda-qanunlarla əlaqələndirməyə çalışırlar. Qanun onları bunu etməkdəm məhrum etdikdə tamamilə işə yaramaz olub mənaları qalmamışdır.
Bu gün, Böyük Britaniyada xarici ticarətə xidmət edən qanuni
birlik, qədim ölkələrin tacirlərinin ortaqlığı olub indiki dövrdə, ümumilikdə, Hamburq Birliyi, Rusiya İttifaqı, Şərq Ortaqlığı, Türkiyə Ortaqlığı
və Afrika Birliyi adını daşıyır.
Deyilənə görə, Hamburq Ortaqlığına giriş şərtləri indi daha asan
olub, rəhbərlər ticarəti maraqsız görürlər, qaydalara uyğun səlahiyyəti isə
ya tapa bilmirlər, ya da heç deyilsə, bir müddət istifadə etmirlər. Bu,
bəzən belə olmur. Keçən əsrin ortalarında üzvlük haqqı əlli lirə, daha
əvvəl isə yüz lirə idi, deyilənə görə, ortaqlıq heç kəsə aman vermirdi.
1643-1645-ci və 1661-ci illərdə İngiltərənin qərb hissəsindəki mahudçular
və tacirlər bu ittifaqdan onları ölkənin ticarətini və sənayesini əllərində
cəmləşdirən inhisar adlandıraraq, parlamentə şikayət edirlər. Lakin bu
şikayətlər üzrə parlament heç bir qərar vermədi, amma həmin ortaqlığın
fəaliyyətini yenidən nəzərdən keçirmək məcburiyyətində qoyacaq qədər
hürkütdülər. Heç deyilsə, o vaxtdan indiyə qədər onların əleyhinə şikayət
verilməmişdir. III Villiamın 10-cu, 11-ci hakimiyyət illərindən qəbul
edilən qanunların 6-cı bölməsinə əsasən Rusiya İttifaqına daxil olmaq
üçün ödənilən üzvlük haqqı beş lirəyə endirildi. II Çarlzın 25-ci hakimiyyət ilindəki qanunların 7-ci bölməsinə əsasən Şərq İttifaqına üzvolma
haqqı qırx şillinqə endirildi, eyni zamanda, İsveç, Danimarka və Norveç,
Baltik dənizinin şimal sahilindəki bütün ölkələr şərikliyin inhisar dairəsindən uzaqlaşdırıldı. Bu iki parlament qərarına, yəqin ki, həmin ortaqlıqların davranış forması səbəb olmuşdur. Sir Josiah Child daha əvvəl
istər ortaqlıqların heç kəsə imkan vermədiyini bildirmiş və hər birinin
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əhatə dairəsinə daxil olan ölkələrlə o dövrdə etdikləri ticarətin acınacaqlı
vəziyyətinin səbəbini onların pis idarəçilik sistemində görmüşdü. Bu kimi
ortaqlıqlar indiki dövrdə hər nə qədər ətrafı talamasalar da, şübhəsiz ki,
heç bir işə yaramırlar. Reallıqda, qanuni bir ortaqlıq haqqında insafla
deyiləcək ən böyük tərif yalnız işə yaramamasıdır. Yuxarıda qeyd olunan
ortaqlıqlardan hər üçünə indiki vəziyyətlərinə aid etmək olar.
Türkiyə ortaqlığına daxil olduqda ödənilən haqq əvvəldən bəri, yaşı
iyirmi altıdan az olan hər kəs üçün iyirmi beş lirə, həmin yaş keçən hər bir
şəxs üçün əlli lirə idi. Tacirlərdən başqa heç kəs ora daxil ola bilmirdi.
Bu, bütün alverçilərlə pərakəndəçilərin üzv olmasının qarşısını alan bir
fakt idi. Bir nizamnaməyə əsasən ingilis məhsulları fərq qoyulmadan hər
kəsin istifadəsinə açıq olan ortaqlıq gəmilərindən başqası ilə Türkiyəyə
ixrac edə bilmirdi. Həmin gəmilər həmişə London limanından yola düşdüklərinə görə ticarət o limanla, tacirlər isə Londonda və onun ətrafında
yaşayanlarla məhdudlaşır. Başqa bir nizamnaməyə əsasən Londonun
iyirmi millik ərazisi daxilində yaşayan, şəhərin yerli sakini olmayan şəxs
üzvlüyə qəbul edilməzdi. Belə məhdudiyyətin yuxarıdakına əlavə edildiyi
təqdirdə, Londonun yerli əhalisindən başqasını istər-istəməz kənarda
qoyurdu. Hər kəs tərəfindən istifadə edilən gəmilərin nə vaxt yüklənib, nə
vaxt yola düşəcəyi tamamilə ortaqlıq rəhbərlərinin əlində olduğuna görə,
çox gec müraciət etdiklərini bəhanə edib digər şəxsləri ortada buraxaraq,
rəhbər şəxslər bunlara öz mallarını və ya dostlarının, tanışlarının mallarını
asanlıqla yükləyə bilərdilər. Ona görə indiki vəziyyətdə istənilən baxımdan bu ortaqlıq xalis inhisardır. Bu sui-istifadə halları II Georqun
hakimiyyətinin 26-cı ilindəki qanunun 18-ci bölməsinin meydana gəlməsinə səbəb oldu. Həmin qanun heç bir yaş gözləmədən, yaxud yalnız tacir
və ya London sakini olmaq baxımından heç bir məhdudiyyət qoymadan
giriş haqqını hər kəs üçün iyirmi lirəyə endirir və bütün bu kimi şəxslərə
Böyük Britaniyanın limanlarından Türkiyənin hər hansı bir limanına ixrac
edilməmiş ingilis məhsullarını ixracetmə sərbəstliyi verir, həm ümumi
gömrük rüsumlarını, həm də ittifaqın lazımi xərclərini ödəmək üçün
tutulan xüsusi rüsumları ödəyir və eyni zamanda,Türkiyədə olan ingilis
səfiri ilə konsullarının nüfuzuna və ortaqlığın qanuni şəkildə çıxarılmış
əsasnamələrinə tabe olaraq idxalı qadağan edilməmiş bütün türk mallarını
oradan idxaletmə sərbəstliyi verir. Bu əsasnamələrə görə yarana biləcək
hər hansı mənfi halları aradan qaldırmaq üçün həmin qanunda aşağıdakı
hökm də qeyd edilmişdir. Qanunun verilməsindən sonra istənilən bir nizamnamə səbəbindən üzvlərdən hər hansı biri özlərinə zərər olduğunu düşünərsə, müraciət edildikdən sonra on iki ay ərzində Ticarət və
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Müstəmləkələr Şurası (indiki dövrdə onu dövlət, məsləhət şurasının bir
komissiyası əvəz edir) məsələyə baxa bilər; əgər hər hansı yeddi üzvdən
biri bu qanunun qəbulundan əvvəl tərtib olunmuş istənilən əsasnamə
səbəbindən özlərini zərərə uğramış hesab edərsə, qanunun qüvvəyə
mindiyi tarixdən on iki ay ərzində eyni formada müraciət edə bilərlər.
Ancaq böyük bir ortaqlığın bütün üzvlərini xüsusi əsasnamənin təhlükəli
meylini aşkar etməsi üçün birillik təcrübə həmişə kifayət etməyə də bilər.
Onlardan bir neçəsi bununla rastlaşarsa, həmin halda nə ticarət nə də
məsləhət şurası komissiyası kömək edə bilmir. Bundan başqa istər bütün
qanuni ortaqlıqların, istərsə də digər ticarət təşkilatlarının əsasnamələrinin
məqsədi, əslində üzv olanları sıxışdırmaqdan çox, başqalarının üzv olmasına maneə törətməkdir. Bu isə yalnız yüksək haqqı ilə deyil, bir çox
başqa intriqalarla, vasitələrlə həyata keçirilir. Bu kimi ortaqlıqlar mənfəəti
əllərində maksimallaşdırmağa, həm ixrac, həm də idxal etdikləri malların
bazarda miqdarının azaldılmasına çalışırlar. Bunuda yalnız rəqabəti məhdudlaşdırmaqla və ya yeni subyektlərin bazara daxil olmasına maneə
olmaqla həyata keçirirlər. Qaldı ki, iyirmi lirə olan üzvlük haqqı hər hansı
bir şəxsin davamlı fəaliyyət göstərmək məqsədilə Türkiyə bazarına daxil
olmaq istəyinə əngəl törətməyə kifayət etməsə də, tacirin yalnız bir işin
təhlükəsini gözə almağına maneə olmasına kifayət edə bilir. Bütün sənətlərdə əsaslı şəkildə möhkəmlənən xəzinədarlar hüquqi şəxs yaratmasalar
da, mənfəəti yüksəltmək məqsədilə birləşirlər, gəlirlərin digər tacirlərin
ara-sıra olan rəqabətlərindəki kimi eyniləşdirilməsi mümkün deyildir.
Türkiyə ticarəti parlament qərarı ilə hər kəsə açıq olmaqla bərabər,
bir çox şəxslər onu hələ də tamamilə azad görmürlər. Türkiyə rəhbərliyi
bir səfir və iki-üç konsulun xərclərini ödəyir. Dövlətin digər səfirləri kimi
bunların da bütün xərcləri dövlət tərəfindən təmin edilməli və həmin
ticarət görkəmli kralın bütün tələblərinə açıq olmalıdır. Ortaq təşkilatlar
tərəfindən hüquqi şəxsin bu və ya digər məqsədləri üçün yığılan müxtəlif
vergilər dövlətin bu kimi səfirlərin təmin edilməsindən əldə etdiyi
gəlirdən daha artığını gətirə bilər.
S.Josiah Childın müşahidəsinə görə, qanuni ortaqlıqlar ticarət əlaqələri saxladıqları ölkələrdə əksər hallarda dövlətin səfirlərini təmin etməklə
birlikdə qala və ya kazarma heç bir vaxt payçı və şərikli müəssisələr isə
çox vaxt tikdiriblər.
Reallıqda da, bu cür xidmətlər üçün qanuni ortaqlıq payçı və şərikli
müəssisələrə nəzərən daha çox əlverişsizdir. Birincisi, belə bir qanuni
ortaqlığın, rəhbərlərinin öz mənfəəti üçün bu cür qalalar və qarnizonlar
tikdirən ortaqlıq ümumi ticarətin inkişafına xüsusi bir marağı yoxdur.
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Hətta həmin ümumi ticarətin pis fəaliyyət göstərməsi rəqiblərin sayını
azaldaraq, həm daha ucuz qiymətə satın alınmaların, həm də daha yüksək
qiymətə satışlarını həyata keçirməklə onların şəxsi ticarətlərinə müsbət
təsir göstərə bilər. Əksinə, payçı ortaqlığın rəhbərlərinin yalnız verdiyi
paylar həcmində gəlirin bir hissəsinə malik olduğuna görə; bunların
ümumi ticarətdən ayrılaraq özlərinə məxsus fərdi ticarətləri yoxdur.
Bunların şəxsi mənfəəti ortaqlığın, ümumi ticarətin normal fəaliyyət
göstərməsindən, onun müdafiə edilməsi üçün lazımi qalalar və kazarmalar
tikdirməsindən asılıdır.
Bundan ötrü qala və kazarma tikdirməyin, istər-istəməz tələb etdiyi
davamlı diqqətin olması ehtimalı daha çoxdur. İkincisi, payçı ortaqlıq
rəhbərlərinin öhdəsində həmişə böyük bir kapitalın, ortaqlığın payçıların
malik olduğu kapitalın idarə edilməsi işi vardır. Onlar bunun bir hissəsinin qalalarla kazarmaların tikintisində, təmir edilməsində və fəaliyyət
göstərməsində tez-tez istifadə edirlər. Amma qanuni ortaqlığın idarə
edilməsində belə bir hal olmadığına görə bunlardan giriş haqqından və
ticarətə tətbiq edilən, hüquqi şəxslərə aid olan rüsumlardan yaranan
müvəqqəti gəlirlərdən başqa bu yolda istifadə ediləcək vasitə yoxdur.
Dolayı yolla, bu növ qalalar və kazarmalar tikdirməkdə marağı eyni
olmaqla bərabər, həmin məşğuliyyətin məhsuldar, səmərəli olması üçün
eyni güc onlarda mində bir ehtimal tapıla bilər. Bir səfir təyin etmək heç
də diqqət istəməyən məhdud məsrəflərin tələb etdiyinə görə qanuni
ortaqlığın fəaliyyətinə daha münasib işdir.
Amma S. Josiah Childın hakimiyyətindən sonra 1750-ci ildə qanuni
bir ortaqlıq (şəriklik) Afrika ilə alış-veriş edən indiki tacirlər birliyi
yaradıldı, ilkin olaraq Blanc Burnu ilə Ümid Burnu arasında bütün ingilis
qala və kazarmalarının, daha sonra yalnız Borge ilə Ümid burnu arasındakıların baxımı ilə vəzifələndirildilər.
Bu ortaqlığı təsis edən qanunun (II Georqun 23-cü hakimiyyət ili,
bölmə 31) iki müxtəlif məqsədi var: birincisi, qanuni ortaqlığın
rəhbərlərinə təbii mövcud olan inhisarçı şüurunu, zehniyyətini təsirli
formada tənzimləmək; ikincisi, onları özlərinə məxsus olmayan qala və
kazarmalarının baxımı ilə məşğul olmağa imkan daxilində məcbur etmək.
Belə məqsədlərdən birincisi üçün üzvlük haqqı qırx şillinq müəyyən
edilmişdir. Ortaqlığın hüquqi şəxs kimi və yaxud payçı müəssisə kimi
ticarətetmə, şərikli möhür ilə öhdələnərək pul götürməsi, Britaniya
vətəndaşı olan və haqq ödəyən hər kəsin hər yerdə sərbəst olaraq ticarət
etməsini istənilən formada məhdudlaşdırması qadağan edilmişdir. İdarə
heyəti Londonda bir araya gələn, ancaq ortaqlığın London, Bristol və
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Liverpoldakı üzvləri tərəfindən hər il hər bir şəhərdən üç nəfər olmaqla
seçilən doqquz nəfərlik komissiyadan ibarətdir. Komissiyanın heç bir
üzvü ardıcıl olaraq ildən çox vəzifədə qala bilməz. Komissiyanın hər
hansı bir üzvü Ticarət və Müstəmləkələr Kollegiyası (indiki Məsləhət
Palatasının Komissiyası) tərəfindən izahatı dinlənilərək vəzifədən azad
edilə bilər. Komissiyanın Afrikadan qaradərili insanları (zənci) və ya hər
hansı bir formada Afrika məhsullarini idxal etməsi qadağandır. Ancaq
komissiyanın qala və kazarmalara xidmət etmək öhdəliyi olduğuna görə
həmin məqsədlə Böyük Britaniyadan Afrikaya müxtəlif çeşidli mal və
ləvazimat ixrac edə bilər. London, Bristol və Liverpuldakı katiblərlə
agentlərinin əməkhaqları; Londondakı büronun icarə xərci və İngiltərədəki bütün digər obyektlərin və agentlik məsrəfləri üçün təyin edilən
məbləğ ortaqlıqdan alacağı puldan səkkiz yüz lirədən çox olmamaqla
ayrılmışdır. Ayrılmış məbləğdən müxtəlif xərcləri ödədildikdən sonra artıq qalan hissəni komissiya üzvləri əməklərinin qarşılığı olaraq münasib
formada gördükləri formada aralarında bölüşdürə bilərlər. Belə yolla inhisarçılığın aradan qaldırılmasına və bu məqsədlərdən birincisini yetərincə yerinə yetirməyə nail olunardı. Ancaq görünür elə olmadı. III Georqun IV hakimiyyəti ilindəki qanunların 20-ci bölməsinə görə bütün
əlavələrlə birlikdə Seneqal qalası Afrika ilə ticarət əlaqələri saxlayan
tacirlər birliyinə əmanət edilmişdi; halbuki, bir il sonra (II Georqun
beşinci hakimiyyət ilində qəbul edilmiş qanunların 44-cü bölməsinə
əsasən) həm Seneqal və əlavələri, həm də cənub Bərbəriyədə yerləşən
Sallee limanında Ronge burnuna qədər bütün sahil həmin ortaqlığın nüfuz
dairəsindən çıxarılıb hökmdara verildi. Həmin ərazilərin kralın bütün
vətəndaşlarına açıq olduğu elan edildi. Ortaqlığın ticarətə əngəl olmasından, korrupsiyalı inhisar yaratmasından şübhə edilirdi. Nəhayət, III
Georqun 23-cü hakimiyyət ilindəki qanunların qoyduğu qaydalara uyğun
olaraq ortaqlığın bunu necə edə bildiyini anlamaq çox da asan deyildir.
Bununla birlikdə (reallıqda çox vaxt inandırıcı sənədləri olmayan rəsmi
palatanın aktlarında ortaqlıq bu maddə ilə ittiham edilmişdir, doqquz
nəfərdən ibarət olan komissiyanın hər bir üzvü tacir olduğuna görə və
müxtəlif qala ərazilərinin rəhbərləri ilə vəkillərin özlərindən asılı olduğuna görə onların göndərdikləri mallara verdikləri sifarişlərə rəhbərlərlə
vəkillərin xalis inhisar yaradacaq xüsusi maraq göstərmələri ehtimal
olunur. Parlament bu məqsədlərdən ikincisi üçün, yəni qala və
kazarmaların saxlanılması üçün, ümumilikdə 13000 ingilis lirəsi olan illik
məbləğ ayrılmışdı. Həmin məbləğin təyinatı üzrə sərf edilməsini həyata
keçirən komissiya hər il Xəzinə Divanının səlahiyyətli üzvünə, daha sonra
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bu hesabat parlamentə verilməlidir. Nəhayət, milyonların xərclənməsinə
olduqca az diqqət yetirən parlamentin ildə 13.000 ingilis lirəsinin sərf
edilməsinə çox diqqət yetirməsi mümkün deyil. Xəzinə Divanı üzvünün
peşəsi və ixtisasına görə qalalarla kazarmaların saxlanılma məsrəflərinin
nə qədər olduğunu dəqiq bilməsi ümid edilmir. Reallıqda kralın donanmasındakı ya kapitanlar, ya da dəniz heyətində xidmət göstərən hər hansı
digər zabitlər qala və kazarmaların vəziyyətini tədqiq edib müşahidələrini
həmin komissiyaya bildirə bilərlər. Ancaq həmin heyətin komissiyanın
fəaliyyətini və sayını araşdıra biləcəyi üzvlərini cəzalandırmaq üçün
səlahiyyəti yoxdur. Qaldı ki, kralın donanmasındakı kapitanların təhkim
etməyi yaxşı bildikləri düşünülməməlidir. Xalqın və ortaqlığın pulunu
açıq-aşkar öz hesabına keçirmək və mənimsəməkdən başqa hər hansı bir
cinayət səbəbindən komissiya üzvünün məruz qalacağı ən ağır cəza, elə
görünür ki, yalnız üç il ərzində qanuni gəlir əldə edilən xidməti vəzifədən
uzaqlaşdırmaqdır. Heç bir vaxt həmin cəzanın qorxusu üzvü, başqa bir
mənfəəti olmayan işə davamlı və diqqətli şəkildə münasibət göstərməsinə
məcbur etmək üçün kifayət edəcək qədər səbəb ola biləz. Komissiya
Parlamentinin bir neçə dəfə yüksək vəsait ayırdığı iş; Qvineya sahilində
Sahil Burnu Hasarının (Cape Coast Castle) təmir edilməsi üçün
İngiltərədən kərpic və daş göndərməkdə günahlandırılmışdır. Üstəlik belə
bir uzun yola göndərilən bu kərpiclərlə daşlar keyfiyyət baxımından o
qədər pis imiş ki, onlardan düzəldilmiş divarları əsaslı surətdə yenidən
tikmək lazım gəlirdi. Ronge burnunun şimalında yerləşən qala və
kazarmaların saxlanma xərclərini dövlət ödəməklə yanaşı, bu strateji
obyektlərin idarə edilməsi və dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Həmin
yerdə yerləşən və saxlanılma xərcləri heç deyilsə, qismən yenə dövlət
büdcəsindən ödənilən qalalarla, kazarmalar niyə ayrı bir idarəçilik altında
olsun? Bunun üçün inandırıcı bir səbəb fikirləşmək belə asan deyil.
Cəbəllütariq və Minorca qalalalrının tikilməsində əsas məqsəd və ya
bəhanə Aralıq dənizində ticarətin qorunması idi. Həmin kazarmaların
idarə edilməsi haqlı olaraq Türkiyə ortaqlığına deyil; həmişə rəhbər
şəxslərə tapşırılmışdır. Bu həm də iqtidarın ucalığını və ciddiliyini, daha
çox müstəqilliyinin əhatə dairəsini təşkil edir. Rəhbər şəxslərin müstəqilliyinin qoirunmasına böyük diqqət gösrtərir. Həmçinin, Cəbəllütariqdəki kazarmalara hər zaman xüsusi diqqət göstərilir. Minorca iki dəfə
zəbt edilib və ehtimal ki, artıq bir daha geri qayıtmayacağı halda bu fəlakət heç kəsə məlum olmamışdır. Ancaq bu, məsrəf tələb edən qalalalrın
hər ikisinin də başlanğıcında İspaniya krallığından əldə edilməsindəki
məqsəd baxımından heç bir vaxt olduqca az ehtiyac olduğuna işarə
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edilməmiş kimi başa düşülməsin. Bu hadisə İspaniya kralının təbii
müttəfiqi olduğu İngiltərədən ayırmaqdan və Bourbon iki əsas qolunu qan
qohumluğunun heç bir vaxt birləşdirə bilməyəcəyi dərəcədə sıx və
davamlı bir ittifaq içində birləşdirməkdən başqa heç bir real məqsədə
yaramadı.
İstər kral fərmanı ilə, istərsə də parlament qərarı ilə yaradılmış payçı
ortaqlıqlar qanuni ortaqlıqlardan və xüsusi şirkətlərdən bir çox cəhətlərə
görə fərqlənirlər.
İlk öncə, heç bir şərik xüsusi bir şirkətdə ortaqlığın icazəsi olmadan
öz hissəsini başqa bir şəxsə sata bilməz və yaxud müəssisəyə yeni üzv
cəlb edə bilməz. Eyni zamanda, uyğun qaydada xəbər vermək şərtilə hər
bir üzv şirkətdən gedə və ümumi əmlakdan öz payının ona verilməsini
istəyə bilər. Payçı və şərikli müəssisələrdə, bunun əksi olaraq, heç bir üzv
və ya səhmdar öz payının ödənilməsini tələb edə bilməz. Amma hər bir
səhmdar onun icazəsi olmadan başqa birisinə təhvil verməklə yeni üzv
gətirə bilər. Şərikli əmlakdakı payın dəyəri onun bazarda gətirəcəyi
mənfəətdir payçının ümumi kapitaldan alacağı məbləğdən hər hansı bir
nisbətdə az və ya çox ola bilər.
İkincisi, xüsusi bir şirkətdə hər bir şərik ortaqlığın borcları üçün
bütün əmlakı ilə məsuliyyət daşıyır. Payçı ortaqlığında isə, bunu əksinə
olaraq, hər bir şərik yalnız verdiyi pay həcmində məsuliyyət daşıyır.
Payçı ortaqlığın ticarət sistemi rəhbərlər komissiyası tərəfindən
idarə edilir. Reallıqda bu komissiya bir neçə cəhətdən mal sahiblərinin
ümumi heyətinin tez-tez təftişinə məruz qalır. Mal sahiblərinin əksəriyyəti
ortaqlıq işindən bir şey başa düşmürlər. Aralarında münaqişə yaranmadıqda mal sahibləri də işdən başqa heç bir narahat olmur; rəhbərlərinin
özlərinə verməyi münasib görgükləri altı aylıq və ya illik ödənişi məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Məhdud məbləğ xaricində zəhmət çəkməyən və
risk etməyən, əmlakını heç bir formada xüsusi bir şirkətə əmanət etmək
istəməyən şəxsi şərikli və payçı ortaqlıqlara yönəldir. Ona görə bu cür
ortaqlıqlar çox vaxt hər hansı bir xüsusi şirkətin cəlb edəcəyi kapitala
nisbətn daha artıq cəmləşdirə bilirlər. Şimal Dənizi Birliyinin ticarət
kapitalı vaxtilə otuz üç milyon səkkiz yüz min ingilis lirəsinə bərabər idi.
İngiltərə Bankının hissələrə bölünmüş kapitalı (nizamnamə kapitalı)
indiki dövrdə on milyon yeddi yüz səksən min lirəyə bərabərdir. Amma
bu kimi ortaqlıqların rəhbərləri öz pullarından çox başqalarının pulunu
istifadə edən şəxslər olduqlarına görə, xüsusi bir şirkətdəki şəriklərin
əksər hallarda öz pullarına qarşı göstərdikləri eyni diqqətlə münasibət
bəsləmələri bunlardan çox da gözlənilmir. Onlar, varlı bir şəxsin, vəkil
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xətləri kimi xırda şeylərə fikir verməyi rəhbərlərinin adına yaraşmayan
meyil kimi göstərir və özlərini buna görə çox asanlıqla bağışlayırlar. Bu
səbəbdən, belə bir ortaqlığın fəaliyyətinin idarə edilməsində əksər
hallarda az-çox ləngimə və israfçılıq baş verir. Xarici ticarətlə məşğul
olan səhmdar cəmiyyətlərinin fiziki şəxslərlə sərbəst olaraq rəqabətə
girmələri bu səbəbdən irəli gəlir. Ona görə də, inhisarçı imtiyazı olmadan
bunların uğur əldə etmə ehtimalı çox aşağıdır.
Onlar, imtiyazları olduqda belə, əksər vaxtlarda uğur əldə etməyiblər. Inhisarçı imtiyazları olmadan etdikləri ticarət, ümumiyyətlə, pis
idarə edilmişdir. İnhisarçı imtiyazları olduqda isə ticarəti həm pis idarə
etmiş, həm də öz əllərində cəmləşdirmişlər.
İndiki Afrika Ortalığının sələfi olan Afrika Kral Ortaqlığında rəsmi
fərmanla verilmiş xüsusi bir inhisarçı imtiyazları vardır. Amma bu sənəd
parlament qərarı ilə dəstəklənmədiyi üçün, inqilabdan bir az sonra Hüquq
Bəyənnaməsinə əsaslanaraq həmin ticarət görkəmli kralın bütün
vətəndaşlarına açıq elan edildi. Hudzon Körfəzi Ortaqlığı qanuni
hüquqları nöqteyi-nəzərdən Afrika Kral Ortaqlığı ilə eyni vəziyyətdədir.
İnhisar sənədi parlamentin qərarı ilə təsdiqlənməmişdir. Cənub Dəniz
Ortaqlığının (Birliyi) ticarətçi bir ortaqlıq olaraq davam etdiyi müddətdə
parlament qərarıyla təsdiqlənmiş inhisar imtiyazı var idi. Şərqi Hind
ölkələriylə ticarət əlaqələri saxlayan indiki Birləşmiş Tacirlər Ortaqlığının
da onun kimi imtiyazı vardır.
Afrika Kral Ortaqlığı Hüquq Bəyənnaməsinə rəğmən, bir müddət
fırıldaqçılar deməyə və maneə olmağa davam etdiyi xüsusi təşəbbüslər
qarşısında rəqabətdə dözməyəcəyini tez başa düşdü. Amma 1698-ci ildə
xüsusi şəxslər etdikləri ticarətin müxtəlif qollarının, demək olar ki,
hamısına birliyin qalaları ilə kazarmaların saxlanılması üçün 10%
səviyyəsində (həcmində) rüsuma tabe edildilər. Amma bu ağır vergiyə
baxmayaraq, ortaqlıq rəqabətə tab gətirə bilmədi. Ortaqlığın kapitalı və
etibarı get-gedə azalırdı. 1712-ci ildə borcları xeyli artdı, belə ki, istər
ortaqlığın, istərsə də borc verənlərin etibarını əldə etmək üçün xüsusi bir
parlament qərarına ehtiyac olduğu düşünüldü. Qəbul edilən qərarda
deyilirdi ki, həm borclarının ödənilməsi üçün ortaqlığa veriləcək möhlət
baxımından, həm də ortaqlıqla bu borclarla əlaqədar bağlanması münasib
görünən hər hansı başqa bir müqavilə üçün borc verənlərin sayı və borcun
məbləği nöqteyi-nəzərindən üçdə ikisinin verəcəyi qərar gidərlərini də
borclu edəcəkdir. Ortaqlığın fəaliyyəti 1730-cu ildə o dərəcədə
pisləşmişdi ki, quruluşunun yeganə məqsədi və bəhanəsi olan qalalarla,
kazarmaları tamamilə saxlaya biləcək həddə açtmışdı. Parlamentin həmin
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ildən etibarən ortaqlığın qəti olaraq dağılmasına qədər bu məqsəd üçün
ildə on min lirə pul ayrılması lazım idi. Ortaqlıq Qərbi Hind adaları ilə
apardığı qaradərili insan alverində zərərə məruz qaldıqdan sonra,
nəhayət, 1732-ci ildə bu ildən tamamilə əl çəməyə, sahildə satın aldığı
qaradəriləri (zənciləri) Amerika ilə iş görən xüsusi tacirlərə satıb səlahiyyətli adamlarını Afrika daxilində qızıl (dənəcikləri), fil dişi, dərman
bitkiləri və s. alış-verişində işlətməyə qərar verdi. Ancaq, ortaqlığın bu
daha məhdud səviyyəli alış-verişdəki uğuru, əvvəlki genişmiqyaslı
ticarətindəki nailiyyəti ilə müqayisədə daha böyük olmadı. Get-gedə işləri
pisləşdi. Nəticədə, ortaqlıq hər tərəfdən iflasa uğradığına görə, parlament
qərarı ilə fəaliyyəti dayandırıldı, qalalarla kazarmaları Afrika ilə alış-veriş
edən tacirlərin indiki qanuni birliyinə verildi. Afrika Ortaqlığı təsis
edilməmişdən əvvəl Afrika ilə ticarət əlaqələri saxlamaq üçün bir-birinin
ardınca 3 səhmdar cəmiyyəti əlavə olaraq yaradılmışdı. Heç biri yaxşı
fəaliyyət göstərə bilmədi. Amma parlament qərarıyla təsdiqlənməməklə
bərabər, həmin dövr həqiqi bir inhisarçı imtiyazını əks etdirən sənədlər
hamısında var idi. Sonuncu müharibədə məruz qaldığı fəlakətlərdən əvvəl
Hudzon Körfəzi Ortaqlığının fəaliyyəti Afrika Kral Ortaqlığına nisbətən
daha yaxşı olmuşdu. Bu ortaqlığın zəruri xərci daha azdır. Qalaların
müxtəlif ərazilərində ortaqlığın saxladığı şəxslər, deyilənə görə, yüz
iyirmi nəfərdən çox deyil. Amma buz bağlama səbəbindən dənizlərdə
olduqca sərbəst altı və ya səkkiz həftədən çox qala bilərlər. Ortaqlıq
gəmilərini doldurmaq üçün lazım olan kürk və başqa malları əvvəlcədən
hazırlamağa bu qədəri kifayət edər. Xüsusi şəxslər, yükün bu şəkildə
əvvəlcədən hazırlanmasının asanlığını illər ərzində əldə edə bilməzlər,
görünür, o olmadan da Hudzon Körfəzi ilə ticarət əlaqələri saxlamağa
imkan yoxdur. Bundan əlavə, ortaqlığın yüz on min lirədən çox olmayan
orta kapitalı sənədə daxil olan, ancaq acınacaqlı vəziyyətdə ölkənin bütün,
yaxud bütövlükdə ticarətini və ümumi məhsulunu öz əhatə dairəsinə
almaq imkanı verməyə kifayət edə bilər. Həqiqətən də, xüsusi təşəbbüskarlar arasında ittifaqla rəqabətə girərək, həmin ölkə ilə ticarət edən
heç bir vaxt olmamışdır. Digər tərəfdən, bu ittifaq qanuni nöqteyi-nəzərdən hüququ olmasa da, inhisar ticarətindən əksər hallarda faydalanmamışdır. Bunların hamısından əhəmiyyətli olan ittifaqın orta kapitalı,
deyilənə görə sayı çox olmayan sahiblər arasında bölüşdürülmüşdür.
Amma səhmdarların sayı az, kapitalı orta səviyyədə olan səhmdar cəmiyyəti xüsusiyyətcə xüsusi şirkətə çox bənzəyir və təxminən onun qədər
diqqətcil ola bilər. Ona görə də, Hudzon Körfəzi İttifaqının bu müxtəlif
üstünlüklər səbəbindən sonuncu, müharibədən əvvəl olduqca uğurla
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ticarətlə məşğul olmasına təəccüblənməməlidir. Digər tərəfdən, ittifaqın
gəlirlərinin hər hansı bir müddət ərzində mərhum cənab Dobbsun
düşündüyünə yaxın olması görünür ki, istisna olunmur. Daha savadlı,
dərin düşüncəli, uzaqgörən bir müəllif olan, “Ticarətdə tarixi və tarixi
ardıcıllıqla nəticə çıxartmağı” qələmə alan cənab Anderson İttifaqın ixracat və idxalatı ilə əlaqədar olaraq ardıcıl şəkildə bir neçə illik cənab
Dobbsun proqnoz verdiyi rəqəmləri tədqiq edib risk ilə məsrəfi
minimumlaşdırdıqda gəlirləri qibtə etməyə, dəyər və yaxud yüksək ticarət
gəlirlərini ötə bilsə də, çox keçə bilməyəcəyi fikrindədir.
Cənub Dənizi İttifaqının heç bir vaxt saxlayacağı nə qalası, nə də,
kazarması olmuşdur. Həmin səbbədən də, xarici ticarətlə məşğul olan
digər payçı, səhmdar cəmiyyətlərinin bu istiqamətdə sərf etdiyi yüksək
məsrəfdən tamamilə azad idi. Ancaq olduqca çoxlu sayda olan tərəflər
(səhmdarlar) arasında bölünmüş böyük bir kapitalı var idi. Ona görə də,
fəaliyyətinin idarə edilməsində başdan-başa düşüncəsizliyin və israfçılığın üstünlük təşkil etməsini, təbii olaraq, gözləmək lazım idi. İttifaqın
oyunlarından başqa, hiyləgərliyi və hədsiz davranışı kifayət dərəcədə
məlumdur, bunların izah edilməsi mövzudan kənara çıxmaq deməkdir.
İttifaqın ticarət fəaliyyəti də bundan daha yaxşı deyildir. Cəhd etdiyi ilk
alış-veriş Utrecht müqaviləsiylə İttifaq tərəfindən təsdiqlənən Assiento
sazişinə əsasən inhisarçı imtiyazına malik olduğu Qərbi İspan Hind
adalarına qaradərili insanların satılması ticarəti idi. Nəhayət, ondan əvvəl
şərtlərlə bu ticarətlə məşğul olmuş Portuqaliya və fransız İttifaqlarının
ikisi də bu səbəbdən müflişləşdikərinə görə, qaradərili insanların alışverişində yüksək gəlir əldə edə bilməsi ümid edilmədiyindən, konsepsiya
olaraq birbaşa İspaniyanın Qərbi Hind adalarıyla ticarət əlaqələri saxlamaq üzrə ittifaqın hər il müəyyən yük götürən bir gəmi göndərməsinə
icazə verildi. Deyilənə görə, İttifaq ildə bir dəfə səfərə çıxan gəmi ilə on
səyahətdən birində, Boyal Karolinanın 1731-ci ildə çıxdığı səfərdə yüksək
mənfəət əldə etmiş, digər səfərlərin hamısında az da olsa, zərərə məruz
qalmışdır. İttifaqın uğursuzluğuna, deyilənə görə, bir ildə böyük sərvətlər
əldə etmiş nümayəndə və agentlərin, İspaniya hökumətinin təzyiq və ağır
vergi tətbiq etməsinin səbəb olduğu bilinmişdisə, bu, bəlkə də, daha çox
həmin nümayəndələrlə agentlərini israfçılıqlarından və soyğunçuluqlarından irəli gəlirdi. İttifaq ildə bir dəfə səfərə çıxan gəmisini ticarət və
tonnajından az gəlir əldə etməsi səbəbindən buraxıb, İspaniya kralından
əldə ediləcək məbləği qəbul etməsinə icazə verilməsinə görə 1734-cü ildə
ərizə ilə krala müraciət etdi.
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İttifaq 1724-cü ildə balina ovunu öz üzərinə götürdü. Düzdür, həmin
sahədə inhisar deyildi, amma İttifaq balina ovunu həyata keçirdiyi müddətdə heç bir Britaniya vətəndaşı bu sahəyə daxil olmadı. İttifaq gəmiləri
ilə Qrenlandiyaya etdiyi səkkiz səfərdən birində gəlir əldə etdi, bütün
digərlərində isə zərərə məruz qaldı. İttifaq gəmilərini, ləvazimatlarını və
digər vasitələri satdığı səkkizinci və son səfərdən sonra gördü ki, əmlakı,
kapitalı faizi ilə birlikdə bütün zərəri iki yüz otuz yeddi min lirədən çoxdur.
Bu İttifaq hamısı hökumətə borc verilmiş otuz üç milyon səkkiz yüz
min lirədən artıq kapitalını, iki bərabər hissəyə bölməsinə icazə verilməsi
üçün 1722-ci ildə parlamentə müraciət etdi; vəsaitin yarısı, yəni, altı
milyon doqquz yüz min lirədən də çoxu hökumətin digər illik gəlirləri ilə
eyni əsaslarla əlaqələndiriləcək və İttifaqın ticari planları həyata keçirilərkən, rəhbərlər tərəfindən alınan borcların, yaxud yaranan zərərlərin
təsirindən asılı olmayacaq; digər yarısı əvvəlki kimi ticarət kapitalı olaraq
qalacaq və bu, borclarla itkilərin təsirindən asılı saxlanılacaqdı. Müraciət
yerinə yetirilməsindən imtina edilməyəcək dərəcədə münasib idi. İttifaq
1733-cü ildə ticarət kapitalının dörddə üçünün illik gəlir mənbəyi halına
gətirilə bilməsi və yalnız dörddə birinin ticarət kapitalı olaraq qala
bilməsi, yaxud rəhbərlərinin pis idarəetməsindən irəli gələcək təhlükələrə
məruz qala bilməsi barəsində parlamentə yenidən ərizə ilə müraciət etdi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ittifaqın həm gəlir mənbəyi şəklində
kapitalı, həm də ticarət kapitalı hökumət tərəfindən edilən müxtəlif
ödəmələrlə iki milyon lirə azaldılmışdı. Bəlkə, bu dörddə bir cəmi
3662784 ingilis lirəsi səkkiz şillinq altı penniyə bərabər idi. İttifaqın Assiento müqaviləsinə əsasən İspaniya kralından istənilən bütün istəklərindən 1748-ci ildə Aixla-Chapelle sazişiylə eyni dəyərdə olduğu hesab
edilən bir güzəşt (kompensasiya) əvəzinə imtina edildi. İttifaqın İspaniyaya Qərbi Hind adaları ilə olan ticarətinə son qoyulub. Ticarət
kapitalının qalan hissəsi gəlir mənbəyi halına gətirildi və ittifaq hərtərəfli
şəkildə ticarətdən uzaqlaşdırıldı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Cənub Dəniz İttifaqı yüksək gəlir
əldə edəcəyi ümid edilən yeganə ticarətdə nə xarici, nə də daxili bazarda
rəqibsiz deyildi. Chartagena, Porto Bella və La Vera Kadizdən bu
bazarlara gətirən İspaniya tacirləri ilə; İngiltərədə isə yüklə İspaniyaya
məxsus Qərbi Hind adalarının malları Kadizdən idxal edən ingilis
tacirləriylə rəqabət aparmaq məcburiyyətində idi. Əslində, həm ispaniyalı,
həm də ingilis tacirlərinin mallarına daha yüksək rüsum tətbiq edilirdi.
Amma İttifaq nümayəndələrinin ləngliyindən, israfçılığından və qanunsuz

654

Adam Smit

fəaliyyətindən irəli gələn zərər, ehtimal olunur ki, bütün bu rüsumlardan
daha ağır vergi olmuşdu.
Xüsusi tacirlər üçün hər hansı bir formada açıq-aşkar və əlverişli
şərtlərlə rəqabətə girmək mümkün olduqda, payçı səhmdar cəmiyyətini
istənilən bir xarici ticarət növündə uğur əldə edərək möhkəmlənə bilməsi
görünür ki, hər bir təcrübə nəticələrinə ziddir.
Keçmiş ingilis Şərqi Hind İttifaqı 1600-cü ildə kraliça Yelizavetdən
alınan rəsmi icazə ilə yaradıldı. İttifaq Hindistana təşkil etdiyi on iki
səfərdə bir-birindən fərqli kitablarla qanuni ortaqlıq kimi, yalnız ittifaq
tərəfindən istifadə edilən gəmilərlə ticarətlə məşğul olurdu.
1612-ci ildə payçı səhmdar cəmiyyəti şəklində birləşdi. İttifaqın
patenti inhisar sənədi idi və parlament qərarı ilə təsdiqlənməklə bərabər,
həmin dövrlərdə real bir inhisar imtiyazını əks etdirirdi. Ona görə də,
fırıldaqçılar, hiyləgərlər illər ərzində ittifaqı çox da narahat etmədi. Yeddi
yüz qırx dörd min lirədən heç vaxt çox olmayan və əlli lirədən ibarət olan
bir səhmi ittifaqın “qaz vurub qazan doldurmasına” səbəb verəcək, ya da
açıq-aşkar qanunsuz fəaliyyətini ört-basdır edəcək qədər çox olmadığı
kimi, fəaliyyəti də bunlara imkan verəcək qədər geniş deyildi. Ortaqlıq
qismən hollandiyalı Şərqi Hind İttifaqının xəyanətindən, qismən də digər
çətinliklərdən irəli gələn bir qrup zərərlərə rəğmən, illər ərzində uğurlu
ticarətlə məşğul olurdu. Ancaq tədricən müstəqilliyin əsaslarını daha
yaxşı başa düşüldükcə parlament qərarıyla təsdiqlənməyən hökmdarın
rəsmi sənədinin nə dərəcəyə qədər inhisar imtiyazını təmin edə biləcəyi
şübhəsi gündən-günə artdı. Bunula əlaqədar olan məhkəmə qərarları birbirinə uyğun gəlmir, hökumətin nüfuzunu dəyişirdi. İttifaqa fırıldaqçılar
daxil oldu II Çarlzın hakimyyətinin sonlarına doğru II Ceymsin bütün
hakimiyyət illəri ərzindı və III Uilliam səltənətinin bir hissəsində bunlar
ortaqlığı çox çətinliklərlə məruz qoydular. 1698-ci ildə şərik olmağı
öhdəsinə götürənlərin inhisar imtiyazları olan yeni bir Şərqi Hind
İttifaqını yaratmaq şərtiylə hökumətə səkkiz faizlə iki milyon lirə borc
verilməsi barədə parlamentə təklif verildi. Keçmiş Şərqi Hind İttifaqı eyni
şərtlərlə dörd faizlə, təxminən kapitalının həcmi qədər olan yeddi yüz min
ingilis lirəsi təklif etdi. Amma həmin dövrdə dövlət elə vəziyyətdə idi ki,
dörd fazilə yeddi yüz min lirə borc almaqdansa, səkkiz faizlə iki milyon
borc almaq hökumətə daha münasib gəlirdi. Yeni şərik olanların təklifi
qəbul edildi, beləcə, yeni bir Şərqi Hind İttifaqı yaradıldı. Bununla yanaşı
keçmiş Şərqi Hind İttifaqının 1701-ci ilə qədər ticarətlə məşğul olmağa
hüququ var idi. Eyni zamanda, keçmiş ittifaq hiyləgərlik edərək
xəzinədarın adına yeni ittifaqın kapitalının üç yüz on beş min lirəsinə
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şərik olmuşdu. Şərqi Hind Ticarətinin bu iki milyonluq borcu öhdəsinə
götürənlərə verən parlament qərarının ifadəsindəki diqqətsizlik səbəbindən tərəflərin hamısının səhmdar cəmiyyəti şəklində birləşməsi məcburiyyətində olmaları, açıqcasına başa düşülən deyildi. İştirak hüququ cəmi
yeddi min lirəyə bərabər olan bir neçə xüsusi tacir öz kapitallarıyla və
yanacaq itkiləri özlərinə məxsus olmaqla təkbaşına ticarətlə məşğul
olmaq imtiyazını əldə etmək üçün təkid etdilər. Keçmiş Şərqi Hind
İttifaqının əvvəlki kapitalı ilə1701-ci ildə təkbaşına ticarət etmə hüququ
və eyni formada həmin müddət istər bitmədən əvvəl, istərsə də sona
çatdıqdan sonra yeni ortaqlığın kapitalında malik olduğu üç yüz on beş
min lirə hissə ilə digər tacirlər kimi təkbaşına ticarətlə məşğul olmağa
hüququ var idi. Deyilənlərə görə, iki ittifaqın tacirlərlə və bir-biriləriylə
apardıqları rəqabət onların hər ikisinə bütövlükdə mənfi təsir göstərmişdir. Sonradan bir bəhanə ilə 1730-cu ildə bu ticarəti rəsmi ortaqlığın
ixtiyarına verib, müəyyən dərəcəyə qədər hər kəsi açıq saxlmaq üçün
parlamentə təklif verildi. Şərqi Hind İttifaqı bu təklifə alternativ olaraq
rəqabətin həmin dövrdəki mənfi nəticələrin nədən ibarət olduğunu çox
təsirli bir formada irəli sürdü.
Rəqabət Hindistanda malların qiymətini istehlakçılar tərəfindən
alınmayacaq qədər yüksəltdi, İngiltərədə isə bazarı normadan çox əmtəə
ilə dolduraraq qiymət səviyyəsini mənfəət gətirməyəcək dərəcədə azaltdı.
Rəqabətin əhaliyə çox fayda, rahatlıq verəcək bol məhsul istehsal edərək
İngiltərə bazarında Hindistan mallarının qiymətini artıqlamasıyla aşağı
salmasından heç də təəccüblənmək lazım deyil. Rəqabətin yaratdığı
ümumi tələb Hind ticarətində çox cüzi olduğuna görə onların qiymətini
Hindistan bazarında yüksəltməsi ehtimal olunmur. Qaldı ki, tələbin
artması malların qiymətini başlanğıcda canlandırır; belə bir-birilərindən
daha ucuz qiymətə sata bilmək məqsədiylə yeni fəaliyyət sahələrinə və
sənətdə gözlənilməyən yeniliklərə müraciət edən istehsalçıların rəqabətini
artırır, ittifaqın şikayətləndiyi mənfi fəsadları, istehlakın ucuzluğu və
istehsalın azaldılması, yəni inkişaf tamamilə siyasi iqtisadiyyatın əsas
vəzifəsi olan iki nəticədir. İttifaqın belə təsirli şəkildə ifadə etdiyi
rəqabətin uzunmüddətli davam etməsinə imkan verilmədi. İki ittifaq
1702-ci ildə tərəflərdən, üçüncüsü kraliça olan rəsmi müqaviləyə əsasən
və 1708-ci ildə çıxarılan parlament qərarı ilə əlaqədar, Şərqi Hind
ölkələriylə ticarət əlaqələri saxlayan Birləşmiş Tacirlər İttifaqı adı altında
vahid ortaqlıq şəklində tamamilə birləşdi. Bu qərarın tərkibinə təkbaşına
ticarətlə məşğul olanların 29 sentyabr 1711-ci il tarixinə kimi ticarətlərin
davam etdirmələrinə icazə verən, eyni zamanda, rəhbər şəxslərə onların
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yeddi min iki yüz lirlik kiçik səhmini üç il əvvəlcədən xəbərdarlıq edərək
satın almaq və beləcə ittifaqın bütün kapitalını səhmdar cəmiyyəti şəklinə
gətirmək səlahiyyəti verən qeydin daxil edilməsi daha münasib görüldü.
Həmin qərara əsasən ittifaqın ümumi kapitalı hökumətə verilən yeni borc
ilə əlaqədar iki milyon lirədən üç milyon iki yüz min lirəyə çatdırıldı.
İttifaq 1743-cü ildə hökumətə daha bir milyon avans verdi. Lakin bu
vəsait səhmdarlardan pul yığılaraq deyil, illik gəlir mənbəyini satış və
müqavilə ilə borc götürməkdən formalaşdığına görə səhmdarlardan əldə
edəcəkləri məbləğ kapitalı çoxaltmadı. Bununla bərabər, ticarət layihələrini reallaşdırarkən ittifaqın məruz qalacağı zərərlər və götürəcəyi
borclar üçün digər üç milyon iki yüz min lirə ilə eyni dərəcədə öhdəlik
daşıdığına görə onun ticarət kapitalını artırdı. İttifaq 1708-ci ildən, yaxud
heç olmasa, 1711-ci ildən sonra bütün rəqiblərindən xilas olub Şərqi
Hindlə edilən ingilis ticarətində inhisar olduqda uğurlu fəaliyyət göstərdi
və gəlirindən hər il orta hesabla səhmdarlarına müəyyən məbləğ ödədi.
1741-ci ildə başlayan Fransa müharibəsində Pondicherrynin fransız
rəhbəri cənab Duplixin hədsiz istəyi İttifaqı Carnate döyüşlərinə və hind
şahzadələrinin siyasətlərinə qarışdırdı. İttifaq həmin dövrdə Hindistandakı
əsas yaşayış yeri olan Madrası diqqətəlayiq bir çox uğurlardan və eyni
zamanda, böyük itkilərdən sonra, nəhayət, əldən verdi. Aixlav Chapella
müqaviləsinə əsasən, bura ittifaqa geri qaytarıldı. Elə həmin dövrdlərdə
İttifaqın Hindistana təyin olunmuş nümayəndələri, görünür ki, müharibə
və işğalçılıq etmək niyyətində idilər. 1755-ci ildə başlayan Fransa
müharibəsində ittifaqın silahları Böyük Britaniya silahları kimi uğur əldə
etdi, Pondicherry-ni ələ keçirdi, Calattanı azad etdi; varlı və böyük bir
ölkənin həmin dövrdə deyilənə görə, ildə üç milyondan çox olan gəlirini
əldə etdi. Bir neçə il bu gəlir heç bir problem yaşanmadan İttifaqın
sərəncamında qaldı.
Birdən, hökumət 1767-ci ildə ittifaqın torpaq əldə etməsi və buradan
yaranan gəlirin hüquqi cəhətdən hökumətə məxsus olması səbəbilə iddia
qaldırdı. İttifaqda bu iddianın müqabilində təzminat olaraq hökumət ilə
dörd yüz min ingilis lirəsi ödəməyə razılıq verdi. İttifaq bundan əvvəl faiz
dərəcəsini get-gedə təxminən 6%-dən 10%-ə çatdırmışdı. Yəni, üç milyon
iki yüz min lirəlik kapitalına əsasən, onu yüz iyirmi səkkiz min lirə
artırmış və ya ildə yüz doxsan iki min lirədən üç yüz iyirmi min lirəyə
qədər yüksəltmişdi. Həmin dövrdə bunu daha da artırıb 12, 5%-ə
çatdırmağa çalışırdı. Bununla da səhmdarlara verdiyi illik ödəmələr hər il
hökumətə ödəməyi münasib gördüyü məbləğə bərabər və yaxud ildə dörd
yüz min ingilis lirəsi olacaqdır. Ancaq hökumətlə imzalanmış müqavi-
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lənin qüvvədə olcağı iki il ərzində ittifaqın hər hansı bir şəkildə faiz
dərəcəsini daha da artırmasının qarşısını ardıcıl çıxarılmış iki parlament
qərarı ilə alındı. Qərarların məqsədi ittifaqın həmin müddətdə altı-yeddi
milyon ingilis lirəsindən də çox olması təxminən edilən borcların ödənilməsində daha fəal olmasına məcbur etmək idi. İttifaq 1769-cu ildə hökumətlə imzaladığı müqaviləni daha beş il müddətinə təzələdi, ancaq heç
vaxt ildə 1%-dən çox artırmamaqla faiz dərəcəsini həmin müddət ərzində
12, 5%-ə çatdırılmasına icazə verilməsini şərt qoydu. Başqa sözlə, faiz
dərəcəsinin belə artması son həddinə çatdıqda ittifaqın səhmdarlara və hökumətə birlikdə etdiyi illik ödənişləri sonuncu dəfə torpaq əldə etmələrindən əvvələ nisbətən, yalnız altı yüz səkkiz min lirəyə çatdıra bilirdi.
Bu tədqiqatlardan əldə ediləcək qeyri-xalis gəlirin nə qədər olacağı
təxminən daha əvvəl proqnoz edilmişdi. Şərqi Hind istiqamətində işlədilən Cruttenden gəmisinin, 1768-ci ildə verdiyi hesablamaya görə,
ümumi və bütün hərbi xərclər çıxarıldıqdan sonra xalis gəlir iki milyon
qırx səkkiz min yeddi yüz qırx yeddi ingilis lirəsi olaraq bildirilmişdi.
Deyilənə görə, İttifaqın, eyni zamanda, qismən ərazidən, daha çox
müxtəlif yaşayış ərazilərində yaradılmış məntəqələrindən əldə edilən dörd
yüz otuz doqquz min lirə məbləğindən başqa bir gəliri də var idi.
Həmçinin, İttifaq rəhbərinin Avam palatasındakı çıxışına görə ticarətindən əldə edilən gəlirləri, həmin dövrdə, heç deyilsə, ildə dörd yüz min
lirəyə mühasibinin dediyinə göə isə, ən azı beş yüz minə bərabər,
minimum nəticəyə əsasən, səhmdarlara ödəniləcək ən münasib məbləğ
qədər idi. Belə böyük bir gəlir ittifaqın illik ödəmələrində altı yüz səkkiz
min lirəlik artıma, şübhəsiz səbəb ola bilər və eyni zamanda, borclarının
dərhal azalmasını təmin edə bildi. Amma dörd yüz min lirənin xəzinəyə
vaxtında ödənilməsindən ötrü bir borc qalığı, gömrüyə ödənilməyən
rüsumlardan yaranan qalıq; bankdan götürülmüş pula görə olan borc;
Hindistandan ittifaq adına götürülüb ətraflı düşünülmədən qəbul edilmiş
yüz iyirmi min lirədən də çox məbləğdən ibarət veksəllərə görə, dördüncü
qalıq səbəbindən borcların 1773-cü ildə azalmaq əvəzinə artmışdır. Üstüstə yığılan borclar səbəbindən ittifaqın məruz qaldığı pis vəziyyət onu
həm faiz dərəcələrini dərhal 6%-ə qədər endirmək, həm də hökumətə
müraciət edərək, ilk növbədə, hər il dörd yüz min lirə ödəmək
öhdəliyindən azad edilməsini, ikincisi, labüd iflasdan yaxa qurtarmaqla
bir milyon dörd yüz min lirəlik borc verilməsini xahiş etmək
məcburiyyətində qaldı. Görünür ki, kapitalındakı böyük artım, təkcə
ittifaqın nümayəndələrinə (əməkdaşlarına) həmin artım səviyyəsinə
nisbətən daha böyük israfçılığı və yeyintini pərdələməyə imkan yaratdı.
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Hindistandakı nümayəndələrinin davranışı fəaliyyətlərinin istər Hindistandakı, istərsə də Avropadakı ümumi vəziyyəti parlamentin təhqiqat
obyekti oldu. Təhqiqatın nəticəsində istər öz ölkəsindəki, istərsə də
xaricdəki idarəçilik sistemində olduqca vacib bir neçə dəyişiklik edildi.
Keçmişdə Hindistanda tamamilə müstəqil olan əsas fəaliyyət əraziləri
Madras, Bombey və Kəlküttə ümumi bir rəhbərin sərəncamına verildi.
Ona dörd nəfərdən ibarət məsləhət şurası kömək edir. Kəlküttadə vəzifə
başına keçəcək bu rəhbər ilə heyətin təyin edilməsi səlahiyyətini
parlament öz əlinə aldı. Artıq Kəlküttə Madras şəhəri, Hindistandakı
ingilis ərazilərinin ən əhəmiyyətli hissəsinə çevrilmişdi. Başlanğıcda
şəhərdə və ətraf ərazilərdə yaranacaq ticarət mübahisələrinin həll edilməsi
üçün yaradılmış Kəlküttə Bələdiyyə Ədalət Məhkəməsi imperiya ilə eyni
zamanda təsir dairəsini genişləndirmişdi. İndiki vəziyyətdə bu təsir dairəsi
daraldılır, strukturundakı əsas məqsədlə məhdudlaşırdı. Bunun əvəzinə
hökmdar tərəfindən bir rəhbər şəxslə üç hakimdən ibarət Ali Ədalət
Məhkəməsi yaradıldı. Avropada bir səhmdar ortaqlığın heyətində səs
vermək hüququ olması üçün lazımi şərt İttifaqın ümumi səhm paketindəki
bir səhmin ilk qiyməti beş yüz lirədən min lirəyə çatdırıldı. Yenə bu
şərtlərlə səs verə bilmək üçün şəxsin satın alınaraq əldə etdikdə səhmin
əvvəlcədən lazım olan altı aylıq müddət ərzində ən az bir il səhmdarın
mülkiyyətində olması bəyan edildi. İyirmi dörd nəfərlik idarə heyəti
əvvəllər hər il seçilirdi. Artıq bundan sonra hər il rəhbərin dörd il
müddətinə seçilməsi, ancaq onlardan altısının hər il növbə ilə vəzifədən
çıxması və sonrakı il yeni altı nəfərin seçkisində təkrar seçilmək hüququ
olmaması ilə əlaqədar hökm çıxarıldı. Dəyişikliklərdən sonra istər
səhmdarlar birliyini, istərsə də İdarə Heyətinin həmin zamana qədər daha
yaxşı və qərarlı fəaliyyət göstərəcəkləri ümid edilirdi. Nəhayət, hər hansı
bir dəyişikliklə bu heyətləri böyük imperiyanı idarəetməyə, hətta onun
idarə olunmasına cəlb edilməsinə istənilən baxımdan münasib görmək,
görünür ki, mümkünsüzdür. Çünki heyət üzvlərinin əksəriyyətinin həmin
imperiyanın inkişafında maraqları həmişə bunu təmin edə biləcək məsələlərdə ciddi diqqət göstərməyəcək qədər az olur. Əksər hallarda, imkanlı,
bəzən də imkansız bir şəxs sırf səhmdarlar heyətindəki bir şəxslə ələ
keçirməyi ümid etdiyi nüfuz uğrunda Hindistan sərvətindəki min lirəlik
səhm almaq istəyir. Bununla, Hindistan soyğununda olmasa da, soyğunçularının göndərilməsində payı olur. Çünki İdarə Heyəti bu təyinatı
etməklə bərabər (həm bu rəhbər şəxsləri seçən, həm də Hindistandakı
nümayəndələrinin təyin edilməsində bəzən onları soymayaraq öz bildiyini
edən) səhmdarların, istər-istəməz az-çox təsiri altındadır. Bu nüfuz

Adam Smit

659

dairəsindən bir neçə il istifadə edib, beləliklə də, yaxşı formada dostuna
havadarlıq edə biləndə səs hüququ verən, əlindəki səhminin məbləğinə
olduqca az əhəmiyyət verir. Həmin səs vasitəsilə idarə edilməsində bir
səhmin böyük imperiyanın rifahının yüksəldilməsində maraqlı deyildir.
Vətəndaşların xoşbəxtliyi ya yoxsulluğu, ölkələrinin inkişafı, yaxud
tənəzzülü, idarəçilik sistemlərinin parlaqlılığı və ya uğursuzluğu
müqabilində bu cür ticarətin ortaqlığındakı bir çox səhmdarların olduqca
güclü mənəvi dəyərlər səbəbindən göstərdiyi, göstərmək məcburiyyətində
olduğu etinasızlığı digər hökmdarlar heç bir vaxt etməmişlər və yaxud
heç zaman edə bilməzlər.
Həm də bu laqeydliyin parlament təhqiqatı nəticəsində qəbul edilən
yeni qaydaların bəzisinə görə azalmaqdansa çoxalması idi. Məsələn,
Avam palatasının bir qərarında deyildi ki, ittifaq hökumətin borc verdiyi
bir milyon dörd yüz min lirəni ödəyib müqaviləli borcları bir milyon beş
yüz min lirəyə endirdikdə, onda kapitalındakı səkkiz faiz vəsaiti paylaya
bilər; ondan əvvəl bunu edə bilməz; gəlirlərilə xalis mənfəətlərindən öz
vətənlərində hər nə qədər qalarsa, dörd hissəyə bölünəcəkdir. Üçü
xəzinəyə ödəniləcək, dördüncüsü İttifaqın ya borc öhdəliklərinin ayrıca
azaldılmasına, ya da çətin çəkə biləcəyi digər ehtiyacların aradan
qaldırılmasına ayrılmış məbləğ şəklində ehtiyat olaraq saxlanacaqdır.
Amma ittifaq xalis mənfəətlərilə ümumi gəlirlərinin hamısı özünə aid və
bunları istədiyi kimi istifadə etməli olduğu halda idarəçiliyi düzgün
olmadığına görə bunların dörddə üçü başqalarına məxsus olduqda və
digər dörddə biri ittifaqın mənafeyinə xərclənməklə bərabər yalnız
başqalarının nəzarəti və razılığı ilə istifadə edildikdə daha yaxşı fəaliyyət
göstərməsinə, əlbəttdə ki, ehtimal yox idi.
Təklif edilən səkkiz faiz məbləğin ödənilməsindən sonra qalacaq
hissəni bu qərarlar səbəbindən ortaqlıqla münasibətlərinin pozulması,
demək olar ki, mümkünsüz olan bir qrup şəxslərin əlinə buraxmaqdansa,
bunu istər israf etmək zövqünün, istərsə də mənimsəməyin öz məmurlarına qalması ittifaqın daha çox xoşuna gələ bilər. Bu məmurların və
nümayəndələrin mənfəəti səhmdarlar heyətinə elə təsir edə bilər ki, onu
bəzən heyət üzvlərinin sıxışdıraraq edilən soyğunun icraçılarını dəstəkləməyə qədər çatdıra bilər. Səhmdarların əksəriyyəti üçün öz heyətlərinin
nüfuzunu dəstəkləmək bəzən həmin nüfuza mənfi təsir göstərmiş
şəxslərin himayə edilməsindən daha əhəmiyyətsiz ola bilər.
Həqiqətən də, 1773-cü il qaydaları İttifaqın Hindistandakı idarəçilik
sisteminə son qoymadı. İttifaqın düzgün hərəkət etməli olduğu vaxtda
Kəlküttə xəzinəsində bir müddət, üç milyondan da çox ingilis lirəsi
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yığmasına, sonra ya hökmranlığını, ya da soyğunçuluq siyasətini Hindistanın ən zəngin və ən münbit ərazilərini dörd bir tərəfinə yaymasına
baxmayaraq hamısı yox olmuşdur. İttifaq Heydər Əli üsyanını yatırmaq
və bunun qarşısını almaq üçün heç cür hazır olmadığını gördü. Bu
qarşılıqlar səbəbindən indi (1784-cü ildə) əvvəlkilərə görə ittifaqın daha
böyük çətinliyi olan, bir addımlığındakı iflasdan qaçmaq üçün bir daha
hökumətin köməyinə müraciət etmək məcburiyyətində qalmışdır. Parlamentdəki müxtəlif partiyalar ittifaqın daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi
üçün fərqli-fərqli metodlar irəli sürmüşdürlər. İrəli sürülən bütün bu
metodarla, görünür ki, reallıqda daha çox nəzərəçarpan bir cəhəti İttifaqın
təsir dairəsindəki ölkələri idarəetməyə layiq olmamasını qəbul etmək
nöqtəsində birləşməkdədir. O baxımdan, görünür ki, İttifaq da öz
səriştəsizliyinə inanmaqdadır və bu səbəbdən həmin ölkələri yenidən
hökumətə təhvil verməyə razıdır.
Ucqar və barbar ölkələrdə qalaları və kazarmaları olmaq hüququ ilə
həmin yerlərdə sülh yaratmaq və müharibə etmək hüququ arasında istəristəməz əlaqə vardır. Bu hüquqlardan birincisinə sahib olan səhmdar
cəmiyyətləri, digərini də dayanmadan istifadə etmiş və əksər hallarda həmin hüququ rəsmən özlərinə götürmüşdü. Həmin hüququ, ümumiyyətlə,
nə dərəcədə insafsızcasına istifadə etdikləri yaxın zamanın təcrübəsində
daha yaxşı məlumdur.
Bir tacir ortaqlığı bütün itkiləri və məsrəfləri özünə aid olmaqla
ucqar və barbar bir millətlə eyni ticarət əlaqələri yaratmağa cəhd etdikdə
buna səhmdar cəmiyyəti şəklində hüquqi şəxs statusunu verib uğur əldə
etdiyi təqdirdə, müəyyən illər ərzində həmin ticarətin inhisarını vermək
ağlasığmaz deyildir.
Sonradan qazancından cəmiyyətin faydalanacağını, təhlükəli və
məsrəfli bir təcrübəni gözə alması əvəzinə İttifaqı dövlət tərəfindən
mükafatlandırıla bilmənin ən asan və ən təbii forması budur. Bu növ
müvəqqəti bir inhisar, yeni avadanlıq üzərindəki oxşar inhisarın onu icad
edənə, yeni kitaba aid olanın onu yazana verilməsinin əsaslandığı eyni
müddəalara görə haqlı görülə bilər. Ancaq müddətin bitməsilə inhisarın
qəti olaraq sona çatma; tikilməsi lazım görülmüş qala və kazarmalar varsa
bunlara hökumət tərəfindən əl qoyulub, dəyərləri həcmində İttifaqa vəsait
ödənilməsi və həmin ticarət sahəsi dövlətin bütün digər vətəndaşlarına
açıq elan edilməlidir. Daimi bir inhisar dövlətin bütün digər
vətəndaşlarına, ilk növbədə, azad ticarət şəklində daha ucuz ala
biləcəkləri malların qiymət yüksəkliyi, ikincisi, içlərindən bir çoxlarının
məşğul olması həm əlverişli, həm də gəlirli ola biləcək bir fəaliyyət
sahəsindən tamamilə kənarda qalmaları səbəbindən iki fərqli şəkildə
olduqca, mənasız çətinlik yaradır. Üstəlik, beləcə xərac tutulmasına
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məruz qalmaları ən faydasız bir məqsədə xidmət edir; təkcə rüşvətxor
davranışları sabit gəlir səviyyəsindən çox olmasına imkan verməyən və
hətta, çox vaxt məbləği həmin səviyyədən olduqca aşağı salan ortaqlıq
məmurlarının tənbəllik, israf və yeyintisinə ittifaqın dəstək verə bilməsi
üçündür. Amma təcrübə göstərir ki, inhisarçılığı olmadan səhmdar
cəmiyyəti hər hansı bir xarici ticarətdə uzunmüddətli tab gətirə bilməz.
Hər iki bazarda çoxlu sayda rəqib olduğu halda, digər bir bazarda yüksək
mənfəətlə satmaq məqsədilə satın almaq; həm tələbdə, bəzən olan
dəyişmələri, həm də rəqabətdəki və ya tələb dəyişmələrinin səbəb olduğu
daha böyük və tez-tez rast gəlinən dəyişmələri gözdən qaçırmamaq; bir də
bütün əmtəə çeşidlərini istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət baxımından
bu şərtlərə görə ustalıqla və dəqiqliklə təmin etmək, elə bir cəhətdir ki,
tətbiqi müxtəlifdir; bu səbəbdən səhmdar cəmiyyətinin rəhbərlərindən çox
da gözlənilməyəcək şəkildə diqqət göstərilmədikdə uğurla davam
etdirilməsi, demək olar ki, həmişə mümkünsüz olur. Şərqi Hind İttifaqı
kapitalı müsadirə edilib inhisar imtiyazı sona çatdıqdan sonra, parlament
qərarına əsasən payçı kapitalı olan bir hüquqi şəxs formasında fəaliyyət
göstərib, digər həmvətənləri ilə birlikdə hüquqi şəxs simasında Şərqi Hind
ölkələrilə ticarət etmək hüququna malikdir. Həmçinin, bu vəziyyətdə
xüsusi tacirlərdə diqqətçilik nöqteyi-nəzərdən üstünlük olduqca mümkün
olandır ki, ortaqlığı həmin ticarətdən tez çəkindirsin.
Siyasi iqtisad elmində görkəmli bir fransız müəllifi olan Albe
Morellet 1600-ci ildən bəri Avropanın müxtəlif yerlərində yaradılmış və
onun fikrinə görə inhisar imtiyazları olmasına baxmayaraq, hamısı da
pis idarə edildikləri üçün müflisləşmiş, xarici ticarətə yönəldilmiş əlli beş
səhmdar cəmiyyətinin siyahısını vermişdir. Aralarında səhmdar cəmiyyəti
olmayan və müflis olmamış iki və ya üçünün tarixçəsi ilə bağlı özü səhv
məlumat əldə etmişdir. Amma buna qarşı, müflisləşmiş olan bir neçə
səhmdar cəmiyyəti vardır ki, o, bunlardan uzaq olmuşdur.
Payçı səhmdar cəmiyyətinə görə inhisar imtiyazı olmadan uğurla
davam etdirilə biləcək ticarətlər elə görünür ki, bütün tətbiqi adət deyilən
köhnə vərdişlər şəklinə, dəyişikliyinə heç də əl verməyən uzunmüddətli
metod halına gətirə bilənlərdən formalaşır. Bu növ ticarətlərin birincisi –
bank işi; ikincisi – yanğına, dəniz qəzasına və müharibə ərzində zəbt
edilməyə qarşı sığorta işi, üçüncüsü – gediş-gəliş üçün əlverişli olan su
xəttinin və ya kanalının tikintisi və saxlanılması; dördüncüsü də, buna
bənzər olan böyük bir şəhərin tələbatını ödəmək məqsədli təchizatıdır.
Hər nə qədər bank sisteminin prinsiplərinin qavranılması çətin
anlaşılan görünsə də, tətbiqinin ciddi qaydalar şəklinə salınması daha
məqsəduyğundur. İnsana ümid verən yüksək gəlirli bir oyuna görə bu
qaydalardan hər hansı bir bəhanə ilə yayınmaq, bununla, məşğul olan
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bank ittifaqı üçün, demək olar ki, çox təhlükəli və əksər hallarda dağıdıcı
olur. Bununla birlikdə səhmdar cəmiyyətlərinin strukturu onları
möhkəmlənmiş qaydalara, ümumiyyətlə, hər hansı bir özəl şirkətdən daha
çox bağlayır. Ona görə də, belə ortaqlıqları ticarət üçün görünür ki, çox
uyğundur. Həmçinin, Avropadakı əsas bank ortaqları səhmdar
cəmiyyətlərdir; əksəriyyəti inhisarçı imtiyazların onlardan fərqləndiyini
böyük uğurla davam etdirməkdədirlər. İngiltərə bankının İngiltərədən
başqa heç bir bank ortağını altı nəfərdən çox formalaşmayacağı ilə
əlaqədar olan imtiyazlardan əvvəl inhisar güzəşti yoxdur. Edinburqdakı
iki bank heç bir inhisarçı imtiyazları olmayan səhmdar cəmiyyətləridir.
İstər yanğından, istərsə də dənizdəki itkilərdən və ya işğalçılıqdan
irəli gələn riskin dəyəri dəqiqliklə hesablana bilməz, amma müəyyən bir
dəyərdəki ciddi qayda və idarəetmə sistemi şəklinə gətirilə bilməyə
əlverişli olan primitiv fərziyyə yürütməyə meyillidir. Ona görə də, inhisar
imtiyazı olmayan səhmdar cəmiyyəti uğurla sığorta fəaliyyəti ilə məşğul
ola bilər. London Sığorta Şirkətinin də, Royal Exchange Sığorta
Ortaqlığının da hər hansı bir formada bu növ imtiyazları yoxdur.
Gediş-gəliş üçün əlverişli olan su xətləri, yaxud kanllar tikildikdə
idarə edilməsi olduqca sadə və çox asan olur; ciddi qayda-qanun tətbiq
edilə bilər. Öhdəlik götürənlərlə bir mili müəyyən miqdar olmaqla
razılığa gələ bildiyi üçün tikintisi də həmin vəziyyətdə salına bilər. Böyük
bir şəhərin tələbatını ödəmək məqsədilə çəkilən su kanalı, su kəməri və ya
magistral su borusu üçün də eyni şey söylənilə bilər. Ona görə də, inhisar
imtiyazı olmayan səhmdar cəmiyyətləri bu kimi layihələri uğurlu şəkildə
həyata keçirə bilir və həqiqətən də hazırda tez-tez reallaşdırmaqdadır.
Amma sırf səhmdar cəmiyyəti idarə edə bilər deyə hər hansı bir
layihə üçün belə bir ortaqlıq yaratmaq və yaxud da sırf bütün həmvətənlər
üçün ümumi qanunların əksəriyyətindən bir qrup sahibkarların azad
edildiyi təqdirdə daha uğurlu olsun deyə onlara belə güzəştlər vermək,
şübhəsiz ki, münasib olmaz. Belə bir sistemin tamamilə ağlabatan olması
üçün ciddi qayda-qanun və idarəetmə üsullarının tədqiq edilməsi şərtinin
olması lazımdır. Birincisi, bu layihədəki faydanın digər ticarətlərin
əksəriyyətindəki faydadan daha böyük və daha ümumi olduğu; ikinci,
özəl bir şirkətə asanlıqla toplana bilən nisbətən daha böyük kapitalla
ehtiyacı olduğu açıq şəkildə meydana çıxmalıdır. Orta miqdarda kapital
kifayət edirsə, layihədəki faydanın böyük olması səhmdar cəmiyyətin
qurulması üçün səbəb yaratmaz. Çünki bu təqdirdə, layihənin istehsal
edəcəyi məhsul yaranacaq tələb tacirlər tərəfindən məmnuniyyətlə və
asanlıqla ödənilə bilər. Yuxarıda qeyd edilən dörd ticarət sahəsində bu
şərtlərin ikisi də birlikdə vardır.
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Tədbirli şəkildə məşğul olunan bank sisteminin böyük və ümumi
faydası bu araşdırmanın İkinci kitabında ətraflı formada şərh edilmişdir.
Amma dövlətin maraqlarını dəstəkləyəcək və yarana biləcək çətin
vəziyyətlərə verginin, bəlkə də, bir neçə milyona bərabər olan bütün
həcmini hökumətə avans şəklində verəcək bank, hər hansı özəl şirkət
tərəfindən asanlıqla yığıla bilənə nisbətən daha böyük kapital tələb edir.
Sığorta işi fiziki və hüquqi şəxslərin sərvətinə zəmanət verir, tək
şəxsi müflisləşdirə biləcək itki bir neçə nəfər arasında bölüşdürülməklə
onun bütün cəmiyyətə yüngül və asan formada paylayır. Nəhayət, bu
zəmanəti verə bilmək üçün sığortaçılarda olduqca böyük bir kapital
olmalıdır. Sığorta işi üçün Londonda iki səhmdar cəmiyyətinin yaradılmasından əvvəl, baş prokurora deyilənə görə bir neçə il ərzində müflisləşmiş yüz əlli sığortaçı ilə əlaqədar bir siyahı təqdim edilmişdir.
Gediş-gəlişə əlverişli su xətti ilə kanalların və böyük bir şəhərin
suya olan tələbatını ödəmək üçün bəzən zəruri görülən abadlıq işlərinin
çox faydası olduğu və eyni zamanda, əksər hallarda, fiziki şəxslərin
sərvətlərinə xərclədikləri məsrəfdən daha artığına ehtiyac duyduqları
dərəcədə aydındır.
Yuxarıda qeyd edilən, dörd ticarət xərcində səhmdar cəmiyyətinin
yaradılmasını reallaşdırmaq üçün lazım olan üç şərtin hər zaman birlikdə
olduğu hər hansı başqa bir ticarət qolunu xatırlaya bilməlidir. London
İngilis Mis İttifaqının, quruluşunun, əritmə birliyinin, şüşə emal ortağının
məğlub olduğu işlərdə, hər hansı yüksək və yaxud misilsiz fayda
bəhanəsilə fəaliyyət göstərildiyi kimi, məşğul olduqları işdə elə görünür
ki, bir çox fiziki şəxslərin sərvətinə uyğun olmayan istənilən məsrəfi tələb
etmir. Bu ortaqların məşhur olduqları sahələrin səhmdar cəmiyyətin idarə
olunmasına əlverişli ciddi qayda qanunun tətbiq olunub-oluna bilməyəcəyini, həmçinin, yüksək gəliri ilə öyrənilməsi üçün bir səbəb olubolmadığını bilmək iddiasında deyiləm. Mədən işlədənlər cəmiyyəti çoxdan müflis olublar. Edinburq ingilis payçı ortaqlarının bir səhmi indiki
vəziyyətdə əvvəlki illərə nəzərən daha ucuz qiymətlə satılmaqdadır. Bəzi
müəyyən sənaye səhmləri inkişaf etdirmək kimi cəmiyyətə faydalı olmaq
məqsədilə yaradılmış səhmdar cəmiyyətləri əhalinin ümumi kapitalını yox
edəcək şəkildə pis fəaliyyət göstərdikləri kimi, üstəlik digər baxımdan da
yaxşılıqdan çox pisliklər etməkdən heç vaxt geri qala bilməzlər. Ən
ədalətli ittifaq rəhbərlərinə təşəbbüskarların inandırıcı şəkildə məcbur
qəbul etdirdikləri məlum sənaye sahələrinə qarşı səlahiyyətli şəxslərdə
özünü əks etdirən labüd tərəf tərəfkeşlik, digər sahələrin fəaliyyətinə
həqiqətən mənfi təsir göstərir; ölkələrin ümumi fəaliyyəti bütün cəhdlərin
səylərin ən böyük və ən təsirlisi olub, məşğuliyyətlə gəlir arasında normal
halda yaradılacaq nisbətə istər-istəməz, az-çox əks təsir edər.
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II MADDƏ
GƏNCLƏRĠN TƏHSĠLĠ ĠLƏ ƏLAQƏLĠ
QURUMLARIN XƏRCLƏRĠ HAQQINA
Gənclərin təhsili ilə məşğul olan təşkilatlar öz məsrəflərinin ödənilməsi üçün kifayət qədər gəlir əldə edə bilər. Şagirdin müəllimə ödədiyi
məbləğ və ya mövcud bu növ gəlir təbii olaraq formalaşır.
Müəllimin məvacibinin hamısı bir təbii gəlirdən formalaşmaqda da
bunun cəmiyyətin (təhsil və digər vəzifələri, əksər ölkələrdə iqtidarın
sərəncamına verilən) ümumi mənfəətlərdən əldə edilməsinə yenə də
ehtiyacı yoxdur. Belə ki, Avropanın bir çox yerində məktəblərə
kolleclərin yardımından formalaşan kapitalı bu ümumi gəlirə heç cür yük
olmur və ya çox az olur.
Bu kapital hər yerdə daha çox hökmdarın özünün, bəzən isə xüsusi
xeyriyyəçinin ayırdığı və bu işə nəzarət edən səlahiyyəti olan şəxslərin
sərəncamına verildiyi yerli gəlirdən hər hansı ərazidə yerləşən mülkün
mənfəətindən, ya da pul vəsaitin faizindən meydana gəlir. Bütün belə
kapital qoyuluşundakı məqsədinin reallaşdırılmasında, ümumiyyətlə,
iştirak etmiş olur. Müəllimlərin çalışqanlığını artırmağa və bacarıqlarını
inkişaf etdirməyə kim kömək etmişdir? Təhsilin inkişafının normal halda
yönələcəyi məqsədlərə nisbətən istər fərdi, istərsə də cəmiyyət üçün daha
faydalı olanlarına doğru istiqamətləndirmişdir? Sualların hər birinə heç
olmasa bir cavab vermək çox da çətin deyildir. Hər bir peşədə onunla
məşğul olanların əksəriyyətindəki cəhd həmişə cəhd etmək üçün ehtiyac
duyulduqları zərurətə bərabərdir. Sərvətləri, hətta orta gəlir və minimum
yaşayışını təmin edəcəyi yeganə mənbə peşələrindəki qazanc olan şəxslər
bu məcburiyyəti ən çox hiss edirdilər. Belə sərvəti əldə etmək üçün, həm
ümumi bir yaşayış səviyyəsini təmin etmək üçün bir ildə dəyəri məlum
olan müəyyən iş görmələri lazımdır. Azad rəqabətin olduğu yerdə hamısı
bir-birini sıxışdırmağa çalışan rəqiblərin yarışması tərəflərdən hər birinin
fəaliyyətini olduqca səhvsiz qurmaq məcburiyyətində qoyur. Bəzi
müəyyən peşələrdəki uğur sayəsində nail olacağı məqsədlərin böyüklüyü
və gözü çox yüksəklərdə olan bir neçə nəfərin fəaliyyətini sürətləndirə
bilər. Bununla bərabər, ən böyük cəhdləri göstərmək üçün yüksək
məqsədlərə ehtiyac olmadığı açıq-aşkar məlumdur. Rəqabət və bir-birini
keçməyə çalışmaq yüksəlib irəliləməyi bu və ya digər sənədlərdə belə
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arzu edilən bir məqsəd şəklinə gətirir və əksər hallarda ən böyük səhvlərə
yol açır.
Əksinə olaraq, yalnız ağlına və məqsədəuyğun gəlməklə möhkəmlənmədən böyük hədəflər hər hansı əhəmiyyətli bir cəhd göstərməyi nadir
hallarda çalışdırır. İngiltərədə hüquq sənətində uğur əldə etmək insanı
istənilən yüksək hədəflərə çatdırır. Elə olduğu halda, əvvəlcədən vəziyyəti yaxşı olanlardan həmin sənətdə uğursuz olan şəxslər bu ölkədə hər
zaman olduqca azdır.
Məktəb və kolleclərdəki yardımdan formalaşan kapital (vəsait)
müəllimlərdə çalışqan və diqqətcil olmaq zərurətini istər-istəməz, az-çox
azaltmışdır. Müəllimlərin yaşayışı əməkhaqları ilə təmin edildikcə, təbii
olaraq, öz sənətlərindəki uğur və şöhrətlə heç bir əlaqəsi olmayan bir
maliyyə mənbəyindən yaranır. Bəzi universitetlərdə əməkhaqqı müəllimin
gəlirinin bir hissəsini və əksər hallarda çox cuzi hissəsini təşkil edir.
Gəlirin böyük qismi müəllimin tələblərindən aldığı vəsaitlərdən və ya
məvaciblərdən formalaşır. Belə olduqda, maddi marağa stimul az-çox
azalırsa da, tamamilə yox olur. Müəllim üçün sənətində şöhrət qazanmağın hələ də əhəmiyyəti vardır, dərslərində davamiyyəti yaxşı olanların
sevgisinə, təşəkkürünə və xeyirxahlığına yenə də möhtacdır. Bu gözəl
hisləri qazana bilməsi üçün də ən yaxşı yol həmin duyğulara layiq olmaq,
yəni vəzifəsini bacarıq və çalışqanlıqla yerinə yetirməkdir. Digər universitetlərdə müəllimin tələblərindən bir haqq və ya məvacib olması qadağan
edilməklə, onun əməkhaqqı xidmətindən əldə etdiyi gəlirin hamısını
əmələ gətirir. Belə olduqda, müəllimin mənfəəti vəzifəsilə nə qədər
mümkündürsə, o qədər ziddiyyət təşkil edir. Hər bir insan əlindən gəldiyi
qədər rahat yaşamaq marağındadır. Olduqca çətin bir vəzifəni yerinə
yetirsin, istərsə də yerinə yetirməsi gəliri heç dəyişmədən olduğu kimi
qalacaqsa, daha açıq şəkildə desək, marağı həmin öhdəliyi ya həyata
keçirməkdən boyun qaçırmaqdadır və ya bu cür davranmasına razı
olmayacaq bir vəzifənin buyurduğuna baxırsa, borcu həmin mövqelərin
göz yumduğu qədər diqqətsiz və başdansovdu etməyəcəkdir. Təbiətcə
bacarıqlıdırsa və işləməyi sevirsə, marağı həmin qabiliyyəti heç bir xeyir
əldə edəbiləcəyi, vəzifənin yerinə yetirilməsində, inkişaf etdirməsindəndirsə, az da olsa gəlir əldə edəcəyi hər hansı formada səhv etmiş olur.
Hər bir əmrin icra etdiyi vəzifə mövqeyi özünün və üzv olduğu, digər
üzvlərin əksəriyyəti özü kimi müəllim olan şəxslərdən ibarət hüquqi şəxs,
yəni kollec və yaxud universitetdirsə, mümkündür ki, bunlar bir-birilərinə
qarşı olduqca mülayim davranmaq və hər biri öz vəzifəsini həyata
keçirilməsində yarana biləcək ləngimələrə razılıq verməklə əməkdaşlıq

666

Adam Smit

edirlər. Oksford Universitetində fəaliyyət göstərən professorların bir çoxu
uzun illər ərzində görünüşü xatirinə olsa belə, öyrətməkdən imtina
ediblər.
Asılı olduğu mövqe özünün üzv olduğu hüquqi şəxsdən çox kənarda
olan bəzi başqa şəxslər – məsələn, bölgənin yepiskopu, şəhər meri və ya
dövlətin hər hansı bir naziridirsə, bu təqdirdə vəzifəsini yerinə yetirməkdən tamamilə boyun qaçırmasının müsbət qəbul edilməsi heç də
reallığı əks etdirmir. Bununla bərabər, bu kimi vəzifəli şəxslərin onu
yerinə yetirməyə məcbur edə biləcəkləri şey, olsa-olsa tələbləri ilə
müəyyən miqdar saat birlikdə olmaqdan, ya da həftədə və ya ildə dərs
verməkdən ibarət olur. Dərslərin nəyə həsr olunacağı yenə də müəllimin
səlahiyyətinə bağlı olur; bu işə müəllimi həvəsləndirən stimullar
çevrəsində mümkündür. Bundan əlavə, kənardan sərbəst olaraq belə
nüfuz həm nə etdiyini bilmədən, həm də yöndəmsiz istifadə edilməyə
əlverişli şərait yaradır.
Belə nüfuz istəkdən asılı vəziyyətdədir. Yararlanan şəxslər həm
müəllimin dərslərində olmadıqları, həm də öyrədilməsi müəllimin vəzifəsi olan elmləri, bəlkə də, başa düşmədiklərinə görə öz hakimiyyətlərindən çox az halda düzgün istifadə edə bilirlər. Yenə vəzifənin verdiyi
imkanlar, çox vaxt onu necə istifadə etdiklərinə əhəmiyyət vermirlər.
Müəllimi günahlandırmağa, ya da istədikləri vaxt əsaslı bir səbəb olmadan işindən uzaqlaşdırmağa cəhd edirlər. Bu cür nüfuza bağlı olan şəxs
buna görə istər-istəməz hörmətini itirir; cəmiyyət içində ən çox
sayılanlardan olmaq əvəzinə, ən alçaq və ən çox xor görünənlərdən birinə
çevrilir. Məruz qala biləcəyi pis münasibətə qarşı ancaq güclü havadarlıqla özünü kifayət dərəcədə qoruya bilər. Belə havadarlığı isə ən çox
sənətindəki qabiliyyəti və yaxud çalışması ilə deyil, yuxarıdakıların
əmrlərini yerinə yetirmək və üzvü olduğu hüquqi şəxsin hüquqlarını,
marağını və şərəfini onların idarəçiliyinə fəda etməyə hazır olaraq əldı
edə bilər. Hər hansı bir fransiz universitetinin fəaliyyətini uzun müddət
ərzində izləyən istənilən şəxs, bu cür kənardan asılı olan nüfuzun təbii
yaratdığı nəticələri açıq olaraq görmək şansı əldə edir. Müəyyən sayda
tələbəni müəllimlərin qabiliyyətinə və şöhrətinə əhəmiyyət verməkdən
hər hansı bir kollecə və yaxud universitetə aparan şey həmin keyfiyyətin
və ya adın lazımlılığını azaldacaq şəkildədir.
Ədəbiyyat, hüquq, tibb və ilahiyyat məzunlarının imtiyazları yalnız
müəyyən universitetlərdə müəyyən il qalmaqla əldə edilməsi mümkün
olduqda, müəllimlərin qabiliyyətinə və yaxud şöhrətinə bağlanmadan
məlum sayda tələbəni istər-istəməz bu kimi universitetlərə aparır.
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Məzunların imtiyazları bir növ karğurəlik qanunu olub, digər qanunlar,
necə ki, sənətlərin və sənayenin inkişafına kömək etmişsə, bunlar da
təhsilin təkmilləşməsinə töhvə verib.
Təhsil sərvətləri, tədrisi üçün pul ayıran tələbələrə təqaüd verən və s.
xeyriyyə təşkilatları istər-istəməz, müəyyən kolleclərə qiymətlərdən asılı
olmayaraq, olduqca çox sayda şagird yönəldirlər. Bu kimi xeyriyyə
təşkilatlardan faydalanana tələbələr ən çox bəyəndikləri kolleci seçməkdə
azad olarsa, belə bir sərbəstlik müxtəlif kolleclər arasında bir-birinə
çatmaq üçün rəqabəti daha da sürətləndirə bilər. Əksinə, müəyyən bir
kollecin müstəqil üzvlərini belə tərk etməyə qərar verdiyi kollecdən
əvvəldən icazə olmadan başqa birisinə getməsinə qadağan edən qaydalar
rəqabətin tamamilə zətiflənməsinə səbəb olur.
Hər kollecdə bir tələbəni ədəbiyyatdan və elmlərin hamısından
hazırlaşdıracaq müəllimin şagird istədiyi kimi özü seçməyi kollecin
ixtiyarına buraxırsa və bacarıqsızlıq, ya da pis münasibət səbəbindən
əvvəldən icazə olmadan tələbənin onun başqa bir müəlimlə dəyişdirilməsinə izin verilməsi; belə bir qayda həm eyni təhsil müəssisəsinin
müxtəlif müəllimlər arasındakı rəqabəti zəiflətməyə, həm də hamısı üçün
öz yetirmələri üzərində həvəslə işləmək istəyi azaltmağa səbəb olar. Belə
müəllimlər tələbələrdən çox yüksək məvacib alsalar da, yetirilməsindən
heç bir haqq almayan, ya da əməkhaqqından başqa gəliri olmayan
müəllimlər qədər onlara qarşı biganə qalmağı meyilli ola bilərlər.
Müəllim ağlı başında bir insandırsa, tələbəsinə dərs keçərkən ya
dediklərini, ya da oxuduqlarının mənasız olduğunu bilməsi özü üçün ən
pis şey olmalıdır. Keçdiyi dərslərdə tələbələrinin də əksəriyyətinin
olmadığı, ya da nəzərəçarpacaq qədər başdansovdu hörmətsizcəsinə və
zarafata salaraq iştirak etməsini görmək müəllim üçün ən pis haldır. Belə
olduqda müəyyən sayda dərs keçmək məcburiyyətindədirsə, hər hansı
digər gəliri olmaqdan təkcə bu səbəblər onun daha yaxşı dərs vermək
üçün bir az çətinliyə sala bilər.
Bununla birlikdə, bütün qaydaların təsirini tamamilə azaldan bir
neçə müxtəlif vasitəyə əl atıla bilər. Müəllim öyrətmək niyyətində olduğu
elmi tələbələrinə özü başa salmaq əvəzinə bununla əlaqəli bir kitab oxuya
bilər. Bu kitab xarici və yorucu bir dildə yazılıbsa, onu ya öz dillərinə
çevirmək, ya da məruz qalacağı zəhməti tamamilə azaldacaq şəkildə
kitabı tələbələrə tərcümə etdirib, həmin mövzuda ara-sıra gözəl bir izah
verməklə özünün dərs keçdiyini zənn edir. Azacıq bilik və səy
hörmətsizlik görmədən, lağ edilmədən, həqiqətən boş-boş, yersiz, gülünc
bir şey danışmadan dərs keçməsinə imkan verir. Eyni zamanda,
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kollecdəki ciddi nizam-intizam olan bütün tələbələrin heç bir söz demədən dərsə hazır olmağa və bu əyləndirici şeylərin əvvəlindən
axırınadək olduqca ədəbli və tərbiyəli davranmağa məcbur etmək üçün
imkan verə bilər.
Kolleclərlə universitetlərdəki ciddi qayda-qanun, ümumiyyətlə,
tələbələr üçün deyil, müəllimlərin mənafeyi və yaxud, daha dəqiq desək,
rahatlığı üçün yaradılmışdır. Məqsədi hər vəziyyətdə müəllimin nüfuzunu
qorumaq, müəllim vəzifəsini istər yerinə-yetirilməsini, istərsə də vaxtının
keçirilməsi tələbənin ona qarşı hər bir şəraitdə, sanki canla-başla yüksək
bacarıqla vəzifəsini həyata keçirirmiş kimi tərbiyəli olmağa, susmağa
məcbur etməkdir. Ciddi qayda-qanun, elə görünür ki, müəllim qisminin
müdriklik və ləyaqət içində üzdüyünü, tələbələrin isə bu işə yaradığının
düşüncəsiz olduğunu hesab edir. Amma müəllimlər vəzifələrinin vicdanla
yerinə yetirdikdə elə zənn edirəm ki, əksər tələbələr nizam-intizam
qaydalarına riayət edir. Həqiqətən, eşidilməyə dəyər. Dərs keçirilən
yerlərdə açıq-aydın görünür ki, belə bir dərslərə tələbələrin davamiyyətini
məcburi saxlamaq üçün heç vaxt ciddi nizam-intizama ehtiyacı yoxdur.
Uşaqlar və ya kiçik yaşlı oğlanların həyatın ilk çağında təhsil almaları
üçün məcbur etməyə, heç şübhəsiz, müəyyən dərəcəyədək ehtiyacı ola
bilər. Amma 12-13 yaşını keçirdikdən sonra təhsilin hər hansı bir
hissəsinə davam etmək üçün müəllim vəzifəsini yerinə yetirmək şərti ilə
nizam-intizama, demək olar ki, heç vaxt ola bilməz. Əksər gənclər elə
təmiz qəlblidir ki, özünə faydalı olmaq baxımından müəllim bir az ciddi
davranmaq şərtilə onu dərsinə əhəmiyyət vermək bir yana qalsın, tapşırığının yerinə yetirilməsindəki oxşamaları bağışlatmaq üçün çalışmağa,
hətta bəzən olduqca böyük ləngimələri hər kəsdən gizlətməyə meyillidirlər. Tədris ərzində nümunə göstərmək üçün təhsil qurumları olmayan
hissələrin, ümumiyyətlə, ən yaxşı öyrəndilənlər olduğu diqqətəlayiqdir.
Bu gənc ya qılıncoynatma və ya rəqs məktəbinə getdikdə qılıncoynatmağı, yaxud rəqs etməyi çox da yaxşı öyrənə bilməz, amma bu heç də
o demək deyil ki, o, heç bir şey qavramır. Atçılıq məktəbin əldə edilən
yaxşı nəticələr əksər hallarda o qədər də çox olmurşatşılıq məktəbi məsrəsi çox olduguna görə yerdə bir ictinayi təşkilatdır. Kitabla əlaqəli tədrisin üç əsas qolu olan oxuma, yazma və hesablamanın, hələ də dövlət məktəblərindən çox xüsusi təhsil müəssisələrində öyrədilməsi daha maraqlıdır. Bunları lazımi qədər öyrənməyən şəxslərin sayı da olduqca az olur.
İngiltərədə ümumi məktəblər universitetlərlə müqayisədə daha yaxşı
sistemə malikdir. Məktəblərdə gənclərə yunan dili və latınca, yəni
müəllimlərin öyrətmək iddiasında olduqları, ya da tədris etmələri ümid
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edilən fənlərin hamısını oxudurlar. Universitetlərdə tədris edilməsi hüquqi
şəxslərin vəzifəsi olan elmləri gənclərə həm öyrədilir, həm də onlara bu
elmə yiyələnmək üçün uyğun olan dərs vəsaitlərinin hər zaman tapa
bilirlər. Məktəb müəllimlərin mükafatı əks hallarda tələbələrin verdiyi
məvaciblərdən və ya haqqlardan ibarət olur. Məktəblərin inhisarçı imtiyazları yoxdur. Bu şəxsin məzun olduğunu görmək üçün dövlət məktəbində müəyyən il təhsil aldığını göstərən sənəd gətirməsinə ehtiyac
duyulmasın. İmtahandan keçirildikdə orada tədris olunana qavramış
görünürsə, öyrəndiyi yerin hara olduğu soruşulmur.
Təhsilin, ümumiyyyətlə, universitetlərdə olan hissəsi, bəlkə də,
yaxşı tədris olunmur deyə bilərik. Amma belə qurumlar olmasa, bunlar,
ümumiyyətlə, heç vaxt tədris edilə bilməz və təhsilin bu əhəmiyyətli
hissəsinin yoxluğundan istər bir insan, istərsə də ictimaiyyət çox böyük
əziyyət çəkərdi.
Avropanın indiki universitetlərinin əksəriyyəti başlanğıcdan
keşişlərin təhsili üçün yaradılmış kilsə hüquqi şəxslər idi. Bunlar, Papanın
istəyi ilə yaradılmışdır və mütləq olaraq onun himayəsi altında idi. Belə
ki, istər müəllim, istərsə də tələbə olsun, universitetlərin bütün üzvlərində
o dövrün dili ilə desək keşişlik imtiyazı var idi; yəni, hamısı universitetlərin yaradıldığı ölkələrdəki mülk məhkəməyə tabe deyildilər; təkcə
kilsə məhkəmələrinə verilə bilərdi. Bu universitetlərin əksərində tədris
edilən fənlər məqsədəuyğun idi; ya ilahiyyat, ya da təkcə ilahiyyatla bağlı
digər fənlər öyrədilirdi.
Xristianlıq qanuni cəhətdən ilk dəfə rəsmi din elan ediləndə latın dili
Avropanın bütün Qərb ərazilərinin ümumi dili olmuşdur. Belə olduğuna
görə, istər kilsə ayini, istərsə də kilsələrdə oxunan İncil latınca, yəni
ölkənin ümumi dilində idi. Roma imperiyasını çökdürən barbar xalqların
təzyiqindən sonra latın dili get-gedə Avropanın hər hansı bir hissəsinin
dili olmaqdan çıxdı. Xalqın hörməti dinin qədim adət-ənənələri və
mərasimləri ilkin meydana gətirən şərtlər ortadan qalxdıqdan uzun
müddət sonra da təbii olaraq qoymurdu. Ona görə də, artıq heç bir yerdə
xalqın əksəriyyəti latın dilini bilmədiyi halda, bütün kilsə ayini hələ də
həmin dildə verilirdi. Qədim Misirdə olduğu kimi, Avropada da belə iki
fərqli dil vardı: 1) rahiblərin dili, 2) xalqın dili.
Təhsil alanlar, təhsil almayanların dili yarandı. Ancaq istifadə
edəcəkləri müqəddəs və təhsil şəxslərin dilini keşişlərin az da olsa, bilməsi lazım idi. Buna görə də, latın dilini öyrənmək əvvəldən universitet təhsilinin əsas hissəsini təşkil etdi. Nə Yunan, nə də yəhudi dilinin tədrisində
vəziyyət elə deyildi. Kilsənin doktrina ilə əlaqədar verdiyi qərarlarda
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rəsmən bildirdiyinə görə İncilin, ümumilikdə Vulgate adlandırılan latınca
tərcüməsi yunan və yəhudi dillərində olanlara nisbətən bərabər səviyyədə
tanrıya məhəbbətlə yazılmışdır. Başqa sözlə, eyni dərəcədə etibarlıdır. Bu
səbəbdən bu iki dili bilmək kilsə işçisi üçün imtina edilməyəcək qədər
məcbur olduğuna görə, universitetin tədris sitemində ümumilikdə keçirilən fənlər içərisində əsas yer tutmalıdır. Mənə dediklərinə görə, İspaniyanın elə universitetləri var ki, orada yunan dili tədris olunmur. Yeni
Əhdi-Cədidin (İsadan əvvəlki müqəddəs kitabların) yunanca mətni, hətta
Qədimi Əhd-Ahidin (İsadan sonrakı müqəddəs kitabların, yəhudi dilində
olan variantı ilk dini islahatçılarının düşüncələrinə Vulgate tərcüməsindən
daha uyğun gəldi. Vulgate tərcüməsi, təbii olaraq, katolik dininin təlimlərini dəstəkləyəcək şəklə salınmışdır. Bunun üçün islahatçılar həmin
tərcüməni bir sıra səhifələrini aşkarlamağa başladılar. Belə olduqda da,
Roma Katalikosunun rahibləri səhvləri təqzib etməyə və ya onlara
aydınlıq gətirməyə məcbur oldular. Amma əsas dilləri az da bilmədikcə
bunu demək mümkün deyildir. Bu səbəbdən onların öyrənilməsi, bir çox
universitetlərə din islahatını qəbul edənlərə də, etməyənlərə də tədricən
şamil edilirdi. İlkin olaraq, daha çox katoliklərdən itlayanlar tərəfindən
inkişaf etdirilməsinə çalışmaqla bərabər, tam Din İslahat təliminin
yayılması dövründə dəb olan klassik təhsilin hər bir hissəsi ilə yunan dili
arasında əlaqə var idi. Göstərilən səbəbdən universitetlərin əksərində bu
dil fəlsəfənin tədrisindən əvvəl və tələbə latınca yaxşı birlikdə öyrədirdilər. Yəhudi dilinin klassik tədrisilə əlaqəsi olmadığına və müqəddəs
kitabdan başqa hər hansı bir məşhur kitabın belə, dili olmadığı üçün
tələbənin öyrədilməsi fəlsəfəni dərk edib ilahiyyatını qavramamışdan
əvvəl başlamışdır.
Başlanğıcda həm yunan, həm də latın dillərinin ilkin anlayışları universitetlərdə öyrədilirdi; bəzilərində hələ də tədris olunur. Digər universitetlərdə tədris edilməsi hər yerdə universitet təhsilinin olduqca mühüm
bir hissəsi olan bu dillərdən birinin və ya ikisinin heç deyilsə, ilkin
anlayışlarının tələbənin daha əvvəldən bilməsi tələb olunur.
Qədim yunan fəlsəfəsi üç böyük qola ayrılmışdır: fizika və ya təbiət
fəlsəfəsi; etika və ya əxlaq fəlsəfəsi; nəhayət, məntiq. Bu ümumi bölgü,
görünür ki, əşyanın tələbinə çox uyğun gəlirdi. Böyük təbiət hadisələri
göy üzündə cisimlərin hərəkəti, ay və günəş tutulmaları, kometalar,
şimşək çaxması və havanın digər fövqəladə vəziyyətləri, bilgilərin və
heyvanların çoxalması, yayılışı, inkişaf və ölməsi – insanı istər-istəməz
heyrətləndirdiyinə görə səbəblərinin araşdırılması üçün onda, təbii olaraq,
maraq oyadan mövzulardır. İlkin bu inanc bütün bu dərkedilməyən
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hadisələrin tamamilə tanrıların etdiyinə inandıraraq marağını azaltmağa
çalışdı. Daha sonralar, fəlsəfə bunların səbəblərini, insanın tanrılara
nisbətən daha yaxşı tanıdığı və bildiyi səbəblərlə açıqlamağa səy göstərdi.
Belə böyük hadisələr, inasnın ilk maraq mövzuları olduğuna görə, onları
açıqlamaq iddiasında olan elm fəlsəfəni, təbii ki, ilkin inkişaf etdirməyə
çalışılan növü olmalı idi. Həqiqətən də, hər hansı bir cəhəti tarix
tərəfindən gizlədilmiş ilk filosoflar elə görür ki, təbiət fəlsəfəsi ilə məşğul
olanlardır. Yer üzündə əksər ölkələrdə hər bir dövrdə insanların birbirinin xarakter və davranışlarına nəzarət etmələri lazım gəlmiş insanların
həyatına bir sıra lazımi qayda-qanunların qoyulub, cəmiyyətin razılığı ilə
təsdiqləməsinə ehtiyac duyulmuşdur. Yazı geniş yayıldıqca alimlər bu
möhkəmlənmiş qaydaların sayını, təbii olaraq, artırmağa və seçiləcək
uyğun yolla münasib olmayanını necə başa düşdüklərini, bəzən Ezop
əfsanəsi adlandırılan uydurulmuş ibrətamiz hekayələrlə, bəzən isə,
Süleyman Peyğəmbərin fikirləri, Theognis və Thocyllidesin şeirləri və
Hesiodun bir sıra əsərləri kimi sadə aforizmlərlə izah etməyə çalışdılar.
Olduqca aydın verilmiş hər hansı sırayla tərtib etməyə çalışmadan
nəticələrin əsas səbəblərindən uzaqlaşdırılmaqla hamısının razı olacağı bir
və ya daha çox ümumi prinsiplərlə bir-biriləri ilə əlaqə olacağı uzun
müddət belə edildi. Qayda-qanunların sayını artırmağı davam etdirə
bilərdilər. Bir neçə orta prinsiplərə malik olan müxtəlif fikirlərin sistemli
şəkildə düzülüşündəki gözəllik, ilk növbədə, qədim dövlətlərin təbii
fəlsəfi sistemlərinə doğru yönələn kobud qələmin sınaqdan keçirilmələrində görülürdü. Daha sonra, əxlaqi dəyərlərdə ona oxşar başqa bir şey
edilirdi. Birgə yaşamağın qaydaları təbiət hadisələrini bir-biri ilə əlaqələndirməyə çalışdıqları şəkildə xüsusi üsuldan istifadə edərək, sıra ilə bir
neçə ortaq prinsiplərlə bir-birinə bağlandı. Bu əlaqələndirici prinsipləri
araşdırıb izah etmək istəyən elm əxlaqi fəlsəfə adını daşıyan elmdir.
Müxtəlif müəlliflər istər təbiət, istərsə də əxlaq fəlsəfəsi üçün fərqli
sistemlər göstərdilər. Onların bu cür fərqli sistemləri dəstəkləmək üçün
istifadə etdikləri arqumentlər hər zaman sübutlardan başqa, əksər hallarda
ancaq, olduqca az ehtimallardan, bəzən də gündəlik dildəki qüsurdan və
qeyri-müəyyənlikdən savayı dayağı olmayan sofizmdən ibarət idi. Yer
özünün inkişafının hər bir mərhələsində, sağlam fikirli hər hansı bir
şəxsin ən kiçik maddi marağı əlaqədar olan çətinlikdəki qərarını izah edə
bilməyəcək qədər mənasız səbəblərlə sistemlər qoyulmuşdur. Hədsiz
mülahizələrin insanların fikir və baxışlarına fəlsəfə və nəzəriyyə istisna
olmaqla, heç bir vaxt təsiri olmamış; belə mövzularda isə əksər hallarda
çox böyük təsiri olmuşdur. Təbiət və əxlaq fəlsəfəsinin qoruyucuları
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özlərinin istiqamətinə zidd olan sistemləri dəstəkləmək üçün irəli sürülən
arqumentlərin nöqsanlarını qabartmağa çalışırdılar. Bu arqumentləri
nəzərdən keçirərkən, istər-istəməz yüz faizli bir sübut əsassız dəlillə
inandırıcı dəlil arasındakı fərqi tapmağa başladılar. Belə dərin araşdırmanın nəticəsi olan müşahidələrdən məntiqi və yaxud pis yaxşı mühakimənin ümumi prinsiplərindən ibarət elm istər-istəməz meydana gəldi.
Mənşə baxımından fizikada da, etikada da sonra meydana gəlməklə
bərabər bu iki elmin hər ikisinin əvvəl məntiqinin öyrədilməsi, qədim
fəlsəfə məktəblərinin hamısında da, olmasa əksərində adət olmuşdur.
Tələbənin belə bir əhəmiyyətli mövzularda fikir söyləməyə məcbur
edilməmişdən əvvəl pis-yaxşı mühakimə arasındakı fərqi daha dərin başa
düşməli olduğu nəzərdə tutulmuşdur.
Fəlsəfənin üç hissədən ibarət olan qədim bölgüsü Avropa universitetlərinin bir çoxunda dəyişdirilmək əvəzinə, beşhissəli başqa hörgüdən
istifadə edilirdi.
Qədim fəlsəfədə istər insan zehninin, istərsə də Tanrılığın xüsusiyyəti ilə əlaqədar olsun, hər nə tədris edilirsə hikmət sisteminin bir
bölməsini əmələ gətiridi. Özləri hər nədənsə əmələ gədikləri hesab
edilirsə, həmin varlıqlar böyük kainat sisteminin ən əhəmiyyətli nəticələrə səbəb olan hissələriydi. Bunlar, insan ağlının çata biləcəyi nəticə və
yaxud gələcəyi fərziyyələrinə kainatın mənşəyini və orbitdəki hərəkətlərini izah etmək istəyən elmin, sanki, iki bölməni ancaq, şübhəsiz ki,
olduqca mühüm hissələrini təşkil edirdi. Nəhayət, ilahiyyata yardımçı
kimi fəlsəfə tədris edilən Avropa universitetlərində həmin elmin hər hansı
digər bölməsindən çox, bu iki bölmə geniş yayıldı, bir sıra yarımqruplara
ayrıldı. Belə ki, nəticədə olduqca az cəhəti məlum olan ruhlar təlimi,
bütün cəhətləri bəlli olan bədənlər təlimi kimi fəlsəfə sistemində xüsusi
yer tutmağa başladı. Bu iki mövzu ilə əlaqədar olan təlimlət hər iki
müxtəlif elmin yaranmasına gətirib çıxardı. Fizika ilə metafizika
adlandırılan istiqamət meydana gəldi və bu iki elm arasında həm daha
yüksəyi, həm də müəyyən bir sənət üçün daha faydalısı hesab edilərək
inkişaf etdirilməyə çalışıldı. Təcrübə və müşahidə üçün əlverişli olan
istiqamətə diqqətlə yanaşdıqda neçə-neçə böyük kəşflərə imkan verəcək
mövzuya, demək olar ki, əhəmiyyət verilmədi. Ən böyük diqqətin
olduqca bəsit və məlum olan bir neçə faktlardan sonra faydalı heç bir şey
kəşf edə bilmədiyi, bu səbəbdən də hiyləgərlikdən və boş sözlərdən başqa
meydana gətirməyən mövzunu artıqlaması ilə inkişaf etdirməyə çalışdılar.
Bu iki elmin arasındakı müqayisə, təbii ki, üçüncüsünü, ontologiya
adlandırılan və yaxud digər iki elmin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən
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elmi əmələ gətirdi. Amma məktəblərdə tədris edilən metofizika fənni
fırıldaqla boş sözlərdən ibarət olsa da, bəzən, eyni zamanda, metofizika
da adlandırılan ontologiya hörümçək toruna oxşayan elm tamamilə
bunlardan ibarət idi.
Qədim əxlaq fəlsəfəsini araşdırmaq istədiyi cəhət bir insana təkcə
fərd olaraq deyil, bir ailənin, dövlətin və cəmiyyətin üzvü olaraq
baxıldıqda xoşbəxtliyinin və kamilliyinin necə meydana gəlməsi idi.
Həmin fəlsəfədə insan həyatının vəzifələri həyatdakı səadətə və kamilliyə
xidmət edəcək vasitə kimi baxılırdı. Amma, istər əxlaq, istərsə də təbiət
fəlsəfəsi təkcə ilahiyyata yardımçı elm kimi öyrədilməyə başlanıldıqda
insan həyatının funksiyaları, daha çox gələcək firavan həyata xidmət
edəcək vəzifələr olaraq nəzərə alındı. Qədim fəlsəfədə deyilirdi ki,
kamillik insan üçün həyatda ən böyük səadətdir. Müasir fəlsəfədə əksər
hallarda, kamilliyin bu həyatdakı səadətlə uzlaşa bilmədiyi, insana xas
olan açıq ürəkli, əliaçıq davranışla deyil, ancaq keşişlərə aid olan ibadət
və təvazökarlıq vasitəsilə cənnətə qovuşa biləcəyi deyilirdi. Məktəblərdə
tədris olunan əxlaq fəlsəfəsinin böyük bir qismi əksər hallarda etika ilə
əvəz edilmişdi. Fəlsəfənin müxtəlif növləri arasında ən əhəmiyyətlisi
olanı bu şəkildə ən çox həddini aşdı. Avropanın əksər universitetlərində
fəlsəfənin tədrisində, ümumiyyətlə, metod belə idi; ilk növbədə, məntiqi
öyrədilir, ikinci, ontologiya, üçüncüsü isə, insan ruhu və Tanrının xüsusiyyətləri ilə bağlı təlimin də daxil olduğu ruhlar elmi gəlirdi. Nəhayət,
dördüncü olaraq ruhlar təlimi ilə, insan ruhunun ölməzliyi və Tanrının
adətindən haqq dünyada umulacaq mükafatlarla və cəzalarla yaxından
əlaqəli sayılan əxlaqi fəlsəfə sistemi tədris olunurdu. Əksər hallarda,
dərslər qısa və səthi bir fizika sistemi ilə tamamlanırdı.
Avropa universitetlərinini qədim fəlsəfəyə gətirdiyi belə dəyişikliklərlə kilsə nümayəndələrinin təhsilində ilahiyyatın daha yaxşı tədris
edilməsi gözlənilirdi. Ancaq bu dəyişikliklərlə aşkarlanaraq dərslərə
qatılan hiyləgərlik onları varlıların və ya kübarların təhsili üçün əlverişli
etmədi, yəni biliyi artırmadı.
Müəyyən universitetin atributu müəllimlərin əzmkar olmasını tələb
etdiyinə görə, az və ya çox səylə Avropa universitetlərinin böyük bir
qismində hələ də tədris olunan fəlsəfə dərsləri bunlardır. Ən varlı və
yardımlardan formalaşmış böyük vəsaitə malik olan universitetlərdəki
müəllimlər bu yararsız dərslərdən bir-biriylə əlaqəsi olmayan bir neçə
parça keçməklə kifayətlənir, hətta bunları belə başdansovdu öyrədirlər.
Müasir dövrdə fəlsəfənin müxtəlif qollarındakı inkişafın bir qismi
universitetlərdə meydana gəlmişdir, o demək deyildir ki, hamısı orada
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yaranmışdır. Əksər universitetlər bu inkişafdan sonra alınanı mənimsəmədə belə maraqlı olmayıb və bu tədris müəssisələrindən bir qrupu ləğv
edilmiş sistemlərin dünyanın müxtəlif yerlərində qəbul edilmədikdən
qorunub saxlanıldığı obyekt kimi qalmağı uzun müddət üstün tutmuşdurlar. Ümumiyyətlə, ən zəngin və yardımla formalaşmış kapitalı olan
universitetlər bu inkişafı qəbul etməkdə olduqca ləng davranmış, təhsil
sistemində hər hansı mühüm dəyişiklik etməyə maraq göstərməmişlər.
Bəzi yoxsul universitetlər bu yeniliklərdən daha asan istifadə etdi; oradakı
müəllimlər yaşayış səviyyələri şöhrətindən asılı olduğuna görə ictimaiyyətin indiki fikirlərinə daha çox diqqət göstərmək məcburiyyətində idilər.
Avropanın ümumi məktəblərilə universitetləri başlanğıcda bir
sənətin, yəni rahibliyin öyrədilməsi və tələblərə həmin peşə üçün lazım
olan elmləri başa salmaq üçün çox səy göstərmədikləri halda, getdikcə,
bütün digər şəxslərin, xüsusilə də, varlıların təhsilini öz üzərlərinə götürdülər. İnsanların uşaqlıq çağı ilə gerçək dünyanı dərk edəcək həyat dövrü
arasındakı uzunmüddətli hər hansı bir şəkildə faydalı yaşamaq üçün,
görünür ki, yaxşı yol tapa bilməz. Məktəblərlə universitetlərdə tədris
edilən elmlərin əksəriyyəti, yuxarıda dediklərimiz üçün hazırlıq kimi
qəbul edilməlidir. İngiltərədə məktəbi bitirən kimi gəncləri bir universitetə yollamaq, xarici ölkələrə gəzməyə göndərmək günü-gündən daha çox
adət olmuşdur. Deyilənə görə, gənclərimizin səfərləri sayəsində vətənə,
ümumilikdə, savad baxımından çox inkişaf etmiş halda dönürlər. 17-18
yaşlarında ölkə xaricinə çıxıb iyirmi bir yaşı tamam olanda vətənə qayıdan bir gənc getdiyi vaxtla müqayisədə üç-dörd il böyümüş olaraq geri
donür. O yaşda üç-dörd il ərzində inkişaf etmək mümkün deyil. Bu
müddətdə, ümumiyyətlə, bir-iki xarici dili mükəmməl şəkildə öyrənir.
Buna baxmayaraq, həmin dillərin düzgün yazılış və tələffüs qaydalarını
çox da yaxşı öyrənə bilmirlər. Digər baxımdan, çox vaxt vətəndə qaldığı
təqdirdə belə bir qısa müddətdə mümkün olmayacaq qədər özünü
bəyənmiş, yalan danışan, tənbəl, təhsilə və işə ciddi yanaşmayan halda, öz
vətəninə geri dönürlər.
Belə gənc yaşda səfər edir, özünün ən dəyərli illərini ata-anasının və
qohumlarının nəzarətindən uzaqda keçirməklə, təhsilinin ilk dövrlərini
onda yaranmasına səbəb olacağı faydalı hər bir adət möhkəmlənmək
əvəzinə istər-istəməz yox olub gedər. Həyatın bu erkən çağında səyahət
etmək qədər olacaq mənasız bir adət, olsa-olsa ancaq universitetlərin
özlərini gözdən salmaq üçün bəyənilə bilər. Bir ata oğlunu xarici ölkəyə
göndərməklə işsiz-gücsüz, qayğısız və gözünün önündə uçuruma gedən
övladları heç olmasa bir müddət uzaq olur.
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Müasir təhsil qurumlarından bəzilərinin verdiyi nəticələr məhz
belədir.
Müxtəlif dövrlərdə və xalqlarda tədris üçün fərqli üsullar, fərqli
qurumlar olduğu görünür.
Qədim yunan dövründə hər bir vətəndaşa yüksək rəhbərlik altında
bədən tərbiyəsi və musiqi öyrədilirdi. Bədən tərbiyəsinin tədris olunması
ilə vətəndaşın orqanizmini möhkəmləndirmək, cəsurluğunu artırmaq, onu
müharibənin çətinliklərinə və təhlükələrinə hazırlamaq məqsədi daşıyırdı.
Bütün qeyd olunanlara nəzərən, yunan əsgəri dünyanın ən yaxşılarından
biri oduğuna görə, yunanlardakı təhsil sisteminin bu hissəsi gözlədiyi
məqsədə nail ola bilər. Təhsilin digər hissəsi olan musiqi ilə (heç deyilsə
bu qurumlarla əlaqədar olmaq bizə məlumat verən filosoflara, tarixçilərə
görə), insan ağlını haqq yoluna yönəltmək; xarakteri yumşaldaraq, istər
ümumi, istərsə də şəxsi həyatın bütün ictimai vəzifələrini yerinə yetirməyə meyilli hala gətirmək istənilirdi. Qədim Romadakı Kampus Martius
təhsilləri qədim Yunanıstanda Gumnasium məşqlərinin nail olmağa
çalışdığı məqsədə çatmağa səy göstərilirdi.
Romanlarda yunanların musiqi təhsilinə oxşar bir yol yox idi. Ancaq
romanların istər fərdi, istərsə də ictimai həyatında etik davranışları, görünür ki, yunanlılarınkına bərabər olmaqla qalmayıb, ümumiyyətlə, olduqca
üstün idi. Şəxsi həyatda üstün olduğuna görə əlimizdə hər iki milləti yaxşı
tanıyan Poliubus ilə halicarnassuslu Dionysusun açıq-aşkar şəkildə
fikirləri vardır. Yunan və Roma tarixinin bütün inkişaf yolu romanlarda
ictima etikanın üstünlüyünü sübut edir. Müstəqil bir xalqın ümumi
davranışında ən əsas şərti görünür ki, bir-birilərilə münaqişə halındakı
bölünmələri mülayim və sadiq olmasıdır. Ancaq yunanlardakı münaqişələr, demək olar ki, hər bir vaxtı çətin və qanlı olmuşdur. Halbuki,
Gracchuslərin dövrünə qədər Romada heç bir mübahisədə qan tökülməmişdir. Aracchislərin dövründən sonra Roma imperiyası dağılmış
sayıla bilər. Bu səbəbdən, Əflatun, Ərəstun və Ptolomeyin dəyərli qanununa bərabər fikirlərinə və cənab Mantektesquieunun bu sözləri dəstəkləməyə çalışmaqla məharətlə gətirdiyi arqumentlərə rəğmən, musiqinin
tədrisi olmadan romalıların etik davranışı üstün olduğuna görə, yunanların
davranışı düzəltməklə bu cür istənilən bir təhsilin böyük təsiri olmadığı
görünür. Alimlər əcdadların qoyduğu qanunlara qarışıq bəslədikləri hörmət səbəbindən həmin cəmiyyətin ən qədim zamanlardan müasir dövrə
qədər fasiləsiz davam edir, bəlkə də, qədim adətdən ibarət olan şeydən
dərin siyası bacarığı tapmağa çalışmışlar. Musiqi və rəqs bütün barbar
xalqlarda elit əyləncələr və əhalini şənləndirməsi üçün hər bir insana
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yaraşdığı hesab edilən böyük bir cəsarətdir. İndiki dövrdə Afrika
sahillərindəki qaradərilər arasında vəziyyət belədir. “Qədim Keltlərdə,
Skandinaviyada və Homerdə” biləcəyimiz kimi, Truva döyüşündən
əvvəlki dövrlərdə qədim yunanlarda vəziyyət belə idi. Yunan qəbilələri
kiçik dövlətlər şəklinə gəldikdə musiqinin öyrənilməsinin uzun müddət
xalqın ümumi təhsilinin bir hissəsi olması təbii hal idi. Nə Romada, nə də
qanunlarını və adətlərini yaxşı bildiyimiz Yunan dövləti olan Afinada
gəncləri musiqidə və ya hərbi təlimlərdə hazırlayan müəllimlərə dövlət
tərəfindən əməkhaqqı verildiyi, hətta bunları dövlətin təyin etdiyi
görünməmişdir. Dövlət hər bir azad vətəndaşın müharibədə vətəni
müdafiə edə bilməsi üçün özünün hazırlıqlı vəziyyətdə saxlamağına və bu
səbəbdən hərbi təlimləri öyrənməyinə böyük maraq göstərirdi. Ancaq
bunları tapdığı müəllimlərdən öyrənməyi vətəndaşın ixtiyarına buraxır və
görünür ki, bütün bunları həyata keçirəcəyi ümumi təlim sahəsindən və
meydançasından başqa bir şey vermədi.
İstər Yunan, istərsə də Roma Respublikalarının ilkin inkişaf mərhələsində təhsilin digər tərəfləri, görünür ki, oxuyub-yazmağı və həmin
dövrün riyaziyyat arifmetrikasına görə hesablamağı öyrənməkdən ibarət
idi. Əksər vaxtlarda, bütün bunları varlı insanların kölə və ya dayənin
köməyi ilə evdə, yoxsulların isə ödənişlə dərs verən müəllimlərin məktəblərində mənimsədikləri görünür. Təhsilin bu hissəsi tamamilə hər bir
şəxsin valideynlərinin ixtiyarına buraxılmışdır. Dövlət heç bir zaman
bunlara nəzarəti öz üzərinə götürmürdü. Reallıqda uşaqlar onlara gəlirli
bir sənət və yaxud iş görmək istəyən valideynlərə qocaldıqlarında baxmaqdan bir Solan qanununa əsasən azad edilmişdi. İnkişaf yolunda gedərkən fəlsəfə müsbət qarşılandıqca, elit təbəqənin perspektivli elmlərdə
yetişməsi üçün uşaqlarını məktəblərinə göndərməyi adət halını aldı.
Amma dövlət bu məktəblərin xərcini ödəmirdi. Dövlət bunlara uzun
müddət göz yumdu. Fəlsəfə elminə qarşı maraq uzun müddət ərzində elə
az idi ki, onu da ilk dəfə öyrətmək iddiasında olan müəllimlər heç bir
şəhərdə davamlı iş tapa bilməyərək bir yerdən başqa yerə getmək
məcburiyyətində qaldılar. Ebalı zona, Protagoras, Gorgias, Hippis və bir
çoxları bu şəkildə ömür sürdülər. Tələbat artdıqca həm fəlsəfə, həm də
həqiqət elminin məktəbləri ilkin olaraq Afinaya, daha sonra bir sıra digər
şəhərlərə yerləşdirildi. Amma, görünür ki, bəzilərinə dərs keçəcəyi müəyyən bir yer göstərməkdən başqa, bunları heç vaxt həvəsləndirməmişdi.
Bunu ara-sıra xüsusi xeyriyyəçilər də edirdilər. Dövlət Əflatuna,
Akademinin Aristoya Lyceumu və Stoacıların yaradıcısı Cittalı Zenaya
bunların idarə edilməsi səlahiyyətini verdi. Epicurus öz məktəbinə
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bağlarını miras qoydu. Bunlar birlikdə, Maras Antoniusun dövrünə qədər
heç bir müəllimin dövlətdən maaş aldığı və ya tələbələrinin verdiyi
vəsaitdən başqa gəliri olmamışdır. Həmin filosof imperatorun fəlsəfə
müəllimlərindən birinə bağışlandığını Luciandan öyrəndiyimiz hədiyyə,
ehtimal ki, ölümündən sonra davam etməmişdir. Məzuniyyət imtiyazına
oxşar bir şey yox idi, istənilən bir sənəti və ya peşəni davam etdirməyə
icazəli olmaq üçün həmin məktəblərdən birində təhsil almaq vacib
deyildi. Bu məktəblərin faydalı olması düşüncəsi tələbini cəlb edə
bilmirsə, qanun heç bir şəxsi nə ora daxil olmağa məcbur edir, nə də daxil
olduğu üçün mükafatlandırmırdı. Müəllimlərin tələbləri üzərində nə təsiri,
nə də hər hansı bir səlahiyyəti yox idi. Təkcə, təhsilinin müəyyən bir
hissəsi özlərinə əmanət edilən şagirdlərə üstün bacarıq və qabiliyyətini
gənclərə aşılamaq səlahiyyəti var idi. Romada mədəni hüququn tədrisi
ümumi vətəndaşların deyil, yalnız müəyyən ailələrin təhsilinə daxil idi.
Ancaq, hüquq öyrənmək istəyən gənclərin təhsil almaları üçün ümumi
məktəb olmadığı kimi, hüquqa hazırlaşmaq üçün də qohum və tanışlar
arasında hüquqdan başı çıxan insanlar yaxınlaşmaqdan başqa çıxış yolu
yox idi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, on iki qanunlarının bir qrup
qədim Yunan dövlətlərinin qanunlarından götürülməsi ilə yanaşı, qədim
Yunanıstanın istənilən dövlətində hüquq, aydın görünür ki, heç vaxt bir
elm kimi inkişaf etməmişdir. Romada hüquq olduqca erkən dövrlərdən bir
elmə çevrildi, hüquqdan başı çıxan vətəndaşlara böyük şöhrət qazandırdı.
Qədim Yunan dövlətlərində, xüsusilə, Afinada ədalət məhkəmələri
qarmaqarışıq xalq kütlələrindən ibarət idi. Bunlar, əksər hallarda mübahisəli və kortəbii şəkildə verilən qərarlara görə hökm çıxardı. Ədalətsiz
bir hökm beş yüz min və ya min beş yüz adam (çünki məhkəmələrdən
bəziləri bundan daha da izdihamlı idi) arasında bölüşdürüləcək olsa, bundan hər hansı şəxsə çox da bir şey düşməz. Romada isə əksinə, əsas ədalət
məhkəmələri (xüsusilə xalqın qarşısında proses baş verdiyinə görə, ədalətsiz və ya düşüncəsiz qərar sahibindən adlarına xələl gətirməkdən çəkinən) bir və ya bir neçə hakimdən təşkil olunurdu. Bu kimi məhkəmələr
çətin məhkəmə işlərində günahlandırılmaqdan çəkinməklə ya eyni məhkəmədə, ya da digər birində özlərindən əvvəlki vəzifədə olmuş hakimlərin
təcrübəsindən yararlanırdılar. Keçmiş təcrübəyə bu şəkildə diqqət göstərilməsi Romada hüququ dövrümüzə qədər çatan ən düzgün sistem halına gətirdi. Belə təcrübədən istifadə edən hər bir ölkənin qanunlarında eyni
nəticə əldə edildi. Yunanlarla müqayisədə romalılardakı-Polybiusla Halicarnasusla Dionysius tərəfindən bu qədər diqqət göstərilən – xarakterik
üstünlük bu müəlliflərin arqument olaraq göstərdikləri məsələlərin hər
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hansı birindən daha çox, yəqin ki, ədalət məhkəmələrinin daha yaxşı
təşkil olunmasından irəli gəlirdi. Romalılar deyilənə görə, içdikləri andı
pozmurdular. Ancaq olduqca diqqətli və ali məhkəmə qarşısında and
içməyə adət edən şəxslər içdikləri anda izdihamlı, qarışıq məclislər
önündə etməyə adətkar olanlara nisbətən daha çox sadiq olurlar.
Aydın görünür ki, yunanlarla romalıların istər mülki, istərsə də hərbi
qabiliyyətləri hər hansı müasir bir millətin bacarığına, heç deyilsə
bərabərdir. Bizim tez qərar verməyimizdə mənfi cəhət, bunları dəyərindən
daha artıq qiymətləndirməyimizdədir. Dövlət belə xüsusi qabiliyyətlərin
hərbi təlimlərlə əlaqəli olanlarından savayısının meydana gəlməsində heç
bir çətinliklə qarşılaşmamışdır. Çünki bunların yaranmasında yunanların
musiqi təhsilinin böyük təsiri olacağına inanmaq mümkünsüzdür. Bununla birlikdə, həmin xalqların elit təbəqəsinin üzvü olduqları cəmiyyətdəki şərtlərin imkan verdiyi hər bir sənətdə və elmdə yetişdirmək üçün
müəllimlər təyin edilmişdi. Bu cür təhsilə qarşı tələbat hər vaxt yaratdığı
şeyi – onu tədris edəcək bacarığı meydana gətirdi. Rəqabətə səbəb olan
stimul həmin istedadı yüksək səviyyəyə çatdırdı. Cəlb etdikləri diqqət,
dinləyicilərinin fikirlərində əldə etdikləri təsir gücü onların davranışlarına
və düşüncələrinə təsir etmək baxımından sahib olduqları qabiliyyət
mövzusunda qədim filosoflar, müasir müəllimləri hər hansı bir qismi ilə
müqayisədə daha üstün görünürlər. Müasir dövrdə ictimai məktəb
müəllimlərinin vəziyyətini peşələrindəki uğura və şöhrətə qarşı onları
maraqsız hala gətirən şərtlər puç etmişdir. Eyni zamanda, məvacibləri
onlarla bəhs edən xüsusi müəllimi bərabər bir gəlirlə ticarət edənlərə qarşı
mənfəətsiz ticarətlə məşğul olaraq, rəqabətə girən tacirin halına düşürməkdədir. Belə bir tacir malını təxminən eyni qiymətə satarsa, normal
mənfəət əldə edə bilməz, müflisləşməsə də belə, yoxsulluq səviyyəsinə
düşər. Daha yüksək qiymətə satmaq istəsə, onda alıcıların sayı hədsiz
aşağı olacaqdır. Bundan əlavə, məzun olmaq imtiyazları bir sıra ölkələrdə
savad tələb edən peşələrdəki əksər şəxslər üçün yəni, bilik verən, təhsilə
ehtiyacı olanlardan bir çoxu üçün lazımlıdır və yaxud olduqca əlverişlidir.
Bu imtiyazlar yalnız ictimai məktəb müəllimlərinin dərslərinə davamlı
şəkildə gəlməsilə əldə edilə bilər. Hər hansı bir müəllimin dərslərinə
böyük bir diqqətlə yanaşması, bu imtiyazları hər vaxt əldə etməyə hüquq
vermir. Bu müxtəlif səbəblərdən irəli gəlir ki, universitetlərdə, ümumilikdə tədris edilən elmlərdən birinin xüsusi müəllimi müasir dövrdə
elm adamlarının aşağı təbəqəsi sayılır. Həqiqətən, istedadlı şəxsin öz
qabiliyyətini istifadə edə biləcəyi daha utandırıcı və ya mənfəətsiz bir iş
tapa bilməsi çətin məsələdir. Beləliklə, məktəblərin və kolleclərin
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yardımından formalaşan büdcəsi, ümumilikdə müəllimlərin həvəslə işləməsinə mane olduğu kimi, xüsusi müəllimlərin ən yaxşısını tapa bilmək
ehtimalını, demək olar ki, minimuma endirmişdir.
Ümum təhsil müəssisələri olmasaydı, tələbat olmayan və ya zamanın tələblərinə görə öyrədilməsi ya lazım, ya da əlverişli olmayan heç bir
sistem, heç bir elm tədris edilə bilməzdi. İstər faydalı qəbul edilən bir
elmin ləğv edilmiş və köhnə sistemini, istərsə də təkcə yararsız və mənasız olduğuna inanılan bir elmi öyrətmək xüsusi müəllimə əl vermirdi. Bu
kimi sistemlər və elmlər gəlirli adlarından asılı olmayan fəaliyyəti məhdud olmayan hüquqi şəxs şəklində təhsil qurumlarında fəaliyyət göstərə
bilir. Tədris müəssisələri olmasaydı, maddi imkanı olan bir şəxs, zəmanə
şərtlərinin imkan verdiyi ən mükəmməl təhsillə əlaqəli olan dərsləri yüksək
bacarıq göstərərək bitirdikdən sonra, varlılarla elit təbəqə arasında orta müzakirə mövzusu olan hər şeyin cahili olaraq dünyaya qədəm qoya bilməzdi.
Qadınların təhsili üçün ictimai qurumlar yoxdur. Ona görə də,
onların təhsilində faydasız, zərərli, mənasız və qəribə bir şeylərə rast
gəlinmir. Valideynlərimizin lazımi və ya faydalı gördükləri elmlər onlara
öyrədilir, başqalarına öyrədilə bilməz. Təhsillərinin hər bir hissəsi açıq şəkildə faydalı bir məqsəd güdür, ya şəxsiyyətlərinin keyfiyyətini artırmağı
və ya ciddi, təvazökar, namuslu hala gətirməyi, onları həm bir ev xanımı
ola biləcək, həm də ev xanımı kimi davranacaq vəziyyətə gətirməyi
hədəfləyir. Təhsilin tərəfi hər bir qadına həyatının hər mərhələsində
rahatlıq verir və faydalı olur. Hər hansı bir kişi təhsilinin ən çətin
hissəsində, ömrünün hər bir mərhələsində çox da rahat təhsil ala bilmir.
Onda belə bir sual yaranır. Dövlət xalqın təhsilinə heçmi nəzarət
etməməlidir? Yaxud, bunu hər hansı bir formada həyata keçirməsi lazımdırsa, müxtəlif xalq kütlələri arasında təhsilini fərqli mərhələlərindən
nəzarət etməli olduğu hallar hansılardır? Dövlət bu məsələlərlə necə
məşğul olmalıdır? Bəzən cəmiyyətin vəziyyəti əhalinin əksəriyyətini
onlarda həmin vəziyyətin tələb edəcəyi və ya icazə verə biləcəyi qabiliyyətlərin və keyfiyyətlərin hamısına hökumət nəzarət etmədən, təbii şəkildə formalaşdıracaq yerlərə, istər-istəməz yerləşdirir. Digər hallarda, cəmiyyət şəxslərin bir çoxunu bu kimi yerlərə yerləşdirmək imkanında deyil
və hökumətin böyük xalq kütlələrinin tatamilə pozulmasının qarşısını
almaq üçün xeyli çalışmasına ehtiyac vardır.
Əmək bölgüsünün genişlənməsi zamanı əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olanların, yəni böyük xalq kütləsinin işləməsi bir neçə olduqca sadə
əməliyyatla; çox vaxt bir-iki proseslə məhdudlaşmağa başlayır. Amma
əksər insanlardakı fikir, istər-istəməz adət etdiyi işləri sayəsində yaranır.
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Bütün ömrü nəticələri, bəlkə də, həmişə eyni nöqtədə birləşən və ya eyni
olan bir neçə işlə məşğul olmaqla keçən şəxs, heç bir vaxt baş verməyən
çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədilə çıxış yolu tapmaq üçün düşünmə
bacarığını və ya analiz etmə qabiliyyətini istifadə etməyə ehtiyac hissi
duymur. Ona görə də, bu qabiliyyətini itirir, ümumiyyətlə, cahil vəziyyətinə düşür. Başındakı keylik onu səliqəli danışıqdan zövq ala bilməyəcək və ya incə bir hiss duymaq, qanunla da şəxsi həyatın bir sıra dövrlərində belə, hər hansı düzgün qərara gələbilmə qabiliyyətinin olmasına
imkan vermir. Ölkənin ümumi və böyük maraqları naminə qərar vermək
isə tamamilə əlindən gəlmir. Onu digər müxtəlif bir hala salmaq üçün, son
dərəcə xüsusi diqqət gösətərilməzsə vətənin müdafisəində eyni səviyyədə
aciz qalar. Durğun şəkildə itən həyatın aramsızlığı özünü, təbii ki,
dondurur, bir əsgərin əsazsız, macəra dolu həyatına bu səbəbdən qorxu ilə
baxılır. Belə vəziyyət fiziki qabiliyyətinə də təsir göstərir, gücünü canlabaşla və dəyanətlə işə tətbiq edə bilməyəcək hala gətirir. Özünün
müəyyən bir sənətindəki məhsuldarlığı, görünür ki, ictimai və əzmkar
xalqın sayəsində əldə edir. Hökumət tərəfindən qarşısı alınmaq üçün səy
göstərilmədikcə hər yerindən qalxan mədəni cəmiyyətdə yoxsul işçilərin
yəni, böyük xalq kütləsinin arasına yararlanacağı vəziyyət məhz budur.
Əksər vaxtlarda, barbar xalqlar adlandırılan ovçulardan, çobanlardan (sənaye və ticarətin inkişafından əvvəlki dövrdəki vəziyyətdə) və
əkinçilərdən ibarət olan cəmiyyətlərdən vəziyyət başqa cürdür. Bu kimi
xalqlarda hər bir fərdin məşğul olduğu müxtəlif işlər hər kəsi ağlını
istifadə etməyə və yaranacaq çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün həlli
yollarını tapmağa vadar edir. Təsəvvür etmək qabiliyyəti oyanıq olur və
mədəni bir cəmiyyətdəki bütün fərdlərə təsir göstərən ağılsızlığa yol
verilmir. Adlandırıldıqları isimlə həmin barbar xalqlarda, daha əvvəl
göründüyü kimi hər bir şəxs döyüşçüdür. Hər bir şəxs eyni zamanda ,
müəyyən dərəcədə dövlət adamıdır və cəmiyyətin mənafeyi ilə onu idarə
edənlərin davranışı barədə pis-yaxşı mülahizə irəlin sürə bilər.
Rəhbərlərinin sülh dövründə necə ədalətli hakim və ya müharibədə
nə dərəcədə baş komandan olduğu aralarındakı, demək olar ki, hər bir
şəxsin baxıb söyləyəcəyi şəkildə açıq-aşkardır. Hər hansı bir şəxs belə bir
cəmiyyətdə daha mədəni mühütdə, bəzən bir neçə nəfərdə olan kamillik
və uzaqgörənliyi çox da əldə edə bilmir. İnkişaf etməmiş cəmiyyətdə hər
bir şəxsin məşğul olduğu iş xeyli fərqli olmaqla bərabər, bütün
cəmiyyətin fəaliyyətində çox da böyük müxtəliflilik yoxdur. Hər bir adam
digər istənilən bir şəxsin gördüyü və ya görə biləcəyi işin hamsının
öhdəsindən gələ bilər. Hər kəsdə xeyli bilik, məharət və kəşf etmək
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qabiliyyəti vardır, amma bu heç bir adamda böyük səviyyədə deyildir.
Eyni zamanda, hər kəsdə olan səviyyə cəmiyyətin bütün sadə işinin
görülməsinə, ümumilikdə kifayət edir. Mədəni bir mühütdə isə əksinə, bir
çox fərdlərin məşğul olduğu işlər arasında fərqlilik az olur, bununla
bərabər bütün cəmiyyətin işləri arasında sonsuz bir müxtəliflilik vardır.
Özləri müəyyən bir işlə məşğul olmadıqlarına görə, başqalarının gördüyü
işləri araşdırmağa vaxtı və həvəsi olan tək-tük adamlara bu fərqli işlər
üzərində tədqiqat aparmaq üçün sayı sonsuz deyiləcək qədər çoxlu
mövzular verir. Bu qədər müxtəlif mövzuların araşdırılması bunların
zehinlərini bitib-tükənməyən müqayisələr və sahələr üzərində işlədərək
biliklərini son dərəcə zənginləşdirir.
Belə bir neçə nəfər bir qrupun xüsusiyyəti olan yerlərə təyin
edilməzlərsə, olduqları cəmiyyətin gözəl idarə edilməsində və ya firavan
həyatında iştirak edə bilməzlər. Bir qrup adamdakı yüksək qabiliyyətə
baxmayaraq, böyük xalq kütləsi içində insan xarakterinin bütün tərəfləri
geniş miqyasda yox olub gedir.
Xalq kütləsinin təhsili mədəni və ticarətlə məşğul olan bir
cəmiyyətdə varlı şəxslərin təhsili ilə müqayisədə dövlətdən daha çox
diqqət tələb edir. Varlı şəxslər gələcəkdə məşğul olmaq istədikləri
müəyyən işə, peşəyə və ya sənətə sahib olana qədər on səkkiz-on doqquz
yaşa çatırlar. Həmin yaşa çatmadan xalqın hörmətini qazanmalarına və ya
təqdirəlayiq olmalarına imkan verəcək hər bir qabiliyyəti əldə etmək və
yaxud heç deyilsə, daha sonra əldə etmək məqsədilə hazırlamaq üçün
xeyli vaxt tapırlar. Ümumiyyətlə, valideynləri onların belə qabiliyyət
sahibi olmaları üçün xeyli çalışırlar. Əksər hallarda, bu məqsəd üçün
lazım olan məsrəfi ödəyəcək qədər maraqlıdırlar.
Həmişə məsrəfi ödəmirlərsə, bunun təhsil ilə əlaqəsi yoxdur, belə ki,
bu həmin xərclərin yersiz olmasından irəli gəlir və müəllimin
yoxluğundan irəli gəldiyi istisnadır. Daha çox tapılan müəllimlərin
bacarıqsızlığından indiki şərtlər daxilində daha yaxşılarını tapmaqdakı
çətinlikdən və ya imkansızlıqdan irəli gəlir. Əlavə olaraq, varlı şəxslərin
ömürlərinin çox hissəsini sərf etdikləri işlər xalqın işləri kimi sadə
deyildir. Təxminən, hamısı son dərəcə mürəkkəb və zehni işlərdir. Bu cür
işlərlə məşğul olanların zəkasının işləməmək səbəbindən paslanması
istisnadır. Digər tərəfdən, varlı və hörmətli şəxslərin məşğul olduqları
işlər onları mində bir ehtimalda səhərdən axşama qədər yoracaq
xüsusiyyətlərdir. Ömürlərinin ilkin çağlarında əldə etdikləri və zövq
aldıqları faydalı hər bir işin növündə kamilliyə çata bilmək üçün,
ümumiyyətlə, boş vaxtları çoxdur.
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Xalq təbəqəsinin vəziyyəti başqadır. Təhsilə ayıracaqları vaxt azdır.
Valideynlərinin onlara verəcək maddi məsrəfə gücü çatmır. İşləyə biləcək
hala gələn kimi, yaşayışlarını təmin edəcək bir sənətlə məşğul olmaları
lazımdır. Həmin sənət də, ümumiyyətlə, çox sadə, fiziki əmək tələb
etdiyindən zehni az işlədir, eyni zamanda, istirahət etmədən və olduqca
ciddi işlədiklərinə görə boş vaxtları hər hansı bir digər şeylə məşğul
olmağı, hətta, belə bir şeyi düşünməyə imkan verməyəcək qədər az,
həvəsləri isə tamamilə yox səviyyəsindədir.
Hər hansı bir mədəni cəmiyyətdə xalqa hörmətli və varlı şəxslər
kimi yaxşı təhsil verilə bilməz. Amma təhsilin əsas hissələri olan qiraət,
yazma və hesablama elə kiçik yaşda öyrənilə bilir ki, ən sadə işlərdə
təcrübə əldə edənlərin çoxunun bunları həmin işlərdə işlədilmələrindən
əvvəl xeyli vaxtı vardır. Dövlət təhsilin bu, ən əsas hissələrinin əldə
edilməsini kiçik bir məsrəflə bütün xalq üçün asanlaşdırılıb səy göstərə və
hətta məcburi edə bilər. Dövlət hər kilsə ərazisində və ya istənilən bir
yerdə işçinin belə büdcəsinə imkan verəcək qədər ədalətli bir məvaciblə
uşaqlarının təhsil ala biləcəyi kiçik bir məktəb yaratmasını asanlaşdıra
bilər. Dövlət müəllimə əməkhaqqısının hamısını deyil, bir hissəsini verir.
Çünki dövlət hamısını və hətta, daha artığını verərsə, müəllim işinə
olduqca tənbəl, həvəssiz yanaşar. Şotlandiyada bu kimi kilsə məktəbləri
yaradılmaqla, xalq təbəqəsinin, demək olar ki, hamısına oxuma, olduqca
böyük bir qisminə yazma və hesablama öyrədilmişdir. Məktəblilərin
qurulması İngiltərədə eynilə o cür, ancaq hər yerdə birdən yaradılmadığına görə çox da geniş miqyaslı nəticə verməmişdir. Bu kiçik məktəblətdə
uşaqlara oxuma öyrətmək üçün istifadə edilən kitablar, əksər hallarda
olduğunda daha faydalı olsa və xalq təbəqəsindən çıxan uşaqlara orada
bəzən öyrədilib heç bir vaxt işlərinə yaraması mümkün olmayan yarımçıq
latın dilinin əvəzinə həndəsə ilə müxanikanın əsasları tədris olunsa, bu
sinif xalqın kitaba əsaslanan təhsili daha mükəmməl olardı. Bütövlükdə,
elə bir geniş yayılmış sənət yoxdur ki, onda həndəsə və mexanikanın
əsaslarının tətbiq edilməsinə fürsət olmasın. Başqa sözlə, xalq kütləsi ən
yüksək, eyni zamanda, həm faydalı elmlərə məcburi başlanğıc olan həmin
müddəalar əsasında təkmilləşməsin.
Dövlət xalq kütləsindən çıxan uşaqlardan təhsilin bu ən əhəmiyyətli
qisimlərində özünü müsbət mənada göstərənlərə kiçik mükafatlar və
nişanlar verərək həmin biliklərin əldə edilməsini həvəsləndirə bilər.
Dövlət bir ticarətçilər lojasında üzvlük əldə edə bilmək və ya istər
bir kənddə, istərsə də şəhər tipli qəsəbədə bir sənət yaratmaq üçün, ilk
növbədə, hər kəsi təhsilin bu ən əsas hissələrində imtahandan və ya
sınaqdan keçmək məcburiyyətində buraxaraq, bütün xalq kütləsinə onları
əldə etməyin lazımlığını zorla qəbul etdirə bilər.
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Beləliklə, hərbi və fiziki təlimlərin öyrədilməsini asanlaşdırıb
həvəsləndirdiyinə, hətta bütün xalqa bu təlimləri öyrənməyin labüdlüyünü
zorla qəbul etdirdiklərinə görə, Yunan və Roma respublikaları öz
vətəndaşların döyüşkənlik ruhunu yüksəltmişlər. Həmin təlimlərin tədrisini, bunları öyrənəcək və tətbiq edəcək müəyyən bir yer ayırıb bir qrup
müəllimlərə onlara dərs vermək asanlaşdırırdılar. Bu müəllimlərin heç bir
halda məvacibləri və ya xüsusi imtiyazları yoxdur, bütün mənfəəti
tələblərindən aldıqlarından ibarət idi. Təlimlərin ümumi gimnastika
zalında öyrənən bir vətəndaşın, onları eyni səviyyədə yaxşı dərk etmək
şərtilə, xüsusi formada öyrənənlə müqayisədə hüquqi cəhətdən heç bir
üstünlüyü yox idi.
Bu respublikalar belə təlimlərdə, özünü müsbət mənada göstərənlərə
kiçik mükafatlar və fərqlənmə medalları verərək, hər kəsi bunların
öyrənilməsinə həvəsləndirirdilər. Olimpiya İsthimia və Nemea oyunlarından bir mükafat qazanmaq həm onu əldə edənə, həm də bütün ailəsinə,
yaxınlarına şərəf verirdi. Hər bir vətəndaş orduya xidmətə çağırıldıqda,
müəyyən illər ərzində məcburi bu təlimləri öyrənməli idi. Vətəndaş bu
təlimləri keçmədən hərbi xidmətə yaramırdı.
Zaman keçdikcə, hökumət lazımi qədər diqqət göstərdikcə, hərbi
təlimlərlə məşğul olmağın get-gedə çətinləşdiyini və bununla yanaşı,
böyük xalq kütləsindəki döyüşkənlik ruhunun tədricən azaldığını, müasir
Avropanın vəziyyəti yetərincə sübut edir. Amma hər bir cəmiyyətin təhlükəsizliyi hər zaman, az-çox böyük xalq kütləsindəki döyüşkənlik ruhuna
əsaslanmalıdır. Doğrudan da, indi nizami, daima döyüşə hazır bir ordu ilə
dəstəklənmədən, təkbaşına bu döyüşkənlik ruhu hər hansı bir cəmiyyətin
müdafiəsi və təhlükəsizliyi üçün, bəlkə də, kifayət deyil. Amma vətəndaşın bir əsgər ruhu daşıdığı yerdə, heç, şübhəsiz daha kiçik miqyaslı
daimi orduya ehtiyac olur. Bundan belə ruhi həvəs əksər hallarda, daimi
ordu səbəbindən müstəqilliyinə yönələn real və ya xəyali təhlükəli, istəristəməz, olduqca azdır. Həmin ordunun xarici işğalçılara qarışıq, atacağı
addımları olduqca asanlaşdıracağı kimi, hər hansı bir vaxta ordu dövlətini
idarəçiliyi əleyhinə yönəldiyi təqdirdə, ona da eyni dərəcədə qarşı gəlir.
Böyük xalq kütləsindəki döyüşkənlik ruhunu qorumaqda Yunanıstanın və Romanın geniş qurumlara, belə görünür ki, yeni dövrün çevik
qüvvələri adlanan hərbi təşkilatlarla müqayisədə daha çox xəyal olmuşdur. Həmin qədim təşkilatlar daha çox sadə idi. Bir dəfə yaradıldıqdan
sonra özləri fəaliyyət göstərir, dayanmadan işləmələri üçün bunlara
hökumətin diqqət göstərməsinə heç ehtiyac olmurdu. Halbuki, hər hansı
ümumi çevik qüvvəsinin qarışıq qanunlarını qüvvədə saxlamaq üçün, belə
bir hökumətin fasiləsiz olaraq nəzarə edilməsi tələb olunur.
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Əks təqdirdə, hamısı birdən fəaliyyətini dayandıraraq istifadəsiz
hala gələr. Bundan əlavə, keçmiş qurumların təsiri daha böyük idi.
Onların vasitəsilə bütün xalq kütləsi silahdan istifadə etməyi çox gözəl
öyrənirdi. Halbuki, İsveçrə rədifi istisna olmaqla, hər hansı müasir bir
çevik qüvvənin qaydaları ilə hazırlananlar xalqın olduqca kiçik bir
hissəsidir. Özünü müdafiə etməyi və ya intiqam almağı bacara bilməyən
şəxsdə, insana xas olan bir cəhət əksikdir. Bədənin əsas hissələrindən
bütün itirmiş və ya istifadə edə bilməyən başqa bir şəxs fiziki baxımdan
nə dərəcədə şikəst və əlildirsə, bir o qədər də ruhən elədir. O, digərində,
təbii ki, daha zavallı və pis vəziyyətdədir. Çünki mərkəzi tamamilə ruhun
içində olan xoşbəxtlik və yaxud bədbəxtlik, istər-istəməz bədəndən çox
ruhun sağlamlığından asılıdır. Xalqdakı döyüşkənlik ruhunun cəmiyyətin
müdafiəsi üçün faydası olması da, onu qorxunun məruz qoyduğu mənəvi
şikəstliyin və əlilliyin böyük xalq kütləsi arasında yayılmasının qarşısının
alınması hökumətin ən ciddi diqqət göstərməsinə dəyər. Necə ki, nə
oldürücü, nə də təhlükəli olmadığı halda bir yoluxucu dəri xəstəliyinin və
ya digər istənilən xəstəliyin əhali arasında yayılmasının qarşısını almaq
da, hökumət tərəfindən ciddi olaraq məşğul olmağa dəyər. Amma
ictimaiyyətin ondan görəcəyi xeyir, bəlkə də, genişmiqyaslı bəlanın
qarşısının alınmasından başqa bir şey olmaya bilər.
Mədəni bir cəmiyyətdə bütün aşağı təbəqədən olan xalqın cahillik
və ya ağılsızlığı üçün də eyni şey deyilə bilər. İnsana xas olan zehni
qabiliyyətlərinin düzgün inkişaf etdirməyən bir adam hər hansı qorxaqdan
da daha alçaq olub, insan keyfiyyətinin ən əsas tərəfi baxımından
şikəstdir. Aşağı xalq təbəqəsinin yetişdirməyinin dövlətə xeyir olması da,
tamamilə, təhsilsiz qalmamaqlarında dövlət yenə də maraqlıdır. Amma,
dövlət bunların yetişdirməsindən yenə də az olmayan fayda əldə edir.
Bunlar nə qədər təhsilin, savadlı olarlarsa, cahil tayfalar arasında tez-tez
qorxunc iğtişaslara səbəb olan xoş inanclara da bir o qədər az meyilli
olurlar. Qaldı ki, savadlı, ağlı başında olan xalqa savadsız və ya ağılsız
xalqla müqayisədə daha tərbiyəli, itaətlidir. Fərdi olaraq, hər biri özünü
daha hörmətə və böyüklərinə özünü saydırmağı daha mümkün görür.
Başqa sözlə, həmin rəhbərlər hörmət etməyə daha meyillidir. Separatçılığın və qarşılıqlığın maraqlara söykənən səbəblərini araşdırmağa meyilli, içinə nüfuz edib görməyə daha qadirdir.
Bu səbəblə, hökumətin tədbirinə qarşı hər hansı bir lazımsız müxalifətə qoşulmaq ehtimalları olduqca azdır. Hökumətin mövcudluğu, onun
idarəçiliyi sisteminə xalqın verəcəyi qiymətdən asılı olan demokratik
ölkələrdə, bu məsələ də xalqın kor-koranə istəyinə qapılaraq münasibət
bildirməməsinin, heç şübhəsiz olduqca böyük əhəmiyyəti olmalıdır.
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III MADDƏ
Hər yaĢdan olan insanların təhsili ilə bağlı
qurumların xərcləri haqqında
Hər yaşdan olan insanların təhsili ilə bağılı olan qurumları daha çox
dini öyrənənlərdir. Bu belə bir təlim-təhsilidir ki, insanları bu dünyada
nümunəvi vətəndaş olmaqdan daha çox axirətdəki başqa bir və daha yaxşı
dünya üçün hazırlanmağa məqsəd qoyur. Belə tədrisi əhatə edən elmin
müəllimləri digər müəllimlər kimi, yaşayışları üçün ya bütövlükdə dinləyicilərinin ürəyindən keçən ianələrə arxayın ola bilərlər, ya da bunun torpaq sahəsi, torpaq vergisi, qanuni əməkhaqqı kimi ölkələrdəki qanunun
özlərinə məvacib olaraq müəyyən etdiyi digər maliyyə mənbəyindən əldə
edə bilərlər. Birinci halda, müəllimlərin çalışdığı, həvəsi, ikinci haldakı
müqayisəsində daha çoxdur. Qədim və rəsmi sistemlərə qarşı çıxarkən
yeni dinləri tədris edən müəllimlərdə, bu baxımdan, həmişə böyük bir
üstünlüyü olmuşdur. Həmin sistemlərin rahibləri heç bir şey etmədiklərinə görə böyük xalq kütləsi içində inanc qabiliyyətini yaymaqla
maraqlanmayıblar. İşi zəifliklərinə görə öz qurumlarını müdafiə etmək
üçün belə mübarizə aparmağı bacara bilməz halına gəlmişdilər. Bütün
gəliri inayədən ibarət olan rəsmi dinin rahibləri bütün mədəni keyfiyyətlərə malik olan və ya kübarlar arasında olanlara hörmət qazandıracaq
bütün xüsusiyyətlər olan savadlı insanlardır. Ümumiyyətlə, bunlar xalqın
aşağı təbəqəsi üzərində təsirə malik olan və dinlərin uğurla yayılmasının
əsl səbəblərini əmələ gətirən istər yaxşı, istərsə də pis xüsusiyyətləri
getdikcə itirməyə meyillidirlər. Bu kimi rahiblər, bəlkə də, ağılsız və
savadsızlıq ancaq xalq tərəfindən sevilən bir qrup insanların hücumuna
məruz qaldıqda özlərini Asiyanın cənub ərazilərini vurğunu olan xalqların
və şimalın çevik, gözü tox atarların işğalına məruz qaldıqlarında olduğu
kimi artıq müdafiə etməyə lüzum görmürlər. Bu kimi rahiblər qəflətən
başlarına balə bir şey gələndə düşmənlərin ictimaiyyətini rahiblərini
pozan şəxslər olaraq, sıxışdırmasını, qarşısının alınmasını mülki-idarəetmə rahibliyindən tələb etməkdən başqa çıxış yolu görmürlər. Katolik
keşişlər protestantların, ingilislərə kilsəsi ondan ayrılmış cərəyanı sığışdırılması üçün mülki rəhbərliyə müraciət etmiş; ümumiliklə, hər bir din
məzhəbi rəsmən qanunla qəbul edilmənin verdiyi zəmanətdən bir-iki əsr
yararlandıqca dini elmə hücum etmək istəyən istənilən bir yeni məzhəb
qarşısında güclü müqavimət göstərə bilməmişlər. Bu kimi hallarda,
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elmdən və yaxşı əsər yazmaqdan başqa üstünlük bəzən rəsmi kilsədə ola
bilər. Digər tərəfdən, xalqa xoş münasibət göstərmək bacarığı, məzhəbə
yeni adamları cəlbetmə qabiliyyətinin hamısı hər zaman düşmənlərdə
verirdi. İngiltərədə bu funksiyaları rəsm kilsənin inayə ilə yaşayışını təmin edən rahibləri neçə vaxt ki, buraxıb, indi bunların inkişaf etdirilməsilə ən çox asılı olmayanlarla metodistlər məşğul olurlar. Bununla
bərabər, bir sıra yerlərdə imzalanmış borc öhdəliklərilə, şərtlə verilmiş
vəziyyətlərə və qanundan yayınmaq üçün bir qrup bəhanələrlə müstəqil
məzhəb olan müəllimlərin sərəncamına aid gəlir təhsil işçilərinin
çalışqanlığını və stimulunu görünür ki, olduqca azaltmışdır. Aralarında
dərin düşüncəli, bacarıqlı, hörmətli olanlar çoxdur, ümumiyyətlə, bunlar
xalqın dəstəklədiyi din xadimləri deyildilər. Müstəqil məzhəbdən olanların bildiyinin yarısı qədər savadı olmayan metodistlərin daha çox qabağa
çəkməsidir. Roma kilsəsində istənilən bir Protestant kilsəsindəkinə nisbətən kiçik vəzifəli keşişlərin bacarığı və çalışqanlığı müsbət təsirini göstərən stimul sayəsində daha da artır. Yerli keşişlərin əksəriyyəti yaşayışının
böyük bir qismini xalqın verdiyi ianələr hesabına təmin edir. Bu elə bir
gəlir mənbəyidir ki, günah çıxartmaq yolu inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra
zəmin yaradır. Dilənçi təriqətləri bütün gəlirlərin bu cür sədəqələrdən əldə
edirlər. Bəzi ordulardakı qeyri-ciddi süvarilər, piyadalar kimi bu təriqətləri də talan olmadığı təqdirdə avara-avara gəzirlər. Məhəllə keşişləri,
gəlirlərin qismən məvaciblərinə, qismən də tələblərindən aldıqları vəsait
və ya hədiyyələrdən ibarət olan müəllimlərə oxşar, belə əməkhaqları isə
həmişə əmək sərf etməmələrindən və şöhrətində asılı olurdu. Dilənçi təriqətlərinin yaşayış səviyyələri yalnız sərf edəcəkləri əməyin miqdarından
asılı olan müəllimlərə oxşayır. Ona görə də, belə təriqətlər xalq kütləsini
inandıra bilərək hər bir yola əl atmaq məcburiyyətindədir. İki böyük
dilənçi təriqəti olan St. Dominic də St. Francis təriqətlərinin yaradılması
Machiavelin fikrinə görə, XIII və XIV əsrlərdə Katolik kilsəsinin zəifləyən fəaliyyətinə canlanma gətirmişdir. Katolik ölkələrdə savadsızlaşdırmanı bütövlükdə keşişlər və yoxsul məhəllə rahibləri davam etdirirlər.
Məşhur və kübarlardakı, bəzən də alimlərdəki biliyin hamısına malik olan
kilsənin yüksək vəzifəli şəxsləri, işçiləri üzərində lazım olan ciddi nizamintizam saxlamaq üçün kifayət qədər diqqət göstərsələr də, xalqın
maariflənməsi baxımından hər hansı bir işlə məşğul olmurdu.
Yaşadığımız dövrün hər hansı bir filosofu və tarixçisi deyir ki,
istənilən bir dövlətdəki sənət və peşələrin çoxusu bir tərəfdən cəmiyyətin
mənafeyi üçün xeyirli olduğu halda, digər tərəfdən bəzi fərdlərə faydalı
və əlverişli olacaq xüsusiyyətdədir.
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Elə olan tərzə, bəlkə də, hər hansı bir sənətin ilk dəfə meydana
gəlməsi xaricində, idarə rəhbəri üçün dəyişməz qayda bu peşəni öz
axarına buraxmaq və stimullaşdırılmasını onun gəlirini əldə edən şəxslərə
əmanət etməkdir. Sənətçilər alıcıların böyük maraq göstərməsilə gəlirlərinin artırdığını görərək ustalıqlarını və fəaliyyətlərini imkan daxilində
artırırlar. Yersiz müdaxilə edib işləri pozan olmadığına görə, məhsulun
miqdarının tələbin səviyyəsinə bərabər olacağına heç vaxt şübhə yoxdur.
Amma bir qrup məşğuliyyətlər var ki, bunlar hər dövlət üçün faydalı və hətta labüd olduğu halda, istənilən hər bir şəxsə nə yarıyır, nə də
zövq verir. Rəhbər şəxslər bu peşə ilə məşğul olanlara qarşı münasibətini
dəyişdirmək məcburiyyətində qalır. Mövcudluqlarını təmin etmək üçün
yüksək orqanın onlara dövlət əli ilə diqqət göstərməsi, təbii halda məruz
qalacaqları diqqətsizlik əvəzində həmin sənətə ya xüsusi rütbələr əlavə
etmək uzun bir pillələr arasında itaət və ciddi bağlılıq yaratmaqla, ya da,
digər həll yolu tapması lazımdır. Maliyyədə, donanmada, məhkəmədə
işlədilən şəxsləri belə insanlara nümunə göstərmək olar.
“İlk baxışda, təbii olaraq fikirləşmək olar ki, kilsə işçiləri birinci
sinifə aiddirlər və vəkillərlə həkimlər kimi bunların da həvəsləndirmələri
onların təlimlərinə inanıb mənəvi yardımlarından faydalanan şəxslərin
səxavətliyinə təhlükəsiz etibar edilə bilər. Belə bir artıq diqqət bunların
fəaliyyətini və çalışqanlığını daha da artırır. Xalqı maarifləndirmək
baxımından qabiliyyətləri kimi sənətdəki bacarıqları da, vərdişləri, işləri
və səyləri gündən-günə artmalıdır.
Məsələyə daha diqqətlə yanaşsaq, görəcəyik ki, rahiblərin madiyyata əsaslanan bu cəhdi, ağlı başında olan hər qanun verənin qarşı
çıxmağa çalışacağı bir şeydir. Çünki həqiqi dindən başqa digərinə bu
addım olduqca zərərlidir, hətta güclü bir inam, hiylə qataraq qarışıqlıq
etmək üçün təbii bir imkana malikdir. Vəzifəyə gələn bir ruhani özünə
tabe olanların gözünə daha əziz və mübarək görünməkdən ötrü onlara
bütün digər dinlərindən uzaq olmağa həvəsləndirir və dinləyicilərinin
passiv davranışını canlandırmaq üçün dayanmadan çalışır. Öyrədilən dini
biliklərdə nə həqiqət, nə də əxlaqa diqqət yetirilmir. İnsan ruhunun qarışıq
təlimlərinə ən münasib olacaq hər bir inanc öyrənilir.
Xalqın kədərinə şərik çıxmaq üçün qısa müddətdə qanunsuz ibadət
məclisləri üçün müştəri cəlb edilir. Nəhayət, mülki rəhbərlik anlayır ki,
keşişlər üçün yaradılacaq təşkilatdan qənaət etmək istəyi özünə baha başa
gəlmişdir və ruhani liderlərlə əldə edə biləcəyi ən yaxşı, ən əlverişli
razılıq reallıqda, bunlara müəyyən əməkhaqqı təyin edib təkcə onların
boş-bekar gəzmələrinin qarşısını almaqdan başqa digər məşğuliyyət sahib

688

Adam Smit

olmalarını lazımsız bilərək, tənbəlliklərini rüşvət qarşılığında satın almaqdır. Qanunla yaradılmış kilsə, belə formada, ilkin olaraq dini məqsədlərdlə meydana gəlsə də, sonda cəmiyyətin siyasi maraqlarına xidmət edir.
Ancaq keşişlər istisna hallarda sərəncamlarında olan gəlirə və məruz
qalacaq itkilərə təkbaşına sahib olur. Şiddətli dini toqquşmaların olduğu
vaxtlar, ümumiyyətlə, siyasi münaqişələrin baş verdiyi zamanlar kimi
hallarda, mübarizə aparan hər bir siyasi partiya dini məzhəblərdən birilə
birləşməyi mənafeyinə uyğun hesab etmişdir. Amma bu, ancaq müəyyən
dinin inanclarını qəbul etmək və yaxud da səsverməklə mümkün ola bilər.
Üstün gələn partiya ilə müttəfiq olmaq imkanı əldə edən məzhəb
tərəfdaşının uğurundan istər-istəməz pay alır. Onun himayəsi ilə çox
keçmədən bütün düşmənlərini müəyyən bir həddə qədər susdura bilər. Bu
rəqiblər, ümumiyyətlə, qələbə çalan partiyanın rəqiblərilə bir cəbhədə
idilər. Həmin məzhəbin keşişləri bu şəkildə hər yerə nəzarət edə
bildiklərinə və böyük xalq kütləsinə maksimum təsir etmək qabiliyyətinə
malik olduqlarına görə, partiyanın lider və rəhbərlərinə istədiklərini
etdirib, fikirlərinə mülki idarə tərəfindən hörmət göstərilməsini tələb
edəcək qədər güclü idilər. İstəklərinin birincisi, ümumiyyətlə, bütün
rəqiblərinin bu idarə tərəfindən susdurulması; ikincisi, özlərinə səlahiyyətli əllərində olan gəlir mənbəyinin verilməsi idi. Qələbə çalmağı,
ümumilikdə kömək etdiklərinə görə qənimətdən bir miqdar pay almağa
hüquqları var idi. Bundan əlavə, mənfəət xatirinə xalqın tərəfində olmağa
çalışırdılar. Başqa sözlə, belə bir tələb edərkən təriqətlərin nüfuzuna bunu
irəlidə edə biləcəyi təsirə əhəmiyyət vermədən öz rahatlıqlarını
güdürdülər. Ancaq ələ keçirməyi və ya əlində qalmasını üstün tutacağı bir
şey onlara verməklə bu istəyi yerinə yetirəcək olan mülki idarəni onu
bağışlamaqda tələsməsi istisnadır. Amma əksər hallarda bir sıra gecikdirmədən, bəhanədən və uydurma sözlərdən sonra da olsa, zərurət mülki
idarəni həmişə boyun əymək məcburiyyətində qoyurdu.
Ancaq siyasət dindən kömək istəməsə qələbə çalan partiya uğuru
əldə etdiyində bir məzhəbin inanclarını digərlərinkindən üstün tutaraq heç
zaman mənimsəməsə, bütün fərqli məzhəblərlə əlaqəsi bərabərlik və
bitərəflik prinsipləri üzrə olar; hər insana dinini düzgün gördüyü formada
seçməyə icazə verir. Belə təqdirdə, heç şübhəsiz, olduqca çoxlu sayda
dini məzhəb olar. Yəqin ki, bütün fərqli camaat təkbaşına kiçik bir
məzhəb yaradar və özünə xas bəzi inanclar qəbul edər. Hər bir müəllim
var gücülə işləyib tələblərinin sayını həm sabit saxlamaq, həm də artırmaq
üçün hər vasitədən istifadə etməyə ehtiyac olduğunu hiss edir. Amma hər
bir digər müəllim də eyni ehtiyacı olduğuna görə tək bir müəllimin və ya
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müəllim qrupunun uğuru çox da böyük ola bilməz. Din öyrədən
müəllimlərin mənfəətə söykənən və gecəni-gündüzə qatan cəhdləri yalnız
cəmiyyət içində yeganə qəbul edilən dinin olduğu və ya böyük bir
cəmiyyətin iki-üç məzhəbə ayırdığı yerdə təhlükəli ola bilər. Çünki hər
bir məzhəb din xadimləri birlikdə idarəçilik üsuluna uyğun bir şəkildə
ciddi nizamla davranır. Ancaq cəmiyyət aralarında heç biri insanların
rahatlığını pozacaq lazımsız iki-üç yüz və ya minlərlə kiçik məzhəbə
ayrıldıqda heç də bunlardan təhlükə gözlənilməməlidir. Hər bir məzhəbin
din xadimlərinin ətraflarının dostdan çox, düşmənlə əhatə olunduqlarını
görərək açıqürəkli və mülayim davranmağı öyrənmək məcburiyyətində
qalırlar. İnancları mülki rəhbərlik tərəfindən dəstəkləndiyinə görə böyük
krallıqların və imperiyaların bütün əhalisinin hörmətini qazanan, bu
səbəblə ətrafında tərəfkeşlərdən, tələbələrdən və adi xalq kütləsindən
başqa bir insan görməyən böyük məzhəblərin xadimləri arasında açıqürəkliliyə və mehribançılığa olduqca az təsadüf edilir. Hər bir kiçik
məzhəbin din xadimləri tək qaldıqlarına görə, təxminən bütün digər
məzhəbdən olanlara hörmət bəsləmək məcburiyyətində olurlar. Bunların
qarşılıqlı olaraq bir-birilərinə bağışlamağı uyğun və əlverişli gördükləri
güzəştlər müəyyən müddət keçdikdən sonra əksəriyyətinin tədrisini; yer
üzünün bütün inkişaf dövrlərində ağıllı insanların qurulduğunu görmək
istədikləri, ancaq hüququn heç bir ölkədə hələ də yaratmadığı (çünki dini
baxımdan hüquq xalq arasındakı boş inancların və coşqunun az-çox
həmişə təsiri altında qalmışdır, şübhəsiz ki, hər zaman qalacaqdır) və
bəlkə də, heç yarada bilməyəcəyi hər cür mənasızlıq, yalançılıq və ya
təəssübkeşlikdən uzaq olan din halına gətirir. Kilsə idarəetmə sisteminə
və yaxud kilsə sisteminin qurulmasına bağlı olan bu qayda-qanunun
İngiltərədə daimi yayılması təklifi qəzəbli olduğuna heç şübhə edilməyən
müstəqil adındakı məzhəb vətəndaş müharibəsinin sonlarına doğru irəli
sürmüşdür. Fəlsəfəyə olduqca zidd olan bir mənbədən çıxmaqla bərabər,
bu sistem gerçəkləşsəydi, hər cür dini prinsiplər qarşısında filosofluğa ən
münasib mülayim münasibəti, indiyə qədər, yəqin ki, yaratmış olacaqdı.
Ən çox insanın qulluq etdiyi, məzhəbin Quakerlər olduğu, amma qanunun
reallıqda heç biri dinin digərindən daha çox üstün tutmadığı Pennsylvaniada bu qaydada kilsə sistemi yaradılmış və deyilənə görə, orada belə
filosof tərəfindən mülayimliliyi yaradılmışdır.
Bərabər münasibət müəyyən bir ölkənin bütün din məzhəblərində və
yaxud bir çoxunda belə mülayimliyi yaratmasa belə, bunlardan hər birinin
cəmiyyətin rahatlığını pozmayacaq qədər kiçik olması şərtilə, özünə xas
inancları uğrundakı hədsiz fəaliyyəti heç vaxt asanlıqla zərərli nəticələrə
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səbəb ola bilməz; əksinə, bir qrup yaxşı nəticələr yaradar. Hökumət də
həm onlara heç qarışmamaq, həm də hamısını bir-birilərini öz hallarına buraxmağa məcbur etmək qərarını veribsə, çox keçmədən öz-özlərindən asılı
olaraq, kifayət qədər çoxalacaq şəkildə tez bölünmələri təhlükəsi yox kimidir.
Hər bir mədəni cəmiyyətdə, siniflər arasında fərqin böyük olduğu
hər cəmiyyətdə; iki müxtəlif etika qaydası həmişə eyni vaxtda fəaliyyət
göstərmişdir. Bunlardan birinə dözümlülüyü, yaxud şərt, digərinə, geniş
və ya istərsəniz iradəsiz sistem deyilə bilər. Birinci sistemi, ümumiyyətlə,
xalq kütləsi çox bəyənir və dəstəkləyir. Digərini elit təbəqə adlandırılanlar
daha çox təqdir edib qəbul edirlər. Yüksək rifahın hədsiz şənlənməyin
yaratmağa meyilli olduğu mənfi fəsadları nə dərəcədə təsdiqləməyi qaralmamağımız lazım gəldiyi, görünür ki, bu bir-birinə zidd iki sistem
arasındakı müəyyən fərqi əmələ gətirir. Geniş və ya iradəsiz sistemdə
bəzən, hədsiz, həyasız olmamaq, hiyləgərliyə və ya zülmə qədər getməmək şərtilə təmtəraqlı yaşayışa dalmaq, dünyaya maksimum səviyyədə
özünün zövq və keyfə qapdırmaq; qadın və kişi cinsindən olanların, heç
deyilsə, hərdən bir namusuna xələl gəlməsi və b. ümumiyyətlə, olduqca
normal qarşılanır, asanlıqla bağışlanır.
Birinci sistemdə bu kimi hədsiz hərəkətlərdən əksinə, olduqca
çəkinilir. Belə addımlar, xalq kütləsinə fəlakət gətirir. Yoxsul bir işçinin
bir həftə düşüncəsizlik edib şorgözlük etməsi, çox vaxt bir daha özünü
doğrultmaması və ümidsizliyə qapılaraq ən böyük cinayətləri işləməyə
sürüklənməsi üçün kifayətdir. Buna görə də, xalq kütləsinin ağlı başında
olan hissəsi özləri kimi olanlar üçün birbaşa ölüm demək olduğunu
təcrübələrilə öyrəndikləri belə həsdiz hərəkətlərdən həmişə çəkinirlər. Elit
təbəqəsindən olan biri, əksinə, illər ərzində belə işlərlə məşğul olur, yenə
də bu kimi mənfi nəticələrlə rastlaşmır. Həmin sinifdən olan şəxslər
bunları etməyə imkan verən fürsəti, sərvətlərinin faydalarından biri hesab
etməyə, qüsurları üzünə vurulmadan bunu həyata keçirə bilmə sərbəstliyi
isə vəzifələrinə xas imtiyazlardan biri olaraq, görməyə olduqca meyillidirlər. Bu səbəbdən, özlərinin vəziyyətində olanların belə hədsiz hərəkətlərini cüzi bir cəza ilə qarşılayırlar.
Bütövlükdə, dini məzhəblər, ümumiyyətlə, cəlb etdikləri, onlara
qoşulanların əksəriyyətini xalq kütləsindən törətmişdilər. Həmçinin, dözümlü əxlaq sistemini hər zaman olduqca az istisnalara (çünki, bəzi
istisnalar olmuşdur) bu məzhəblər qəbul ediblər. Belə məzhəblərin əvvəldən möhkəmlənmiş islah təlimlərini xalq arasında ilk dəfə təklif etməyə
başladıqları təbəqəyə özlərinin ən yaxşı tanıda biləcəkləri sistem bu idi.
Aralarından bir çoxu, bəlkə də, əksəriyyəti belə sistemi kamala çatdıracaq
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və hətta müəyyən dərəcəyədək qəribəliyə apararaq gözə girməyə çalışmışdır. Hər şeydən çox, bu artıq çalışqanlıq onları tez-tez xalq kütləsinə
hörmətlə bəyəndirmişdir.
Hörmətli və varlı bir adam böyük bir cəmiyyətin seçilmiş üzvüdür.
Cəmiyyət onun hər addımına nəzarət edir və bununla da özünü hər bir
hərəkətinə diqqət etmək məcburiyyətində qoyur. Nüfuzu və etibarı
cəmiyyətin özünə qarşı bəslədiyi hörmətə olduqca çox bağlıdır. Cəmiyyət
içində özünün gözdən salacaq hər hansı bir şey etməyi gözə ala bilməz;
cəmiyyətin ümumi razılığının vəzifə və sərvət baxımından, onunla
bərabər olanlar üçün əmr etdiyi istər geniş, istərsə də sərt etikaya olduqca
həssaslıqla riayət etmək məcburiyyətindədir. Yoxsul bir adam, əksinə, hər
hansı böyük bir cəmiyyətin seçilmiş üzvü olmaqdan çox uzaqdır. Əyalətin
bir kəndində qaldığı müddətdə onun hərəkətlərilə məşğul ola bilər; özü də
öz davranışlarına nəzarət etmək məcburiyyətində qala bilər. Dilə düşmək
adlandırılan şey bu vəziyyətdə, yalnız belə bir şəraitdə başına gələ bilər.
Amma böyük bir şəhərə gələn kimi, yaddan çıxır, tanınmaz olur. Davranışlarına əhəmiyyət verən olmur. Bu səbəbdən də, özünün hər cür şorgözlük və rüsvayçılıqlara meyil göstərməsi mümkündür. Belə vəziyyətdən ən təsirli şəkildə çıxması, ancaq kiçik dini cəmiyyətə üzv olması
ilə mümkündür və davranışı yalnız burada, başqa heç yerdə olmayacaq
dərəcədə diqqət cəlb edir. Həmin andan başlayaraq, keçmişdə heç bir vaxt
olmadığı qədər əhəmiyyət qazanır. Bütün məzhəb sahibləri məzhəbin
heysiyyəti naminə onun davranışını gözdən keçirməməkdə, rəzalətə səbəb
olduğu, demək olar ki, həmişə bir-birilərindən istədikləri sərt etikadan
uzaq olduğu bir təqdirdə xüsusi haqq baxımından təsirli olmasa belə, hər
zaman olduqca ağır bir cəza olan məzhəbdən çıxarılma ilə onu cəzalandırmaqda maraqlıdırlar. Həqiqətən də, kiçik din məzhəblərində xalq təbəqəsinin əxlaqı həmişə nəzərəçarpacaq dərəcədə düzgün, ümumilikdə,
rəsmi kilsədəkinə nisbətən daha yaxşıdır. Reallıqda, belə kiçik məzhəblərin əxlaqı əksər vaxtlarda xoşa gəlməyəcək şəkildə cəmiyyətin həyatına
zidd olmuşdur.
Bununla bərabər, olduqca asan və effektiv həll yolu vardır ki,
dövlət onların ortaqlara təsirilə ölkəni hissələrə bölən kiçik məzhəblərin
davranışında cəmiyyətin yaşayışına zidd şəkildə kəskin nə varsa, bunları
güc tətbiq etmədən düzəldə bilər.
Bu yollardan birincisi, elm və fəlsəfənin tədrisidir. Dövlət müəllimləri işsiz qoyacaq şəkildə əməkhaqqı verərək deyil, hər hansı bir sərbəst
sənətlə məşğul omağa icazə verilmədən və ya gəlir gətirən yüksək bir
mənsəbə namizəd olaraq qəbul edilmədən əvvəl, çətin elmlərdə belə, hər
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kəs tərəfindən verilməsi lazım olan istənilən bir imtahana çəkərək orta
səviyyəli şəxslər arasında bunu geniş yayılmış hala gətirə bilər.
Dövlət bu təbəqədən olanlara icbari təhsil yüklədiyi təqdirdə, onlara
münasib müəllimlər tapmaq üçün heç bir çətinliyə girməsinə ehtiyac
qalmır. Çox keçmədən, bunlar özləri üçün dövlətin verə biləcəyindən
daha yaxşı müəllimlər tapırlar. Belə çıxış yolarından ikincisi, xalqa
yönəlmiş əyləncələrin tez-tez və şən olmasıdır. Dövlət öz mənafeyinə görə əhali rəsm, şeir, musiqi və rəqslə, hər cür teatr oyunları və tamaşalarla,
rüsvayçılıq çıxarmadan və ya ədəbsizlik etmədən əyləndirib başını
qatmağa çalışacaqların hamısını həvəsləndirmək, yəni bunlara tam bir
sərbəstlik verərək əhalinin böyük bir qisminin xalq tərəfindən bəyənilən
mənasız inancı həmişə müdafiə edən sıxıntı və kədərini asanlıqla yox
edir. Xalq tərəfindən bəyənilən belə pozğunluqları daha da qızışdıranların
hamısı ümumi əyləncələrə həmişə ürkərək, diksinərək qarşılanmışdırlar.
Əyləncələrin yaratdığı şənlik və sevinc onların məqsədinə ən əlverişli və
ya üzərində ən yaxşı işləyə biləcəkləri anlayışla qətiyyən uyğun gələ
bilmirdi. Üstəlik, hiylələrini tez-tez ortaya çıxararaq onların xalqın ələ
salmasına, hətta, bəzən lənətinə məruz qoyduğuna digər əyləncələrdən
çox, teatr tamaşalarından bu səbəbə görə xüsusilə üz döndərirdilər.
Heç bir din xadimləri qanunla digər din xadimlərinə nəzərən daha
çox himayə edilməyən bir ölkədə aralarından hər hansı birinin hökmdara
və ya iqtidara qarşı istənilən xüsusi və ya yaxın münasibətdə olması,
yaxud istər təyin edilmələrinə, istərsə də vəzifələrindən kənarlaşdırılmasına qarışması mümkün deyildir. Hökmdarı və ya iqtidarın belə
vəziyyətdə bütün digər vətəndaşları üçün olduğu kimi, din xadimləri üçün
də aralarında sabitliyi qorumaqdan, yəni bir-birinə pislik və yaxud əziyyət
etmələrinin qarşısını almaqdan savayı qalan məsələlərdə onlara görə heç
bir baxımdan narahat olmasına ehtiyac yoxdur. Amma rəsmi və ya vahid
bir dini olan ölkələrdə vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Bu təqdirdə,
əlində həmin dinin bir sıra xadimlərinə böyük təsir göstərə biləcək vasitələr olmadıqca hökmdar narahat fəaliyyət göstərə bilməz.
Hər bir rəsmi kilsənin keşişləri böyük hüquqi şəxs meydana
gətirirlər. Birlikdə fəaliyyət göstərib mənfəətlərini güdürlər. Əslində, çox
vaxt belə bir idarəçilik sistemindən istifadə edirlər. Hüquqi şəxs şəklində
bir idarə olaraq, bunların marağı hökmdarın mənafeyi ilə heç bir zaman
üst-üstə düşmür, bəzən tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Keşişlərin prioritet
marağı xalq üzərindəki nüfuzlarını qorumaqdır. Bu nüfuz isə öyrətdikləri
inancın bütövlükdə, düzgün və mühüm olduğuna, sonsuz əzabdan
qurtulmaq üçün onun hamısını kor-koranə inanaraq qəbul etmənin
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məcburi olduğuna söykənir. Hökmdar onların təliminin kiçik bir tərəfini,
guya tənqid edən kimi görünmək ağılsızlığını edəndə və yaxud bunlardan
birini icra edənlərə insani vəzifə olaraq havadarlıq etdikdə, heç bir
baxımdan hökmdardan asılı olmayan keşişlərin şərəfi ucalır, hökmdar dini
anlayışları tanımayan bir hörmətsiz qurum olaraq qınaq obyektinə çevrilir
və xalqı daha sağlam, daha itaətli bir şahzadəyə tabe olmağa məcbur
etmək üçün dinə qədər bütün qorxutma vasitələri tətbiq edilir. Onların
istədiklərin hər hansı birinə sahib olmayan dərsdə təhlükə eyni dərəcədə
böyükdür. Kilsəyə qarşı belə bir üsyan qaldıran krallar, kilsənin özlərinə
öyüd verməyi düzgün gördüyü hər inanca qarşı daxildə bağlılıqları və
səmimi baş əymələri ilə əlaqəli olan rəsmi zəmanət vermələrinə
baxmayaraq, etiraz etmələrindən başqa, ümumilikdə, əlavə olaraq, dövlətə
qarşı yeni adət yaratmalarına görə ittiham edilmişlər.
Ancaq dinin nüfuzu digərlərini kölgədə qoyur. Onun təbliğ etdiyi
dəhşət bütün digərlərini geridə qoymağa qadirdir. Dini öyrətməyə qanunla
səlahiyyətli olan din xadimləri, böyük xalq kütləsi arasında hökmdarın
nüfuzuna xələl gətirəcək təlimlər təbliğ edərsə, o, özünü olsa-olsa, ya
şiddət təbiq edərək, ya da daimi silahlı ordu gücünə müdafiə edə bilər.
Belə olduğu halda, nizami ordu belə, onun hər hansı tərəfdən təhlükəsizliyini təmin edə bilməz. Çünki əsgərlər əcnəbi deyilsə, əcnəbi olması
istisnadır, xalq kütləsi arasında seçilibsə, onların belə təlimlərə tez zamanda uymaları mümkündür. Əlində, ölkənin rəsmi və vahid dininin
keşişlərinə təsir göstərmək üçün lazımi qədər imkanları olmayan hökmdarın vəziyyətinin həmişə nə qədər təhlükəli olduğunu, Şərqi İmperiyanın
hökm sürdüyü müddətdə yunan rahiblərinin mübarizəsi tərəfindən
Konstantinopolda 1 baş verən inqilablar; Avropanın dörd bir tərəfində
Roma keşişlərin münaqişəsinə görə əsrlər boyunca davam edən sarsıntılar
kifayət qədər sübut edir.
Bütün mənəvi dəyərlər kimi dini problemlərin də hökmdarın əsl
fəaliyyət sahəsinə daxil olmadığı açıq-aşkar məlumdur. Hökmdar xalqı
qorumaq üçün kifayət qədər gücü olsa da onu yetişdirmək, maarifləndirmək üçün lazımi keyfiyyətləri yoxdur. Başqa sözlə, belə məsələlərdə
nüfuzu rəsmi kilsə xadimlərinin birləşmiş nüfuzuna bərabər deyildir.
Halbuki, cəmiyyətin firəvan həyatı və hökmdarın şəxsi təhlükəsizliyi
əksər hallarda keşişlərin bu kimi mövzular yaymağı münasib görəcəkləri
təlimlərə bağlı qala bilər. Bu səbəbdən də keşişlərin fəaliyyətinə qarşı
lazımi qədər nüfuzundan istifadə edərək, tamamilə tədbirlər görə
1
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bilmədiyinə görə hökmdarın ona təsir göstərmək çətinliyi vardır. Ancaq
təsirli ola bilməsi də həmin təriqət içində olanların bir çoxunda
oyandıracağı qorxu və ümüdlərlə mümkündür. Belə qorxu hissi vəzifədən
uzaqlaşdırma, yaxud digər üsullarla cəzalandırılma qorxusu və daha
yüksək pillələrə yüksəlmək ümidi ola bilər.
Bütün xristian kilsələrində keşiş imtiyazları keşişlər tərəfindən arzu
edilən qədər deyil, ömürboyu və sakit fəaliyyət göstərildiyi müddətdə
istifadə edilən mülkiyyət hüquqlarıdır. Keşişlərin hüquqlarından istifadə
etmə forması daha müvəqqəti olsa, ya hökmdarın, ya da dövlət
xadimlərinin hər hansı bir kiçik narazılığı olduqda imtiyazların itirilməsi
ehtimalı olarsa, xalq üzərindəki nüfuzlarını qorumaq rahiblər üçün, bəlkə
də, mümkünsüz hala gələr. Onda xalq onları saray əyanlarına müraciət
etmiş, öyrətdiklərinin səmimiliyinə inanmayacaqları mənfəət düşkünləri
olaraq qiymətləndirər. Ancaq, bəlkə də, böyük səylə sabitliyi pozacaq
təlimlər təbliğ etdiklərinə görə, hökmdar bir qrup keşişi təkcə güc tətbiq
edərək imtiyazlardan məhrum etməyə çalışdıqda belə bir zülmlə yalnız
həm onları, həm də təlimlərini xalqa əvvəlkinə nisbətən daha çox
sevdirmək, bununla da on qat, daha çox təhlükəli hala gətirməklə
kifayətlənir.
Gözdağı vermək, demək olar ki, bütün hallarda ən pis idarəçilik
vasitəsidir, xüsusilə də kiçik azadlıq iddiasında olan hər hansı bir insan
təbəqəsinə qarşı heç zaman tətbiq edilməməlidir. Qorxutmağa çalışmaq
yalnız başçılıq edən şəxsi məhv edib, onların səbrini daşırmağa və daha
mülayim davranmağın, bəlkə də asanlıqla mülayimləşmələrinə səbəb ola
biləcəyi hər hansı müxalifətə qarşı çıxmağa yarayır. Fransız idarəçiliyinə
görə bütün divanlar və ya müstəqil ədalət məhkəmələrini xalqın bəyənmədiyi hər hansı bir formanı qeyd etməyə məcbur etməklə istifadə edilən
şiddət yüz faiz uğurlu olmuşdur. Halbuki, tətbiq edilməsi mümkün olan
metod, yəni bütün aktiv üzvlərin həbs edilməsi üsulu insana elə gəlir ki,
ümumilikdə, təsirli olmalıdır. Stevart sülaləsindən olan krallar İngiltərə
parlamentinin bir qrup üzvlərini inandırmaq üçün bəzən belə oxşar
vasitələr təbiq ediblər və üzvlərin də eyni dərəcədə inadkar olduqlarını
görüblər. İngiltərə parlamentinin indiki dövründə başqa metod tətbiq
edilir, on iki il əvvəl Choiseuel Dukasınnın Paris Şurası üzərində tətbiq
etdiyi kiçik bir təcrübə Fransanın bütün orqanlarının eyni tərzdə daha
asan yola gətirilməsinin mümkün olduğunu isbat etmişdir. Həmin təcrübə
davam edilməmişdir. Çünki idarəetmə və inandırma hökumət metodlarının ən asanı, ən etibarlısı, güc tətbiqetmə isə ən pisi, ən təhlükəlisi
olmaqla bərabər, görünür ki, insanın anadangəlmə malik olduğu arsızlığı
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elədir ki, pis vasitəni tətbiq etmədiyi müddət istisna olmaqla, yaxşı
üsuldan istifadə etməyi, demək olar ki, həmişə xor görür. Fransa
hökuməti güc tətbiq etdiyi və etməyi gözə ala bildiyinə görə idarəetmə və
inandırma metodlarından yararlanmağa meyil etmədi. Amma bütün
dövrlərdə istifadə edilmiş təcrübə göstərir ki, hər hansı bir rəsmi kilsənin
hörmət göstərən keşişləri qədər üzərlərində güc tətbiq edilməsi təhlükəli
və yaxud tamamilə məhvedici təbəqəsi zənnimcə yoxdur. Ən zalım
idarəçilik sistemində belə, özünün təriqətilə münasibəti yaxşı olan bir
kilsədə din xadiminin hüquqlarına, imtiyazlarına, insan azadlığına, bütün
cəhətləri eyni olan hər hansı digər insanınkına nisbətən daha çox hörmət
göstərilməkdədir. Parisin üzüyola hökumətindən Konstantinopolun
zülmkar hakimiyyətinə qədər idarəetmənin bütün səviyyələrində bu
belədir. Lakin insanların bu təbəqəsini məcbur etmək, demək olar ki,
həmişə mümkünsüzdür, amma o da istənilən biri digəri kimi asan idarə
edilə bilər. İstər hökmdarın təhlükəsizliy, istərsə də xalqın firavan həyatı,
görünür ki, onları idarəetməkdən ötrü hökmdarın əlində olan imkanlara
olduqca bağlıdır. Bu imkanlar isə görünür ki, hökmdarın onlara təqdim
edəcəyi mənsəblərdən ibarətdir.
Xristian kilsəsinin keçmiş idarə heyətində hər bir yepiskop ona bağlı
olan keşişlərin və şəhər əhalisinin ümumi səsverməsilə seçilir. Xalqın
seçki hüququ müəyyən müddət keçdikdən sonra əlindən alındı. Xalq seçki
hüququna malik olduqda belə, demək olar ki, belə dini məsələlərdə
özünün təbii rəhbəri olaraq görünən keşişlərin təsiri altında hərəkət edirdi.
Amma keşişlər xalqı aldatmaqdan tezliklə bezdilər və yepiskoplarını
özləri seçməyə başladılar. Eyni formada, monastr rəhbərinin heç deyilsə,
əksər yerlərdə monastrın keşişləri seçilirdi. Yepiskopluq ərazisinə daxil
olan kiçik kilsələrdəki təyinat məsələlərini yepiskop həll edir, boş qalan
yerləri münasib gördüyü kilsə nümayəndələrinə təqdim edirdi. Bütün
kilsə nümayəndələri bu şəkildə rahiblərin tabeliyində idi. Hökmdarın bu
seçkilərə dolayı yolla təsiri olmaqla bərabər, həm onun, həm də seçki
üçün razılığını, həm də seçkini dəstəkləməsini istəmək adət olsa da,
keşişləri yola gətirməkdən ötrü əlində yetərli imkan yox idi. Vəzifə
hərisliyi hər bir keşişi, təbii olaraq, hökmdardan çox, təriqətinə
yalvarmağa vadar edirdi. Keşiş yüksəlmə şansını təkcə oradan uma
bilərdi.
Papa Avropanın bir çox yerində ilkin olaraq, bütün yepiskopların
monastr rəhbərlərinin və ya Kardinallar Məclisi adlandırılan yerə
vəzifələrin təqdim edilməsinin, daha sonra müxtəlif bəhanələrlə hər
yepiskopluq ərazisinə daxil olan kiçik torpaqların təyin edilməsini öz
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əlinə aldı. Yepiskopların əlində, keşişlərin üzərinə pis-yaxşı təsir gücünə
malik olması üçün lazım olan vasitələrdən olduqca az bir şey qaldı. Bu
sistemə görə hökmdarın vəziyyəti əvvəlkinə görə daha pis oldu. Beləliklə,
Avropanın müxtəlif ölkələrin keşişləri reallıqda fərqli-fərqli yerlərə
dağılmış olsalar da, bütün fəaliyyətləri artıq yeganə plana uyğun idarə
edilə bilən bir növ ruhani ordusuna çevrildi. Müəyyən bir ölkənin
keşişləri həmin ordunun hərəkətləri, ətrafda müxtəlif ölkələrə təsir edən
bütün digər qruplar tərəfindən dəstəklənib təkrarlanan hissəsi hesab edilə
bilərdi. Hər bir hissə içində olduğu, ölkənin hökmdarına qarşı sərbəst,
müstəqil olmaqdan savayı, hər hansı bir anda silahlarını həmin ölkənin
hökmdarına qarşı yönəldib, onları bütün digər sahələrin silahlarıyla
dəstəkləyə biləcək xarici hökmdara tabe idi.
Bunlar düşünülə biləcək silahların ən təhlükəliləri idi. Avropa
sənətkarlığın və sənayenin inkişafından əvvəlki dövrdə olduqda
keşişilərin sərvəti özlərinə xalq təbəqəsi eynilə varlıların sərvətinin öz
qulları, icarədarları və köməkçiləri üzərində sahib olduğu formada nüfuz
qazandırdı. İstər kralların, istərsə də xüsusi şəxslərin yanlış düşüncəli
dini baxışlarına görə kilsəyə bağışlanan böyük torpaq sahələri arasında,
eynilə baronların ərazisində olduğu kimi və eyni səbəblə müstəqillik
meydanları yaradıldı. Belə böyük mülklər üzərində keşişlər və yaxud
onların rəhbərləri nə kralın, nə də hər hansı bir şəxsin dəstəkləməsi və
yardımı olmadan, sülhü, sabitliyi asanlıqla qoruya bilir və rahiblərin
köməyi olmadan orada nə kral, nə də başqası sülhü qoruya bilmirdi.
Başqa sözlə, keşişlərin özlərinə məxsus olan malikanələrindəki və ya
ərazilərindəki azadlıq sahələri ağaların torpaqları qədər müstəqil və kral
məhkəmələri nüfuzunun onlar qədər xaricində idi. Keşişlərin, demək olar
ki, bütün icarədarları, böyük baronları, kirayəşinləri kimi, yaxın
rəhbərlərinə tamamilə bağlı, o istədiksə çıxardıla bilən icarədarlar idi. Elə
olduğuna görə də, bunların cərimələri rahiblər tərəfindən münasib görülə
biləcək hər hansı bir müharibədə döyüşməklə ağlından keçdiyi vaxt
çağırılmaları mümkündür. Bu mülklərin kirayəsi bəzən, Avropanın hər bir
krallığındakı bütün digər ərazilərin rentasının böyük bir qismi keşişlərin
əlində cəmləşirdi. Hər iki müxtəlif rentadan gələn gəlirlərin böyük bir
qismi təsərrüfatla bağlı şeylər; taxıl, şərab, kiçikbuynuzlu heyvan , ev
heyvanı və s. şəklində ödənilirdi. Məhsulların miqdarı keşişlərin şəxsi
tələbatlarından çox idi, məhsulların qalan hissəsini mübadilə edə
biləcəkləri sənətkarlıq və ya sənaye sahələri yox idi. Keşişlər böyük
miqdarda artıq qalan məhsuldan baronların gəlirlərinin qalan qisminin
xərclədikləri formada qonaq qarşılayıb, xeyriyyə işlərində istifadə
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etməkdən başqa bir şəkildə faydalana bilməzdilər. Buna görə də,
keşişlərin həm yardımı, həm də xeyriyyə işləri olduqca çox az idi.
Keşişləri bir tərəfdən krallığın, demək olar ki, bütün yoxsullarına baxdığı
halda, digər tərəfdən bir çox silah istifadəiçləri ilə kübar şəxslər arasında
da avara-avara gəzərək keşişlərin qonaqpərvərliyindən sui-istifadə
etməklə bir monastrdan digərinə getməkdən başqa yaşayışını təmin etmək
yolu yox idi. Əksəriyyət, bəzi müəyyən kilsə məmurlarının işçiləri ruhani
kimliyi olmayan ən böyük ağalarından, bəlkə də, daha çox idi.
Keşişlər arasında həmişə ruhani olmayan bəylər arasındakına
nisbətən daha çox birlik var idi. Onlar rəhbərliyə bağlı olan ciddi qaydaqanuna, keşişlərə tabe idilər. Bəridəkilərdə rəhbərliyə daxil olan ciddi
nizam-intizam yox idi, demək olar ki, bir-birilərinə və krala eyni səviyyədə həsəd aparırdılar. Başqa sözlə, keşişlərin icarədarları və işçilərini
hamısı birlikdə ruhani vəzifəsi olmayan elit şəxslərin xidmətçilərinə
nisbətən sayca az, icarədarlar isə, bəlkə də, daha az olmaqla bərabər,
birləşmələri onları daha təhlükəli hala gətirirdi. Buna baxmayaraq, qonaq
qarşılamaları və xeyriyyə işləri görmələri keşişlərin sərəncamına həm
böyük bir fiziki güc verir, həm də mənəvi silahlarının təsirini kifayət
qədər artırırdı. Bu elementlərin əksəriyyətini həmişə doyurduqları xalq
kütləsi arasında onlar ən yüksək hörmət və etibar ilə təmin edirdi. Xalqa
görə bu dərəcədə sevilən bir qrupa aid olan və ya əlaqədar olan nə varsa,
mal-mülk, imtiyazlar, təlimlər və xalq kütləsinin gözünə istər-istəməz
müqəddəs görünür və bunların istər həqiqətən, istərsə də, sözdə
tapdalanması dini qayda-qanunları pozan ən böyük günah: allahı
inkaretmə kimi qəbul edilirdi. Belə olduğu halda, birləşmiş bir neçə kübar
zadəganlara qarşı mübarizə aparmaq hökmdara çəx vaxt çətin gəlirsə,
bütün qonşu ölkələrin rahiblərinin dəstəklədiyi öz ölkəsinin keşişlərinin
birləşmiş gücünə qarşı çıxmağın hökmdar üçün çətin olmasına
təəcüblənməməliyik. Bu kimi hallarda təəcübləniləcək məqam hökmdarın
bəzən boyun əymək məcburiyyətində olması deyil, necə olub ki, bəzən
qarşı çıxa bilməsidir.
Keşişlərin qədim dövrdəki (indiki zamanda yaşayan insanlara qəribə
gələn) imtiyazları; məsələn, fiziki cəzaya məruz qalmaqdan tamamilə
azad olmaları və ya İngiltərədə rahib güzəşti adlandırılan şey işlərin belə
formada gedişatının təbii və yaxud qaçılmaz nəticələri var idi. Özünün
təriqəti bir keşişi qorumağa, ya dəlilin belə əziz bir insana hökm
çıxarmağa kifayət etmədiyini, ya da cəzanın müqəddəs bir insana
verilməyəcək qədər şiddətli olduğunu söyləməyə meyilli olarsa,
hökmdarın onu hər nə cür cinayətdən olursa-olsun cəzalandırmağa cəhd
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göstərməsi nə dərəcədə təhlükəli olması lazımdır. Bu kimi hallarda
hökmdar keşişi kilsə məhkəmələrində mühakimə etməklə (hər üzvünün
ağır cinayətlər törətməsini, hətta xalqı təşvişə sala biləcək ciddi
rüsvayçılıqlara yol verməsini imkan daxilində) azadlığa buraxmaqdan
savayı daha yaxşı bir yol tapa bilmir.
Avropanın bir çox yerində onuncu, XI, XII, XIII əsrlərdəki o
dövrdən bir az əvvəlki və sonrakı şərtlər daxilində Roma kilsəsi istər
mülki idarənin nüfuzu sabitliyi əleyhinə, istərsə də insan övladının yalnız
mülki rəhbərlik tərəfindən himayə edilməsi mümkün olduqca inkişaf edən
müstəqilliyi, xoşbəxtliyi əleyhinə olan bütün sistemlərin ən təhlükəlisi
sayıla bilər. Kilsə qurumu daxilində bu qədər çoxlu insanın şəxsi
maraqları boş inancın ən boyağı yalanını elə cür dəstəkləyirdi ki, insan
ağlının hər hansı bir hücumundan gələcək bütün təhlükələləri bunların
yanına buraxmırdı. Çünki insan ağlı boş inanca söykənən kimi, yalanları
həddini aşıb, hətta xalq kütləsinin gözü önünə çıxara bilərdi, amma şəxsi
maraqlarında heç bir təhlil apara bilmirdi. İnsan ağlının zəif cəhədlərindən başqa, düşmənlərin hücumuna məruz qalmasaydı, bu təşkilat
sonsuz olaraq fəaliyyət göstərə bilərdi. Nəhayət, insan övladındakı
müdrikliyin təsir edə bilməyəcəyi o böyük və etibarlı sistem hadisələrin
təbii gedişatı ərzində, ilk öncə zəiflədi, daha sonra qismən çökdü, indi isə
mümkündür ki, daha bir neçə il keçməklə tamamilə yox olub getsin.
Sənət sahələrindəki, sənayedəki və ticarətdəki uzunmüddətli inkişaf,
yəni böyük baronların gücünü yox edən eyni səbbələr, Avropanın bir çox
yerində keşişlərin bütün fiziki gücünü həmin şəkildə yox etdi. Sənət,
sənayenin və ticarətin məhsullarında keşişlər qrupu da böyük baronlar
kimi istehlak edilməmiş məhsullarını mübadilə edə biləcək bir şey
tapdılar; beləliklə, gəlirlərin mühüm hissəsini başqalarına vermədən
hamısını özlərinə sərf etmənin yolunu kəşf etdilər. Xeyriyyə üçün
etdikləri yardımlar get-gedə məhdudlaşdı və azaldı. Buna görə də, yaxın
ətrafındakı işçilərin sayı azaldı, getdikcə sıfıra bərabərləşdi. Həmçinin,
eynilə, böyük baronlar kimi, keşişlər də eyni tərzdə şəxsi maraqlarını və
axmaqlıqlarını aldatmaq üçün sərf etməklə ərazi mülklərindən daha
yüksək gəlir əldə etmək istədilər. Ancaq belə gəlir artımı, yalnız
icarədarların uzunmüddətli müqavilə bağlamasına icazə verilməklə əldə
edildiyinə görə adi camaatı keşişlərlə bağlayan “mənfəət bağları”,
beləliklə, tədricən qopdu.
Hətta bu bağlar, xalqın eyni təbəqəsini böyük baronlara bağlayan
bağlara nəzərən daha tez qopdu. Çünki kilsə arpanın çoxunu, böyük
baronların malikanələrindən daha balaca olduğu üçün, həmişə arpa sahibi,
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gəlirinin hamısını daha tez özünə xərcləyə bilirdi. XIV və XV əsrlərdə
Avropanın çox yerində, böyük baronların nüfuzu olduqca yüksək idi.
Amma keşişlərin cismani gücü, böyük xalq kütləsi üzərində bir vaxtlar
əllərində olan güc isə, artıqlamasıyla zəifləmişdi. O vaxtlarda, Avropanın
çox yerində kilsənin gücü, demək olar ki, ruhani nüfuzundan meydana
gələn gücdən ibarət olaraq qalmışdı; keşişlərin yaxşılığı sevmələri və
qonaq qarşılamaları ilə dəstəklənmədiyi üçün, o ruhani nüfuz belə çox
zəifləmişdi. Adi camaat, artıq bu sinfə, əvvəllər olduğu kimi ağrılarını
azaldan, kasıblıqlarını aradan qaldıran kimsələr gözü ilə baxmırdılar.
Əksinə, əvvəllər həmişə kasıbların ata mirası böyük həcmdə şeyləri öz
keflərinə görə xərcləyən varlı keşişlərin lovğalığı, görkəmli yaşamı və
xərcləri onları bezdirir, diksindirirdi.
İşlər bu yolda davam edərkən, müxtəlif Avropa dövlətlərinin
hökmdarları, hər yepiskop bölgələrini keşişlər məclisinə və keşişlər
məclisi başçısına yepiskop, hər monastrın keşişlərinə də baş keşiş
seçməklə bağlı əvvəlki haqlarının geri verilməsini təmin etdi, böyük kilsə
arpalıqlarının istifadəsi məsələsində bir vaxtlar sahib olduqları nüfuzu
yenidən ələ keçirməyə çalışdılar. İngiltərədə XIV əsr ərzində qüvvəyə
minən bir neçə qanun, xüsusilə də, Papanın Arpalıqlarının 1
Qarışdırılmaması Qanunu adını daşıyan qanun; XV əsrdə Fransada
qüvvəyə minən Papa Nüfuzunun Məhdudlaşdırma Qanunu, bu əvvəlki
nizamın yenidən qurulmasına hədəflənmişdi.
Seçimin keçərli olması üçün, hökmdarın əvvəl razılıq verməsi, sonra
da seçilən şəxsi bəyənməsi lazım gəlirdi və seçim yenə sərbəst sayılmaqla
yanaşı, ölkələrindəki keşişlərə təsir etmək üçün hökmdar, mövqeyinin
özünə istər-istəməz təmin etdiyi bütün dolayı vasitələrə sahib idi.
Avropanın digər yerlərində, buna oxşar bir tendensiyada başqa
nizamlamalar qoyuldu. Amma Xristianlığın İslah Hərəkatından əvvəl,
Papanın kilsədəki böyük arpalıqları təqdimetmə səlahiyyəti, elə görünür
ki, heç bir yerdə, Fransa və İngiltərədəki qədər təsirli və əhatəli şəkildə
daraldılmamışdır. Ondan sonra XVI əsrdəki Papa-Hökmdar Müqaviləsi,
fransız katolik kilsəsindəki böyük arpalıqların və ya kardinallar məclisi
arpalıqları deyilən əmlakların hamısı üzərində, tamamilə təqdimetmə
haqqını Fransız krallarına verdi.
Papa Nüfuzunu Məhdudlaşdırma Qanununa və Papa-Hökmdar
Müqaviləsi hazırlanandan bəri, fransız keşişləri, papalıq ali şurasının
fərmanlarına, ümumilikdə, hər hansı başqa katolik ölkənin keşişlərinə
1

Arpa sahələri, bəzi hallarda arpa anbarı.
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nəzərən daha az hörmət göstərmişdilər. Hökmdarları ilə Papa arasında
çıxan bütün anlaşılmazlıqlarda bunlar, demək olar ki, həmişə hökmdarların tərəfini saxlamışlar. Fransız keşişlərinin Roma Ali Şurası
qarşısındakı bu müstəqillikləri, elə görünür ki, daha çox Papa Nüfuzunu
Məhdudlaşdırma Qanununa və Papa-Hökmdar Müqaviləsinə əsaslanmaqdadır. Krallıq idarəçiliyinin ilk vaxtlarında, fransız keşişləri, papaya başqa
hər hansı bir ölkənin keşişləri qədər sadiq görünürlər. Kapet nəslinin
ikinci hökmdarı olan Roberti, Roma Ali Şurası haqsız yerə uzaqlaşdırdıqda, öz qulluqçuları, deyilənə görə, onun süfrəsindən qalan yeməkləri
itlərə atar və o vəziyyətdəki bir kimsənin əli dəyməklə murdar olan
şeylərə ağızlarını vurmaqdan çəkinirlərmiş. O şəkildə hərəkət etmələri
üçün, öz ölkəsinin keşişlərinin ağıl öyrətmiş olmalarına böyük ehtimalla
inanıla bilər.
Kilsədəki böyük arpalıqları təqdimetmə haqqı iddiası – bu iddianın
müdafiəsi uğrunda Roma Ali Şurası, xristian dünyasının ən böyük
hökmdarlarından birinin taxtını tez-tez devirmişdir. Beləliklə, Avropanın
bir çox digər yerlərində, hətta Xristianlığı İslah Hərəkatı zamanından
əvvəl, ya məhdudlaşdırıldı, ya dəyişikliyə uğradıldı, yaxud da bu iddiadan
tamamilə əl çəkildi. Artıq xalq üzərində keşişlərin təsiri azaldığı kimi,
dövlətin keşişlər üzərindəki təsiri də azalmışdır. Dolayı olaraq, keşişlərin
dövləti narahat etmək üçün həm gücləri, həm də həvəsləri azalmışdı.
Almaniyada Xristianlığı İslah Hərəkatını doğuran konfliktlər
başlayıb, çox keçmədən bir tərəfdən o biri tərəfə bütün Avropanı əhatə
etdiyi dövrdə, Roma kilsəsinin nüfuzu zəifləməyə başlamışdı. Yeni
öyrədilənləri hər yerdə xalq son dərəcə bəyənirdi. Rəsmi nüfuza müdaxilə
edərkən çoxluq bölünməçilik atəşini alovlandıran həmin böyük cəhdlər,
bunları ortalığa yayırdı. Bu inancları öyrədən müəllimlər, rəsmi kilsəni
müdafiə edən çox ilahiyyatçılara nəzərən, bəlkə başqa baxımlardan daha
bilikli deyildilər; amma, elə görünür ki, kilsə tarixini və kilsə iqtidarına
təməl olan düşüncə sisteminin kökünü və inkişafını, ümumilikdə daha
yaxşı bilirdilər; o səbəbdən də, demək olar ki, hər konfliktdə kifayət qədər
üstünlükləri olurdu. Yanaşmalarındakı sadəlik, davranışlarındakı səliqəsahmanlılıq, onları öz keşişlərindən çoxunun uyğunsuz həyatını müqayisə
edən xalq təbəqəsinə qəbul etdirirdi. Üstəlik bütün özünü sevdirmə və
məzhəbə yeni adam qazanma hünərləri, onlarda rəqiblərindəkinə nəzərən
daha yüksək həddə idi. O hünərlər ki, bunlardan kilsənin əzəmətli və
mötəbər övladları, özləri üçün olduqca gərəksizdir deyə, neçə vaxtdır üz
çevrilmişdir. Yeni öyrədiləni, bəzi şəxslər ağıla yatdığı üçün, bir çoxları
yeniliyindən ötürü və daha da çoxu, rəsmi keşişlərə pis baxdıqları üçün
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bəyənirdi. Lakin müqayisə qəbul etməyəcək qədər çox kimsənin gözünə,
bu öyrədilənlər, demək olar ki, hər yerdə çoxluq kəndli ağzı və kobud
olmasına qarşı, isti, istəkli gözəl sözlərlə öyrədildikləri üçün şirin
görünürdü.
Demək olar ki, hər yerdə yeni öyrədilənlərin uğuru elə böyük idi ki,
bu dövrdə Roma Ali Şurası ilə təsadüfən araları yaxşı olmayan krallar; adi
camaatın hörmətini və etibarını itirdiyi üçün, demək olar ki, heç bir müqavimət göstərməyən kilsəni, o öyrədilən vasitəsilə öz ölkələrində asanlıqla devirmək fürsəti tapdılar. Roma Ali Şurası, Almaniyanın şimal
bölgələrindəki kiçik krallardan bəzilərini kədərləndirmişdi. Ona görə, bu
krallar, İslah Hərəkatını öz ölkələrində qəbul etmirdilər. ІІ Kristiern ilə
Upsalın Troll baş yepiskopunun təzyiqi, Gustavua Vasaya, bunların ikisini birdən İsveçdən kənara atmaq imkanı verdi. Papa bu qəti sözlü hökmdarın və baş yepiskopun tərəfini tutdu; Gustavus Vasa da, İsveçdə islah
hərəkatını qəbul etdirməkdə çətinlik çəkmədi. Sonra səhv yanaşması səbəbindən İsveçdə olduğu kimi Danimarka da diksinilən hala gələn II Kristiern, Danimarka taxtından endirildi. Amma Papa hələ də onu himayə
etmək istəyirdi. Onun yerinə taxta keçən Holsteinlı Frederix, Gustavus
Vasanı örnək götürərək Papadan qisas aldı. Bern və Zürixdə bir sıra
keşişlər, hər zamankı qarışdırıcılıqlarının bir az daha böyüyü ilə bütün
təriqəti heç nə edib diksinilən bir hala gətiməyə ehtiyac olmadan,
buraların Papa ilə ayrıdan bir problemin olmadığı yüksək idarəçilik
mövqeləri, öz ətraflarına çox asan qəbul edirdilər.
İşlərin belə çətinləşdiyi dövrdə, papalıq şurası Fransanın və İspaniyanın(sonuncu o vaxtlar Almaniya imperatoru idi) güclü hökmdar ilə
dostluğunu irəli aparmaq üçün cəhd edirdi. Çətinliklərlə və çox qan töksə
də, onların yardımı ilə ölkələrində islah hərəkatının irəliləyişini nə tamamilə önləmək, nə də dayandırmaq mümkün oldu. İngiltərə kralının
xətrini xoş etməyə belə şuranın istəyi var idi. Lakin daha böyük bir
imperatoru, İspaniya kralı və Almanya imperatoru V Çarlzı küsdürmədən
buna, o dövrün şərtləri səbəbindən mümkünat yox idi. Dolayı olaraq, çoxunu özü mənimsəməklə yanaşı, islah hərəkatı öyrədilənləri ortalıqda
özünə yer etmiş olduğu üçün, VIII Henri, ölkəsindəki bütün keşiş evlərini
zəbt etmək və katolik kilsəsinin nüfuzunu ortadan qaldırmaq imkanı tapdı.
Daha irəli getmədiyi halda, islah hərəkatı qoruyucularını məmnun etdi.
Oğlunun hakimiyəti dövründə onlar, hökuməti ələ aldıqları üçün, VIII
Henrinin başladığı işi heç bir çətinliyə məruz qalmadan tamamladılar.
Hökumətin zəif olduğu, xalq tərəfindən sevilmədiyi və elə də
sağlam qurulmuş olmadığı üçün Şotlandiya kimi ölkələrdə islah hərəkatı,
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yalnız kilsəni deyil, həmçinin kilsəni dəstəkləməyə qalxdığı üçün dövləti
də devirəcək qədər güclü idi.
Avropanın müxtəlif ölkələrinə yayılmış islah hərəkatçıların
aralarındakı bütün anlaşılmazlıqları yoluna qoyacaq və qarşı gəlinməyən
güclə hamısını birdən ən doğru inancın qəti sərhədlərini çəkə biləcək,
Roma Ali Şurası, bəzi ümumi kilsələr yığma məclisi kimi, bir ümumi
məhkəməsi yox idi. Bundan ötrü, ölkənin birində islahat tərəfdəşları, bir
başqa ölkədəki din qardaşlarından, təsadüf nəticəsində müraciət edəcəkləri ortaq hakim olmadığı üçün, anlaşılmazlıq üzərində heç bir zaman
qərara gəlinə bilinmir və aralarında bu tip bir çox anlaşılmazlıqlar çıxırdı.
Vətəndaş cəmiyyətinin nizamını və səadətini ən çox maraqlandıran anlaşlmazlıqlar, kilsə idarəçiliyinə və kilsə arpalıqlarını təqdimetmə haqqına
əlaqəli olanlar idi. Dolayısı ilə, bu konfliktlər, islah hərəkatı tərəfdaşları
arasındakı iki məzhəb firqəsini; Lutherci və Calvinci məzhəblərini
meydana gətirdi. İslahatçı komandalar arasında təhsili və tədrisi indiyə
qədər Avropanın hər hansı yerində rəsmən qəbul edilmiş məzhəblər təkcə
bunlardır.
İngiltərə kilsəsi adı verilən təşkilatın tərəfdaşları ilə birlikdə Luther
tərəfdaşları, yepiskopluq idarəçiliyini az-çox qorudular; keşişlər arasında
rütbələr sırası qurdular; hökmdara, ölkələri ərazisindəki bütün yepiskopluq bölgələri üzərində və digər kardinallar məclisi arpalıqları üzərində
istədikləri kimi istifadə haqqını verdilər; beləliklə, onu, kilsənin həqiqi
başçısı etdilər. Yepiskopun, yepiskopluğu bölgəsindəki kiçik arpalıqları
adam təyinetmə haqqını əlindən almadan, bu arpalıqların da, həm hökmdar tərəfindən, həm də ruhani şəxsiyyəti olmayan bütün digər gəlirlərin
bölgüsü ilə məşğul olan tərəfindən təqdim olunması, haqqını qəbul
etməkdən başqa, onun da tərəfdarı oldular. Bu üsul üzrə kilsə idarəçiliyi
başlanğıca, sülhə, yaşam və nizama mülki hökmdara itaət etməyə tərəfdar
idi. Hansı ölkədə olmasından asılı olmayaraq, bir dəfə kök salsa, orada
heç bir sarsıntıya və ya daxili qarışıqlığa heç bir zaman imkan verməmişdir. Xüsusilə İngiltərə kilsəsi haqlı olaraq ideyaların söz qəbul etməyən doğruluğu ilə hər zaman dəyər qazanmışdır. Belə bir idarəçilik altında
keşişlər, vəzifələrinin artımında xüsusilə təsiri olacağını hesab etdikləri
hökmdara, saray əhatəsini təşkil edənlərə və ölkənin soylularına özlərini
bəyəndirməyə çalışırdılar. Himayəçilər bəzən ən bayağı yaltaqlıq və
başüstə deməklə yaltaqlandıqları hallar olurdu. Əksər hallarda, hörmətə
layiq və elə olduğu üçün də ən hörmətli şəxslərin hörmətini qazandırması
mümkün elmlərin hamısını öyrənməklə, faydalı və bəzək növündən
öyrənmənin müxtəlif çeşidli qollarındakı bilikləri ilə; davranışlarındakı
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tər-təmiz uca könüllülüklə, ürəkaçan danışmalarının ürəyə yaxınlığı ilə
və o yola gətirilə bilinməyən qurma dindarlıqları ilə açıq şəkildə
qınamaqla, yaltaqlanmağa çalışırdılar. Amma bu keşişlər yüksək təbəqəyə
belə təsdiq edərkən, alt təbəqələr üzərindəki təsir və nüfuzlarını əldə
saxlaya bilmə imkanlarını təmin etməyə meyillidirlər. Başçıları onları
eşidər, onlara hörmət və etibar edər; amma tabeliklərində olanlar
qarşısında, ciddi və mülayim öyrədilənləri özlərinə hücum etməyi uyğun
hesab edən qara cahillərə qarşı, uğurla və bu cür dinləyiciləri inandıracaq
formada müdafiə etməyi bir çox hallarda bacara bilmirlər.
Zuinglius və ya daha dəqiq desək, Kalvin tərəfdaşları, əksinə, kilsə
təşkilatında imkan olduqca, hər mahalın əhalisinə öz rahiblərini seçmə
haqqını verdilər; eyni zamanda, keşiş qrupu arasında tam bərabərlik
qurdular. Qoyulan bu üsulun ilkin hissəsi qüvvədə qaldıqca, aydın olur ki,
qarışıqlıqdan və çaxnaşmadan başqa, bir şey yaratmamışdır; keşişlər
qədər, xalqın əxlaqını eyni dərəcədə pozmağa səbəb olmuşdur. O biri
qisim isə, elə görünür ki, yalnızca əlverişli olan nəticələr vermişdir.
Rahiblərini seçmə hüququ əlində olduqca, hər mahalın xalqı, demək
olar ki, hər zaman keşişlərin və ümumilikdə, o qrupun ən qarışdırıcı və ən
müstəqil olanlarının təsiri altında hərəkət edirdi. Xalq tərəfindən edilən bu
seçimlərdə keşişlərin böyük hissəsi, nüfuzlarını qorumaq üçün mövhümatçı oldular, yaxud özlərini mövhümatçı göstərdilər; xalq arasında
mövhümatçılığı alovlandıraraq, demək olar ki, hər vaxt ən mövhümatçı
namizədi üstün tutdular. Bir mahala keşişin təyin olunması kimi ən kiçik
bir məsələ, yalnız bir mahalda deyil, davaya qatılmaqdan nadir hallarda
geri qalan qonşu mahallarda da, demək olar ki, hər zaman sərt bir
çaxnaşmaya səbəb olurdu. Mahal, təsadüfən böyük bir şəhərdədirsə, bu
səbəbdən bütün əhali iki yerə ayrılır; İsveçrə və Niderlanddakı şəhərlərin
çoxunda olduğu kimi, təsadüfən o şəhər öz başına kiçik bir cümhuriyyət,
ya da kiçik bir cümhuriyyətin mərkəzini və paytaxtını təşkil edirsə, çox
kiçik bir anlaşılmazlıq, oradakı bütün o biri firqələrin düşmənliyini şiddətləndirməkdən əlavə, ardınca həm kilsə üçün yeni bir klerikalizm, həm
də dövlət içində yeni bir pərakəndəlik yaratmaq riskini daşıyırdı. O
səbəbdən, bu kiçik cümhuriyyətlərdə ictimai asayişi və sülhü qorumaq
üçün çox keçməmiş yüksək idarəçilik instansiyası, bütün boşalmış
arpalıqlara adam yerləşdirmə hüququnu öz üzərinə almaq lüzumunu
gördü. Hər hansı bir vaxtda belə yaşlılar məclisi əli ilə kilsə idarəçiliyi1
fomasının qurulmuş olduğu ən geniş ölkə olan Şotlandiyada, gəlir idarə
1
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sərəncamçıları tərəfindən keşişliyi təqdimetmə hüquqları, həqiqətdə III
Uilyam səltənəti başında, yaşlılar məclisi əli ilə idarəetmə əsasını qoyan
qanunun tələbinə görə qüvvədən qaldırılmışdı. O qanun, heç olmazsa, hər
mahaldakı xalq təbəqələrinə, öz rahiblərini seçmək hüququ verən qarşılığında çox kiçik bir haqq almaq hüququ verirdi. Bu qanunla qoyulan
nizamın iyirmi iki il davam etməsinə icazə verildi. Lakin xalq tərəfindən
daha bəyənilən bu seçim tərzinin, demək olar ki, hər yerdə səbəb olduğu
çaxnaşmadan və qarışıqlıqdan ötrü, bu nizam kraliça Annının 10-cu
hakimiyyət ilindəki qanunların 12-ci bölümünün tələbinə görə qüvvədən
qaldırıldı. Amma Şotlandiya kimi bir ölkədə, bir mahaldakı bir çaxnaşmanın, hökuməti kiçik bir dövlətdə olduğu qədər narahat etməsinə
ehtimal yox idi. Kraliça Annın 10-cu hakimiyyət ilində qüvvəyə minən
qanun, gəlir sərəncamçıları tərəfindən mahal keşişliyi təqdimetmə hüquqlarını yenidən geri gətirdi. Daha doğrusu, Şotlandiyada qanun, istisnasız
olaraq, arpalığı, namizəd təyin etməyə səlahiyyətli olan gəlir sərəncamçısının göstərdiyi kimsəyə verməklə yanaşı, namizəd göstərilənə, mahalın kilsə məmurluğunu təqdimetmədən öncə, kilsə təşkilatı bəzən xalqın
arasında qəti bir uyuşma olmasını istəyərdi. Bəzi vaxtlarda mahalın sülhü
ilə bağlı heç olmasa yalandan narahat olaraq, uyuşma təmin olana qədər
təyinatı gecikdirir. Şotlandiyanın istər keşişlərində, istər xalq arasında,
köhnə mövhumatçı ruhdan nə qalmışdısa, onu başlıca davam etdirən
səbəblər, bu uyuşmanı bəzən təmin etmək, daha çox da maneə olmaqla,
qonşu keşişlərdən hər hansının başına kələk gəlmələri və bu kimi hallarda
daha uğurlu kələk etmək üçün inkişaf etdirməyə çalışdıqları bəyənilən
hünərlərdir.
Kilsənin, yaşlılar məclisinin əli ilə idarəçilk formasının keşişlər
arasında qurduğu bərabərlik; əvvəl, mövqe nüfuzu bərabərliyindən, yaxud
kilsə vəzifəsi ilə əlaqədar bərabərlikdən; ikincisi, arpalıq bərabərliyindən
ibarətdir. Yaşlılar məclisi vasitəsilə idarə edilən bütün kilsələrdə, mövqe
nüfuzu bərabərliyi tam şəkildədir; arpalıq nöqteyi-nəzərindən bərabərlik
isə elə deyildir. Amma bir arpalıqla o biri arasındakı fərq, kiçik arpalıq
sahibini belə, çoxluq daha yaxşı arpalığı əldə etmək üçün onu namizəd
göstərəcək gəlir sərəncamçısına yaltaqlanıb, alçalmaya düşəcək qədər
yaltaqlıq etməyə sövq edəcək mində bir həvəsləndirici əhəmiyyətdədir.
Keşişlik təqdimetmə hüququnun rəsmi şəkildə tamamilə qəbul edildiyi,
yaşlılar məclisi əli ilə idarə edilən kilsə təşkilatında rəsmi keşişlər,
ümumilikdə daha təmiz və daha gözəl yollardan; bilikləriylə, düzgün
yaşayışları və vəzifələrinə ürəkdən bağlılıq ilə canla-başla çalışaraq,
rəhbərlərinin gözünə girməyə çalışırlar. Hətta namizəd göstərmək
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səlahiyyəti olan gəlir sərəncamçıları, onların müstəqil xasiyyətli olduqlarından tez-tez şikayətlənirlər. Bunu, keçmiş lütflərə qarşı nankorluq
olaraq qiymətləndirməyə meyillidirlər. Amma çox seyrəkdir ki, bu tip,
bəlkə daha başqa lütflərin heç bir vaxt umulmayacağını bilməyin, təbii
olaraq yaratdığı sərbəstlikdən başqa bir şey olsun. Niderland, Cenevrə,
İsveçrə və Şotlandiyada yaşlılar məclisi əli ilə idarə edilən kilsənin
keşişlərindən daha oxumuş, daha ədəbli, daha müstəqil düşüncəli və daha
hörmət görən bir insan qrupuna, Avropada hər hansı bir yerində, çətin ki,
rast gəlinər.
Kilsə arpalıqları hamısı bir-birinə, demək olar ki, bərabər olduqda,
aralarında böyüyünün olması qəbul deyildir. Arpalıqlardakı bu orta vəziyyət, şübhəsiz, həddən artıq gedə bilsə də, bunun bir növ çox əlverişli
nəticələri vardır. Az imkanlı bir adam, ancaq hər kəsə örnək olacaq təmiz
bir əxlaqla hörmət qazana bilər. Yüngüllük və özündən razılıq kimi
qüsurlar, onu istər-istəməz gülünc hala salar, əlavə olaraq, demək olar ki,
xalq təbəqəsi qədər özünü pərişan edər. Bundan ötrü davranış tərzi olaraq,
xalq təbəqəsinin ən çox hörmət etdiyi əxlaq sistemini izləmək məcburiyyətindədir. Öz mənfəətini və vəziyyətini güdərək, əldə etdiyi yaşayış
forması ilə onların gözlərinə girər, sevgilərini qazanar. Vəziyyəti bir qədər bizimkinə yaxın olan, lakin daha yaxşı olması lazım olduğunu
düşündüyümüz birinə, biz, təbii necə yaxşı ürəklə baxsaq, xalq təbəqəsi
də ona elə baxar. Xalq təbəqəsinin yaxşı ürəkliliyi, təbii onun yaxşı
ürəkliliyini hərəkətə gətirər. Onları yetişdirmək üçün qayğı göstərər;
köməklərinə qaçar, onları rahat etdirmək üçün can atar. Özünə belə
yaxınlıq göstərməyə meyilli şəxslərin qəti rəylərini belə pis qəbul etməz.
Heç bir vaxt onlara varlı və bağışlanmış sərmayəsi bol kilsələrin lovğa
böyüklərində çox tez-tez rast gəldiyimiz o yuxarıdan baxan, özündən razı
davranışlarla hərəkət etməz. Elə o səbəbdəndir ki, hər hansı bir başqa
rəsmi kilsənin keşişlərinə nəzərən, yaşlılar məclisi vasitəsilə idarə edilən
kilsələrin keşişləri, xalq təbəqəsinin ruhlarını, bəlkə daha çox təsir altında
qoyarlar. Üzərində təzyiq edilmədən, xalq təbəqəsinin, demək olar ki, tək
adam qalmayacaq qədər, başdan-axıra rəsmi kilsəyə keçməsinə hər
zaman, ancaq kilsənin yaşlılar məclisi vasitəsilə idarə edildiyi ölkələrdə
rast gəlinir.
Kilsə arpalıqlarının çoxu adi ölkələrdə, bir kilsə arpalığına nəzərən
universitetdə bir tribuna, ümumilikdə daha yaxşıdır. Belə təqdirdə,
universitetlər, üzvlərini hər ölkədə elm adamlarının ən sıx sinfini
meydana gətirən ölkə ruhanilərinin hamısı arasından seçilib ayrıla bilər.
Kilsə arpalıqlarından çoxu gəlir baxımından, əksinə, daha önəmli olan
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yerlərdə, univetsitetlərin seçilən elm adamlarından çoxunu, təbii olaraq
özünə cəlb edər. Ümumilikdə, bunlar özlərinə bir kilsə mövqeyi təmin
etməklə hörmət qazanan, təyin etməyə səlahiyyətli bir gəlir sərəncamçısı
taparlar. Birinci halda, universitetlərin ölkədə tapıla biləcək ən seçilən
elm adamları ilə dolduğunu görmək imkanı vardır. Digər halda, aralarında
dəyərli adama və bu az saydakılara da qrupun ən gənc üzvləri arasında
rast gəlmək mümkündür. Həm də bunların, qrupa çox fayda verməyə
kifayət edən təcrübə və biliyi əldə etmələri qəbul olmadan çəkilib
alınmaları ehtimalı vardır. Bay de Voltairein baxışına görə, elm aləmində
hələ parıldamamış bir yezuit (katolik monaxı) olan rahib Porree, Fransada
yaratdıqları oxunmağa dəyər, tək professor hesab ediliridi. Bu qədər
parlaq elm adamları yetiştirmiş bir ölkədə, bunlar içində yalnızca birinin
bir universitetdə professor olması, bir qədər qəribə görünür. Məşhur
Gassendi, həyatının başlanğıcında, Aix Universitetində professor idi.
Yüksək bacarığının ilk işıqları üzə çıxanda, kilsəyə keçməklə özünü
asanlıqla daha çox rahat, eyni zamanda, çalışmalarını davam etdirmək
üçün daha əlverişli bir şərait təmin edə biləcəyi deyildi; o da həmin
dəqiqə bu nəsihəti yerinə gətirdi. Bay de Voltarenin baxışına görə elə
hesab edirəm ki, yalnız Fransaya deyil, bütün o biri katolik ölkələrinə də
aid oluna bilər. Onların heç birində bir universitetdə professorluq edən,
seçilən bir elm adamına, bəlkə, hüquq və tibb peşələrindəkilərdən başqa,
çox nadir hallarda rast gəlirik. Hüquq və tibb, professorları kilsə
tərəfindən onların çəkilib alınması ehtimalı olmayan peşələrdir. Roma
kilsəsindən sonra, xristian aləmində ən zəngin və bağışlanmış sərmayəsi
bol olan İngiltərə kilsəsidir. Belə olduğu üçün İngiltərədə universitetlərin
ən yaxşı üzvlərini kilsə durmadan əllərindən almaqdadır və hər hansı
katolik ölkəsində olduğu kimi, orada da, Avropadakı seçilən elm adamı
deyə tanınıb fərqlənmiş, yaşlı bir kollec müəlliminə rast gəlmək çətindir.
Cenevrədə, İsveçrənin Protestant mahallarında; Almaniyanın Protestant
ölkələrində, Niderlandda, Şotlandiyada, İsveçdə və Danimarkada bu
ölkələrin yetişdirdiyi ən seçilən elm adamlarının hamısı deyil, amma çoxu
universitetlərində professorluq etmişdir. O ölkələrdəki universitetlər, kilsənin bütün ən seçilən elm adamlarını davamlı olaraq əlindən almaqda idi.
Bu arada diqqəti cəlb edən o idi ki, şairləri, bir iki natiq ilə tarixçini
xaric etməklə, həm Yunanıstan, həm Roma o biri seçilən elm adamlarından bir çoxu, görünüşə, ümumilikdə, ya fəlsəfə, ya natiqlik biliyi
öyrədən, ya dövlət, ya da özəl müəllimlər imiş. Bu düşüncənin Lysias ilə
Sokratın, Platon ilə Aristotelin dövründən, Plutarx ilə Epitektus,
Suetonius ilə Quintilian dövrünə qədər doğru olduğu görünəcəkdir.
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Həqiqətdə, hər hansı bir insanın, elmin müəyyən bir qolunu yaxşı qavraya
bilməsi üçün ən təsirli yol, ona bunu ardı-arası kəsilmədən illərcə öyrətmə
öhdəliliyini qəbul etdirməkdir. Özünü işə yarayan bir insan hesab edən
isə, hər il eyni sahədə irəliləmək məcburiyyətində olduğu üçün, o dərsin
bir neçə ildə hər cəhətini istər-istəməz yaxşıca öyrənir. Hər hansı
müəyyən bir nöqtəsi üzərində bir ildə əldə etdiyi fikir tələsiyə gətirilibsə,
o biri il, dərsləri arasında eyni mövzunu yenidən ələ aldığı zaman onu
düzəltməsi daha mümkündür.
Yalnız bir elmlə məşğul olan insanın təbii işi qəti olaraq bir elmin
müəllimliyini həyata keçirmək olduğu kimi; özünü, elmi və biliyi sağlam
bir insan halına gətirməsi, ən çox ehtimallı tədris yolu da, bəlkə, yenə də
budur.
Kilsə arpalıqlarının belə olması, o ölkədə elm adamlarının çoxunu
xalqa ən çox faydalı ola biləcəkləri işə çəkməyə və eyni zamanda, onları
əldə etməyə güclərinin çatdığı təhsil, bəlkə, ən yaxşısını verməyə təbii
formada vəsitə olur.
Onların biliklərini həm imkan daxilində möhkəmləndirmək, həm ola
bildiyi qədər faydalı etmək meylini göstərir.
Hər bir rəsmi kilsənin, fərdi torpaqlardan formalaşacaq gəlirləri
xaricində gəliri, diqqət olunmaya dəyər ki, dövlətin ümumi gəlirinin,
beləliklə, dövlətin müdafiəsindən çox fərqli olan bir məqsədə yönəldilmiş
bir qoludur. Məsələn, “desyatin”, torpaq sahiblərinin əlindən dövlət
müdafiəsinə əks halda təmin edə biləcəkləri qədər geniş yardım təmin
etmələrini mümkün olan, həqiqi bir ərazi vergisidir. Amma bütün böyük
kral dövlətlərində, dövlət ehtiyaclarını qarşılaması lazım gələn yeganə və
real maliyyə mənbəyi torpaq gəliridir. Bu mənbədən kilsəyə nə qədər çox
verilərsə, dövlətə, məlumdur ki, o qədər az verilə bilər. Qəti bir qayda
olaraq ortaya qoyula bilər ki, ya bir tərəfdən hökmdar, ya digər tərəfdən
xalq istər-istəməz o qədər yoxsuldursa və hər halda dövlətin özünü
müdafiə etmədə o qədər güclü olması lazımdır. Bir neçə Protestant
ölkəsində, xüsusilə İsveçrənin bütün Protestant mahallarında, əvvəldən
katolik kilsəsinə aid olan gəlirin; desyatinlərlə kilsə torpaqlarının; həm
rəsmi keşişlərə kifayət edən əməkhaqqı verilməyə, həm də üstünə bir az
əlavə ilə, yaxud heç bir əlavə olmadan, dövlətin bütün digər xərclərini
qarşılamağa kifayət edən bir maliyyə mənbəyi olduğu aydınlaşmışdır. Bu
maliyyə mənbəyindən edilən qənaətlərlə, ümumilikdə, qüdrətli Bern
mahalının ali idarə məhkəmələri, bir hissəsi dövlət xəzinəsinə qoyulmuş,
bir hissəsi də Avropanın borclu olan müxtəlif millətlərinin, başlıca olaraq,
Fransa və İngiltərənin dövlət fondu adlandırılan qiymətli kağızlarına
qoyulmuş, bir neçə milyon olduğu təxmin edilən, çox böyük bir pul
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toplanılmışdır. Həm Bern kilsəsinin, həm də başqa Protestant mahalı
kilsəsinin dövlətə başa gələn bütün xərclərin nə qədər ola biləcəyini
bilmirəm. Daha doğrusu, bir hesabdan görünür ki, 1755-ci ildə tarlalarıyla
zəmiləri, ya da kilsə torpaqları və mülklərinin, yaxud qaldıqları evlərin
icarə haqları daxil olmaqla, Şotlandiya kilsəsi keşişlərinin bütün gəlirləri,
insaflı bir hesablamaya əsasən edilən təxminlə, cəmi 68. 514 ingiıis lirəsi
1 şilinq 5,1/12 penidir. Bu orta hesab edilən gəlir, doqquz yüz qırx dörd
rahibə yaxşı dolanışıq təmin edər. Zaman-zaman kilsələrin və rahib
mülklərinin inşası və təmiri üçün xərcləmələri də əhatə etməklə, kilsə
təşkilatının bütün xəclərinin ildə 80-85 min lirəni keçdiyi hesab edilə
bilməz. Xristian aləminin ən varlı kilsəsi; böyük xalq qrupları arasında
inanc birliyi, ibadət cəhdlərini, nizam fikrini, dürüstlüyü və təmiz əxlaqı,
bu pul ödənişləri qıt olan Şotlandiya kilsəsinə görə daha yaxşı davam
etdirmir. Rəsmi bir kilsənin meydana gətirməsi düşünülə biləcək dini və
mədəni bütün xeyirli nəticələri, o hər hansı bir başqası qədər tam olaraq
meydana gətirməkdədir. Pul ödənişləri, ümumilikdə, Şotlandiya kilsəsindən üstün olmayan İsveçrə Protestant kilsələrinin çoxu, bu nəticələri daha
irəli dərəcədə yaratmaqdadır. Protestant mahallarının çoxunda, “rəsmi
kilsədənəm” deməyən kimsəyə rast gəlinə bilməz. Hər hansı bir şəxs, hər
hansı bir başqa kilsədən olduğunu deyərsə, həqiqətdə, qanun onu
mahaldan çıxmağa məcbur edər. Amma, bəlkə bir neçə şəxsdən başqa
bütün xalq, keşiş sinfinin cəhdləriylə rəsmi kilsəyə əvvəlcədən
yönəldilmiş olsaydı, belə sərt, daha doğrusu, belə əzici bir qanun bu kimi
sərbəst ölkələrdə qəti şəkildə həyata keçirilə bilməzdi. Dolayı olaraq, bir
Protestant ölkənin bir Katolik ölkə ilə təsadüfən birləşməsi səbəbindən,
İsveçrənin, din dəyişdirmənin o qədər tam olmadığı bəzi yerlərində, hər
iki din həm mənasız görülmüş, həm də qanunla qəbul edilmişdir.
Hər xidmətin lazımı qaydada yerinə yetirilməsi üçün, o xidmətin
dəyəri və ya mükafatı elə görünür ki, xidmətin dəyərində əldən gəldiyi
qədər tam nisbətlənmiş olması lazımdır. Hər hansı bir xidmətə verilən
qiymət az olsa, orada çalışanların çoxunun dəyərsizliyindən, ya da
çatışmazlığından zərər görməyə çox meyillidir. Haqq gərəyindən artıq isə
xidmət, bunların ipə un sərməsindən və bekarçılığından tamamilə asılıdır.
Peşəsi nə olursa-olsun, normal gəlirli bir şəxs digər normal gəlirlilər kimi
yaşayıb, vaxtının çoxunu əylənmək, özündən razı olmaqla keçirməyin
gərəkliyini hesab edir. Bir keşişin bu tərzdə yaşaması, işinə bağlı
vəzifələrdə istifadə olunması lazım gələn vaxtı sərf etdiyi kimi, bu
vəzifələri uyğun gələn nüfuz və səlahiyyət ilə yerinə gətirməsinə imkan
verəcək tək vasitə olan xarakter yaxşılığını, xalq təbəqəsinin gözündə,
demək olar ki, sıfıra endirir.
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IV Maddə
Hökmdarın Ģərəf və ləyaqətinin qorunması
xərcləri haqqında
Hökmdar müxtəlif islahatları həyata keçirməsinin mümkünlüyünü
təmin etmək üçün lazım olan ehtiyacdan başqa, ayrıca onun hörmətini və
şərəfini dəstəklənlənməsi üçün müəyyən ehtiyaclar meydana gəlir. Bu
ehtiyac həm cəmiyyətin müxtəlif inkişaf mərhələlərinə görə, həm də ayrıayrı hökumət idarə formalarına görə dəyişir.
Hörmət baxımından bir hökmdarın, rəiyyət qarşısında üstünlüyü,
hər hansı bir zamanda hər hansı bir cümhuriyyətin 1 ən böyük mövqe
sahibinin vətəndaşları yanında olan üstünlüklə müqayisədə daha çox
olduğundan, hörmət göstərilməsi üçün daha böyük ehtiyaclar tələb
olunur. Bir kralın saray çərçivəsində, kiçik bir cümhuriyyətin dövlət və ya
bələdiyyə başçısına aid iqamətgaha nəzərən, təbii olaraq, daha çox
təmtəraqlı olmasını gözləyirik.
Nəticə
İstər cəmiyyətin müdafiə olunması, istərsə də dövlətin ən yüksək
mövqelərinin nüfuzunun qorunması bütün cəmiyyətin ümumi mənfəəti
üçün həyata keçirilir. Başqa sözlə, ayrı-ayrı təbəqələrin, öz gücləri ilə
bacardıqları qədər daha böyük miqyasda qoşulmalarıyla, bu ehtiyacların
bütün cəmiyyətin köməyi ilə təmin edilməsi məqsədəuyğundur. Hüquq
bərabərliyi təminatı da, şübhəsiz, bütün cəmiyyətin mənfəəti üçün həyata
keçirilməsinin vacib amil kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də, bu
ehtiyacın, bütün cəmiyyətin birgə köməyi ilə görülməsində qəbuledilməz
bir şey yoxdur. Ancaq bu ehtiyaca səbəb olanlar, bu və ya digər şəkildə
haqqı tapdalayaraq məhkəmələrdən güzəşt və imtiyaz istənilməsini zəruri
sayan şəxslərdir. Yenə də, bu imtiyazlardan birbaşa xeyir görənlər,
hüquqları məhkəmələr vasitəsilə özlərinə verilən və yaxud geri qaytarılan
şəxslərdir. Ona görə də, hüquq bərabərliyi təmin edilməsi, müxtəlif
vəziyyətlərdə yarana biləcək ehtiyaca görə, bu bir-birindən ayrı iki
tərəflərdən birinin, digərinin və ya hər ikisinin birgə yardım göstərməsilə,
yəni məhkəmə xərcləri ilə çox əlverişli olaraq təmin edilə bilər. Bu
1
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xərcləri ödəməyə imkanı, ya da maliyyə vəsaiti olmayan günahkarlara
hökm verilməsi istisna olmaqla bütün cəmiyyətin ümumi köməyinə
müraciət etmək şansı ola bilməz.
Faydası yerli, ya da əyalətə aid olan (məsələn, hər hansı bir rayonun
və ya kəndin polisi) yerli, yaxud əyalətə xas olan ehtiyaclar, yerli, ya da
digər vasitələrlə ödənilməli və cəmiyyətin ümumi gəlirinə yük olmamalıdır. Faydası cəmiyyətin bir hissəsi ilə əhatələnən bir ehtiyacın təmin
olunmasına bütün cəmiyyətin cəlb olunması qanun pozuntusudur.
Yolların salınması ehtiyacı, şübhəsiz, bütün cəmiyyətə fayda verir
və bundan ötrü heç bir haqsızlıq olmadan, cəmiyyətin birgə yardımı ilə
ödənilə bilər. Hər halda, bu ehtiyacın ən yaxın, yaxud dolayı yolla
faydası, bir yerdən digərinə səyahət edənlərə, ya da mal daşıyanlara və bu
malları istehlak edənlərədir.
Təhsil və din öyrədən qurumların təminatı da, yenə şübhəsiz, bütün
cəmiyyətə faydalıdır; belə olduğu üçün də bütün cəmiyyətin birgə səyi ilə
ödənilə bilər. Amma bu təminatın, hamısı bu şəkildə tədris və təhsildən
birbaşa yararlananlara və ya bunlardan birinə, ya da digərinə sərf edənlərə
düşünənlərin öz istəkləri ilə ödənilməsi, bəlkə də məqsədəuyğun olar,
hətta bir az istifadə etmək kimi ola bilər.
Bütün cəmiyyət və ya qurumlar üçün lazımlı olan abadlıq işləri
cəmiyyətin onlardan ən çox fayda görən müəyyən üzvlərinin köməyi ilə
aparılmadıqda, qalan boşluq, əksər hallarda bütün cəmiyyətin birgə
fəaliyyəti ilə doldurulmalıdır. Cəmiyyətin ümumi gəliri, cəmiyyəti müdafiə və dövlətin baş qərargahının hörmətliliyi ehtiyacını ödədikdən
sonra, bir çox müəyyən edilmiş gəlir sahələrinin ehtiyaclarını ödəmək
lazımdır. Bu ümumi gəlirin və ya təşkilatların gəlir mənbəyini, aşağıdakı
hissədə açıqlamağa çalışacam.
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II FƏSĠL
CƏMĠYYƏTĠN, YAXUD DÖVLƏTĠN GƏLĠRLƏRĠNĠN
ÜMUMĠ MƏNBƏLƏRĠ HAQQINDA
Həm cəmiyyətin müdafiə və dövlət strukturunun hörmətliliyini dəstəkləmək, həm də dövlət konstitusiyasının hər hansı müəyyən bir gəlirlə
ödəmədiyi başqa lazımlı bütün hökumət ehtiyaclarını ödəməsi üçün lazım
olan gəlir, ya (birincisi) hökmdar ya da dövlətə məxsus olan və xalqın
gəlirinə söykənməyən bir maliyyə mənbəyindən, yaxud (ikincisi) xalqın
gəlirindən əldə edilə bilər.

I hissə
Hökmdara, yaxud dövlətə olan gəlir və fondların
vəsaitləri, mənbələri haqqında
Hökmdara və dövlətə məxsus olan maliyə vəsaitləri, yaxud gəlir
mənbələri, ya kapitaldan, torpaqdan ibarət ola bilər. Hər hansı bir kapital
sahibi kimi, hökmdar özü də istifadə etmək və ya borc verməklə o kapitaldan bir gəlir əldə edə bilər. Gəliri, birinci halda mənfəət, digərində faizdir.
Bir tatar və ya ərəb qəbilə başçısının gəliri mənfəətdən ibarətdir.
Həmin gəlir, əsasən baş çoban, ya da baş naxırçı olduğu, idarə edilməsinə
özü nəzarət etdiyi mal-qaranın artırılmasından və südündən əldə olunur.
Ancaq kral idarəsi altındakı bir dövlətdə, cəmiyyətin gəlirinin əsas
hissəsinin hər hansı bir zamanda mənfəətdən ibarət formalaşdırdığı, mülki
hökumətin, hətta ən köhnə və ən inkişaf etmiş halında da rast gəlinəndir.
Kiçik cümhuriyyətlərin, çox vaxt ticarətdən böyük gəlir əldə etməsi
də istisna deyil. Deyilənlərə görə, Hamburq Cümhuriyyəti gəliri, bunu
cəmiyyətə məxsus şərab zirzəmilərinin və əczaxanaların mənfəətindən
əldə edərmiş1.
1

Bax: Memories concernant les Droits et İmpositions en Europe; I cild, səh. 73. Bu
hesblama bir neçə il əvvəl Fransa maliyyəsinin inkişafı üçün uyğun olan tədbirlərin
araşdırılmasında çalışdırılan komissiyadan yaralanmaq üçün sarayın göstərişi ilə
hazırlanmışdır. Səkkiz səhifəlik forma halında düzəldilən 3 cilddən ibarət fransız
vergilərinə dair açıqlamalar tamamilə sənədlərə əsaslanıb. Başqa Avropa millətlərinin
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Hökmdarı şərab ticarəti ilə və əczaçılıqla məşğul olmağa vaxt tapan
dövlət, çox da böyük olmaya bilər. Daha böyük dövlətlər özlərinə bir
bank mənfəəti, bir gəlir mənbəyi yaratmışdır. İstər Hamburqda, istərsə də
Venesiya ilə Amsterdamda da belə olmuşdur. Hətta bəziləri belə əldə
edilən bir gəlirin Böyük Britaniya imperiyası kimi bir imperiyaya
yaraşmadığı düşüncəsindədir. Adi kapitalı on milyon yeddi yüz səksən
min funt hesabıyla İngiltərə bankı xalis gəlirin, maya dəyəri çıxdıqdan
sonra beş yüz doxsan iki min doqquz yüz ingilis funtu olduğu söylənilir.
Deyilənə görə, hökumət, bu kapitalı üç faizlə borc ala bilər və bankın
idarəsini öz əlinə almaqla, iki yüz altmış doqquz min beş yüz lirə xalis
gəlir əldə edə bilir. Belə iqtisadi nailliyyətin əldə edilməsi üçün Venesiya
və Amsterdamın varlıları kimi, gözüaçıq, xəsis varlıların idarəsi təcrübələrə əsasən bildiyimə görə, mümkün deyil. Ancaq İngiltərə hökuməti
kimi, vəziyyətləri nə cür olmasından asılı olmayaraq, qənaətcilliklə tanınmamış, sülh dövründə başlıca olaraq kral idarəsi tənbəl və israfçı formada
davranmış, müharibə dövründə də dayanmadan talanla məşğul olmuş bir
hökumətin əlinə belə bir idarənin verilib-verilməyəcəyi sual doğurur.
Poçt idarəsi, həqiqətən bir sahibkarlıq formasıdır. Ayrı-ayrı dairələrin quruluşu, gərəkli atların və ya arabaların satın alınması, ya da
icarəyə verilməsi xərclərini hökumət nağd olaraq verir, daşınan əşyalar
üzərindəki bu xərcləri böyük bir mənfəətlə geri alır. Mənə elə gəlir ki, hər
cür hökumətin bacarıqla idarə etdiyi sahibkarlıq forması, bəlkə də budur.
İşin bilinməyən və anlaşılmayan bir tərəfi yoxdur. Hasilat həm sığortalanıb, həm də tezliliklə ələ keçir.
Bununla birlikdə, hökmdarlar bir neçə dəfə iqtisadi islahatlar
aparmış və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində azad sahibkar kimi at
oynadaraq, sərvətlərini qat-qat artırmaq istəmişlər. Əksər hallarda uğur
qazanmamışlar. Hökmdarların işlərinin həmişə israfçılıqla idarə edilməsi,
nailiyyət qazanmağı mümkünsüz edir. Bir hökmdarın adamları, öz
hökmdarlarının zənginliyini bitib-tükənməz sayıb, satın aldıqları qiyməti
hesablamazlar, satdıqları qiymətə və onun mallarını bir yerdən digərinə
hansı vasitə ilə daşıdıqlarına fikir verməzlər. Bu adamlar əksər hallarda
hökmdarlara xas olan bədxərclik içində yaşayırlar, hətta bəzən bu bədxərcliklə yanaşı hesablarını əlverişli şəkildə yoluna qoyaraq, hökmdarlara
xas sərvətlərə malik olurlar. Makyavelin bizə anlatdığına görə, heç də
vergiləri haqqında danışılanlar başqa-başqa hökmdarlar səviyyəsində Frana səfirlərinin
əldə etdikləri sənədlərdən toplanmşdır. Daha qısadır və ola bilər ki, fransız vergilərinə
aid açıqlamalar qədər düzgün olmasın.
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bacarıqsız bir hökmdar olmayan Lorenzonun adamları, onun ticarətini bu
cür davam etdirirdilər. Onların gözlənilməz gedişi nəticəsində özünün
girdiyi borcu, Floransa Cümhuriyyəti bir neçə dəfə ödəmək məcburiyyətində qaldı. Bundan ötrü ticarətdən, borclu olduğu işdən əl çəkib,
ömrünün sonuna qədər həm o sərvətdən yerdə qalanını, həm də dövlət gəlirini, mövqeyinə daha yaraşan ehtiyaclar uğrunda xərcləməyi qərara aldı.
Elə görünür ki, tacir xüsusiyyəti ilə hökmdar xüsusiyyətindən daha
çox bir-biriləri ilə razılaşmaq bilməyən iki yaxınlıq yoxdur. İngilis və
Şərqi Hind Müttəfiqliyinin tacirlik cəhdi onu çox pis bir hökmdar edir,
hökmran olmaq cəhdi elə görünür ki, çox pis tacirliyə gətirib çıxarır.
Yalnız tacir olaraq qaldığında, ticarətini uğurla inkişaf etdirib, qazancından pay sahiblərinə müəyyən məbləğ ödəyə bilirdi. Deyilənlərə görə,
başlanğıcda üç milyon ingilis funtundan də çox gəlirlə, hökmdar olandan
bəri üzləşdiyi müflislikdən qurtarmaq üçün, hökumətin yardımına
əlaçmaq məcburiyyətində qalmışdır. Mütəfiqliyin əvvəlki illərində, Hindistandakı məmurlar özlərini tacir katibi olaraq sayırdılar, indiki halda isə,
bu məmurlar özlərini hökmdarın vəkilləri hesab edirlər.
Bəzi dövlətlər, cəmiyyətin gəlirlərinin bir hissəsini, kapital qazancı
olduğu qədər, pul faizi ilə də əldə edə bilir. Dövlət hər hansı bir sərvətini
tədarük edibsə, o sərvətin bir hissəsini ya başqa dövlətlərə, ya da öz
vətəndaşlarına borc verə bilər.
Berne Kantonu, xəzinəsinin bir hissəsini xarici dövlətə borc
verməklə, yəni onu Avropanın borclu olan müxtəlif millətlərinin, xüsusilə
Fransa ilə İngiltərənin fond birjalarına yatıraraq, böyük məbləğdə gəlir
əldə etməkdədir. Həmin gəlirin təhlükəsizliyi, əvvəl alınmış səhmlərin
sağlamlığına, ya da bunları tərtib edən hökumətin xoş niyyətinə, ikincisi,
borclu millətlə arasındakı sülhün davamlılığına bağlıdır. Müharibə
vəziyyıtində borclu millətin ən başlıca toqquşma nöqtəsi, borclu tərəfin
pullarını mənimsəməsi ola bilər. Xarici dövlətlərə bu borc pulvermə
siyasəti, bildiymə görə Bern Kantonuna məxsusdur.
Hamburq şəhəri 1 ictimai girov mərkəzi kimi bir şey qurmuşdur.
Mərkəz, dövlət qurumlarına girov qarşılığında altı faizlə borc pul verir.
Bu faiz mərkəzi və ya lombard (daşıdığı adla), deyilənlərə görə, dövlətə
yüz əlli min kron məbləğində gəlir gətirmişdir ki, kron dörd şilinq altı
penni hesab edilərsə bu 33. 750 ingilis funtu qədərdir.

1

Bax: Memories concernat les Droits et Impositions en Europe. Cild I. səh. 73.
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Pensilvaniya hökuməti, heç bir sərvət tədarük etmədən, dövlət
qurumlarına sırf pul deyil, pul qarşılığında bir şeyi borc vermək üçün bir
üsul icad etdi. Üzərindəki tarixdən on beş il sonra qarşılığı ödənərək geri
alınıb, səhm kimi əldən-ələ yayıla biləcək və əyalət əhalisinin birindən
digərinə ödəmələrdə, qəbulu məcbur olan qanuni bir pul olduğu
Parlamentin qərarı ilə elan edildi, sənəd kimi kredit məktublarını, xüsusi
şəxslərə, faizlə və dəyərinin iki qatı qarşılığında ərazi zamin qoymaqla
borc verdi, beləcə, o hesablana bilinən və hökumətin həmişəki xərclərinin
hamısı, demək olar ki, təxminən 4500 ingilis funtu qədər illik xərcin
ödənilməsində işə yarayan orta məbləğdə gəlir əldə etdi. Bu cür üsulun
uğur qazanması, üç ayrı amillə əlaqədardır; birincisi, qızıl və gümüş pulla
bərabər, bir başqa ticarət vasitəsinə qarşı bir sistem olması və ya satın
almaq üçün, qızıl və gümüş pulların çoxunun xaricə göndərilərək əldə
edilə bilinməyəcək miqdarda istehlak mallarına qarşı bir sistem olması,
ikincisi, bu üsuldan yararlanan hökumətin nüfuzunun olması, üçüncüsü,
sənəd formasından, kredit paketləri olmadığı təqdirdə oradakı tədavül
işini inkişaf etdirmək üçün lazım olan qızıl və gümüş pulun dəyəri
miqdarı müəyyən olunmasıdır. Kredit paketlərinin dəyəri miqdarını
keçməmək şərtilə bu üsuldan bir neçə Amerika müstəmləkələri istifadə
ediblər, lakin bu üsul onlara asanlıqdan daha çox çətinlik yaratmışdır.
Yenə də, kapitalın və kreditin mahiyyətcə tərəddüdü və uzunmüddətli olmaması, bunları hökumətə güvən və etibar qazandıra biləcək tək
vasitənin, o sağlam, dəyişməz və sürətli gələn gəlirin mənbələri olaraq
müdafiə edilməsi əlverişsiz olar. Çobanlıq vəziyyətindən irəli gəlmiş heç
bir böyük xalqın hökuməti, ümumi gəlirin çoxunu, elə görünür ki, heç bir
vaxt bu kimi mənbələrdən əldə etməyib.
Torpaq, mahiyyətcə daha dəyişməz və uzunmuddətli bir varlıqdır.
Ona görə, cəmiyyət ərazisinin gəliri, çobanlıq vəziyyətindən çox irəli
getmiş əksər böyük xalqların ümumi gəlirinin əsas mənbəyi olmuşdur.
Antik Yunan və İtaliya dövlətləri, dövlətin əsas təlabatını ödəyən gəlirin
çoxunu, uzun zaman, əhalinin ərazisinin məhsulundan və gəlirindən əldə
etmişdir. Avropanın əvvəlki hökmdarlarının gəilirinin çoxu, əksər
hallarda əhaliyə məxsus ərazinin rentasından ibarət olmuşdur.
Müasir dövrdə, bütün böyük dövlətlərin lazımlı xərcləri formalaşdıran iki əsas səbəb, müharibə və müharibəyə hazırlıqdır. Ancaq Antik
Yunan və İtaliya dövlətlərində, hər vətəndaş, həm xidmət göstərən, həm
də xidmətə hazırlanan əsgər idi. Buna görə də, bu hər iki vəziyyət dövlət
üçün o qədər də önəmli hər hansı xərclərə yol açmazdı. Belə bir ərazi
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mülkünün rentası hökumətin bütün başqa ehtiyaclarının ödənilməsinə
kifayət edirdi.
Avropanın köhnə kral idarələrində, zamanın adət və ənənələri,
böyük insan ordusunu müharibə üçün hazırlayırdı. Hərbi xidmətə
getdiklərində, bunların, hökmdara yeni bir xərc yükləmədən, feodalizm
adətlərinə əsasən xərcləri ya özlərinə, ya da birbaşa tabe olduqları
mətbuaya1 aid olmaq şərtilə qidalanmaları lazım gəlirdi. Hökumətin digər
təminatının böyük hissəsi çox zəif idi. Daha əvvəl göstərildiyi kimi,
hüquq idarəsi bir məsrəf təhlükəsi olacaq yerdə, bir gəlir mənbəyi idi.
Ölkə iqtisadiyyatına lazım olan körpülərin, yolların və başqa abadlıq
işlərinin yerinə yetirilməsi üçün, kənd əhalisinin taxıl yığımından əvvəl
və sonra işləməsi yetərli miqdarda bir maliyyə qaynağı hesab edilirdi. O
vaxtlar hökmdarın başlıca ehtiyacı, belə görünür ki, yalnız ailəsinin və
övladlarının dolanışığından ibarət idi. Bu səbəbdən hökmdarın ailəsi
daxilindəki məmurlar, o zamanlarda dövlətin yüksək məmurları idi.
Xəzinə naziri, onun gəlirini toplayırdı. Mətbuat katibi ilə saray naziri,
onun ev ehtiyaclarına baxırdı. Tövlələrin təmizliyinə, mühafizəçilərə və
çavuşlara baxırdı. Evləri başdan-başa müdafiə qalaları kimi tikilirdi. Bu
evlərin və ya qalaların mühafizəçiləri əsgərlər təyin olunurdular. Sülh
dövründə qidalanması lazım gələn əsgərlər, görünüşə görə bunlardan
ibarət idi.
Bu şərtlər daxilində böyük ərazi mülkünün rentası, fövqəladə hallarda gərəkli hökumət məsrəfini tamamilə ödəyə bilirdi.
Avropanın bir çox sivil krallıqlarının indiki vəziyyətində, tək bir
şəxsin olduğu təqdirdə istifadəsinə zəmin yaranan və istifadə edilən bütün
ərazinin rentası, bəlkə də, sülh dövründə əhalidən topladıqları adi gəlir2
qədər pul tutar. Məsələn, Böyük Britaniyanın həm il ərzindəki cari
xərclərin qarşılanması, həm əhalinin borclarının faizinin ödənməsi və o
borcların bir hissəsinin ödənməsi lazım gələn məbləğlə birlikdə olmaq
şərtilə, adi gəliri ildə on milyondan çox tutur. Ancaq hər funta dörd şilinq
olan ərazi vergisi, ildə heç iki milyon deyil. Ərazi vergisi deyilən bu vergi
İngiltərənin həm bütün ərazisinin, həm də bütün evlərinin gəlirinin və
(əhaliyə borc verilən ya da torpağın əkilib biçilməsində əkin xərci olaraq
istifadə edilən hissəsi istisna olmaqla) bütün kapitalın faizinin beşdə biri
qədərdir. Bu vergi hasilatının çox vacib bir parçası, evlərin gəlirindən və
kapitalından meydana gəlir. Məsələn, London şəhərinin hər funta dörd
1
2

Feodala.
Adi gəlir: ingiliscə mətndə “ordinary revenue”.
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şilinq olan ərazi vergisi, 123. 339 ingilis funtu 6 şilinq 7 penni;
Westminister şəhərindəki 63. 092 ingilis funtu 1 şilinq 5 penni; Whitehall
və St. James saraylarındakı 30. 754 funt 6 şilinq 3 pennidir. Ərazi
vergisinin bir hissəsi, eyni şəkldə, kral ölkəsinin başqa şəhərlərilə şəhər
statusuna sahib qəsəbələrdən alınır və demək olar ki, hamısı ya evləri
gəlirindən, ya da mövcud olan ticarət dövriyyəsinin və kapitalın faizindən
ibarət olan məbləğdən təşkil olunur. Bundan ötrü, Böyük Britaniyanın
ərazi vergisinin hesablanmasına əsasən, bütün torpaqların, bütün evlərin
gəlirindən və (əhaliyə borc verilən və yaxud əkində istifadə olunanların
bir qismi istisna olmaqla) bütün kapitalın faizindən meydana gələn bütün
gəlirlərin cəmi, ildə on milyon İngilis funtunu, yəni, hökumətin xalqdan
sülh dövründə topladığı adi gəliri ötüb keçməz. Böyük Britaniyada ərazi
vergisinin dəyəri, deyilənlərə görə, hər nə qədər bir neçə kənd və şəhərlərdə real dəyərə yaxındırsa, kral ölkəsi bir bütöv olaraq düşünüldükdə,
şübhəsiz o dəyərdən çox aşağıdır. Evlərin gəliri və kapitalın faizi
xaricində çoxları bu gəliri, iyirmi milyon həcmində hesablamışlar.
Bu çox gözəl mülahizədir və anladığıma görə, həqiqətdən aşağı olması
ehtimalı qədər, yuxarı olması ehtimalı var. Ancaq, indiki əkin-biçin vəziyyəti
ilə, Böyük Britaniya ərazisi ildə iyirmi milyondan çox gəlir gətirmirsə,
hamısı bir şəxsin malı olub, onun vəkillərinin və adamlarının israfçı, bahalı
və yorucu idarəsinə verildikdə, bu gəlirin yarısını, çox böyük ehtimalla
dörddə birini, asanlıqala əldə edə bilmərik. İndi Böyük Britaniyada əhaliyə
məxsus ərazi, şəxsi mülk olduğu təqdirdə, bunlardan alınan gəlirin dörddə
birini gətirə bilmir. Əhaliyə məxsus ərazinin daha geniş olması halında
bunların tamamilə pis idarə edilməsi ehtimal olunur.
Xalqın ərazidən əldə etdiyi gəlir, torpağın gəliri miqdarında deyil,
məhsulu miqdarındadır. Toxumluq üçün ayrılanları kənara qoysaq, hər
ölkənin torpağının illik məhsulu, hər il ya əhali tərəfindən istehlak olunur,
ya da istehlak olunacaq bir başqa şeylə mübadilə edilir. Əks təqdirdə
torpaq məhsulunun gözləniləndən aşağı olması, əhalinin gəlirini və torpaq
sahiblərinin gəlirini azaldır.
Ərazi gəlirinin, yəni məhsulun torpaq sahibinə məxsus olan
qisminin, Böyük Britaniyanın, demək olar ki, heç bir məhsulun üçdə
birindən çox olmasına rast gəlinmir. Əkinçilik daxilində ildə on milyon
ingilis funtu gəlir gətirən ərazi, bir başqasında iyirmi milyon gəlir
gətirərsə, gəlir hər iki halda məhsulun üçdə biri hesab olunduğundan,
torpaq sahiblərinin gəliri, əks təqdirdə mümkün olabiləcək gəlirlə
müqayisədə ildə yalnız on milyon əksik olur.
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Ölkə əhalisi, ildə otuz milyonunu (hər toxumluq düşünüldükdən
sonra qalan miqdar) müxtəlif təbəqənin insanlarındakı mümkün olan
yaşayış tərzinə görə qidalandıra biləcəyi əhali sayı qədər az olur.
İndi Avropada əhalinin gəlirinin çoxunu dövlətin mülkü hesab olunan
ərazinin rentasından əldə edən, heç bir sivil dövlət yoxdur, lakin Avropanın
bütün böyük krallıqlarında, hökmdara aid olan bir çox geniş torpaq sahələri
hələ də vardır. Bunlar əsasən meşəliklərdir, bəzi vaxtlar elə meşəliklər ki, bir
neçə kilometr yol getsənizdə tək-tük ağacla rastlaşarsınız. İstər məhsul,
istərsə də ərazi baxımından birbaşa torpaq itirilməsi. . .
Avropanın hər bir böyük krallığında hökmdara məxsus torpaqların
satılması çox gəlir gətirir. Bu pullar əhalinin borclarının ödənilməsinə
ayrılsa, o ərazinin gətirə bildiyindən daha çox gəliri girovdan qurtarar.
Çox gözəl abadlaşdırılmış və satış əsnasında, çox asan renta gətirən
ərazinin, otuzillik gəliri qarşılığında satılan ölkələrdə abadlaşdırılmamış,
işlənməmiş və aşağı gəlirli əhaliyə məxsus ərazinin qırx, əlli və ya
altmışillik gəliri qiymətinə satılması gözləniləndir. Hökmdar bu yüksək
qiymət qarşılığında, girovdan qurtarcağı gəlirdən dərhal yararlana bilər.
Bir neçə il keçməklə, hökmdar bir başqa gəlir də əldə edər. Xüsusi
mülkiyyət formasına gəldikdə, hökmdara aid ərazi bir neçə il ərzində
yaxşıca abadlaşdırılır. Bunların məhsulunun artması, əhalinin gəlirini və
istehlakını çoxaldaraq ölkə nüfuzunu artırır. Hökmdarın gömrük və
istehlak rüsumlarından əldə etdiyi gəlir isə, əhalinin istehlakı artmaqla
istər-istəməz artar.
Hər hansı bir sivil krallıqda, hökmdarın əhaliyə məxsus ərazidən
əldə etdiyi gəlir, təkbaşına əhaliyə heç bir yük olmur kimi görünsə də,
gerçəkdə cəmiyyətə birbaşa yük olur. Hər vəziyyətdə, hökmdarın bu
gəlirinin yerinə, bərabər bir başqa gəlir gəlir, ərazini xalq arasında
bölüşmək cəmiyyətin xeyrinə olar. Bu isə, ərazini açıq satışa çıxarmaqdan
daha yaxşı həyata keçirilə bilməz.
Böyük və sivil bir krallıqda, hökmdara aid ərazinin, ancaq zövq və
göstərişə ayrılmış torpaqlar, parklar, bağçalar və s. heç vaxt gəlir mənbəyi
deyil, məsrəf sayılan mülklər olduğu açıq-aşkar görünür.
Başqa sözlə desək, hökmdara və ya dövlətə məxsus ola biləcək iki
gəlir mənbəyi, yəni əhaliyə məxsus kapital və ərazi, hər hansı böyük və
sivil dövlətin gərəkli məsrəflərini ödəməyə həm yaraşmayan, həm də
kifayət etməyən maliyyə qaynaqları olduqları üçün, bu məsrəfin böyük
bir qismi, hökmdar və ya dövlət üçün əhali gəlirini yaratmaq üzrə, xalqın
özəl gəlirlərinin bir parçası verilərək, bu və ya digər şəkildə belə vergilərlə ödəmək lazım gəlir.

718

Adam Smit

II hissə
Vergilər haqqında
Bu araşdırmanın birinci kitabda göstərildiyi kimi, qurumların şəxsi
gəliri üç ayrı qaynaqdan formalaşır, renta, mənfəət və tariflərdən. Hər
vergi nəticədə bir-birindən fərqli bu üç cür gəlirin ya biri, ya digəri və
yaxud ayırd edilməməklə hamısıyla ödənməlidir. İlk olaraq renta gətirməsi istənilən vergiləri, ikincisi, mənfəət gətirməsi istənilənləri,
üçüncüsü, tariflərə uyğun gəlməsi istənilənləri, dördüncü olaraq, ayırd
edilmədən şəxsi gəlirin başqa-başqa qaynaqların hər üçünə birdən uyğun
gəlməsi istənilən vergiləri, gücümün çatdığı qədər yaxşı açıqlamağa
çalışacağam. Bu dörd cür vergidən hər birinin ayrılıqda əsas götürülməsi,
bu bölmənin ikinci hissəsini dörd maddəyə ayıracaq və onlardan üçü isə
bir neçə bəndlərə bölünəcəkdir. Aşağıdakı verilənlərdən, bu vergilərin
çoxunun sonda uyğun gəlmələri istənilən fonddan və ya gəlir qaynağından ödənmədikləri görüləcəkdir.
Məlum olan vergilərin öyrənilməsinə başlanmazdan əvvəl, ümumilikdə, bütün vergilər üzərində aşağıdakı dörd qanunu əsas götürmək
lazımdır.
I. Hökumətin xərclərini ödəmək üçün hər bir vətəndaş öz gücünə,
imkan daxilində ən yaxın miqdarda, yəni dövlətin himayəsində hər birinin
yararlandığı gəlir miqdarında kömək etməlidir. Millətin hər bir fərdinin
xərcləri ilə müqayisədə hökumət xərcləri, bir böyük mülkün bütün ortaq
sahibləri ilə müqayisədə hər birinin o mülkdəki qazancı müqabilində
verməli olduğu idarəolunma məsrəflərinə bənzəyir. Vergidə bərabərlik və
bərabərsizlik, bu əsas qanuna nəzarət olunub və ya olunmamasından
asılıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, yuxarıda qeyd edilən üç cür gəlirdən yalnız
birinə uyğun gələn hər vergi, digər ikisinə təsir göstərməməsi, istəristəməz bərabərliyə ziddir. Vergiləri araşdırarkən bu cür bərabərsizliklərə
daha çox müraciət edəcəyəm. Əksər hallarda öz fikirlərimi müəyyən bir
verginin təsir göstərdiyi şəxsi gəlirin məlum formasına bərabərsizliklə
uyğun gəlməsindən yaranan bərabərsizliklə yekunlaşdıracağam.
II. Hər bir vətəndaşın ödəmək məcburiyyətində olduğu vergi qəti
olmalı və zorakı olmamalıdır. Ödənmə vaxtı, ödənmə forması, ödəniləcək
miqdar, hamısı əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş şəkildə olmalıdır. Əks
təqdirdə, vergi verməli olan şəxsin, vergi ya artırıla bilər, ya da bu cür
artma qorxusu sayəsində özünə bir hədiyyə və ya tez-tez bəxşiş qopara
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bilən vergi məmurlarının təsiri altına salına bilər. Verginin mütləq
olmaması xalqı arsız, ya da oğru deyilkən , bir insan təbəqəsini arsızlığa
meyilləndirir və oğurluğu asanlaşdırır. Hər bir vətəndaşın ödəməli olduğu
məbləğin müəyyən olunması, vergi almada elə böyük əhəmiyyətli olan
məsələdir ki, çox vacib bir bərabərsizliyin, zənnimcə bütün millətlərin
təcrübələriylə müəyyən olunduğuna görə çox kiçik bir müəyyənsizliyin
mənfi təsir göstərməsi qədər böyük bir fəsad yoxdur.
III. Hər bir vergini, ödəyiciyə ödəmənin uyğun gəlməsi üçün ən
vacib zamanda, ya da formada hazırlanması lazımdır. Ərazinin, ya da
evlərin kirayəsi üzərində bu cür icarələrin ödəndiyi vaxtda ödənilə bilən
bir vergi, ödəyiciyə ödəmənin uyğun gəlməsi üçün ən vacib zamanda, ya
da ödəyicidə ödəyəcək qədər maliyyə vəsaitinin tapılması mümkün olan
zamanda hazırlanmalıdır.
Təmtəraqlı mallar növündən olan əşyalara qoyulan vergiləri ən
sonda həmişə istehlakçı ödəyir. Əksər hallarda özünə sərf edən formada
ödəyir. Onları, malları satın almağa ehtiyac duyduqca yavaş-yavaş ödəyir.
Eyni zamanda, hər hansı bir şeyi satın alıb-almamaqda sərbəst olduğu
üçün bu növ vergilər səbəbindən hər hansı bir vaxtda, hər hansı bir
çıxılmaz vəziyyətə düşsə, məsuliyyəti özünün daşıması lazım gəlir.
IV. Hər hansı bir vergi elə nizamlanmalıdır ki, xalqın cibindən
dövlət xəzinəsinə verdiyi və ya aldığı miqdar həm imkan daxilində az
olsun, həm də xalqın cibindən kənarda ola bildiyi qədər az müddət qalsın.
Bir vergi xalqın cibindən dövlət xəzinəsinə gətirdiyindən də artığını bu
dörd şəkildə ya əldə edilə bilər, ya da kənarda saxlaya bilər. Birincisi,
verginin müəyyənləşdirilməsi maaşları vergi hasilatının böyük bir
hissəsini üstələyə biləcək və aldıqları bəxşişlərlə xalq üzərinə əlavə bir
vergi yükləyə biləcək olan çoxlu sayda məmura ehtiyac duyula bilər.
İkincisi, xalqın işləməsinin qarşısını alıb, onu bir çox şəxslərə
dolanışıq və iş təmin edə biləcək bir sıra məşğuliyyət qollarına müraciət
etməkdən kənarlaşdıra bilər. Xalqı ödəməyə məcbur edərkən, bir yandan
xalqa daha asan ödəyə bilmə mümkünlüyü verə bilən maliyyə qaynaqlarından bir qismini, beləcə azaldıla və yaxud, bəlkə də, yox edilə bilər.
Üçüncüsü, vergidən yayınmağa cəhd edərək həbs olunan şəxslərin
qarşılaşdıqları əmlak müsadirəsi və başqa cəzalar, bu kimi insanları məhv
edə bilər, başqa yolla da, cəmiyyət onların kapitalını istifadə edərək əldə
edə biləcəyi faydanı azalda bilər. Uzaqgörənliklə yanaşılmayan bir vergi
insanın daxilində saxtakarlıq hissi oyadır. Lakin saxtakarlıq cəzalarının bu
hisslə müqayisədə artması lazımdır. Hüququn bütün qəbul olunmuş
normalarına zidd olaraq, qanun əvvəlcə qanunu pozmağı yada salır, sonra
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özünü ona alüdə edənləri cəzalandırır. Eyni zamanda, cərimənin bir çox
hallarda, heç bir şübhə və qeyri-müəyyənlik qalmadan aydınlaşdırılması
ehtiyacının olması səbəbindən, yəni günahı etmək üçün təxribata gedərək
şiddətləndirir1. Dördüncüsü, vergi toplayanların insanları bezdirən nəzarət
və yoxlamaları qarşısına buraxmaqla, xalqı bir sıra lazımsız sıxıntı və
üzüntü ilə qarşılaşdırır. Baxmayaraq ki, bunlar hamısı xərc hesab
olunmur, lakin qeyd etdiyimiz üzüntülərdən azad olmaq üçün hər bir
şəxsin razılaşacağı məsrəflə eynilik təşkil etməklə ona bərabərdir.
Beləliklə, bu dörd rüsumdan biri və ya digəri ilə, vergilərin xalqa
yüklədiyi ağırlıq, hökmdara gətirdiyi fayda ilə nisbətdə daha çox olur.
Yuxarıda qeyd olunan ali qanun və qaydalarda açıq şəkildə sezilən
ədalət və səmərəliliyə uyğun olaraq bütün xalqlar bunlara dəyər
vermişlər. Öz şəxsi ayırdetmə güclərinə görə bütün xalqlar, vergilərini
yolunu tapa bildikləri qədər bərabər tutmağa; ödənişin həm zaman, həm
də rüsum dərəcəsi baxımından yüklü olduğu üçün, imkan daxilində tam
və səmərəli şəkildə ödəməyə; hökmdara gətirdikləri gəlirə nisbətdə, xalqa
imkan daxilində az yük olacaq hala gətirməyə çalışmışlar. Müxtəlif
zamanlarda və müxtəlif ölkələrdə qanuni şəkildə olan vergilərdən,
bəzilərinin aşağıda qısa şəkildə nəzərdən keçirilməsi, bu məsələdə
xalqların səylərinin eyni dərəcədə səmərəli olmadığını göstərəcəkdir.

1

Bax: Bəşər tarixinin qısa tanıtımları, səh. 474-dən başlayaraq sonrakı səhifələr.

Adam Smit

721

I Maddə
Gəlir və renta vergiləri
Ərazinin rentasından alınan vergi, ya hər bir əraziyə sonradan dəyişdirilməmək məqsədilə, bəlli bir renta müəyyən edilərək, bəlli bir cədvələ
uyğun olaraq qoyula bilər və ya vergi ərazinin real rentasındakı hər
dəyişmə ilə dəyişər, əkin-biçinin inkişafı və ya itkisinə uyğun olaraq
artıb-azala bilər. Hər bir sahədən sabit şəkildə müəyyən bir tarifə uyğun
olaraq Böyük Britaniyadakına oxşar bir sahə vergisi, ilk dəfə tətbiq
olunduğu zaman, tarazlığa uyğun olması, müəyyən zamandan bəri
ölkənin ayrı-ayrı ərazilərinin kənd təsərrüfatında eyni olmayan inkişaf və
ya etinasızlıq səviyyələrinə görə istər-istəməz bərabər şəkildə olmaz.
İngiltərədə Villiam ilə Marinin 4-cü hakimiyyət illərindəki qanuna uyğun
olaraq müxtəlif sahələrdə və administirativ ərazilərdə ərazi vergisi
şəklində tutulan dəyər, ilk dəfə tətbiq olunduğu zamanda da bərabərliyə
uyğun idi. Bilavasitə, bu vergi yuxarıda qeyd olunan dörd əsas qaydadan
birincisinə bu nöqteyi-nəzərdən uyğun olar. Digər üçü əsas qaydaya
tamamilə uyğundur. Dəqiqlik baxımından əhəmiyyətlidir. Verginin və
rentanın ödəmə vaxtı eyni olduğundan, öhdəlik sahibi üçün bundan daha
əlverişli forma və hal olmaz. Hər halda real öhdəlikli torpaq sahibi
olmaqla yanaşı, vergini bir çox hallarda nağd formada ödəyən kirayəçidir.
Renta müəyyən bir şeylə əvəz şəklində ödəndikdə, torpaq sahibi bunu
kirayənin hesabından çıxmaq məcburiyyətindədir. Təxminən eyni gəliri
gətirən hər hansı bir digər vergiyə qarşılıqlı və ya bərabər olaraq, bu vergi
çox az sayda məmurla toplanır. Gəlirin artması ilə hər bir sahənin vergisi
artmadığı üçün, torpaq sahibi ilə həyata keçirilən islahatlardan irəli gələn
gəlirdə hökmdarın payı olmaz. Həqiqətdə, bu islahatlar bəzi hallarda o
sahənin digər torpaq sahiblərinin borcunun ödənməsinə kömək olur.
Amma bu səbəbdən bəlli bir mülkiyyətin vergisində bəzi hallarda yarana
biələcək artım o qədər azdır ki, bu islahatlara maneə yaradacaq qədər
torpaq məhsulunu necə olsa da, müəyyən olunmuş səviyyədən aşağı
endirə bilməz. Həmin məhsulun miqdarını azaltmaq iqtidarında da olmaz.
Xalqın çalışmasına maneə ola bilməz. Torpaq sahibini, qaçılması
mümkün olmayan vergini ödəmə zəhmətindən başqa bir narahatsızlığa
məruz qoymaz.
Lakin Böyük Britaniya bütün torpaqların ərazi vergisi ehtimallarına
əsas tutulan dəyərin qiymətindəki qətiyyətlilikdən dolayı, torpaq sahibinin
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əldə etdiyi qazanc, əsl verginin xüsusiyyəti ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir
sıra səbəblərdən meydana gəlmişdir.
Bu qazanc, qismən, ölkənin hər yerindəki böyük rifah sayəsində
meydana gəlmişdir. Bu dəyər müəyyən edilməsindən bəri, Böyük
Britaniyanın, demək olar ki, bütün mülkiyyət sahiblərinin gəliri sürətli
şəkildə yüksəlmiş və sonradan, demək olar ki, heç düşməmişdir. Bu
məqsədlə, torpaq sahiblərinin təxminən hamısı mülklərinin indiki gəlirinə
görə ödəyəcək olduqları vergi ilə əvvəlki dəyər qiymətinə görə reallıqda
ödəməkdə olduqları fərqi qazanmışlar. Ölkənin vəziyyəti başqa cür
olduğuna uyğun olaraq, kənd təsərrüfatının pisləşməsi səbəbindən gəlirlər
get-gedə düşməkdə olsaydı, torpaq sahiblərinin, demək olar ki, hamısı bu
fərqi itirə bilərdilər. İslahatdan bəri işlərin normal gedişatı şəraitində,
vergi qiymətindəki bu qətiyyətlilik torpaq sahibinin əməyinə imkan
vermiş, hökmdarın zərərinə olmuşdur. İşlərin başqa cür gedişatı halında,
bu dəyişməzliyin hökmdara faydası, torpaq sahibinə zərəri dəyə bilər.
Vergi pul şəklində ödənildiyi kimi, torpağa yatırılan dəyər də, pul
olaraq müəyyən olunmuşdur. Bu dəyər qiyməti həyata keçirilənə kimi,
gümüşün qiyməti təxminən eyni səviyyədə qalmış: nə çəkisi, nə də
qatışıqlığı baxımından, sikkə standartında heç bir dəyişiklik olmamışdır.
Amerika mədənlərinin kəşfindən iki yüz il əvvəl, aydın olduğu kimi
gümüş dəyər tərkibinə uyğun olaraq yüksəlsəydi, dəyərin qiymət olaraq
müəyyən olunmasında qətiyyəlilik, torpaq sahibinə çox ağır gələrdi.
Həmin mədənlərin kəşfindən sonra, heç olmasa yüz il müddətində,
şübhəsiz olaraq, gümüşün dəyəri aşağı ensəydi, hökmdar gəlirinin bu
sahəsi, dəyər qiymətindəki eyni sərtlik səbəbindən çox azalardı. Ya eyni
miqdar gümüşü; daha aşağı olan bir ad daşıyan pul vahidi halına
endirmək və ya daha böyük bir ad daşıyan vahid halına yüksəltərək pul
şəklində hər hansı bir əhəmiyyətli dəyişiklik həyata keçirilsəydi, misal
olaraq, bir onça gümüşlə beş şilinq iki penni bir ad daşıyan sikkələr
kəsilsəydi və ya, on şilinq dörd penni həcmində ad daşıyan sikkələr
kəsilsəydi, bunun birinci halda mülk sahibinin gəlirinə, digərində isə
hökmdarın gəlirinə zərəri olardı.
Bu məqsədlə, reallıqda olanlardan bir qədər fərqli şərtlər daxilində,
qiymət təyin edilməsində belə qətiyyətlik və sərtlik, ya öhdəliyi olanlar
üçün, ya da dövlət üçün böyük bir defisitlik yarada bilərdi. Amma yüz
illər boyunca, indiki zamanda bu kimi şərtlərin meydana gəlməsi
lazımdır. Düzü, bəşər övladının bütün digər kəşfləri kimi,
imperatorluqların da özlər qədər sürətli olması qəsdilə nəzərəd tutulan hər
üsul, yalnız bəzi hallarda deyil, bütün şərtlər altında əlverişli olmaq və ya
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müvəqqəti, əsassız olan şərtlərə deyil, labüd və hər zaman eyni qalan
şərtlərə uyğun olması lazımdır.
Fransada özlərinə iqtisadçılar adını verən müəyyən insanlar, bütün
vergilər arasında ədalətəuyğun olaraq, ərazinin rentasından, rentanın hər
dəyişməsi ilə dəyişən və ya təsərrüfatın inkişafına, yaxud geriləməsinə
uyğun olaraq yüksək və ya aşağı formada bir vergi tutulmasını məsləhət
edirlər. Onlar bütün vergilərin dolayısı ilə ərazinin rentasına təsir etdiyini;
bunları ödəyəcək olan maliyyə mənbəyinə ekvivalent olaraq tətbiqi lazım
olduğunu iddia edərlər. Bütün vergilərin, onları sonunda ödəyəcək olan
maliyyə mənbəyinə imkan daxilində bərabər olması, şübhəsiz, doğrudur.
Lakin bunların çox mahir olan nəzəriyyələrinə dəstək olduqları qarışıq
arqumentlərin xoş olmayan mübahisəsinə daxil olmağın, sonunda ərazinin
rentasına təsir edən vergilərin və nəticə etibarilə, bir başqa maliyyə
mənbəyinə təsir edən vergilərin hansılar olduğu, aşağıdakı araşdırmada
kifayət qədər ortalığa qoyulacaqdır.
Venedik ölkəsində əkinçilərə müqavilə ilə kirayəyə verilən təsərrüfat bütün ərazidən, rentanın onda birindən vergi alınır1. Müqavilələr hər
ildə maliyyə məmurları tərəfindən tutulan bir ümumi reyestrə qeyd oluna
bilər. Torpaqlarını mülk sahibləri özləri istifadə etdiklərində, bunlara,
ədalətli bir ehtimal hesablanaraq qiymət müəyyən olunar və özlərinə
verginin beşdə biri qədər endirim tətbiq olunar. Bu şəkildə mülkiyyət
sahibi bu cür ərazi üçün nəzərdə tutulan rentanın yüzdə onu əvəzinə,
yalnız yüzdə səkkizini ödəyər.
Bu cür bir sahə vergisi, ekvivalentliyə, İngiltərənin sahə vergisinə
daha uyğundur. Dəqiqliyi və möhkəmliyi, bəlkə də, onun qədər olmaya
bilər; verginin tutulması forması bir çox hallarda, torpaq sahibini daha
çox üzə bilər. Nəticə etibarilə, toplanması daha məsrəfli ola bilər. Amma
bəlkə bu cür, bir idarəetmə sahəsi tapıla bilər ki, həm bu sərtliyi aradan
qaldırar, həm də bu məsrəfi daha da azaldar.
Misal üçün, torpaq sahibi ilə kirayəçi, müqavilələrini bir ümumi
reyestrə birlikdə keçirmək məcburiyyətində qalarlar. Müqavilə şərtlərindən hər hansı birinin gizlənməsinə, ya da yalnış bildirilməsinə görə,
uyğun olaraq pul cərimələri tətbiq oluna bilər. Bu pul cərimələrindən bir
hissəsi, iki tərəfdən birinin bu cür gizlənməsini və ya yalnış məlumatını
bildirib, onu günahkar çıxardan digərinə ödənildiyi zaman, bunların
ictimai gəlirinin haqqını xərcləmək məqsədilə birləşmələri, təsirli şəkildə
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aradan qaldırılır. Müqavilənin bütün şərtləri, belə bir reyestrdən lazımınca
öyrənilə bilər.
Bəzi torpaq sahibləri, kirayə haqqını qaldıracaqlarına, müqavilənin
təzələnməsi üçün beh alarlar. Bir çox hallarda, bu üsul, dəyər ölçüsü
olaraq daha çox olan, gələcəkdəki bir gəliri, nağd formada satan bir
israfçının müraciət etdiyi bir üsuldur. Belə olduğu üçün lap zərərlidir. Bir
çox hallarda, kirayəçinin əlindən kapitalının böyük bir hissəsini alır və bu
səbəbdən torpaqdan istifadəetmə qabiliyyətini və marağını elə azaldır ki,
kiçik bir kirayə haqqı ödəmək, kirayəçiyə, o biri halda daha böyük bir
kirayə haqqı ödəməyə nəzərən daha çətin gələr. Onun əkib-biçmə
imkanını azaldan şey, cəmiyyət gəlirinin ən önəmli hissəsi, əks halda
müəyyən olunmuş səviyyədən istər-istəməz aşağıda olacaqdır. Bu cür
behlərdən alınan vergi, adi gəlirdən alınan vergiyə görə daha çox ağırlaşdırılmaqla, ayrı-ayrı bütün maraqlı tərəflərin, belə ki, torpaq sahibinin,
kirayəçinin, hökmdarın və bütün cəmiyyətin qiymətləndirilməsi qədər
xeyrinə olmaqla, bu zərərli adət aradan qaldırıla bilər.
Bəzi kirayə müqavilələri bütün müqavilə müddətinə, kirayəçinin
müəyyən olan bir əkinçilik tərzi bəlli bir sıra nəzarətlərə şərt qoyar.
Ümumilikdə torpaq sahibinin özünü üstün məlumatlı hesab etdiyindən
irəli gələn bu şərt, həm pulsuz bir kirayə, yəni pul şəklində bir kirayə
haqqı əvəzinə, xidmət şəklində bir kirayə haqqı sayılması lazımdır.
Ümumilikdə bu üsul olan bu adətə maneə yaratmaq üçün, bu cür kirayə
daha yüksək təyin edilə bilər və bu şəkildə, bundan pul ilə ödənilən adi
kirayədən bir qədər daha yüksək vergi alına bilər.
Bəzi torpaq sahibləri, pul ilə ödənən kirayə haqqı əvəzinə, eynilə
əvəzi olan, şərab, yağ, buğda, quş, qoyun və s. istəyərlər. Yenə də
başqaları xidmət şəklində kirayə haqqı istəyərlər. Bu cür kirayə haqlarının
kirayə verənə olan zərəri, torpaq sahibinin təmin etdiyi fayda ilə müqayisə
də daha çoxdur. Kirayəçinin cibindən çıxan və ya cibində qalan, torpaq
sahibinin cibinə daxil olanla müqayisə də daha çoxdur. Bu cür kirayə
haqlarının olduğu bir ölkədə, yaranma səviyyəsinə sərhədsiz olaraq bağlı
olmaqla, kirayə verənlər yoxsul və haldan düşmüş kimidirlər. Bu cür
kirayə haqlarına, eyni şəkildə, yüksək şəkildə dəyər verib, bilavasitə,
bunlardan pul ilə ödənilən adi kirayə haqlarına görə bir qədər daha yüksək
vergi alaraq, bütün cəmiyyət üçün zərərli bir adət, bəlkə də, yetərincə
aradan qaldırıla bilər.
Torpaq sahibi, bir hissə ərazini özü istifadə etməyə üstün tutduğu
zaman, gəlirə, o səmtdəki əkinçilərlə sahə sahiblərinin neytral hökmünə
əsaslanaraq dəyər verilə bilər və eynilə Venedik ölkəsində olduğu kimi,
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sahibkar lehinə vergidən kiçik bir endirim həyata keçirilə bilər. Sərfəli
olar ki, istifadə etdiyi ərazinin gəliri, müəyyən bir həcmi aşmasın, torpaq
sahibinin, bir hissə ərazisini özünün əkib-biçməyə səy göstərilməsinin
əhəmiyyəti vardır. Onun kapitalı, ümumilikdə, kirayəçinin kapitalından
eynilə daha çoxdur və cəmiyyət daha az məlumata, daha böyük bir
məhsul yetişdirə bilir. Torpaq sahibinin təcrübədən keçirməyə gücü çatar,
ümumi götürdükdə buna istəyi vardır. Hədər yerə gedən tədqiqatlardan
görəcəyi zərər çox olmaz. Uğurla nəticələnən, bütün ölkənin inkişafına və
daha yaxşı şəkildə yetişdirilməsinə töhvəsini verir. Bununla belə, vergi
endirilməsinin, onu bəlli bir yerədək əkib-biçməyə cəhd edilməsində
əhəmiyyət kəsb edə bilər. Torpaq sahibləri əksər hallarda şəxsi
ərazilərində əkinçiliklə məşğul olmağa həvəsləndirilərlərsə, ölkə (şəxsi
gəlirləri sayəsində kapitalı imkan verdiyincə yaxşı şəkildə əkib-biçmək
məcburiyyətində ağlı başında və çalışqan kirayəçilər əvəzinə) tənbəllər və
yaramazlarla dolar. Bunların korlanmış idarəetməsi çox keçmədən əkibbiçməyi pisləşdirib torpağın illik məhsulunu azaldaraq həm sahibkarların
gəlirini, həm də bütün cəmiyyətin gəlirinin ən önəmli hissəsini azaldar.
Bu formada bir idarəetmə sistemi, bu şəkildə bir vergini, öhdəlik
sahibinin sıxılmasına səbəb ola biləcək hər hansı səviyyədəki bir qeyrimüəyyənlikdən bələ də qurtara bilər. Eyni zamanda, ölkənin ümumi
çiçəklənməsinə və səmərəli şəkildə əkilib-biçilməsinə daha qarışıq olacaq
bir idarəetmənin və ya tədbirin torpağın alışılmış olan idarəetməsində yer
almasına yaraya bilər.
Ərazinin rentasının dəyişməsi ilə əlaqədar verginin toplanması,
həmişə, sabit bir dəyər qiymətinə görə nəzərdə tutulan bir verginin
toplanması ilə müqayisədə bir qədər daha məsrəfli olar. Gərək ölkənin
müxtəlif bölgələrində qurulması uyğun olacaq ayrı-ayrı reyestr öhdəlikləri
nəticəsində, xərcdə istər-istəməz bir qədər artım olar. Amma bütün
bunların məsrəfi daha orta səviyyədə olar və bu şəkildə bir vergidən asan
şəkildə təmin oluna biləcək gəlirlə müqayisədə, daha əhəmiyyətsiz
səviyyədə bir gəlir gətirilə bilən bir çox başqa vergilərin yığılmasında
edilən məsrəfdən az ola bilər.
Bu cür dəyişən bir ərazi vergisinə qarşı həyata keçirilə biləcək ən
önəmli etiraz, elə görülür ki, bunun torpağın islahına vura biləcəyi bir
maneədir.
Məsrəfə qatılmayan hökmdar, torpağın islahından əldə edilən
mənfəətə ortaq olacaqsa, mülk sahibi çiçəklənməyə, şübhəsiz, daha yaxın
ola bilər.
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Mülk sahibinin islaha başlamasından öncə, hər iki tərəfdən
bərabərlik üzrə seçilən o çevrədəki müəyyən sayda torpaq sahibi və
əkinçinin əlavə hakimliyinə istinad edərək, torpaqlarının faktiki dəyərini
maliyyə məmurları ilə birlikdə həyata keçirilməsini müşahidə edəcək və
dəyər qiymətinə görə itkisinin hamısıyla qarşılanmasını yaxşı şəkildə
etibar edərək, il müddətinə vergiyə bağlanaraq bu etiraz da aradan
qaldırıla bilər.
Bu cür ərazi vergisi ilə nəzərdə tutulan başlıca faydalardan biri,
hökmdarın cəhdi, şəxsi gəliri artacaq düşüncəsi ilə, torpağın islahına
gətirməkdir. Nəticə etibarilə, gəlirin çətin formalaşması bu cəhdi labüd
etdiyindən çox zəiflətməsin deyə, torpaq sahibinin zərərə uğramamasına
nail olmaq üçün verilən müddət, o məqsəd üçün lazım olan müddətdən
daha çox olmamalıdır. Bununla belə, hər hansı formada qısa olmaqdansa
bir qədər uzun olması daha səmərəlidir.
Torpaq sahibinin çalışmasında ən kiçik zəifliyi, hökmdarın cəhdi
hansı səviyyədə qarşısı alınarsa, heç bir zaman kompensasiya etməz.
Hökmdarın səyi, ölkəsindəki torpaqların böyük hissəsinin daha yaxşı
şəkildə becərilməsinə nələrin ehtiyac olduğunu ümumi və qeyri-müəyyən
halda hesablamaqla məhdud şəkildə qala bilər. Torpaq sahibi
mülkiyyətindəki hər qarış yerin, ehtimala görə ən qazanclı təyinatının nə
olması ehtiyac olduğunu xüsusi olaraq və detallıqla hesablamağa səy
göstərər. Hökmdarın başlıca cəhdi, həm torpaq sahibinin, həm də
əkinçinin şəxsi qazanclarını bildikləri kimi və şəxsi ayırd etməyə uyğun
olaraq izləmələrinə icazə vermək; hər ikisinə, əməklərinin bütün
mükafatlarından faydalanacaqlarına aid olan ən tam bir təminat vernək;
ayrıca həm ölkəsindəki torpaqların hər tərəfinə həm quru, həm də su yolu
ilə ən asan və etibarlı nəqliyyat sistemini quraraq, bütün digər
hökmdarların ölkələrinə ən sərhədsiz ixrac sərbəstliyi yaradaraq, hər bir
məhsul üçün hər ikisinə ən geniş bazarı təmin edərərək, bunların səyini
sərəncamındakı hər vasitə ilə stimullaşdırmalıdır.
Bu cür bir idarəetmə sistemi ilə olan bir vergi, torpağın seleksiyasını
təkcə zəiflətməmək deyil, əksinə bir qədər yaxşılaşdırmaqla istifadə oluna
bilərsə, bunun torpaq sahibi üçün həm qaçılması imkansız olan vergini
ödəmək məcburiyyətində qalmaq yükündən başqa bir narahatlığa səbəb
olması ehtimal olunmaz.
Cəmiyyətin vəziyyətindəki bütün dəyişikliklərdə, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində və pisləşməsində, gümüş dəyərində və sikkə
miqdarındakı bütün mübadilələrdə, bu cür bir vergi, hökumətin heç bir
cəhdi olmamağın özü-özünə, işlərin aktual vəziyyətinə dərhal özünü
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uyğunlaşdıraraq, bütün bu növ mübadilələr daxilində həm ədalətə, həm də
düzgünlüyə yardım edər. Dolayısıyla, hər zaman müəyyən bir dəyər
qiymətinə görə yığılacaq hər hansı bir vergiyə nisbətdə, bunu sürətli və
sabit bir qayda kimi, yaxud dövlətin konstitusiyası adı verilən qanun kimi
qəbul edilməsi daha yararlı olar.
Bəzi dövlətlər, sadə və açıq bir kirayə müqaviləsi reyestri əvəzinə,
ölkədəki bütün torpaqlar üçün əziyyətli və xərc tələb edən bir real ölçü və
dəyər qiyməti reallaşdırma ölçüsünə üz tutmuşlar. Onlar ehtimal olunur
ki, kirayə verənlə kirayəçinin, ictimai gəlirlərinin payını israf etmək
məqsədilə olan müqavilənin həqiqi qərarlarını gizli tutmaq üçün birlik
olmalarından şübhələnmişlər. İngiltərədəki mülk reyestrinin heç səhv
olmayan bu cür bir tam bir ölçülmə nəticəsinə gəldiyi aydın olur.
Prussiya 1 kralının qədim ölkələrində, ərazi vergisi zaman-zaman
nəzərdən keçirilib dəyişdirilən, faktiki bir ölçüyə və dəyər qiymətinə görə
alınmaqdadır. 2 O dəyər qiymətinə uyğun olaraq, ruhani olmayan mülk
sahibləri gəlirinin yüzdə iyirmi beşini; kilsə təşkilatı daxilindəki mülk
sahibləri yüzdə qırx beşini ödəyərlər. Sileziya ərazisinin ölçülməsi və
dəyər qiyməti, hal-hazırkı kralın əmri ilə və şayələrə görə doğru olaraq
həyata keçirilmişdir. Breslav yepiskopunun 3 ərazisindən bu dəyər
qiymətinə “söykənərək”, rentanın yüzdə iyirmi beşindən vergi
tutulmaqdadır. Hər iki dindən kilsə adamlarının digər gəlirlərindən yüzdə
əlli; Teuton 4 və Malta təriqətlərinin feodal malikanəsindən yüzdə qırx;
üzərində aristokrat münasibətləri əsasında formalaşan malikanə
torpaqlarından yüzdə 38 1/3; xidmət hüququna görə saxlanılan ehtiyyat
torpaqlardan yüzdə 35 1/3 alınmaqdadır.
Deyilənə görə, Bohemiya 5 ərazisinin ölçülməsi və dəyər qiyməti,
yüz ili keçən bir zəhmətin nəticəsi idi. Lakin 1748-ci il sülhündən sonrakı
illərində indiki kraliçanın əmri ilə iş həyata keçirilmişdir.
VI Çarlz zamanında başlanan Milan knyazlığı ərazisinin ölçülməsi
işi 1760-cı ilədək tamamlanmışdır. O zamana kimi həyata keçirilənlər
arasında, bunun ən düzgünlərindən biri olduğu hesab edilməkdədir. Savoy
ərazisi ilə Piedmont 6 ərazisinin ölçülməsi, rəhmətə gedən Sardinya
kralının əmrinə uyğun olaraq həyata keçirilmişdi.
1

Keçmiş Almaniya əyaləti.
Memories concernant les Droits, etc. Cild 1, səh. 114, 115, 116.
3
Baş keşiş.
4
Qədim alman qəbilələrinin birinin adı.
5
Avropanın mərkəzində olan bir ərazi.
6
Dağlıq ərazilər.
2
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Prussiya krallığının ərazilərində kilsə gəlirindən, ruhani olmayan
mülk sahiblərinin gəlirinə etibarən daha yüksək vergi tutulmaqdadır.
Kilsənin gəliri, böyük hissəsi baxımından ərazinin rentasına əlavə olunan
bir ağırlıqdır. Bu gəlirin bir hissəsinin torpağın seleksiya edilməsinə
xərcləndiyi və ya cəmiyyət gəlirini hər hansı bir xidmətin artırılmasına
töhvə etməsi çox az təsadüf olunar. Hörmətli Prussiya kralı, ehtimal
olunur ki, bu səbəbdən dövlətin ehtiyaclarının aradan qaldılrılmasına kilsə
gəlirinin daha çox əlavə olunmasının ağlabatan olduğunu hesab etmişdir.
Bəzi ölkələrdə kilsə torpaqları bütün vergilərdən imtiyazlı şəkildə
tutulmuşdur. Digərlərində bunlardan digər torpaqlarla müqayisədə daha
yüngül bir vergi qoyulur. Milan knyazlığında kilsənin 1575-ci ildən əvvəl
təsərrüfatında olan torpaqların vergisi, dəyərlərinin təkcə üçdə birindən
hesablanmışdır.
Sileziyada aristokrat statusu olan ehtiyyat torpaqlardan, xidmət
hüququna görə ehtiyyatda olan torpaqlarla müqayisə yüzdə üç həcmində
vergi tutulur. Hörmətli Prussiya kralı, ehtimal ki, birinci rüsumdakı ərazi
istifadə olunmasına əlavə olunan müxtəlif hörmət və imtiyazların məhsul
sahibi üçün, vergisindəki kiçik bir artımı yetərincə kompensasiya
edəcəyini, eyni zamanda, digər rüsumdakı istifadə də insanı bir qədər təsir
edən adiliyin, bir qədər yüngül vergiyə cəlb olunmaqla müəyyən
səviyyəyə qədər yüngülləşəcəyini düşünmüşdür. Didər ölkələrdə vergi
sistemi bu tarazlığı yüngülləşdirmək əvəzinə artırmaqdadır. Sardinya
kralının ölkələrində və Fransanın eyni cizyə və ya mülk cizyəsi1 tutulan
ərazilərində, vergi xidmət hüququna görə istifadə olunan torpaqlara tətbiq
olunar. Aristokrat statusu olan torpaqlar vergidən azaddır.
Ümumi bir ölçüyə və dəyər qiymətinə istinad edilərək tutulan ərazi
vergisi, başlanğıcda nə cür tarazlığa uyğun olmasından asılı olmayaraq,
bir müddət keçdikdən sonra tarazlıq halına gəlməsi lazımdır. O hala
gəlməsini həyata keçirmək üçün, ölkədə növbə ilə, hər əkinçinin vəziyyətindəki və məhsulundakı bütün dəyişikliklərlə hökumətin durmadan
zəhmətə qatlanaraq məşğul olması lazımdır. Prussya, Bohemya, Sardinya
və Milan knyazlığının hökumətləri həqiqətdə bu cür bir maraq göstərməkdədir. Bu hökumət əsaslanmasına heç uyğun gəlmədiyi üçün, uzun
davam etməyən və davam etdiyi təqdirdə, ehtimal ki, məcburi şəkildə
gətirə biləcəyi razılıqla müqayisədə, daha çox sıxıntı və təqsirə səbəb
olacaq bir səbəbdir.

1

Feodal tərəfindən dini ayrıseçkiliyə görə yığılan vergi növü.
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1666-cı ildə Montauban maliyyə bölgəsində, eyni cizyə, ya da mülk
cizyəsi, deyilənə görə düzgün bir ölçüyə və dəyərləndirməyə əsaslanaraq
vergiyə cəlb olunmuşdur. 1727-ci ildən başlayaraq bu vergi tamamilə
bərabərliyə əks idi. Bu bərabərsizliyi düzəltmək üçün, hökumət bu
maliyyə sahəsinin hamısına birdən yüz iyirmi min funt vergi qoymaqdan
daha yaxşı çarə tapmadı. Bu əlavə vergi, köhnə vergiyə nisbətən cizyəyə
bağlı olan bölgələrin hamısına şamil olunurdu. Ancaq bu, əslində, o
vergiyə görə özlərindən az miqdarda vergi alınanlardan toplanmaqdadır
və eyni vergiyə görə özlərindən yüksək vergi alınanların rahatladılmasına
ayrılmaqdadır. Məsələn, birindən doqquz yüz, digərindən min yüz funt
vergi alınmalı olan iki rayonun ikisindən də, köhnə vergiyə görə min funt
alınırdı. Bu hər iki rayona, əlavə vergiyə görə, min yüz manat hesablanmışdır. Bu əlavə, ancaq vergisi az olan yerdən alınmaqdadır və bunun
hamısı birdən, vergi yükü artıq olan rayonun çox olan bölgənin rahatladılmasına sərf olunmaqdadır; beləcə, yükü artıq olan rayon, sadəcə
doqquz yüz funt ödəməkdədir. Hamısı birdən, köhnə vergidən irəli gələn
bərabərsizliklərin düzəldilməsinə sərf olunan əlavə vergidən hökumətin
nə qazancı, nə də ziyanı var. Sərfiyyat, daha çox maliyyə bölgəsindəki
idarəçinin istəyinə görə qaydaya salınmaqdadır və buna görə daha sərbəst
olmalıdır.

Renta ilə deyil ərazinin məhsulu ilə
mütənasib olan vergilər
Ərazinin məhsulundan alınan vergilər, əslində, gəlir vergiləridir.
Bunları əvvəlcədən əkinçi nağd verə bildiyi kimi, sonda torpaq sahibi
ödəyir. Məhsulun bəlli bir hissəsi bir vergi üçün ödəniləndə, bir qisminin
dəyərinin hər il üst-üstə nə qədər olacağı ehtimalını, əkinçi mümkün
qədər düzgün hesablayıb ərazi sahibinə ödəməyə razı olduğu kirayə
haqqından çıxır. Bu cür bir ərazi vergisi olan kilsə öşrünün hər il üst-üstə
nə qədər olacağını hesablamayan əkinçi yoxdur.
Məhsulun bəlli bir hissəsi, başqa vaxtlarda kirayənin fərqli
miqdarına bərabər olduğu üçün öşür 1 və o növdən olan bütün ərazi
vergiləri, tam bir bərabərlik görünüşü altında ədalətə heç uyğun olmayan
vergilərdir. Bəzi çox məhsuldar torpaqlarda məhsul o qədər çox olur ki,
1

Vergi növü.
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bunun yarısı, əkinçinin əkib-biçməkdə istifadə etdiyi sərmayəni ( o
bölgədə əkinçiliyə qoyulan sərmayənin adət edilmiş mənfəətilə birlikdə)
ödəməyə tam olaraq yetər. Öşür olmasa məhsulun digər yarısını, yaxud
eyni əhəmiyyətli digər yarısının dəyərini kirayə olaraq ərazi sahibinə
ödəməyə əkinçinin büdcəsi imkan verər. Ancaq məhsulun onda biri öşür
olaraq əlindən alınarsa, əkinçinin kirayəsinin beşdə birinin azaldılmasını
istəməlidir; yoxsa sərmayəsini ödəyə bilməz. Belə olan vəziyyətdə, ərazi
sahibinin gəliri, yarısını yada onda beşini tutacağı yerdə, ancaq onda
dördünü tapar. Bunun əksinə; qeyri-məhsuldar torpaqlarda məhsul bəzən
elə az və əkib-biçmə xərci elə çox olur ki, əkinçinin kapitalının həmişəki
mənfəətlə özünə qayıtması üçün, bütün məhsulun beşdə dördünə ehtiyac
olar. Belə bir vəziyyətdə, öşür olmasa da, ərazi sahibinin gəliri, bütün
məhsulun beşdə birindən, yaxud onda ikisindən çox olmaz. Əgər əkinçi
məhsulunun onda birini öşür olaraq verərsə, o ərazi saibinə aid olan
kirayədən bir o qədər endirim edilməyini istəməlidir. Beləcə kirayə, bütün
məhsulun ancaq onda biri ilə ödənmiş olar. Məhsuldar ərazinin gəlirindən
alınan öşür, bəzən, beşdə biri, ya da hər funta dörd şillinqi keçməyən bir
vergi ola bilər. Halbuki qeyri-məhsuldar torpaqların öşrü isə, bəzən yarıyarıya, yaxud hər funta on şillinqlik bir vergi ola bilər.
Öşür, kirayədə olan bərabərliyə zidd olduğu kimi, istər torpaq
sahibinin etdiyi düzəlişlərə, istərsə də əkinçinin əkib-biçməsinə məhdudiyyət törədən bir maneədir. Xərcə heç qarışmayan kilsə mənfəətə bu
dərəcədə şərik çıxanda, torpaq sahibi, adətən ən baha başa gələn
düzəlişləri etməyi, əkinçi isə yenə ən baha başa gələn ən dəyərli məhsulları yetişdirməyə risk edə bilmir. Öşürə görə, kök boyası təsərrüfatı,
uzun müddət Flemenk Birləşmiş Əyalətləri ilə məhdudlaşmışdır. Presbiter
axınından olduqları və dolayısı ilə bu vergidən sığortalandıqları üçün,
onlarda Avropanın bütün digər ölkələrinə nisbətdə bu sahənin
inhisarçılığı var idi. Bu bitkinin İngiltərədə əkilməsini öyrətmək üçün son
zamanlarda atılan addımlar, sırf kök boyasından tutulan hər növ öşürün
əvəzinə, akr (İngiltərədə yer ölçüsü=0, 4 ha=4047 kv. m) başına beş
şillinq alınacağı hökmünü qoyan qanuna uyğun olmuşdur.
Avropanın böyük hissəsinin kilsə xərcləri kimi, Asiyanın fərqli
yerlərində də dövlət xərcləri, əsas etibarilə, ərazinin gəlirinə deyil,
məhsuluna nisbətdə bir ərazi vergisi ilə təmin olunur. Çində hökmdarın
gəliri, imperatorluğun torpaqdan olan gəlirinin onda birindən ibarətdir.
Ancaq bu nisbət elə az təxmin edilirdi ki, bir çox bölgələrdə məhsulun
otuzda birindən ibarət olub. Benqal ingilis Şərq Şərikliyinin əlinə
keçməzdən əvvəl, o ölkənin Müsəlman hökumətə ödənilən ərazi vergisi
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və ərazisinin rentası, deyilənə görə, məhsulun beşdə birini əhatə edərmiş.
Bu, Qədim Misirdə eyni şəkildə beşdə birini əhatə edirdi.
Deyilənə görə, bu cür ərazi vergisi, Asiyada hökmdarı torpağın
abadlaşdırılması ilə maraqlandırırmışdir. Necə ki, Çin İslam idarəçiliyində olanda Benqal hökmdarları və Qədim Misirin hökmdarları, deyilənə
görə, torpaq məhsulunun hər vahidinə ölkələrinin imkan verdiyi ən geniş
bazarı təşkil edərək, məhsulun hər bir vahidinin istər miqdarını, istər
dəyər həcmini imkan daxilində artırmaqla, yaxşı yollar və gediş-gəlişə
əlverişli kanallar qurulması və qulluğu üçün, son dərəcə diqqət edilmişdir.
Kilsə öşürü çox kiçik hissələrə bölündüyü üçün onu istifadə edənlərin heç
birində belə bir maraq yoxdur. Öz rahiblik bölgəsi məhsulunun satış
bazarını artırmaq üçün ölkənin ucqar bir yerinə yol və ya kanal salmaq,
bir məhəllə rahibinə heç əl verməz. Bu cür vergilərin, dövlət xərclərini
təmin etməyə sərf edildikləri zaman, çətinliklərinə bir zamana qədər eyni
olacaq bəzi faydaları vardır. Kilsə xərclərinə sərf edildiklərində sadəcə
ziyanı olacaq.
Torpaq məhsulu vergiləri ya eynilə, ya da dəqiq bir pul vəsaitinə
görə toplanılır. Bir məhəllə rahibi öşürünü ya öz ərazisinə köçən az
sərvətə sahib olan bir mülk sahibinin gəlirini, bəzən eyni olaraq almaqda
bir fayda görə bilər. Toplanılacaq miqdar və onun toplanacağı yer o qədər
kiçikdir ki, ikisi də alacaqlarının toplanılmasına və idarə olunmasına
özləri nəzarət edə bilərlər. Ucqar bir yerdəki ərazinin gəliri, mərkəzdə
məskunlaşmış bir mülk sahibinə bu şəkildə ödənilsə, onun adamlarının və
vəkillərinin laqeydsizliyindən isə, daha çox zərər görmək ehtimalı vardır.
Vergi toplayanların özbaşınalıqlarına görə, hökmdarın itkisi istər-istəməz
daha böyük olur. Ən baş ağrısız xüsusi adamların xidmətçiləri, bəlkə ən
diqqətcil kralın adamları ilə müqayisədə, rəhbərlərinin daha çox
diqqətindədir. Eyni miqdarda ödənən ictimai gəlir, toplayanların pis
idarəçiliyi ucbatından elə ziyana düşər ki, xalqdan toplananın hər zaman
çox az bir hissəsi hökmdarın xəzinəsinə çatar. Bununla yanaşı, Çində
ictimai gəlirin bir hissəsi bu şəkildə ödənilirmiş. Pul ilə edilən bir ödənişə
görə, özbaşınalığa daha çox imkan verəcək bir ödəniş sistemini davam
etdirmək, manderinlərin və vergi toplayan başqalarının işinə yarayır.
Torpaq məhsulundan pul olaraq toplanan bir vergi ya bazar
qiymətinin bütün dəyişmələri ilə dəyişən bir dəyərə görə, ya da, məsələn,
bir kiloqram buğdaya, bazarın vəziyyəti necə olmasından asılı olmayaraq,
pul olaraq hər zaman bir və eyni dəyər verilərək, sabit bir dəyərə görə
yığılır. Birinci formada yığılan bir verginin hasilatı, ancaq torpağın həqiqi
məhsulundakı dəyişmələrə görə k\t-nın inkişafından, axsamasından asılı
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olaraq dəyişir. Birinci formada yığılan bir verginin hasilatı, yalnız torpaq
məhsuluna görə dəyişməklə yetinməyib, istər dəyərli metalların
dəyərindəki dəyişmələrə, istərsə də eyni valyutanın adını daşıyan sikkənin
başqa vaxtda bu metalların əhatə etdiyi miqdarda olan dəyişikliklərə
əsasən dəyişər. Birinci rüsumda yığılanın hasilatı ilə torpağın məhsulunun
dəyəri arasında hər zaman eyni nisbət vardır. İkincidə isə fərqli
zamanlarda fərqli nisbətlər ola bilər.
Bütün vergini, ya da öşürün hamısını ödəmək məqsədilə, torpaq
məhsulunun və bəlli miqdarının əvəzinə, bəlli bir pul miqdarı ödənərsə,
vergi mahiyyəti baxımından eyni İngiltərənin ərazi vergisi halına gələr.
Ərazinin rentası ilə birlikdə nə yüksəlir, nə də azalar. Torpağın istismarını
nə təşviq edir, nə də ləngidir. Bütün digər öşürlərin yerini tutmaqla,
modus adlanan şeyin ödəndiyi bir çox rahiblik bölgələrində, öşür bu cür
bir vergidir. Benqal İslam idarəçiliyində olduğu müddətdə, məhsulun
beşdə birinin eyni olaraq ödənməsi yerinə, ölkənin bir çox rayonlarında,
yaxud Hindistandakı feodal emalatxanalarında, deyilənə görə, çox rahat
bir vergi növü tətbiq olunurmuş. Şərqi Hind Şərikliyi məmurlarından
bəzisi ictimai gəliri uyğun qiymət səviyyəsinə yüksəltmək bəhanəsilə, bir
neçə rayonlarda bu öşür dəyərini, eyni bir miqdarda bir ödəmə ilə
dəyişdirmişlər. Onların idarəçiliyində bu dəyişikliyin həm kənd təsərrüfatına maneə törətməsi, həm də şəriklik idarəsinə ilk keçdiyi növbədə
olan miqdarından çox az olan ictimai yığımında yeni sui-istifadə yolları
açmaq ehtimalı var. Bu dəyişiklikdən şəriklik məmurlarının bəlkə
qazancları olmuşdur, ancaq bu, yəqin ki, həm rəislərinin, həm də ölkənin
hesabından ödənilmişdir.

Evlərin gəlirindən əldə olunan vergilər
Bir evin gəliri iki hissəyə ayrıla bilər: əmlak gəlirinə, məhsul
gəlirinə. Əmlak gəliri, ev tikilərkən xərclənən kapitalın faizi və
mənfəətidir. İnşaatçının səyi digər sənətlərlə bir səviyyəyə gəlmək üçün
bu gəlir əvvəl kapitalın sağlam zəmanətlə borc verdiyi şərtdə alacağı
faizin eynisini özünə ödəməyə; ikincisi, evi hər zaman təmirli olaraq
qorumağa, yaxud tikintisində istifadə edilmiş kapitalı bəlli illik bir
müddət daxilində yenidən çıxartmağa kifayət etməlidir. Ona görə əmlak
gəliri, ya da inşaatçılığın mümkün mənfəətini, hər yerdə pulun mümkün
faizini təyin edər. Bazardakı faiz dərəcəsi 4% olduğu halda, məhsulun
gəlirini ödədikdən sonra, əmlak gəlirinin 6%-i, 6, 5% gəlir verə bilən bir
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ev gəliri, inşaatçını bəlkə yetərli bir mənfəətlə təmin edə bilər. Ancaq faiz
dərəcəsi 5% olduqda, bəlkə 7 və ya 7, 5% ehtiyac duyula bilər. Pul faizinə
nisbətdə, inşaatçılıq hansısa bir vaxtda bundan daha çox mənfəət gətirə
bilirsə, qısa bir zamanda digər sahələrdən o dərəcədə kapital cəlb edər ki,
mənfəəti uyğunluq səviyyəsinə endirə bilər. Nə vaxtsa, bundan daha azını
gətirə bilirsə, digər sahələr çox keçmədən inşaatdan o qədər kapital cəlb
edər ki, yüksələr.
Bir evin bütün gəliri, bu planauyğun mənfəəti təmin etməyə kifayət
edən hissəsindən çoxu, təbii ki, məhsulun gəlirinə gedər və məhsul sahibi
iki ayrı şəxs isə, çox vaxt tamamı məhsul sahibinə ödənir. Bu gəlir artığı,
evdə oturanın həmin yerin həqiqi və ya xəyali bir üstünlüyünün olmasına
qarşı ödədiyi haqdır. Hər hansısa bir şəhərin kənarlarında, məhsulların
istənilən şəkildə seçiləcək qədər bol olduğu çöl evlərində, məhsul gəlir,
üstündə ev olan məhsul təsərrüfatda olduğu zaman nə qazanarsa,
təxminən ona bərabər olur.
Bir böyük şəhərin ətrafındakı qış evlərində məhsul gəliri bəzən daha
yüksək olub, orada, özünə xas rahatlığı, ya da gözəlliyi ifadə edər. Ən
yüksək məhsul gəlirləri, adətən paytaxtda və paytaxtın evlərə qarşı
tələbin, bu tələbə səbəb hər nə isə, istər ticarət və iş üçün, istərsə də
istirahət və rahatlıq üçün ən çox olan bəlli bölgələrindədir.
Əmlak gəliri üzərində kirayəçinin ödədiyi və hər əmlakın gəlirinə
uyğun verginin, əmlak gəlirinə heç olmasa uzun bir müddətə təsiri olmaz.
İnşaatçı istədiyi mənfəəti əldə etməzsə, o işdən çıxmaq məcburiyyətində
qalar. Bu isə inşaata qarşı tələbi artıraraq, inşaatçının mənfəətini qısa bir
zamanda yenidən digər işlərdəki mənfəətə uyğun səviyyəyə çatdırar. Həm
də, o cür bir vergi bütünü ilə məhsul gəlirinə müvafiq olmayıb, qismən
evdə oturanın, qismən də məhsul sahibinin öhdəsinə düşəcək şəkildə
bölünür.
Məsələn, deyək ki, bir adamın ev kirayəsi olaraq, ildə altmış
manatlıq bir xərcə büdcəsinin imkan verəcəyinə ağlı kəsir. Ev gəlirinə,
evdə yaşayanın ödəyəcəyi hər manata dört şillinqlik, yaxud beşdə bir
vergi qoyulmuşdur. Kirayəsi altmış manat olan bir ev bu zaman, ona ildə
yetmiş iki manata başa gələcəkdir. Bu isə onun büdcəsinin imkan
verəcəyini düşündüyündən on iki funt çox olur. Dolayısıyla o, daha pis ya
da kirayəsi əlli funt olan ev ilə kifayətlənəcəkdir. Vergi üçün ödəməli
olduğu on funtun artırılması ilə bu miqdar ildə büdcəsinin imkan
verəcəyinə inandığı xərc olan altmış funta çatacaqdır. Vergini ödəmək
məqsədilə illik kirayəsi on funt artıq olan bir ev ilə təmin edə biləcəyi
rahatlığın bir hissəsindən imtina edəcəkdir. Bu daha çox rahatlığın bir
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hissəsindən imtina edər; çünki hamısından imtina etmək ehtimalı çox
azdır; vergi nəticədə, ildə əlli manata, vergi olmadığı halda tapa
biləcəyindən daha yaxşı bir ev tapar. Çünki bu cür verginin, bu müəyyən
rəqibi uzaqlaşdıraraq kirayəsi altmış funt olan evlərə qarşı rəqabəti
azaltmalı olduğu kimi, yenə əlli funt kirayəsi olan evlərə (ən az verənlər
istisna olmaqla) və fərqli kirayəsi olan bütün evlərə qarşı olan rəqabəti də,
eyni səviyyədə azaltmalıdır. Ən az kirayəyə sahib olanlara qarşı olan
rəqabəti bir müddət üçün artırır. Ancaq üzərində rəqabətin azaldığı bütün
evlərin kirayələri istər-istəməz azalar. Ancaq bu azalmağın heç olmasa
uzun müddətdə əmlak kirayəsinə təsiri olmayacağından, hamsı birdən
gec-tez təsərrüfat torpağının kirayəsini dəyişməlidir. Buna görə sonda bu
verginin ödənməsi qismən payına düşəni ödəmək üçün gəlirinin bir
hissəsindən imtina etmək məcburiyyətində olan ev kirayəçisinə – qismən
öhdəsinə düşəni ödəmək üçün gəlirinin bir hissəsindən imtina etməli olan
təsərrüfat sahibinə qalır. Bu məcburi ödənişin, aralarında hansı nisbətdə
bölüşdürüləcəyini düzgün qəbul etmək olmaz. Bu bölgü, fərqli şərtlərdə,
yəqin ki, bir-birindən fərqlənəcək və bu cür vergi, bu fərqli şərtlərə görə
həm evdə yaşayana, həm təsərrüfat sahibinə fərqli şəkildə təsir
göstərəcək.
Bu cür verginin fərqli təsərrüfat sahiblərinə qeyri-bərabər təsiri,
tamamilə bu bölgüdəki laqeydsizlikdən irəli gəlir. Ancaq başqa evlərdə
yaşayanlara qeyri-bərabər təsiri bundan qaynaqlanmır. Ev kirayəsi
xərcinin bütün dolanışıq xərcinə olan nisbəti fərqli varlılıq dərəcələrində
fərqli olur. Bu nisbət varlılığın ən üst səviyyəsində, bəlkə daha yüsək olur
və adətən ən aşağı gəlir səviyyəsində ən az olmaq şərtilə, aşağı getdikcə
azalır. Kasıbların əsas xərci, həyat üçün zəruri olan maddələrdir. Yemək
tapmaqda çətinlik çəkirlər; az olan gəlirlərinin çoxu onu əldə etmək üçün
xərclənir. Varlıların əsas xərci zövq almaq üçün olan dəbdəbəli
əşyalardan və fəxr etmək üçün boş yerə əldə olunan əşyalardan ibarətdir.
Görkəmli bir ev isə varlıların fəxr etdikləri bütün bu əşyalar üçün ən
gözəl bir nümunədir. Nəticədə ev kirayələrindən alınan bir verginin
ağırlığı, daha çox varlılara təsir edər. Bu cür bərabərsizlikdə isə, bəlkə də,
qeyri-adi heç bir şey yoxdur. İctimai xərcə varlıların sadəcə gəlirləri
nisbətində deyil, ondan bir az da çox paya sahib olmaları mümkündür.
Evlərin kirayəsi bəzən ərazi kirayəsinə oxşasa da, nəzər salsaq,
ondan köklü şəkildə fərqlənir. Ərazi kirayəsi məhsul verən bir şeyin
istifadəsinə görə ödənilir. Kirayəsi ödənən ərazi, o kirayəni təkrar istehsal
edir. Evlərin kirayəsi məhsul verməyən bir şeyin istifadəsinə görə
ödənilir. Nə ev, nə də üzərində ev olan ərazi, heç vaxt məhsul verməz.
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Nəticə etibarilə, ödəyən şəxsin kirayəni ondan ayrı və onunla əlaqəsi
olmayan başqa bir gəlir mənbəyindən ödəməlidir. Evlərin kirayəsindən
tutulan bir vergi, evdə yaşayanların öhdəsinə düşdüyü müddətdə,
kirayənin əldə edildiyi eyni mənbədən gəlməli və onların gəlirindən
ödənilməlidir. Belə bir vergi evdə yaşayanların payına düşdüyü zaman
ərzində, üç fərqli gəlir mənbəyinin bir vahidinə deyil, fərq qoymadan
hamısına birdən təsir göstərən vergilərdəndir və əhəmiyyəti hər
baxımdan, istehlak mallarının hər hansı başqa bir növündən alınan vergi
ilə eynidir. Adətən bir insanın bütün xərclərinə məhdudiyyət qoyubqoymadığını öyrənmək üçün, evinin kirayəsindən daha yaxşı bir istehlak
maddəsi yoxdur. Bu bəlli xərc maddəsinə mütənasib təyin edilmiş vergi, o
maddədən Avropanın hər hansısa bir yerində indiyədək əldə edilənə görə
bəlkə daha dəyərli bir gəlir əldə edilər. Həqiqətdə vergi daha yüksək
olarsa, əhalinin çox hissəsi daha ucuz evlərlə kifayətlənib, xərclərinin
çoxunu başqa bir yönə çevirib, mümkün qədər ondan qaçmağa çalışarlar.
Evlərin kirayəsi ərazinin kirayəsini araşdırmaq üçün lazımi
tədbirlə eyni olaraq, kifayət qədər doğru şəkildə başa düşülə bilər. İçində
yaşanılmayan evlər vergi verməməlidir. Bunlardan yığılan bir vergi
tamamilə mal sahibinin cibindən çıxar; beləcə o özünə nə rahatlıq, nə də
ki, gəlir gətirməyən bir şey üçün vergi ödəmiş olar. İçində sahibinin
yaşadığı evlərə, tikinti xərclərinə görə deyil, kirayə verildikdə gətirə
biləcəyi gəlirə görə vergi təyin edilməlidir. Əgər tikinti xərcinə görə vergi
hesablanarsa, digər vergilərə əlavə olunacaq, hər funta üç, dört şillinqlik
bir vergi, elə düşünürəm ki, bütün ölkələrin varlı ailələrini müflis edər. Bu
ölkədəki ən varlı və ən böyük ailələrdən bəzisinin şəhərdəki və şəhərətrafı
evlərini diqqətlə müşahidə edən bir adam, görər ki, ilk tikinti xərcinin
yalnız 6, 5 və ya 7%-i etibarilə, bunların ev kirayəsi mülklərinin az qala
bütün gəlirinə bərabərdir.
Bu, əslində çox gözəl və görkəmli şeylərə arxa-arxaya gələn bir
neçə nəsil tərəfindən edilərək yığılmış xərcdir1. Ancaq xərcinə nisbətdə
bunların dəyişdirilmə dəyəri çox azdır.
Ərazi kirayələri vergi tutulmağa, evlərin kirayəsinə münasibətdə
daha münasibdir. Ərazi kirayələrindən yığılan vergi ev kirayələrini
artırmaz. Bu verginin hamısı birdən, həmişə, bir inhisarçı olaraq hərəkət
edən və ərazisinin istifadəsinə görə alına biləcək ən yüksək kirayəni
istəyən ərazi kirayəsi sahibinin payına düşər. Rəqiblərin gözlənilmədən
1

Bu kitabın ilk çap olunmasından bəri, demək olar ki, yuxarıda adı çəkilən qaydalara
əsaslanan vergi qoyulmuşdur.
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daha varlı və ya daha kasıb olmalarına, ya da ki, kiçik bir ərazidən
mənfəətlərini almaq üçün daha çox və ya daha az xərc çəkməklərinə görə,
ərazi əvəzində daha çox və ya daha az kirayə əldə edər.
Hər ölkədə varlı rəqiblərin çoxu paytaxtda yerləşir. Ona görə də, ən
yüksək ərazi kirayələrinə daha çox oralarda rast gəlinir. Ərazi
kirayələrindən yığılan vergi, bu rəqiblərin sərvətini heç bir şəkildə
artırmayacağına görə, ərazidən faydalanmaq üçün onlar daha çox pul
verməyə razı olmayacaqlar. Vergini yaşayanınmı, yoxsa ərazi sahibinin
nağd ödəyəcəyinin heç bir fərqi yoxdur. Yaşayan vergi üçün nə qədər
artıq pul verməli olarsa, ərazi üçün o qədər az pul vermək istəyər; beləcə
verginin gec-tez ödənilməsi, bütünlüklə ərazi kirayəsi sahibinin öhdəsinə
düşər. İçində heç kəsin yaşamadığı evlərdən üzərində olduğu ərazinin
vergisi alınmamalıdır.
İstər ərazi kirayələri, istərsə də həmişəki ərazi kirayəsi mal sahibinin
çox vaxt, öz hesabına heç bir diqqət və ya əhəmiyyət vermədən
faydalandığı bir gəlir növüdür. Dövlət xərclərinin ödənməsi üçün, bu
gəlirin bir hissəsi mal sahibinin əlindən alınsa da, bu səbəbdən hər hansısa
bir mübarizə ləngidilmiş olmaz. İctimaiyyətin əməyi ilə torpağının illik
məhsulu, böyük əhali kütləsinin həqiqi sərvəti ilə gəliri, bu cür vergidən
sonra əvvəlki kimi qala bilər. Ona görə, ərazi kirayələri və həmişəki ərazi
kirayəsi, özünə məxsus vergi tutulmağa ən uyğun gəlir növləridir.
Bu baxımdan, ərazi kirayələrinin, xüsusi olaraq vergi tutulmağa,
həmişəki ərazi kirayələri ilə müqayisədə daha əlverişli bir mövzu olduğu
görünür. Çox vaxt həmişəki ərazi kirayəsi, heç olmasa qismən ərazi
sahibinin diqqəti və ustalığı nəticəsində meydana gəlir. Çox ağır bir vergi,
bu diqqətə və peşəkarlığa maneə ola bilər. Ərazi kirayələrinin, həmişəki
ərazi kirayələrini keçmələri isə, tamamilə hökmdarın yaxşı idarəetməsi
nəticəsində baş verər. Hökmdar ya bütün xalqın, ya da bəlli bir yerdə
yaşayan əhalinin fəaliyyətinə himayəçilik edərək, onların üstündə evlərini
tikdikləri əraziyə həqiqi dəyərindən artıq pul vermələrini və ya ərazinin
bu istifadəsinə görə ərazi sahibinə, başına gələ biləcək ziyanı ödəyəcəyi
təzminatdan daha çoxunu təmin etməsi mümkündür. Dövlətin yaxşı
idarəçiliyi nəticəsində əmələ gələn bir fondun xüsusi olaraq vergiyə cəlb
olunmasından, ya da o idarəetmənin xərcinin çəkilməsində bunun, digər
maliyyə mənbələri ilə müqayisədə daha çox payının olması mümkündür.
Avropanın bir çox ölkəsində evlərin kirayəsi vergiyə cəlb olunmaqla
birlikdə, ərazi kirayələrindən ayrıca vergi tutulduğu bir ölkə tanımıram.
Vergiləri bölüşdürən şəxsə kirayənin hansı hissəsinin ərazi vergisi,
hansının əmlak kirayəsi olduğunu araşdırmaq, yəqin ki, çətin olmuşdur.
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Bununla yanaşı, kirayənin bu iki hissəsini bir-birindən fərqləndirmək bir
o qədər də çətin olmamalıdır.
Böyük Britaniyada evlərin kirayəsindən illik ərazi vergisi adı ilə
ərazi vergisi səviyyəsində vergi tutulduğu qəbul olunur. Hər ayrı məhəllə
və ucqar yerlər üçün bu verginin tutulmasında qoyulan dəyər hər zaman
eynidir. Bu təyin çox ədalətsizdir; hələ də o şəkildə qalmaqdadır.
Krallığın çox hissəsində bu vergi ərazinin kirayəsilə müqayisədə evlərin
kirayəsinə daha az şamil olunur. Başlanğıcda vergiləri yüksək olub
evlərinin kirayələri əsaslı surətdə azalmış olan tək-tük bir-iki bucaqda hər
manata üç-dört şillinqlik ərazi vergisinin, evlərin ərazi vergisinin, evlərin
həqiqi kirayəsinə bərabər bir nisbəti olduğunu deyirlər. Kirayəçisi
olmayan evlər qanuna görə vergiyə cəlb olunmaqla, həyata keçirənlərin
vasitəsilə güzəştlərdən faydalanır. Yeni tikililər, təmirlər və s. nəticəsində
kirayədə baş vermiş artımlarla bölgənin borcu ödənilir; bu isə bəlli evlərin
öhdəsinə düşən vergi payında köklü dəyişikliklərə sabəb olur.
Flemenk bölgəsində 1 hər evdən alınan kirayə haqqına, ya da
kirayəyə verilib verilməməsinə baxmadan, dəyərinin 2, 5%-indən vergi
tutulur. Gəliri olmayan kirayəçisiz bir ev üçün mal sahibini, bu qədər ağır
bir vergiyi ödəməyə məcbur etməkdə bir qədər haqsızlıq olduğu görünür.
Bazardakı faiz dərəcəsinin 3%-i keçmədiyi Flemenkdə, evin bütün
dəyərindən 2, 5%; çox vaxt əmlak kirayəsinin, bəlkə də, bütün kirayənin
1/3-dən çox tutmaq lazımdır. Əslində, evlərin vergiyə cəlb olunmasında
əsas götürülən dəyər təyini ədalətsiz olmaqla yanaşı, deyilənə görə,
həmişə əsl dəyərdən az olur.
İngiltərədə evlərə fərqli zamanlarda qoyulmuş vergiləri tənzimləyənlər, elə görünür ki, hər evin həqiqi kirayəsini olduqca düzgün şəkildə
başa düşməkdə böyük çətinliklərin olacağını düşünüblər. Ona görə,
bunlar vergilərini, ehtimal ki, kirayə ilə arasında çox vaxt bir nisbətin
olacağını düşündükləri daha aydın bir cəhətə görə tənzimləyiblər.
Bu cür ilk vergi, ocaq2 pulu və ya hər ocaq başına iki şillinqlik bir
vergi idi. Evdə neçə ocaq olduğunu bilmək üçün vergi toplayan evdəki
bütün otaqlara girməli idi. Bu xoşagəlməz yoxlama vergini də
xoşagəlməz edirdi. Ona görə islahatdan sonra quldarlıq əlamətidir deyib,
bu vergi ləğv olundu.
Ondan sonra gələn eyni cür bir vergi, içində yaşanan hər evdən
alınan iki şillinqlik bir vergi idi. Ön pəncərəsi olan bir ev, dörd şillinqdən
1 Memoires concernant les Droits, etc. S. 223.
2
Evdə istifadə edilən kamen, soba.

738

Adam Smit

artıq verirdi. İyirmi və ya iyirmidən çox pəncərəsi olan ev, səkkiz şillinq
verirdi. Sonra bu vergi, pəncərəsi iyirmi olub, otuza çatmayan evlərin on
şillinq; otuz və daha çox pəncərəsi olanların iyirmi şillinq verəcəyi
şəkildə dəyişdirildi. Pəncərə sayı çox vaxt çöldən və hər halda evin bütün
otaqlarına girmədən sayıla bilər. Nəticə etibarilə, vergi toplayanın yoxlamağı, bu vergidə, ocaq puluna görə daha az zəhmətlə olurdu.
Bu vergi də ləğv olundu, əvəzinə pəncərə vergisi qoyuldu. Bu da bir
çox dəyişikliklərə məruz qalmış və artırılmışdır. Pəncərə vergisi, indiki
(1775-ci ilin yanvar ayı) halı ilə, İngiltərədə hər evə üç şillinq, Şotlandiyada isə bir şillinqlik bir rüsumdan əlavə hər pəncərədən bir rüsum
tutulurdu. Bu rüsum, İngiltərədə pəncərə sayı yeddini keçməyən evlər
üçün iki pennidən, az-az yüksələrək, iyirmi beş və daha çox pəncərəsi
olanlarda iki şillinqə qədər idi.
Bütün bu cür vergilərə qarşı əsas etiraz, çox varlılarla müqayisədə
kasıbların öhdəsinə düşdüyü üçün, bərabərliyə uyğun olmamasından irəli
gəlir. Bir başqa şəhərində kirayəsi on funt olan bir evin, bəzən Londonda
kirayəsi beş yüz funt olan bir evdən daha çox pəncərəsi ola bilər.
Əyalətdə yaşayanın digərində yaşayana görə daha kasıb olmaq ehtimalı
nə qədər yüksək olsa da, onun vergiyə cəlb olunma payını tənzimləyən
pəncərə vergisi olduqca, dövlət xərcinin ödənməsində daha çox rolu
olmalıdır. Deməli, bu cür vergilər, yuxarıda adı çəkilən qaydalara tam
ziddir. Digər əsas qaydalara çox da əks görünmür.
“Pəncərə vergisi”nin və evlərdən yığılan bütün digər vergilərin təbii
yaxınlığı kirayələri azaltmaqdadır. Hər hansı bir şəxs vergini nə qədər çox
ödəsə, aydındır ki, kirayə və ya renta üçün bir o qədər az pul verə bilər.
Bununla yanaşı vergi qoyulduqdan sonra Böyük Britaniyanın, demək olar
ki, tanıdığım bütün şəhər və kəndlərində evlərin kirayə qiyməti artmışdı.
Demək olar ki, hər yerdə evlərə tələb çoxalmışdı, vergi qoyuluşu kirayə
haqlarını azaltmaq əvəzinə çoxaltmışdı. Bu ölkədəki rifahın və ölkə
əhalisinin gəlirinin çoxalmasını sübut edən dəlillərdən biridir. Vergi
olmasaydı, evlərin kirayə qiyməti daha da yüksək olardı.
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II Maddə
Mənfəət və ya kapitaldan yaranan
gəlirə qoyulan vergilər
Kapitaldan1 əmələ gələn mənfəət və ya gəlir iki yerə bölünür: kapitalın faizini ödəyən və kapital sahibinə aid olan hissə; faizin ödənilməsi
üçün lazım olandan artıq qalan hissə. Mənfəətin ikinci hissəsi birbaşa
vergi ilə əlaqəsi olmayan mövzudur. O, kapitalın istifadəsinin risk və zəhmətinin nəticəsidir. Kapital qoyan şəxs öz zəhmətinin nəticəsini əldə
etməlidir ki, ziyan etmədən bu işi davam etdirsin. Bu səbəbdən, əgər ondan mənfəətin tam həcmi qədər vergi alınsa, o ya mənfəət normasını
artırmaq, ya da vergini pul faizinin2 üstünə gələrək, daha az faiz ödəmək
məcburiyyətində olur. Mənfəət normasını vergi dərəcəsi qədər artırsa,
bütün vergini özü verə bilər, amma kapitalı hansı sahədə istifadə edirsə,
sonda vergini iki ayrı sinifdən biri, ya da digəri ödəyir. Əkinçi pulu
torpağın əkilib-biçilməsində istifadə edərsə, mənfəət normasını ancaq
məhsulun böyük bir hissəsini özünə saxlayaraq artıra bilər. Buna isə yalnız əraziyə görə ödənən icarə haqlarının aşağı salınması ilə nail olunursa,
nəticədə verginin ödənməsi torpaq sahibinin mükəlləfiyyətidir. Pulu
ticarət və sənaye kapitalı kimi istifadə etsələr, mənfəət normasını yalnız
malların qiymətini artıraraq çoxalda bilərlər. Bu halda verginin ödənməsi
həmin malların istehlakçılarına yüklənir. Mənfəət normasını çoxaltmasa,
bütün vergini mənfəətin pul faizi hissəsi üçün ayrılan hissəsinə
yükləməlidir. Sərmayə kimi nəyi borc götürübsə, onun üçün daha az faizə
razı ola bilər. Bu halda verginin bütün ağırlığı pula görə ödənən faizə
yüklənir. Vergidən bu cür azad ola bilməyən başqa cür azad olmaq istəyir.
İlk baxışda pula görə ödənən faiz torpaq icarəsi kimi birbaşa vergi
alınan əlverişli mövzu kimi görünür. Bu torpaq icarəsi kimi kapital
istifadəsinin bütün risk və zəhmətini ödədikdən sonra artıq qalan xalis
gəlirdir. Əkinçinin kapitalı mənfəətlə birlikdə yerinə qoyulduqdan sonra
artıq qalan xalis gəlir, vergidən sonra vergidən əvvəlkinə nisbətən daha
böyük deyil, bu səbəbdən torpaq icarəsindən alınan vergi icarə haqlarını
artırmırsa, pula görə ödənən faizdən alınan vergilər faiz dərəcəsini eyni
səbəbdən artırmaz. Çünki ölkədəki kapital və ya pulun kəmiyyətinin
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torpağın miqdarı kimi vergidən sonra, vergidən əvvəlki kimi eyni qaldığı
ehtimal olunur. Birinci kitabda öyrənmişdik ki, mənfəət normasını
istifadə olunacaq kapitalın miqdarı və o sərmayə ilə görülməli olan iş, ya
da ticarətin kəmiyyəti arasındakı nisbət tənzimləyir. Amma kapitalın
istifadə olunduğu iş və ticarət pul faizindən alınan hər hansı bir vergini nə
azaldır, nə də çoxaldır. Bu səbəbdən istifadə olunan kapitalın miqdarını
vergi nə azaldır, nə də çoxaldırsa, onda mənfəət norması istər-istəməz
eyni olur. Lakin bu gəlirin kapitalı istifadə edənin risk və zəhmətlərini
ödəmək üçün lazım olan hissə də eyni qalır. Çünki həmin risk və zəhmət
dəyişmir. Buna görə artıq qalan hissə, yəni kapital sahibinin puldan
istifadə üçün ödədiyi faiz yenə istər-istəməz eyni olur. Belə ki, pula görə
ödənən faiz torpaq icarəsi kimi ilk baxışda birbaşa vergi ilə əlaqəsi olmayan vergi kimi görünür.
Bununla yanaşı, puldan istifadəyə görə ödənən faizin vergiyə cəlb
olunma mövzusu ilə daha az əlaqəsi olmasına təsir edən iki səbəb var.
Birincisi, hər hansı bir adamın sahib olduğu torpağın miqdarı və
dəyəri heç vaxt sirr deyil və bunu hər zaman müəyyən etmək olur. Amma
onun kapitalının miqdarı hər zaman sirdir və demək olar ki, heç vaxt
dəqiq müəyyən etmək olmur. Həmçinin, kapitalın həcmi tez-tez dəyişir.
Demək olar ki, çox nadir hallarda bir il, adətən bir ay, bəzən də elə bir
gün olmasın ki, kapitalın həcmi artıb-azalmasın. Hər bir insanın fərdi
davranışına əsasən verginin müəyyən edilməsi məqsədilə fərdin sərvətindəki bütün tərəddüdləri izləmək, heç kimin dözə bilməyəcəyi, tükənməyən sıxıntı mənbəyidir.
İkincisi, torpağı bir yerdən digər yerə aparmaq qeyri-mümkündür,
kapitalı isə çox asanlıqla bir yerdən digər yerə aparmaq olar. Torpaq
sahibi istər-istəməz mülkiyyətinin yerləşdiyi ölkənin vətəndaşıdır. Kapital
sahibi isə heç bir ölkənin vətəndaşı deyil. Ağır vergi tətbiq olunduğu
zaman ölkəni tərk etməyə meyillidir və kapitalını başqa ölkəyə aparır.
Sərmayəsini bu ölkədən çıxartmaqla ölkədəki fəaliyyətini dayandırır. Hər
hansı bir ölkədən kapitalını uzaqlaşdırmağa meyilli olan vergi həm
hökmdar, həm də xalq üçün gəlir mənbəyini eyni səviyyədə yox edir.
Yalnız mənfəət norması yox, eyni zamanda ərazi gəliri və əmək haqları
da kapitalın digər ölkəyə aparılması səbəbindən istər-istəməz azalır.
Belə olduğuna görə, kapitaldan törəmə gəlirdən vergi almaq istəyən
millətlər bu cür hər hansı ciddi yoxlama əvəzinə çox yumşaq və nəticə
etibarilə, ixtiyari məbləği almaq məcburiyyətində qalmışdılar. Beləliklə,
reallaşdırılan vergidəki hədsiz bərabərsizliyi və qeyri-müəyyənliyi yalnız
yumşaq vergi siyasəti ilə kompensasiya etmək olar. Beləliklə, hər kəsə

Adam Smit

741

real gəlirindən çox aşağı vergi qoyulduğu üçün qonşusuna ondan bir
qədər daha az vergi qoyulsa belə bu, onu narahat etmir.
İngiltərədə ərazi vergisi adlandırılan vergi vasitəsilə kapitaldan
torpağın sahəsinə uyğun nisbətdə vergi alınması təklif olunmuşdu.
Torpaqdan alınan vergi hər 1 funta 4 şilinq və ya icarənin 1/5 olduğu
halda, kapitaldan faizin 1/5 qədər vergi alınması istənilmişdi. İllik ərazi
vergisi tətbiq olunduğu zaman qanunla müəyyən olunmuş faiz dərəcəsi
6% idi. Beləliklə, hər 100 funtluq kapitaldan 24 şilinq vergi alınırdı.
Qanuni faiz dərəcəsi 5%-ə salındıqdan sonra, hər 100 funtluq kapitaldan
ancaq 20 şilinq vergi alınırdı. Ərazi vergisi adlandırılan vergi əyalətlər və
iri şəhərlər arasında bölüşdürülürdü. Verginin daha çox hissəsi əyalətlərə
qoyulmuşdu, şəhərlərə qoyulan verginin böyük hissəsi evlərdən alınırdı.
Şəhərlərin kapitalından və ticarətindən alınan vergi (çünki torpağa aid
sərmayədən vergi almağı məqsədə çevirmişdilər) həmin kapitalın və
ticarətin real dəyərindən çox kiçik idi. Bu səbəbdən prosesin həyata
keçirilməsində baş verən bərabərsizlik az da olsa narahatlıq yaradırdı. Hər
məhəllənin, hər bucağın torpağına, evlərinə və sərmayəsinə vergi tətbiq
olunurdu. Bir çox yerlərdə onların dəyərini yüksəldən, ölkənin hər tərəfini
əhatə edən rifah indi bu bərabərsizliklərin əhəmiyyətini azaltmışdı.
Bundan başqa, hər yerin vergisi daima eyni qaldığı üçün hər hansı bir
insanın kapitalına qoyulan verginin miqdarının dəqiq olmaması daha
əhəmiyyətli olmuşdur. İngiltərə torpaqlarının çox hissəsinə qoyulan ərazi
vergisi onların real dəyərlərinin yarısından çox deyildisə, İngiltərə
kapitalına qoyulan vergi də real dəyərin 1/50-idir və ya ondan çoxdur.
Kapitalın və ticarətin vergiyə cəlb olunmadığı Westministerdə olduğu
kimi bəzi şəhərlərdə ərazi vergisi evlərə qoyulurdu. Londonda isə bu
başqa cürdür.
Bütün ölkələrdə fərdlərin davranışını tez-tez yoxlamaqdan çəkinmişlər. Hamburqda yaşayan hamı var-dövlətinin 25%-ni dövlətə vermək
məcburiyyətində idi. Hamburq əhalisinin sərvəti əsasən kapitaldan ibarət
olduğu üçün bu vergini kapitaldan əldə olunan vergi hesab etmək olar.
Hər bir vətəndaş vergisinin məbləğini özü hesablayır və hər il sərvətinin
25%-i olduğunu bildirdiyi məbləği məsul məmurun qarşısında dövlət
xəzinəsinə qoyurdu. Bu verginin, adətən, dəqiq ödənildiyini fikirləşirdilər.
Öz məmurlarına tam inanan, dövlətin dəstəklənməsi üçün vergi
mükəlləfiyyətinin məcburi olduğunu düşünən xalqın vergini bu cür
insafla və öz razılıqları ilə ödədiklərini hesab etmək olar. Bu xüsusiyyət
hamburqlulara xas deyildi.

742

Adam Smit

İsveçrədə Undervald kantonunun 1 tez-tez fırtına və su basqınları
nəticəsində həddindən artıq xərcləri yaranırdı. Bu cür vəziyyətlərdə xalq
bir yerə yığışır və ondan vergi alınması üçün sərvətinin miqdarını
bildirirmiş. Sürixdə qanun məcburiyyət hallarında hər kəs məbləğini and
içərək bildirdiyi öhdəliyi – gəliri nisbətində vergi alınmasını əmr edir.
Onlardan heç biri digərinin bu haqda yalan dediyi barədə heç vaxt şübhə
etmir. Bazeldə dövlətin gəliri ixrac edilən mallardan alınan kiçik gömrük
rüsumundan ibarətdir. Qanununun müəyyən etdiyi vergilərin hamısını üç
aydan bir ödəyəcəkləri haqda vətəndaşlar and içirlər. Bütün tacirlərin,
hətta bütün hancıların 2 ölkə ərazisində və ölkədən xaricdə satdıqları
malların qəbzini tutmaq da onlara tapşırılmışdı. Hər üç aydan sonra bu
qəbzin aşağısında vergi məbləği hesablanmış formada xəzinədara
göndərirlər. Bu etibar nəticəsində gəlirin zərər etdiyi şübhəsi yoxdur.
İsveçrə kantonlarında hər vətəndaşın sərvətlərinin miqdarını bildirmələri onlar üçün cəfa sayılmır. Hamburqda isə bu cəfanın ən dəhşətlisi
sayılır. Riskli ticarət cəhdlərini reallaşdıran bütün tacirlər vəziyyətlərinin
reallığının hər an bilinməsi düşüncəsi ilə titrəyirlər. Bunun sonunun çox
zaman etibarlarının zədələnməsi və ticarət cəhdlərinin puça çıxacağını
əvvəlcədən bilirlər.
Felemenkdə ölən Oranqe kralı dövlət naziri olduqdan sonra hər bir
vətəndaşın bütün mallarına 2% və ya 1/50 penni vergi qoyuldu. Hamburqda olduğu kimi hər kəs vergi məbləğini özü hesablayıb ödəyir, verginin miqdarının dəqiq ödənildiyi bilinirdi. O dövrdə üsyan nəticəsində
hakimiyyətə gələn hökumətə xalqın böyük sevgisi vardı. Verginin tez zamanda yığılması lazım olduqda yalnız bir dəfə olmaqla ödənilməsi tələb
olunurdu. Həqiqətdə isə vergi çox ağır idi, daimi ödəmək mümkün deyildi. Bazar faiz dərəcəsi çox nadir hallarda 3%-dən çox olan ölkədə 2%lik vergi, kapitaldan əldə edilən ən yüksək xalis gəlirdən hər funt üçün 13
şilinq 4 penni tutulurdu. Bunu kapitalına toxunmadan çox az insan ödəyə
bilər. Məcbur olduğu zaman xalq dövlətin gəlirinin azalmaması üçün
kapitalının bir hissəsini vergi kimi ödəyə bilər. Amma bu prosesin uzun
müddət davam etməsi qeyri-mümkündür. Əgər bu proses uzun müddət
davam etsə bütün var-dövlətini itirər.
İngiltərədə Ərazi Vergisi Qanununa əsasən kapitala qoyulan vergi,
kapitala əsasən hesablanmaqla yanaşı, onun kapitalın hər hansı bir
hissəsini azaltması və ya ələ keçirməsi nəzərdə tutulmamışdı. Bunun
1
2

Bəzi ölkələrdə inzibati ərazi bölgüsü.
Karvansaray sahibi.

Adam Smit

743

yalnız torpaq icarəsinə hesablanan vergi olması istənilmişdi. Belə ki, ərazi
icarəsi vergisi, hər funta 4 şilinq olduğu halda, digəri isə hər lirəyə 4
şilinq oldu. Eyni formada, Hamburqdakı verginin Untervald və Sürixin
daha mülayim olan vergilərinin kapitaldan alınan vergilər kimi yox,
kapitalın faizi və ya xalis gəlirindən alınan vergi olması təklif olunmuşdu.
Felemenkin vergisi kapitaldan alınacaq bir vergi kimi düşünülmüşdü.

Müəyyən iĢlərin mənfəət və gəlirindən alınan vergilər
Bəzi ölkələrdə ticarətin müəyyən sahələrində, bəzən isə kənd təsərrüfatında istifadə olunan kapitalın mənfəətinə həddindən artıq çox vergi
qoyulurdu.
İngiltərədə səyahət edən kustarla 1 səyyar satıcılardan alınan vergi,
kirayə maşınlarla təxti-rəvanlardan alınan vergi və içkixana istifadəçilərinin pərakəndə pivə və spirtli içkilər satmaq üçün əldə etdikləri lisenziyaya görə ödədikləri vergi yuxarıdakılara aiddir. Döyüş zamanı dükanlardan bu cür başqa verginin alınması təklif olunmuşdur. Ölkələr ticarətin
müdafiəsi üçün vuruşduqlarına görə, döyüşdən mənfəət əldə edən tacirlərin döyüş xərclərinin ödənməsinə köməklik göstərmələri təklif olunur.
Bununla yanaşı ticarətin müəyyən bir sahəsində istifadə olunan kapitalın mənfəətindən alınan vergi (bütün mümkün hallarda mənfəət əldə
etməsi vacib olan azad rəqabət şəraitində mində bir ehtimalla o mənfəətdən daha artığını əldə edən) heç bir zaman tacirə yüklənmir, həmişə tacir
tərəfindən nağd ödənilən verginin məbləğini malların qiymətini bir az
artırmaqla istehlakçı ödəmək məcburiyyətində qalır.
Bu cür vergi tacirin gördüyü işə uyğun hesablandığı zaman vergini
istehlakçı ödəyir və tacir çətinə düşməz. Əgər vergi görülən işə hesablanmasa, bütün tacirlər üçün eyni olsa, bu halda da vergini istehlakçı
ödəyir, amma vergi böyük tacirin qayğısına qalır, kiçik tacirin isə bir az
əzilməsinə səbəb olur. Kirayə maşınları üşün həftədə 5 şilinqlik və təxtirəvanlar üçün ildə 10 şilinqlik vergi bu cür maşın və təxti-rəvanların
istifadəçiləri tərəfindən nağd ödəndiyi zaman hər birinin iş həcminə
uyğun hesablanmış olur. Nə böyük kustarların qayğısına qalır, nə də kiçik
kustarları əzir. Pivə satmaq üçün lisenziyaya görə ildə 20 şilinq, spirtli
içkilər satmaq üçün lisenziyaya görə əlavə 40 şilinq vergi, bütün parakəndə satıcılarda eyni olduğuna görə istər-istəməz böyük pərakəndə
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satıcılar daha da varlanır, kiçik satıcıların isə əzilməsinə səbəb olur.
Böyük satıcılar üçün malın qiyməti formasında vergini geri almaq
digərləri ilə daha asandır. Ancaq verginin yumşaqlığı bu bərabərsizliyin
əhəmiyyətini azaltdığı kimi kiçik barların çoxalmasına maneə yaratması
bəzi insanların fikrincə yersiz deyil. Dükanlara qoyulan verginin bütün
dükanlar üçün eyni olması istənilmişdi. Başqa cür də ola bilməzdi. Dükana qoyulan verginin oradakı alış-verişin həcminə uyğun hesablanması,
müstəqil bir ölkədə insanları əsəbləşdirən yoxlama keçirmədən qeyrimümkündür. Vergi çox olduğu zaman kiçik tacirləri əzir və demək olar
ki, bütün pərakəndə ticarət böyük tacirlərin əlinə keçir. Xırda tacirlərin
rəqabəti olmadığı üçün böyük tacirlər ticarətin inhisarına sahib olur və
bütün digər inhisarçılar kimi mənfəətlərini verginin ödənilməsi üçün
lazım olan məbləğdən artıq etmək üçün tezliklə birlik yaradırlar. Verginin
ödənilməsi dükançının əvəzinə qiymətlərin artımı şəklində istehlakçı
tərəfindən ödənilir. Bu səbəblərə görə dükanlardan alınan vergiyə dair
qanun layihəsi əvəzinə 1759-cu ilin axçalı yardımı tətbiq olundu.
Avropanın istənilən yerində kənd təsərrüfatında istifadə olunan
sərmayənin mənfəətinə qoyulan ən vacib vergi – Fransadakı fərdi cizgə
adlandırılan vergidir.
Feodalizm hakimiyyətdə olduğu dövrdə Avropadakı xaos dövründə
hökmdar vergini, vergi ödəməyi rədd edə bilməyən zəif təbəqələrdən
alırdı. Görkəmli feodallar yalnız çətin zamanlarda hökmdara yardım
edirdilər, daimi vergi ödəməkdən imtina edirdilər, hökmdarın da onları
buna məcbur etməyə gücü yox idi. Avropanın bir ucundan digər ucuna
qədər əkib-becərənlər əslində torpaq qulu idilər. Avropanın bir çox
yerində onları çətinliklə azad edirdilər.
Onların bir hissəsi İngiltərənin köhnə feodal dəftərlərində qeydiyyata alınmış mülk sahibləri kimi bəzən kralın, bəzən başqa bir lordun
əmrində xidmət hüququna, ya da soylular hüququndan başqa bir metoda
görə qənaət etdikləri torpaqların mülkiyyətinə sahib oldular. Digərləri isə
torpağın mülkiyyətini əldə etmədilər, uzunmüddətli kirayə müqavilələri
bağladılar və beləliklə də, torpağın sahiblərinə az bağlı oldular. Aşağı
təbəqənin rifah içində yaşaması yuxarı sinif feodallarını qəzəbləndirirdi
və aşağı sinifdən vergi alınmasına məmnunluqla razı oldular.
Başqa ölkələrdə mal sahibinin qənaət formasının nəcə olmasından
asılı olmayaraq, vergi bütün digərlərinə məxsus torpaqlara iltizam yolu
ilə, ya da kirayə kontraktı ilə qənaət edənlərin ehtimal olunan
mənfəətlərindən hesablanır. Bu halda da cizyənin fərdi olduğu deyilirdi.
Fransanın “Dəftərdarlıq ölkələri” adı verilən əyalətlərinin çoxunda cizyə
bu növdəndir. Eyni cizyə ölkə torpaqlarının yalnız bir hissəsinə tətbiq
olunduğu üçün istər-istəməz bərabərliyə zidd vergidir. Amma bəzən
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ixtiyari vergi olmasına baxmayaraq bəzən əsassız vergi deyil. Müəyyən
xalq təbəqəsinin artan mənfəətinə hesablanması istənildiyi üçün, fərdi
cizyə istər-istəməz həm ixtiyari, həm də bərabərliyə zidd vergidir.
Fransada “Dəftərdarlıq ölkələri” adlandırılan 20 maliyyə bölgəsinə
hər il qoyulan fərdi cizyə, hal-hazırda (1775-ci il) 40. 107. 239 funt, 16
housdur. Bu məbləğin müxtəlif əyalətlərə əsasən hesablanma əmsalı həm
məhsulun keyfiyyətindən, həm hər ilin ödəmə qabiliyyətini azaldıb
çoxaldan digər təsirlərdən asılı olaraq kralın şurasına verilən məlumatdan
asılı olaraq ildən-ilə dəyişir. Hər bir maliyyə bölgəsi müəyyən olunmuş
sayda dəftərdarlığa ayrılır və maliyyə bölgəsinin üzərinə qoyulan vergi
məbləğinin dəftərdarlıqlar arasında bölüşdürülməsi nisbəti, yenə hər
birinin bacarıqları haqqında şuraya verilən məlumatdan asılı olaraq ildənilə dəyişir. Şuranın aid olduğu hər əyalətin və ya vilayətin real qabiliyyətlərinə uyğun verginin hesablanması hər zaman qeyri-mümkün hesab
olunur. Məlumatsızlıq və yanlış məlumatın verilməsi, ən düzgün şuranı da
hər zaman az da olsa çaşdıra bilər. İstər dəftərdarlıq bölgəsinin hamısına
mükəlləf etdirilən məbləğdən hər məhələyə hansı məbləğin düşməsi,
istərsə də öz məhəlləsinə düşən məbləğdən hər kəsin mükəlləf olduğu
məbləğ eyni şəkildə ildən-ilə dəyişir. Bu şərtlər altında, birinci halda
dəftərdarlıq bölgəsi məmurları, digərində məhəllənin məmurları faydalanır və hər ikisi idarəetmə müfəttişinin əmri və təsiri altındadırlar. Vergi
yığanlar, yalnız məlumatsızlıq və yalnız məlumat əldə etdiklərinə görə
yox, eyni zamanda, dostluq, partiyalararası düşmənçilik və fərdi münaqişələr də buna təsir edir. Vergi ödəyicisi, təbii olaraq, vergini ödəməmiş
nə qədər vergi ödəyəcəyindən əmin deyil. Hətta vergi ödəndikdən sonra
da əmin deyil. Vergidən azad edilən bir insandan vergi alınsa, yaxud bir
insana artıq vergi qoyulsa, onların hər biri vergini ödəyirlər, lakin
şikayətlənirlər və əgər şikayətlərinə baxılsa, onların pulları ödəmək üçün
gələn il bütün məhəlləyə yenidən vergi qoyulur. Vergi yığan iflas olunsa,
onu seçən məhəllə buna görə dəftərdarlıq bölgəsinin baş yığıcının qarşısında məsuliyyət daşıyır. Amma bütün məhəlləyə qarşı məhkəmə açmaq,
baş yığıcı üçün daha çətin iş olduğuna görə o 5-6 nəfər varlı borcludan bu
pulları zorla alır. Daha sonra həmin 5-6 nəfərin pulunu ödəmək üçün
bütün məhəlləyə yenidən mükəlləfiyyət qoyulur. Bu yeni tətbiq olunmuş
mükəlləfiyyətlər hər zaman müəyyən ilə qoyulan cizyədən fərqlənir.
Ticarətin müəyyən sahəsindəki kapitaldan əldə edilən mənfəətə
vergi qoyulduğu zaman, bütün tacirlər bazara vergi üçün ödədiklərini
qazanmaq üçün istədikləri qiymətə sata biləcəklərindən çox mal gətirmirlər. Bəziləri sərmayələrinin bir hissəsini bazardan çıxardır və bazarda
mal təklifi azalır. Malların qiyməti artır və verginin yükü istehlakçının
üstünə düşür. Amma kənd təsərrüfatında istifadə olunan sərmayənin
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mənfəətinə vergi qoyulduğu zaman, sərmayənin hər hansı bir hissəsini o
sahədən götürmək, əkinçilər üçün əlverişli deyil. Hər bir əkinçi icarəyə
götürdüyü ərazidə əkib becərir. Bu torpağın əkilib-biçilməsi üçün müəyyən məbləğ kapitala ehtiyac var və bu məbləğin hər hansı bir hissəsini
bazardan çıxartmaqla, əkinçi nə icarə haqqını, nə də vergini daha yaxşı
ödəmə imkanına malik olmaz. Vergini ödəmək üçün məhsulun miqdarını
azaltmaq, ya da bunun nəticəsində bazarın ehtiyacını əvvəlkindən daha az
təmin etmək də, onun üçün əlverişli deyil.
Nəticə etibarilə, əkinçinin məhsulun qiymətini artıraraq vergini
istehlakçıya yükləmə imkanı yoxdur. Amma hər iş adamı kimi əkinçi də,
ya mənfəət əldə etməlidir, ya da işdən çəkilməlidir. Bu cür vergi tətbiq
olunduqdan sonra, əkinçi yalnız daha az icarə haqqı ödəyərək mənfəət
əldə edə bilər. Nə qədər çox vergi ödəsə, bir o qədər az icarə haqqı
ödəmək imkanı olur. İcarə müqaviləsi olduğu zaman tətbiq olunan vergi
əkinçinin, şübhəsiz, var-yoxdan çıxmasına səbəb ola bilər. İcarə müqaviləsi yeniləndiyi zaman vergi torpaq sahibi tərəfindən ödənilməlidir.
Fərdi cizyənin qüvvədə olduğu ölkələrdə daha çox əkinçiyə əkinbiçin üçün istifadə etdiyi kapital nisbətində vergi qoyulur. Bu səbəbdən
əkinçi yaxşı at və öküzdən istifadə etməkdən çəkinir, əlindən gəldiyi
qədər ən sadə əkin alətlərindən istifadə etməyə çalışır. Ondan vergi
yığanlara etibarı olmadığı üçün özünü yoxsul kimi göstərər və artıq vergi
ödəməkdən qorxduğu üçün özünü heç bir şey ödəməyə güçü olmayan
insan kimi göstərmək istəyir. Bu davranışla öz mənfəətini, bəlkə də, hər
zaman ən yaxşı formada təmin etmir və məhsulu azaldığına görə itirdikləri, ehtimal ki, vergisinin azalmasıyla əldə etdiyi qənaətlə müqayisədə
daha çox olur. Əkinçiliyin bu cür pis inkişafı nəticəsində, bazardakı təklif,
şübhəsiz ki, azalır, bu səbəbdən yaranan qiymətlərin yüksəlişinin
azalması nəticəsində meydana gələn itkiləri bərpa etməsi ehtimalı yoxdur.
Eyni zamanda, icarədara daha çox icarə haqqı ödəməsini mümkün etmək
ehtimalı da azdır. Xalq, əkinçi, torpaq sahibi hamısı bu düzgün olmayan
sistemdən müəyyən qədər zərər görür. Fərdi cizyəni digər bir çox
yollardan əkib-biçməyi zəiflətdiyini və nəticədə, hər bir böyük ölkənin
zənginlik mənbəyini yox etməyə səbəb olduğunu görmək üçün üçüncü
kitabda daha əvvəl tapmışdım.
Şimali Amerikanın cənub əyalətlərində əhali vergisi adlandırılan
vergi, Qərbi Hind adalarında zənci başına bu qədər tutulan illik vergilər,
əslində, kənd təsərrüfatında istifadə edilən kapitalın mənfəətindən alınan
vergilərdir. Müstəmləkəçilərin çoxu həm əkinçi, həm də torpaq sahibi
olduqlarına görə verginin ödənilməsi torpaq sahibi kimi onların mükəlləfiyyəti olur.
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Əkində işlədilən, torpağa bağlı kölə muzdurlara görə bu qədər olan
vergilərdə aydın olur ki, qədimdə bütün Avropada var idi. Hal-hazırda, bu
cür vergi Rusiya imperiyasında var. Hər cür əhali vergilərinin çox zaman
köləliyin sübutu kimi göstərilməsi, ehtimal olunur ki, bu səbəbdəndir.
Əslində isə vergi ödəyici üçün köləliyin yox, azadlığın göstəricisidir.
Hərçənd ki, bu həmin insanın hökumətə tabe olduğunu, eyni zamanda,
müəyyən qədər mülki olduğu üçün bir bəyin malı olmadığını göstərir.
Kölələrdən alınan əhali vergisi, azad insanlardan alınan əhali vergisindən
fərqlənir. Azad insanların əhali vergisi, verginin tətbiq olunduğu şəxs
tərəfindən, digəri isə başqa insanlar tərəfindən ödənilir. Azad insanlara
qoyulan vergilər ya tamamilə sərbəstdir, ya da bərabərliyə ziddir və bir
çox zaman həm elədir, həm belədir. O biri vergi isə, bir tərəfdə bərabərliyə ziddir, bəzi qulların dəyəri müxtəlif olduğu üçün, heç bir tərəfdən
ixtiyari deyil. Kölələrin sayını bilən feodal nə qədər vergi ödəməli
olduğunu dəqiq bilir. Amma bu bir-birindən fərqlənən vergilər, eyni adla
adlandırıldığına görə eyni xüsusiyyətli hesab edilib.
Felemenkdə qulluqçu kişilərlə xadimələrə qoyulan vergilər capitaldan yox, xərclərdən alınan vergilərdir, bu xüsusiyyətlərinə görə istehlak
mallarından alınan vergiləri xatırladır. Böyük Britaniyada qulluqçulara
qoyulan vergilər bu qəbildəndir. Ən çox orta təbəqə üçün yük olur. İldə
200 funt gəliri olan bir qulluqçu tuta bilər. İldə 10000 funt gəliri olan 50
qulluqçu tutmur. Bu verginin yoxsullara təsiri olmur.
Müəyyən işlərdəki sərmayənin mənfəətindən alınan vergilər faiz dərəcəsinə heç bir təsir göstərmir. Heç kim pulunu, vergi verən işdə işləyənlərə
vergidən azad edilmiş işdə işləyənlərlə müqayisədə daha az faizlə borca
vermir. Hökumətin vergiləri hər hansı bir səviyyədə yanılmadan almaq istədiyi
bütün işlərdəki kapitaldan yaranan gəlirdən alınan vergilər, çox zaman pula
görə alınan faiz ilə üst-üstə düşür. Fransadakı Vinqtime, ya da 1/20 penni,
İngiltərədə ərazi vergisi adlandırılan vergi ilə eyni növlü vergidir, torpaqdan,
evlərdən və kapitaldan formalaşan gəlir üzərindən reallaşdırılır. Kapitalın
səmərəliliyi nöqteyi-nəzərindən daha dəqiq olmamaqla yanaşı, İngiltərədəki
torpaq vergisinin eyni maliyyə mənbəyinə qoyulan hissəsinə nisbətən, daha
çox üstünlük verilir. Əksər hallarda bu, aşağı pul faizinə uyğun gəlir. Fransada
pul gəlir yaratmağa yönələn müqavilələrə, yəni (əvvəldə borc verilmiş məbləği
ödəyərək borclunun istənilən vaxt geri ala bildiyi, ancaq geri almaq xaricində
kreditor kimi istəməyəcəyi) davamlı illik gəlir səhmlərinə qoyulur. Görünür,
Vinqtieme illik gəlirlərin hamısının dəyərini yüksəltmir.
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I VƏ II MADDƏLƏRƏ ƏLAVƏ
Torpağın, evlərin və mülkiyyətin kapital
dəyərindən alınan vergilər
Mülkiyyət eyni şəxsin istifadəsində qaldıqca, üzərinə hansı növ
davamlı verginin gəlməsindən asılı olmayaraq, həmin vergilər heç vaxt
kapital dəyərinin bir hissəsini deyil, yalnız yaratdığı gəlirin bir hissəsini
azaldır. Ancaq mülkiyyət başqasına istər ölənlərdən yaşayanlara, istərsə
də birindən digərinə keçəndə, bir çox hallarda üzərinə istər-istəməz
kapital dəyərinin bir hissəsini azaldan vergilər qoyulmuşdur.
Hər növ mülkiyyətin ölənlərdən yaşayanlara və daşınmaz əmlakın
(torpağın, evin) birindən digərinə keçməsi, mahiyyətcə ya açıq və hərkəsə
bəlli olan, ya da uzun müddət gizli qalan prosedurdur. Ona görə də, bu
kimi əməliyyatlardan vergi alına bilər. Kapitalın və daşınan əmlakın
birindən digərinə borc yolu ilə keçməsi, əsasən gizli bir prosedur və
həmişə gizli olaraq həyata keçirilə bilər. Bilavasitə bundan vergi tutmaq
heç də asan başa gəlmir. Kapitaldan və daşınan əmlakdan dolayı şəkildə
iki fərqli tərzdə vergi alınmışdır: birincisi, rüsumun ödənilməsini təsdiq
edən möhür vurulmuş kağızın, ya da perqamentin geri qaytarma öhdəliyini özündə saxlayan sənədə (əks təqdirdə yararlı olmamaqla) dəlil olaraq
göstərilməsi ilə; ikincisi, yenə eyni tərzdə yararlı olmamaq ehtimalı ilə
sənədin açıq və ya gizli şəkildə bir siyahıya qeyd edilməsini əsas gətirmək
və rüsumlar qoymaqla... Aksiz rüsumları (sənədlərdən alınan dövlət
rüsumu) ilə qeydiyyat rüsumları əksər hallarda, hər cür mülkü ölənlərdən
yaşayanlara keçirən (birbaşa vergiyə cəlb edilə bilməsi mümkün olan) və
daşınmaz əmlakı birindən digərinə keçirən sənədlərə qoyulmuşdur.
Oktavian Avqustun qədim romalılara saxladığı Vicesima Hereditatum, yəni mirasın iyirmidə bir hissəsindən tutulan vergi mülkiyyətin
ölənlərdən yaşayanlara keçirilməsindən alınan bir vergi idi. Daha çox
dəqiq məlumat verən müəllif Dion Kassius bu verginin bütün miraslara,
vəsiyyətlə verilən mülk və ölümlə əlaqəli ianələrə qoyulduğunu bildirirdi.
Hollandiyanın vərəsəlik vergisi eyni tiplidir. Yaxın qohumların
miraslarından qohumluq dərəcəsinə görə, mirasın bütün dəyərinin beş
faizindən otuz faizə qədər vergi alınır. Yaxın qohumlara vəsiyyətlə
verilən ianələr, ya da verimlər bu cür rüsumlardan asılıdır. Ərdən arvada,
ya da əksinə qalanlar, əllidə bir hissəyə bağlıdır. Uşaqlardan böyüklərə
qalan miras Luktuosa Hereditasın yalnız iyirmidə bir hissəsi vergiyə cəlb
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olunur. Birbaşa miraslardan vergi tutulmurdu. Ata ilə eyni evdə yaşayan
övladın gəlirində mində bir hər hansı artımda, digər tərəfdən, atanın
sənətinin, məmurluğunun, ya da istifadəsi altında ola biləcək qeydiyyatda
olan gəlir gətirən bir mülkün itirilməsi səbəbindən cüzi bir azalma
müşahidə olunur. Atanın mirasının bir hissəsini övladların əlindən alan və
itkilərin miqdarını artıran vergi ədalətsiz olur. Lakin Roma hüququnda
azad, Şotlandiya hüququnda ailə xaricində güzəranını təmin edə bilən
övladlar üçün, yəni paylarını alan, ailə sahibi olan və atalarından ayrı və
yardım qəbul etmədən öz maliyyə vəsaitləri ilə yaşayan övladlar üçün
vəziyyət başqa cür ola bilər. Bu cür uşaqlara atanın mirasından hər nə
qalsa, onların sərvəti həqiqətən çoxalar və bilavasitə bütün bu cür
rüsumlarla müqayisədə daha çox vergiyə cəlb edilə bilər.
Feodalizm hüququndakı ödəniş, torpağın istər ölənlərdən yaşayanlara, istərsə də birindən digərinə keçidindən alınan vergilər idi. Qədim
zamanlarda üzvlük haqqı Avropanın hər yerində hökmdar gəlirinin
başlıca mənbələrindən idi.
Hökmdarın hər bir yaxın qulunun vəliəhdi mülkün rəsmən özünə
təqdim edilməsindən sonra müəyyən miqdarda rüsum, xüsusilə, birillik
icarə haqqı ödəyirdi. Vəliəhd yaşca kiçik idisə, o müddətdə mülkün bütün
gəlirləri baxıma ehtiyacı olan kiçik uşaq və əmlak üzərində hüququ olan
bir dul qadın varsa, onun ərindən qalmış gəliri ödənməsi halından başqa,
məbləğ hökmdara çatırdı. Kiçik uşaq yetkinlik yaşına çatdıqda, yenə bir
illik icarə haqqı tutulandan sonra başqa bir vergi hələ də hökmdara
verilməli idi. İndiki zamanda, böyük mülkü bütün öhdəliklərdən azad
edən uşaqlıq müddəti o vaxtlar belə bir nəticəyə gətirib çıxartmırdı. Uzun
müddət davam edən uşaqlıq mülkün öhdəlikdən azad olması ilə deyil,
viran olması ilə nəticələnirdi.
Feodalizm qaydalarına görə, qul sahibinin icazəsi olmadan mülkü
başqasının adına keçirə bilməzdi. İcazə vermək üçün feodal köçürmə
haqqı, ya da razılaşma müqabilində pul alırdı. Bu xərc bir çox ölkələrdə
torpağın dəyərinin bir hissəsinin alınmasını əsas götürməklə tənzimlənirdi. Başqa sözlə, feodalizm qaydalarının çoxundan imtina edilən
ölkələrdə torpağın başqasına keçirilməsindən alınan bu vergi hökmdarın
gəlirinin əhəmiyyətli bir mənbəyi olmaqda idi. Bu vergi Bern kantonunda
(kanton – bəzi ölkələrdə ərazi bölgü vahidi olmuşdur) bütün əsilzadələrin
malikanələrinin dəyərinin altıda birinə qədər yüksəlməkdə idi. Lüsern
kantonunda torpaq satışından alınan vergi xüsusi qüvvədə deyildi, yalnız
gizli yerlərdə var idi. Ancaq kimsə ölkədən çıxıb gedərkən torpağını
satarsa, satışın on faizi dəyərində vergi verir. Ya bütün torpaqların, ya da
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istifadədə olan torpaqların satışından alınan eyni növ vergilər bir çox ölkələrdə mövcuddur və hökmdar gəlirinin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir.
Bu kimi əməliyyatlardan ya aksiz rüsumları vasitəsilə, ya da reyestr
rüsumları ilə dolayı yolla vergi alına bilər və bu rüsumlar birindən
digərinə keçən obyektin dəyərinə həm əlavə edilə, həm də edilməyə bilər.
Böyük Britaniyada aksiz rüsumları birindən digərinə keçən mülkün
dəyərinə görə deyil, sənədin növünə görə artıb azalır (ən çox qiymətli bir
vekselə görə on səkkiz pennilik, ya da yarım kronluq pul kifayət edir). Ən
çoxu, kağıza, ya da hər bir perqamentə görə altı funtdan çox olmaz və bu
rüsumlar sözügedən şeyin (obyektin) dəyərinə daxil edilmədən, xüsusilə
feodal tərəfindən edilən lütfkarlıq və ya bəzi iddia məsələlərinə aid edilər.
Böyük Britaniyada sənədlərin reyestrə yazılmasından, dosyeyə sahib olan
məmurların xərcindən başqa rüsum alınmaz. Bu xərclərin məmurların
əməyini ödəyən ağlasığan bir mükafatdan çox olmasına nadir hallarda rast
gəlinir. Hökmdar bundan gəlir əldə etmir.
Hollandiyada bir şəxsdən digərinə keçən mülkün, bəzi hallarda
dəyəri nisbətində olan, bəzisində olmayan aksiz rüsumları da, həmçinin,
reyestrə yazmaq üçün rüsumlar barədə də məlumat vardır. Bütün
vəsiyyətnamələrin mülkə olan qiymət hüququnun itirilməsinə aid olan
kağıza yazılması zəruridir. Beləcə, qiyməti üç penni, ya da üç stiverdən
(orta əsrlərdə Hollandiyada pul vahidi) başlayıb (türk pulu ilə desək,
təxminən iyirmi yeddi lirə on şilinq), üç yüz florinə (holland pulu) çatan
möhür markaları vardır. Markanın qiyməti vəsiyyətnamə sahibinə lazım
olan məbləğdən aşağı olarsa, onun mirasına xəzinədarlıq iddia edir. Bu
aksiz rüsumu hollandların mirasdan aldıqları digər vergilərdən fərqlidir.
Sığorta sənədləri ilə bəzi başqaları xaricində bütün digər sənədlər, belə ki,
veksel və müqavilələr bir aksiz rüsumuna aid olur. Ancaq bu rüsum
əmlakın dəyəri məbləği nisbətində artmaz. Bütün torpaq və ev satışlarının
ya bunların biri ilə əlaqədar olan ipotekaların reyestrə yazılması üçün
dəyər, ya da ipoteka məbləğindən 2. 5 faizlik rüsum ödənməlidir. Bu rüsum yükün ağırlığı iki tondan çox olan, istər göyərtəli, istərsə də göyərtəsiz
olan bütün gəmi və təknələrin satışını əhatə edir. Belə görünür ki, bunlar “su
üzərində ev” hesab edilir. Daşınan malların satışı məhkəmənin yazılı əmri
əsasında həyata keçirildikdə yenə də 2. 5 faiz rüsum ödənilir.
Fransada həm aksiz, həm də reyestr rüsumları vardır. Möhür rüsumları yardım vergisinin, ya da istehlak vergisinin bir qolu sayılır və bu
rüsumların olduğu illərdə istehlak vergisi məmurlar tərəfindən toplanır.
Yaxın zonalarda yerləşənlər hökmdar mallarının bir qolu sayılır, başqa bir
məmur qrupu tərəfindən yığılır.
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Bu tip aksiz rüsumları və reyestr rüsumları vasitəsilə vergiyığma
üsulları çox yenidir. Lakin yüz ildən bir az çox vaxtın keçməsi ilə aksiz
rüsumları çox sürətlə yayılmış və reyestr rüsumları ucuzlaşmışdır. Bir
hökumətin digər “xalqın cibindən pul götürmək bacarığı” qədər tez öyrəndiyi başqa bir bacarıq yoxdur.
Mülkün mərhumlardan həyatda olanlara keçməsi nəticəsində alınan
vergilər birbaşa mülkə sahib çıxan kimsəyə aid olur. Torpaq satışından
alınan vergilər, bütünlüklə satıcının üstünə qalır. Satıcı tezliklə mülkü
satmaq istəyir. Belə olduğu halda, vəd edilən qiyməti qəbul etməlidir.
Alıcı heç vaxt tez satın almaq istəmir, buna görə də, ancaq özünə münasib
olan məbləği verir. Vergi və dəyər bir yerdə olmaqla torpağın neçəyə başa
gələcəyini müəyyənləşdirir. Vergi səbəbiylə çox ödəmək məcburiyyətində
qalarsa, qiymət olaraq o qədər az pul verməyə meyil edir. Buna görə də,
belə vergilər ehtiyac içində olan şəxsin üstünə qalır və bilavasitə böyük
çətinlik yaradır. Yeni tikilmiş evlərin satışından alınan vergilər ərazi
sənədi olmadan satıldığında alıcının üstündə qalır. Çünki ya inşaatçı
mənfəətə yiyələnməli, əks təqdirdə o işi buraxmalıdır. Bilavasitə vergini
nağd şəkildə ödəyərsə, alıcı bunu özünə görə ödəməlidir. Torpaq
satışından alınan vergilərdə olduğu kimi, köhnə evlərin satışından alınan
vergilər çox hallarda ya işinə əlverişli olan, ya da məcburiyyət qarşısında
qalan şəxsə mənsub olur. Hər il bazara çıxarılan yeni evlərin sayı tələb
əsasında müəyyən edilir. Tələb bütün xərcləri çıxdıqdan sonra inşaatçıya
mənfəətini təmin edə biləcək qədər deyilsə, o, artıq başqa ev tikmir. Hər
hansı vaxt çərçivəsində satışa çıxan ixtiyari köhnə evlərin sayını tələblə
əlaqəsi olmayan səbəblər qaydaya salır. Bir ticarət şəhərində iki-üç
müflislik dəyər nöqteyi-nəzərindən bir çox evin dəyər-dəyməzinə
satılması üçün bazara çıxarmaq zərurətini yaradır. Ərazi satışından alınan
vergilər eynilə torpaq satışında olduğu kimi satıcıya qalır. Aksiz
rüsumları ilə veksellərin və mükafat olaraq alınan pul sövdələşmələrinin
reyestrə yazılmasından alınan rüsumlar, bütünlüklə, borc alanın üstündə
qalır və reallıqda borcları o ödəyir. İddia məsələləri üzərində olan eyni
tipli rüsumlar iddiaçılara aid olur. Bu rüsumlar tərəflərin hər ikisi üçün
iddiaya aid olan şeyin kapital dəyərini azaldır. Bir mülkün əldə edilməsi
nə dərəcədə məsrəf tələb edirsə, xalis dəyəri də o qədər az olur.
Hər cür mülkün birindən digərinə keçməsi zamanı alınan bütün
vergilər, həmin mülkün kapital dəyərini azaltmaqla, istehsalçının əmək
təchizatına yönəldilmiş xərclərin də azalmasına səbəb olur. Bunların hamısı
sidq ürəklə işçi yetişdirən xalqın kapitalından çıxan və təsadüf hallarda
məhsuldar işçi yetişdirən hökmdarın gəlirini artıran israfçı vergilərdir.

752

Adam Smit

Bərabər qiymətli malların birindən digərinə keçməsi həmişə eyni
sayda təkrarlanmadığından ötürülən malın dəyərinə nisbəti də bərabər
olmur. Əksər aksiz rüsumları ilə reyestr rüsumlarında olduğu kimi, bu
vergilər həmin dəyərlə tarazlaşdırılmadıqda tamamilə qeyri-bərabər olur.
Heç bir vəziyyətə tabe deyildir, ancaq bütün hallarda tamamilə açıq və
dəqiqdir, ya da elə ola bilər. Bu vergilər ödəniş etməyə imkanı çatmayan
bir kəsin üzərinə düşərsə, ödəniş vaxtı çatanda ödəyicinin əlində pulu
olmalıdır. Bu vergilər çox az xərclə yığılır və yayınması həmişə qeyrimümkün olan vergi sıxıntısından başqa bir narahatlığa səbəb olmurlar.
Fransada aksiz rüsumundan çox da yayınmır. “Kontrole” adlandırdıqları
reyestr rüsumlarından çox yayınmalar olur. Qəti olmayan və xeyli
məbləğli vergini yığan baş vergi yığan məmurların əlində bunlar insafsızcasına çox pul mənimsənilməsinə səbəb olur. Fransanın indiki maliyyə
sistemi əleyhinə yazılanların çoxunda “Kontrole” ilə bağlı sui-istifadə halları
əməlli-başlı söz-söhbət yaradır. Ancaq qeyri-müəyyənlik görünmür, sanki
belə bir şey yoxdur. Yayınmalar hər hansı əsaslara söykənmirsə, sui-istifadə
olunan vergilər bu cür vergilərin xüsusiyyətindən deyil, onları qoyan fərman
və qanunların qəti və açıq olmamasından irəli gəlir.
İpotekaların və ümumilikdə daşınmaz əmlak üzərindəki bütün
hüquqların reyestrlərə yazılması istər kreditorlar, istərsə də alıcılar üçün
böyük təhlükəsizlik təmin etdiyindən son dərəcə cəmiyyətin xeyrinədir.
Digər sənədlərin qeydiyyatı isə cəmiyyət üçün yararsız olmağı bir yana,
hətta fərdlər üçün çox qorxulu və təhlükəlidir. Qeyd etmək olar ki, gizli
vergi tutulmalarına əsaslanan reyestrlər, əlbəttə ki, olmamalıdır. Fərdlərin
etibarı alt pillələrdəki maliyyə məmurlarının doğruluğu və onlara olan
etimad kimi çox kiçik bir rahatlığa heç vaxt bağlı olmamalıdır. Ancaq
reyestrə yazılma xərclərinın hökmdar üçün gəlir mənbəyi olduğu yerlərdə
həm yazılması zəruri olan, həm də zəruri olmayan sənədlər üçün
qeydiyyat dairələri çoxaldılmışdır. Fransada bir çox müxtəlif reyestr
vardır. Sui-istifadə və məmurlara həvalə etmək, bu kimi vergilərin zəruri
olmasa da, bəlkə də, təbii bir nəticəsidir.
İngiltərədə oyun kağızları və zərlərindən, müxtəlif vaxtlarda
qəzetlərdə çıxan risalələrdən və s. alınan vergilərə oxşar aksiz rüsumları,
əslində istehlak vergiləridir, əvvəl-axır ödəmək öhdəliyi o cür materialları
istifadə, ya da istehlak edənlərin üstünə düşür. Pərakəndə olaraq yüngül
pivə, şərab və digər spirtli içkilərin satılması üçün rüxsət almaq hallarında
olduğu kimi, aksiz rüsumlarının pərakəndəçilərin mənfəətinə aid olmaları
istənilsə də, axırda yenə o içkiləri istehlak edənlər tərəfindən ödənilir. Bu
cür vergilər yuxarıda adı çəkilən mülkün ötürülməsi üzərindəki rüsumlarla
eyni adı daşıdığı və eyni məmurlar tərəfindən eyni tərzdə yığıldığı halda,
başqa xüsusiyyətlərə malikdir və başqa maliyyə mənbələrinə aid olur.
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III Maddə
Əməkhaqqından tutulan vergilər
Alt təbəqələrdən olan işçilərin maaşlarını birinci kitabda göstərdiyim kimi, hər yerdə istər-istəməz iki şərt, yəni əməyə qarşı olan tələb və
ərzağın orta qiyməti tənzimləyir. Əməyə olan tələb artdığına, sabit
qaldığına, azaldığına, yaxud sabit qalan, azalan əhaliyə uyğunluğuna görə
işçinin güzəranını nizamlayıb onun nə dərəcədə varlı, orta səviyyəli və ya
kasıb olacağını müəyyənləşdirir. Hər il bu varlı, orta təminatlı, ya da
yoxsul güzəranı satın almağa imkan yaratmaq üçün zəhmətkeşin ödədiyi
pulun miqdarını ərzağın orta qiyməti müəyyənləşdirir. Bilavasitə əməyə
olan tələb və ərzağın qiyməti eyni qaldıqda, əməkhaqqından birbaşa
alınan verginin əməkhaqqını vergiyə nisbətən bir az yüksəltməkdən başqa
təsiri olmur. Məsələn, tutaq ki, bəlli bir yerdə əməyə olan tələb və ərzağın
qiyməti əməkhaqqı ödənişlərini həftədə on şilinq edəcək qədərdir və
əməkhaqqına beşdə bir, ya da hər funta dörd şilinq vergi qoyulmuşdur.
Əməyə olan tələb və ərzağın qiyməti eyni qalarsa, o zaman işçinin
həftədə ancaq on şilinqə satın ala biləcək məbləğ qazanması, yaxud
vergini ödədikdən sonra həftəlik tam haqq olaraq əlinə on şilinq keçməsi
lazım olacaqdır. Götürək ki, belə bir vergini ödədikdən sonra əlində bu
qədər tam əməkhaqqı qalması üçün əməyin qiymətinin həftədə yalnız on
iki şilinqə deyil, on iki şilinq altı penniyə yüksəlməsi imkanı yaranır; yəni
beşdə bir hissəni vergi olaraq ödəmək üçün, çox keçmədən, haqlarının
yalnız beşdə bir deyil, istər-istəməz dörddə bir miqdarda artması lazımdır.
Vergi nisbəti necə olmasından asılı olmayaraq, əməkhaqqının bütün
hallarda yalnız vergi nisbətində deyil, daha yüksək nisbətdə olması ortaya
çıxır. Məsələn, vergi onda bir hissəyə bərabərdirsə, əməkhaqqı, çox
keçmədən, yalnız onda bir deyil, istər-istəməz səkkizdə bir hissəyə qədər
yüksəlməlidir.
Buna görə də, əməkhaqqından birbaşa tutulan vergini işçi cibindən
də ödəsə, bu, onun avans verdiyi mənaya gəlməməlidir. Ən azı, vergidən
sonra əməyə olan tələb və ərzağın orta qiyməti eynilə vergidən qabaq
olduğu kimi qaldığı halda vəziyyət belə olur. Bu kimi bütün hallarda
işçini birbaşa işlədən şəxs yalnız vergini deyil, əslində, vergidən artıq bir
şeyi nağd olaraq ödəyir. Verginin sonda ödənməsi müxtəlif hallarda başqa
şəxslərə qalır. Bu cür verginin sənayedə əmək ödənişlərinin artımını
sənayeçi rəhbər nağd olaraq ödəyir. Sənayeçi bunu mənfəətlə birlikdə
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mallarının qiymətinə əlavə etməyə məcburdur. Bilavasitə rəhbərin əlavə
olunmuş mənfəəti ilə birlikdə əməkhaqqı artımının ödənməsi sonda
istehlakçının üzərinə düşür. Günəmuzd işləyən kəndlinin əməkhaqqında
olan artımını nağd olaraq cütçü ödəyir, əvvəlki qədər muzdlu işçi qüvvəsi
yaratmaq üçün daha böyük kapitaldan istifadə etməyə məcbur olur. Bu
daha böyük kapitalı adi kapital mənfəəti ilə birlikdə yenidən geri
qaytarmaq üçün torpaqda yetişən məhsuldan böyük bir pay, ya da daha
böyük bir payın əvəzini almaq, bilavasitə ərazinın sahibinə daha az icarə
ödəmək lazımdır. Beləcə, bu təqdirdə əməkhaqqı artımının onu nağd
verən əkinçinin əlavə mənfəəti ilə birlikdə ödənməsi əvvəl-axır torpaq
sahibinin üzərinə düşür. Bütün hallarda, əməkhaqqından birbaşa alınan
vergi, qismən ərazi gəlirinə, qismən istehlak mallarına bərabər məbləğin
müəyyən ölçüdə üstün tutulmasından irəli gələrək nisbətlə həm ərazi
gəlirində daha böyük azalmaya, həm də məmulatların qiymətində daha
böyük artıma səbəb olur.
Əməkhaqqından birbaşa tutulan vergilərin əməkhaqqına nisbətdə
artımı, ümumiyyətlə, əməyə olan tələbdə həmişə önəmli bir azalmaya
səbəb olmuşdur. Bu növ vergilərin təsirləri nəticəsində işin zəifləməsi,
yoxsullar üçün iş yerlərinin azalması, torpaqdan yığılan illik məhsulun
azalması müşahidə olunmuşdur. Bununla yanaşı, vergilər bilavasitə
əməyin ödənişi ilə tələbin zəif olması anına nisbətdə həmişə yüksək
olmalıdır və əməyin ödənişində artım onu nağd ödəyənlərin mənfəəti ilə
birlikdə torpaq sahibləri və istehlakçılar tərəfindən ödənməlidir.
Cütçünün mənfəətindən alınan vergi torpaqğın işlənməmiş məhsulunun qiymətini vergiyə nisbətdə niyə yüksəltmirsə, muzdurluq
haqqından alınan vergi də qiyməti həmin səbəbdən yüksəltmir.
Ancaq yersiz olmasına baxmayaraq, bu cür vergilər çox ölkədə
mövcuddur. Fransada cizyənin əyalət kəndlərindəki işçilərlə günəmuzd
işçilərin əməyinə yüklənən hissəsi bu tipdə olan vergidir. Bunların
əməkhaqqı yaşadıqları bölgənin müvafiq meyarına əsasən hesablanır,
imkan daxilində, hər hansı ağırlığa məruz qalmamaq üçün illik
qazanclarına əsasən il ərzində iki yüz iş günündən yuxarı qalxmır. Hər
fərdin vergisi vergi yığan, ya da müfəttiş tərəfindən vergi məmuruna
kömək etmək məqsədilə vəkilinin üzərində iddiada olduğu müxtəlif
şərtlərə görə ildən-ilə dəyişdirilir. Bohemiyada (Mərkəzi Avropada qədim
krallıq) maliyyə sistemində 1748-ci ildə baş tutan dəyişikliyin nəticəsi
olaraq işçilərin əməkhaqqına ağır bir vergi qoyulmuşdur. Bunlar dörd
sinifə ayrılmışdır. Ən yüksək sinif ildə yüz florin verir. Florin iyirmi 22. 5
penni hesabı ilə 9 ingilis lirəsi 7 şilinq 6 peni deməkdir. İkinci sinfə aid
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olan işçilərdən yetmiş, üçüncüdən əlli, kəndlərdəki işçi sahibləri ilə ən
aşağı təbəqəni özündə cəmləyən dördüncü sinifdən iyirmi beş florin vergi
alınır.
İstedadlı sənətkarlarla sərbəst məslək sahiblərinin mükafatı birinci
kitabda göstərdiyim kimi, adi işçilərdəki qazanclara görə istər-istəməz
müəyyən nisbəti qoruyub saxlayır. Bilavasitə bu, mükafatdan alınan
verginin mükafata olan nisbətini bir qədər artırmaqdan başqa təsir göstərə
bilməz. Mükafat artmazsa, hünər tələb edən sənətlər və sərbəst məsləklər
digər işçilərlə eyni səviyyədə olmayacağı üçün “tərk edilmiş” vəziyyətdə
qalır ki, bir müddət sonra yenidən o səviyyəyə çatırlar.
Məmurun qazancı işçi və məslək sahibinin qazancı kimi bazarda
sərbəst rəqabətlə tənzimlənmir, buna görə də, işin xüsusiyyətlərinin
əsasları ilə bunlar arasında hər zaman ədalətli bir nisbət olmur. Hökumət
idarəçiliyi daxilində olanlar istər özlərini, istərsə də birbaşa özlərinə bağlı
olan şəxsləri lazım olduğundan çox mükafatlandırma meylində
olduqlarından bunlar, bəlkə də, bir çox ölkələrdə işin xüsusiyyətindən də
yüksəkdə dururlar. Ona görə də, məmur qazancı, əksər hallarda, vergi
alınmasına “tab gətirə bilir”. O ki, qaldı pulu çox olan cəmiyyət üzvlərinə,
onları bütün ölkələrdə hamı qısqanır və onların qazanclarından tutulan
vergi digərlərinə nisbətdə nə qədər ağır olsa da, hamı tərəfindən müsbət
qarşılanır. İngiltərədə, məsələn, ərazi vergisi hər funta görə dörd
şilinqdirsə (kral xanədanının gənc əsgərlərinin aylıqları, ordu və dəniz
zabitlərinin əməkhaqqı və çox da qısqanılmayan digərləri xaricində), illik
gəliri yüz funtu aşan məmurların maaşlarından hər funta görə beş şilinq
altı penni tutulması xalq tərəfindən xoş qarşılanırdı. İngiltərədə
əməkhaqqından qeyd olunanların xaricində birbaşa vergi tutulmaları
mövcud deyildir.
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IV Maddə
Hər cür ayırd edilməyən gəlirlərə vergilər
Ayrıseçkilik olmadan bütün gəlirlərə aid edilməsi istənilən vergilər
nüfuzlu şəxslərdən alınan vergilərlə, istehlak mallarından alınan vergilərdir. Borclunun sərəncamında olan hər nə qədər gəlir aşkar edilərsə,
heç bir ayrıseçkilik olmadan icarəyə verdikləri ərazidən gələn vəsait,
kapital mənfəəti, ya da əməkhaqqını vergi kimi ödəməlidirlər.

AdambaĢına vergilər
Əgər adambaşına düşən vergilər borclu olan hər bir kəsin sərvətinə,
ya da gəlirinə aid edilərsə, onda o, tamamilə əsassız olar. Hər kəsin maddi
vəziyyəti tez-tez dəyişir və hər hansı bir vergiyə görə heç olmasa ildə bir
dəfə dövri yoxlama aparılmasa, gəlirin miqdarı təxmini müəyyənləşdirilir.
Buna görə də, vergi yığanların hansı xasiyyətə malik olmasından asılı
olmayaraq qeyri-dəqiqlikdən və əsassız fikirlərdən uzaq olmaq lazımdır.
Eyni sinfə aid olan əksər nümayəndələr bərabər olmadığından,
adambaşına düşən vergilər fərz olunan sərvətə deyil, hər bir borclunun aid
olduğu sinifə aid edilərsə, ədalətə uyğun olar. Bilavasitə ədalətə
uyğunlaşdırılmağa cəhd göstərilərsə, bu kimi vergilər dəqiqliyə zidd ola
bilər, qeyri-dəqiqliyin aradan qaldırılmasına cəhd edilərsə, qeyribərabərliyə gətirib çıxarar. Vergi az da olsa, ağır da olsa, həmişə ondan
yayınmağa çalışırlar. Vergi yükü yüngül olanda qeyri-bərabərlik yolverilən ola bilər, ağır vergilərdə ədalətsizlik yolverilən şey deyildir.
III Uilyamın hakimiyyəti dövründə İngiltərədə olan əhali vergiləri
knyaz, markiz (Qərbi Avropada zadəgan titulu), qraf, vikont (Fransa və
İngiltərədə zadəgan titulu), baron, mülkiyyətçi, öz gəlirləri ilə keçinən
zadəganların böyük və kiçik oğulları və s. aid olduqları pillələrə görə
təyin edilirdi. Sərvətləri üç yüz lirədən çox olan alverçilərlə daha çox
gəlir qazanan biznesmenlər gəlirlərinin nə qədər fərqlənməsindən asılı
olmayaraq, eyni miqdarda vergi ödəyirdilər. Onların sərvətlərindən çox
aid olduqları sinfi nəzərə alırdılar. İlk dəfə vergi ödəyən zənn olunan
sərvətlərinə görə vergi hesablanan şəxslər, sonradan siniflərə
bölünürdülər. İlk dəfə vergi tutularkən zənn olunan qazanclarına əsasən
hər funta üç şilinq vergi qoyulan vəkillərin və hüquqşünasların üzərinə
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sonradan adi şəxslər kimi vergi qoyuldu. Çox da ağır olmayan bu
vergilərin qoyulmasında böyük bir ədalətsizliyin olmadığı aydın görünürdü.
Fransada yüzilliyin əvvəlindən bəri fasiləsiz yığılan əhali vergisi
sistemində, xalqın ən yüksək təbəqələrinə dəyişməz tariflər əsasında, ən
aşağı təbəqə nümayəndələrinə isə güman edilən gəlirlərə əsasən vergi
hesablanır. Saray əyanlarından, ali məhkəmə hakimlərindən, ordu zabitlərindən birinci təbəqədə olduğu kimi vergi tutulur. Əyalətlərdə aşağı
təbəqəyə aid olan nümayəndələrdən yuxarıda qeyd edilən ikinci üsulla
vergi tutulur. Fransada bir verginin çox da ağır olmayan təsirinə razı
olurlar, ancaq bir vergi müfəttişinin əsassız şəkildə vergi təyin etməsini
qətiyyən qəbul etmirlər. O ölkədə aşağı təbəqənin nümayəndələri
özlərindən yuxarı pillədə olanlara daha yüksək rəftar olunmasına səbr
etmək məcburiyyətindədirlər.
İngiltərədə müxtəlif cür əhali vergilərindən gözlənilən gəliri heç
vaxt yığmaq mümkün olmamışdır. Fransada adambaşına düşən vergilərdən gözlənilən pulu həmişə toplamışdlar. İngiltərə hökuməti əhaliyə vergi
təyin edərkən yığılan məbləğə razı olmuş, ödəməyən, ya da ödəmək
istəməyən (belələri çox idi) və qanun sərt olmadığı üçün ödəməyə məcbur
edilməyənlər səbəbindən, dövlətin qarşılaşdığı itkiləri aradan qaldırmağa
çalışmışdır. Fransanın sərt hökuməti hər bir maliyyə bölgəsi üçün
müvafiq gəlir hesablayır. Müfəttiş nə olursa-olsun, nəzərdə tutulan pulu
yığmalıdır. Ağır vergi təyin olunduğu üçün hər hansı bir əyalət vergidən
yayınırsa, növbəti il əvvəlki dövrdə çox vergi tutulduğu üçün əhaliyə
güzəşt edilə bilər. Ancaq əyalət təyin olunan vergini də ödəməlidir.
Əyalətdə müflis olmuş şəxsləri kompensasiya etmək üçün digərlərindən
çox vergi tutulması ilə bağlı vergi müfəttişlərinə səlahiyyət verilmişdi.
1765-ci ilə qədər bu üsulun reallaşdırılması müfəttişin ixtiyarına buraxılmışdı. Həqiqətən, həmin il qurum bu vəzifəni öhdəliyinə götürmüşdü.
“Fransa vergilərinə dair yazılar”ın müəllifinə görə, əyalətlərdə əhalidən
tutulan vergilərə nisbətdə zadəganlara və imtiyazları sayəsində cizyədən
azad olanlara düşən vergi payı çox azdır. Həmin payın böyük hissəsi,
cizyəyə bağlı olanlara düşməkdədir; onlara, digər vergilər üçün
öhdəliklərin hər pennisinə görə daha çox olmaqla, əhali vergiləri tətbiq
edilməkdədir. Əhali vergiləri, xalqın aşağı təbəqələrindən yığılan,
əməkhaqlarından birbaşa alınan vergilərdir və burada, o növ vergilərin
bütün mənfilikləri var.
Əhali vergiləri az məsrəflə hesablanır və mütəmadi yığılan yerlərdə
dövlətə heç azalmayan bir gəlir gətirir. Bu baxımdan, xalqın aşağı
təbəqələrinin rifahının, rahatlığının və təhlükəsizliyinin çox nəzərə
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alınmadığı ölkələrdə, əhali sayına görə alınan vergilərə rast gəlinir. Ancaq
böyük bir imperiyada, ümumilikdə, əhaliyə məxsus gəlirin hər zaman çox
kiçik bir hissəsi bu növ vergilərdən əldə edilir. Bunların hər hansı bir
zamanda əldə edə biləcəyi ən böyük miqdar, həmişə xalqa daha çox
uyğun gələ biləcək şəkildə əldə edilə bilər.

Ġstehlak mallarına qoyulan vergilər
Xalqın, adambaşına alınan hər hansı bir vergi vasitəsilə gəlirin
miqdarında vergiyə qeydə alınmasındakı mümkünsüzlük, elə görünür ki,
istehlak mallarından alınan vergilərin çıxarılmasına səbəb olmuşdur.
Dövlət, vətəndaşların gəlirindən birbaşa necə vergi alacağını bilmədiyindən, əksər hallarda, onların gəliri miqdarında olacağı sayılan xərcini
vergiyə cəlb edərək əhatəli şəkildə vergi almağa çalışır. Vətəndaşların
xərclərindən həmin məsrəfə səbəb olan zəruri istehlak malları vergiyə
cəlb olunaraq vergi alınır.
Zəruri maddələr dedikdə, həm yaşayışı təmin etmək üçün imtina
edilə bilinməyəcək qədər zəruri malları, həm də özünə hörmət edən
şəxsləri ən aşağı təbəqədən olsalar da, ölkə adətinə görə yoxsulluqları
vəziyyətində ədəb-ərkana zidd bir vəziyyətdə gətirib çıxaracaq hər şeyi
başa düşürəm. Məsələn, bir köynək əslində həyat üçün zəruri bir maddə
deyildir. Romalıların paltarları yox idi, ancaq mənə elə gəlir ki, çox rahat
yaşayırdılar. Müasir zamanda, Avropanın çox yerində özünə hörmət edən
bir tarixçi bir köynəksiz cəmiyyyət qarşısına çıxmağa utanır.
Köynəyin olmaması, utandırıcı bir yoxsulluq dərəcəsinin göstəricisi
sayılır. Eyni tərzdə, adət dəri ayaqqabını İngiltərədə həyat üçün zəruri bir
maddə halına gətirdi. İstər qadın, istərsə də kişi, hər kəsin qarşısına köynəksiz çıxmağa utanır. İsveçdə adət, dəri ayaqqabını ən aşağı təbəqədən
kişilər üçün həyatın zəruri bir maddəsi halına gətirib. Ancaq heç bir
zaman, yalın ayaqla gəzən eyni bir təbəqədən qadına belə bir münasibət
olmayıb. Fransada bunlar nə kişilər, nə də qadınlar üçün zəruri olmayıb,
ən aşağı təbəqə qadınlar və kişilər heç bir söz deyilmədən, taxta ayaqqabılarla cəmiyyyət qarşısına çıxıblar. Başqa sözlə, zəruri maddələr
olaraq həm təbiətin, həm də adət və ənənələrin xalqın ən aşağı təbəqəsi
üçün lazım bildiyi şeyləri başa düşürəm. Bütün başqa şeyləri təmtəraq,
göstəriş maddələri hesab edirəm. Belə deməklə, bunların məqsədyönlü
istifadəsini qınamıram. Məsələn, pivəni Böyük Britaniyada şəraba, şərab
ixrac edən ölkələrdə olub-olmasından asılı olmayaraq, təmtəraq, göstəriş
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maddələri hesab edirəm. Hansı təbəqədən olmasından asılı olmayaraq, hər
hansı bir insan bu kimi içkiləri içməkdən tamamilə, imtina edə bilər.
Təbiət həyatın davam etdirilməsi üçün bunları zəruri hesab etmədiyi kimi,
adət-ənənələr də yaşamağı ədəbsizlik kimi qiymətləndirə bilməz.
Əməkhaqlarını hər yerdə, qismən əməyə olan tələb, qismən
yaşamaq üçün zəruri sayılan maddələrin orta qiyməti nizamladığı üçün,
bu orta qiyməti qaldıran hər bir şey, o qiymətləri istər-istəməz qaldırır, elə
olmalıdır ki, əməyə qarşı ya artmaqda, ya da azalmaqda olan tələb
vəziyyətinə görə, o zəruri maddələrdən işçinin əldə etməsi lazım gələn
miqdarını işçi əldə edə bilsin.
Bu maddələrdən alınan hər bir vergi, onların qiymətini, vergi
miqdarına nəzərən daha çox yüksəldir, çünki vergini nağd ödəyən tacirin,
onu ümumilikdə bir mənfəətlə birlikdə geri almağı lazım gəlir. Başqa
sözlə desək, bu cür vergi, əməkhaqlarında bu qiymət artımı miqdarında
bir yüksəlməyə səbəb olur.
Həyat üçün zəruri hesab olunan maddələrdən alınan bir vergi, beləcə
eyni əməkhaqlarında bir vergi şəklində təsirini göstərir. Öz əli ilə versə də
işçinin, bu vergini heç olmasa hər hansı bir zamanda nağd ödədiyi
söylənilə bilməz. İşçini birbaşa çalışdıran bir şəxsin, onu vaxtaşırı işçiyə,
əməkhaqlarının artması şəklində ödənilməsi lazım gəlir. İşçi işlədən bir
şəxs, bu qiymət artımını bir mənfəətlə birlikdə malların qiyməti üzərinə
əlavə edir. Beləcə, verginin bu əlavə yüklə birlikdə ödənməyi sonda
istehlakçıya qalır. İşçisi olan bir sahibkar əgər fermerdirsə, verginin
ödənməsi, əlavə bir yüklə birlikdə ərazi kirayəsinə təsir edir.
Təmtəraq, göstəriş maddələri kimi qiymətləndirdiyim şeylərdə, hətta
yoxsulların bu maddələrdən alınan vergilərdə vəziyyət başqa cürdür.
Vergiyə cəlb edilmiş malların qiymətinin qalxması, əməkhaqlarında bir
artıma səbəb olmaya bilər. Məsələn, tütün, istər yoxsulların, istərsə də
varlıların bir təmtəraq, göstəriş maddəsi olduğu halda, tütündən alınan
vergi qiymətləri artırmaz. İngiltərədə, bundan əsl qiymətdən üç qat,
Fransada, on beş qat çox vergi alındığı halda, elə görünür ki, o böyük
qiymətlərin əməkhaqqına təsiri yoxdur. İngiltərə ilə Felemenkdə, ən aşağı
təbəqələrdən olan əhalinin təmtəraq, göstəriş maddələri halına gəlmiş olan
çay və şəkərdən alınan vergilərlə, İspaniyada, o hala gəldiyi söylənilən
şokoladdan alınan vergilər üçün də eyni şeylər söylənilə bilər.
Bu yüzillikdə Böyük Britaniyada spirtli içkilərə qoyulan müxtəlif
vergilərin əməkhaqları üzərində hər hansı bir təsiri olduğu zənn edilmir.
Sərt pivənin hər barelinə üç şilinqlik əlavə verginin, qara pivə qiymətində
səbəb olduğu artım, Londonda əməkhaqlarını artırmamışdır. Vergi
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yığımından bir gün əvvəl bu məbləğ on səkkiz, iyirmi penni qədər idi,
indi də bu, daha çox deyildir.
Bu cür malların yüksək qiyməti, aşağı təbəqədən olan əhalinin övlad
böyütmək gücünü azaltmaz. Ağıllı və çalışqan kasıbları, bu növ
məhsullardan alınan vergilər, bəzək və göstərişi qadağan edən qanunlar
kimi təsirlər, onları, artıq asanlıqla pul verə bilməyəcəkləri lazımsız
maddələrinn işlənməsini azaltmağa, ya da bunda tamamilə əl çəkməyə
kömək edir. Bu məcburi xəsislik başqa yolla onların övlad böyütmək
güclərini azaltmaz, vergi səbəbindən daha da artırar.
Ümumilikdə ən çox sayda övlad böyüdənlər və işə yarayan əmək
qabiliyyətli olanlar, ağıllı və çalışqan kasıblardır. Lakin bütün yoxsullar
ağıllı və çalışqan deyil. Bu cür insanlar, özlərini belə bir vərdişə alüdə
edərək, ailələrinin başına gələn çətinliklərə fikir vermədən, bu qiymət
artımından sonra da, o cür malları əvvəlki kimi istifadə etməkdən çəkinmirlər. Ancaq övladları ağır vəziyyətdən, pis tərbiyədən, qidanın qıtlığı və
ya sağlamlığa zərərliliyi səbəbindən tələf olduqları üçün, bu kimi
insanların çox övlad böyütmələri az rast gəlinəndir. Övladlar, ana-atalarının pis davranmasından qarşılaşdıqları sıxıntıları, dözümlülük sayəsində
bunlara dözüb sağ qalarsa, yenə də gözləri qarşısında o pis davranış nümunəsi onların əxlaqını pozur. Beləcə, öz işləri ilə cəmiyyətə faydalı
olmaqdansa, qüsurları və pis əxlaqları ilə cəmiyyətə problemlər yaradırlar. Başqa sözlə, yoxsulların təmtəraq və göstəriş maddələrindəki
qiymət artımı, bu cür ailələrin problemlərini bir daha artırıb, başqa yolla
övlad böyütmə mümkünlüyünü bir qədər azaltsa da, ölkənin işə yarayan
əhalisini, ehtimal olunur ki, azaltmaz. Zəruri maddələrin orta qiymətindəki hər hansı bir qiymət artımının, əməkhaqlarına həmin miqdarda bir
artımla kompensasiya edilməzsə, yoxsulların çoxlu sayda övlad böyütmək
imkanının azalması gözləniləndir.
Təmtəraq, göstəriş maddələrindən alınan vergilər, vergi alınan
məhsullardan başqa malların qiymətini artırmaq iqtidarında deyildir.
Zəruri maddələrdən alınan vergilər əməkhaqlarını yüksəldərək, bütün
ərzaq mallarının qiymətlərini artırmağa, başqa sözlə, satışın və istehlakın
həcmini azaltmağa səbəb olur. Təmtəraq, göstəriş maddələrindən alınan
vergiləri, sonda vergiyə cəlb olunmuş məhsulları istehlak edənlər, heç bir
təsir olmadan ödəyərlər. Bunlar, seçim olmadan, gəlirin hər növünə,
əməkhaqlarına, kapital gəlirlərinə və torpaq icarələrinə təsir edər. Zəruri
maddələrdən alınan vergiləri işçilərə göstərdiyi təsir baxımından,
nəticədə, qismən torpaq sahibi olmasından asılı olmayaraq, zəngin
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istehlakçılar, ərzaq mallarının qiymət artımı halında və həmişə bir əlavə
vergilərlə birlikdə ödəyirlər.
Həyat üçün həqiqətən də, zəruri olub, kasıblar tərəfindən istehlak
olunan ərzaqların, məsələn, yun məhsullarının qiymət artımına qarşı
qiymətlərində daha çox artım edilərək, kasıblar üçün tarazlıq saxlamaq
lazım gəlir. Xalqın orta və yüksək təbəqələri öz xeyirlərinin nə olduğunu
bilsələr, həyat üçün zəruri maddələrdən alınan bütün vergilərə qarşı
olmalıdırlar. Nəticədə, hər ikisinin həm böyük bir əlavə yüklə birlikdə
ödənməsi, bütünlüklə bu təbəqənin üstünə düşür. Onların ən böyük
ağırlığı torpaq sahiblərinin üzərinə düşür, torpaq sahibi olaraq gəlirlərinin
azalması ilə və zəngin istehlakçılar məsrəflərinin artmasıyla, bunlar
həmişə iki ad altında vergi verirlər. Bəzi vergilərin bir neçə məhsulların
qiymətində bəzən dörd-beş dəfə təkrarlanıb, yığıldığına görə Sr. Matthev
Dekkarın baxışı, həyat üçün zəruri maddələr baxımından bütünlüklə
doğrudur. Məsələn, dəri qiymətində, yalnızca öz ayaqqabılarınızın
dərisindən alınan vergi üçün deyil, dəri istehsal edənin ayaqqabılarından
alınan vergilərin bir hissəsi üçün də pul vermək lazım gəlir.
Böyük Britaniyada həyat üçün zəruri maddələr üzərindəki vergilər,
əvvəl deyilən dörd məhsuldan, yəni duz, dəri, sabun və şamdan alınan
vergilərdir.
Duz vergisi, çoxdankı vergilərdəndir. Duzdan romalılarda vergi
alırdılar, indi elə hesab edirəm ki, Avropanın hər tərəfində alınmaqdadır.
İngiltərədə bu məhsuldan üç şilinq dörd penni, əsl qiymətinin təxminən üç
qatı qədər vergi alınır. Digər ölkələrdə bu vergi daha yüksəkdir. Dəri,
həyat üçün doğrudan da, zəruri bir maddədir. Paltar istifadəsi sabunu
həqiqətən bir ehtiyac maddəsi halına gətirir. Qış gecələrinin uzun olduğu
ölkələrdə şam çox vacib bir maddədir. Böyük Britaniyada dəri ilə
sabundan 3, 5 penni, şamdan 1 penni vergi alınır. Bunlar, dərinin əsl
qiyməti üzərində təxminən, ya 10%, sabunda 20%, ya 25%, şamda isə
14%, ay da 15% qədərində vergilərdir. Bu vergilər duzdan alınanla
müqayisədə, yenə də çox ağırdır. Bu malların dördü də həyat üçün lazımlı
maddələr olduğundan onlardan alınan bu növ ağır vergilərin ağıllı və
çalışqan kasıbların gəlirinin bir qədər artırması, başqa sözlə, onların
əməkhaqlarının yüksəldilməsi lazım gəlir.
Qışda Böyük Btitaniya kimi soyuq olan bir ölkədə o fəsildə yanacaq
həm yeməklərin hazırlaması, həm də üstüörtülü yerlərdə çalışan bir çox
işçinin rahat yaşamağı baxımından həyat üçün zəruri maddədir. Bütün
yanacaqlar arasından ən ucuzu daş kömürdür. Bundan başqa şüşə, dəmir
və bütün digər metal sənayesində olduğu kimi, bəzi sənaye sahələrində
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daş kömür ehtiyac duyulan məhsuldur. Bir rüsumun hər hansı bir halda
normal görünməsi qəbul olunandırsa, bu, bəlkə daş kömürün ölkədə bol
olduğu bölgələrdən bol olmayan bölgələrə daşınması halında ola bilər.
Qanunvericilik tərəfindən sahil boyunca daşınan daş kömürün hər tonuna
qoyulan rüsum yerinə, üç şilinqüç pennilik bir vergi qoyulmuşdur, bu daş
kömürün bəzi növlərində, kömür mədənindəki əsl qiyməti 60% üstələyir.
Ya qurudan, ya da su yolu ilə daşınan daş kömürdən rüsum alınmır.
Beləliklə, daş kömürün ucuz olduğu yerdə, daş kömür rüsumla istehlak
olunur, bahalı olduğu yerlərdə isə əksinə, rüsumsuz istehlak olunur.
Bu cür vergilər yaşayış səviyyəsini yüksəltmək və başqa sözlə,
əməkhaqlarını artırmaqla yanaşı, yenə də hökumətə, başqa hər hansı bir
formada asanlıqla əldə olunmayacaq gəlir gətirər.
Başqa sözlə, bunların davam etdirilməsi bəyəniləndir. Xarici ixracata qoyulan rüsum, bu zəruri maddələrin qiymətini, əkinin bugünkü
vəziyyətinə görə yüksəltməyə səbəb olmaq baxımından, eyni pis təsirlərin
çoxunu yaradır və hər hansı bir gəlir gətirməkdənsə, hökumətə əksər
hallarda məsrəf yaradır. İxraca qoyulmuş olan və orta miqyasda bolluq
illərində bir qadağa dərəcəsinə çatan yüksək rüsumlar və hər zamankı
qanun vəziyyətinə görə alışılmış olub qıtlıq səbəbindən, indi İrlandiya və
Böyük Britaniya müstəmləkələrinin həyata keçirdiyi, müəyyən bir müddət üçün təxirə salınan, canlı heyvan və ət idxalının qadağa olması, həyat
üçün zəruri maddələrdən alınan vergilərin bütün mənfi təsirlərini hiss
etdirir və hökumətə heç bir gəlir gətirmir.
Həyat üçün zəruri olan maddələrdən alınan vergilər, bir çox
ölkələrdə, Böyük Britaniya ilə müqayisədə çox yüksəkdir. Bir çox ölkələrdə dəyirmanda üyüdülən undan və bişirilən çörəkdən alınan rüsumlar
var. Flemenkdə şəhərlərdə istehlak olunan çörəyin pulla qiymətinin bu
cür vergilər vasitəsilə iki qatına çıxdığı hesab olunur. Kəndlərdə
məskunlaşan xalq bu vergilərdən bir hissəsinin yerinə istehlak etdikləri
sayılan çörək növünə görə adambaşına hər il çox miqdarda pul verir.
Buğda çörəyi yeyənlərin verdiyi altı şilinq doqquz penni qədər olan vergi
və başqa vergilər əməyin qiymətini yüksəldərək Flemenk sənayesini
yoxsullaşdırmışdır. O növdə ağır olmamaqla birlikdə bir-birinə bənzəyən
vergilər Milanesedə, Ceneviz dövlətlərində, Modenada, Parmada, Placentiada, Guastallada və monarxiya respublikalarında vardır. Çox tanınmış
bir fransız yazıçısı bütün vergilər içərisində ən ağır olanını, digər vergilərdən çoxunun qarşılığında ölkənin maliyyəsini düzəltmə məsləhətini
görmüşdür. Ətdən əldə olunan vergilər, çörəkdən alınan vergilərə görə
daha çox rast gəlinəndir. Həqiqətən, ətin həyat üçün zəruri bir maddə
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olduğu insanda şübhə yaradır. Aparılan müşahidələrdən aydın olur ki,
südün, pendirin, kərə yağının, taxıl və başqa bitkilərin ən bol, sağlamlığa
ən xeyirli, qidalandırıcı və qüvvətverici qidanı, heç bir ət olmadan da
təmin edə bilər. Çox yerdə hər hansı bir insanın bir bez köynək, ya da dəri
ayaqqabı geyməsi göstəriş olduğu halda, ət yeməyi istər zəruri maddə,
istərsə də təmtəraq göstəriş maddəsi olsun, istehlak məhsullarından iki
ayrı şəkildə vergi alına bilər. Müəyyən bir məhsulu istifadə etdiyi və ya
istehlak etdiyi üçün, istehlakçı ya illik miqdar ödəyə bilər, ya da məhsuldan tacirin əlində olduğu zaman və istehlakçıya çatdırılmadan vergi alına
bilər. Uzun müddət saxlanıla bilən istehlak məhsulları vəziyyətə uyğun
olaraq, birinci rüsumla, istehlakı qısamüddətli olan məhsulları, başqa
rüsumla vergiyə cəlb olunur. Nəqliyyat vasitələrinə qoyulan vergi ilə qızıl
və ya gümüş, birinci növ vergi tutmanın, digər istehlak və gömrük
rüsumlarından çoxu da ikinci növ vergi tutmanın nümunələridir.
Yaxşı saxlanıldığı halda bir araba on, on iki il saxlanıla bilər.
İstehsalçının əlindən çıxan zaman arabadan ilk və son dəfə vergi alına
bilər. Lakin satın alan üçün bir arabanın olmasının qarşılığında ildə dörd
funt vermək, araba düzəldənə birdən-birə qırx və ya qırx səkkiz lirə artıq
(yəni, arabanı istifadə etdiyi müddətdə vergi üçün çəkməsi olan məsrəf
qədər bir miqdar) ödəməkdən, şübhəsiz, daha əlverişlidir. Bir qızıl və ya
gümüş, eyni tərzdə bir yüz ildən çox saxlanıla bilər. Hər cür qızıl və ya
gümüş üçün ildə beş şilinq, yəni dəyərin təxminən 1%-ni ödəmək,
istehlakçıya (qiyməti ən azı 25%-30% artacaq olan) otuz illik miqdarını
ödəyərək bu uzun kreditdən qurtarmaq, şübhəsiz ki, daha asan olur.
Evlərə tətbiq olunan müxtəlif vergilər ildən-ilə, yavaş-yavaş ödəmələrlə
evin tikilməsinə və ya satışına qoyulan eyni dəyərdə ağır vergiyə görə
daha rahat ödənir.
Tacir nağd bir şey verməmək, lakin istehlakçı müəyyən məhsulları
istehlak etmək üçün sənəd qarşılığı olaraq ildə müəyyən bir miqdar
ödəməklə bütün məhsullardan, hətta istehlakı uzunmüddətli və ya
qısamüddətli məhsullardan bu cür vergi alınması, Sr. Matthev Dekkerin
hamı tərəfindən bilinən məsləhəti idi. Onun emalından əldə olunması
istənilən məqsəd idxal və ixracdan bütün rüsumları aradan götürmək,
başqa sözlə, tacirin bütün kapitalını və kreditini, bunların heç bir hissəsi
vergilərin nağd olaraq ödənməsi təxirə salınmadan, mal satın almada və
gəmi nəqliyyatında istifadəsini mümkünləşdirmək və beləcə xarici
ticarətin ayrı-ayrı bütün qollarını, xüsusilə daşınma ticarətini inkişaf
etdirməkdir.
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İstehlakı uzunmüddətli və ya qısamüddətli olan məhsullardan beləcə
vergi tutulması, elə görünür ki, aşağıdakı dörd önəmli etiraza səbəb olacaqdır. Birincisi, vergi bərabərlik qanununa ziddir və ayrı-ayrı insanların
məsrəfinə və istehlakına bir o qədər yaxşı hesablanmamış ola bilər.
Tacirin yüngül pivə, şərab və spirtli içkilərdən nağd verdiyi vergiləri, sonda ayrı-ayrı istehlakçılar tam şəxsi istehlakçıları miqdarında ödəyərlər. Ancaq vergi, bu içkiləri içmək üçün bir lisenziya satın alınaraq
ödənərsə, az içən istehlakçı ilə müqayisədə çox içən daha çox ağır vergi
vermiş olur. Çox qonaqpərvərlik göstərən bir ailə, tək-tük qonaq qəbul
edən bir ailə ilə müqayisədə çox yüngül vergi ödəmiş olur. İkincisi, bəzi
malların istehlakı üçün illik, altıaylıq və ya üçaylıq bir lisenziyaya pul verilərək vergi hesablanması şəkli, çox istehlak edilən məhsullardan alınan
vergilərin başlıca asanlıqlarından birini, yəni kreditlə ödəməni azaldır.
İndi qara pivənin bir litrinə ödənən üç penni dəyərinə daxil olan
məhsul, şərbətotu və pivədən alınan müxtəlif vergilər, bunları nağd
ödədiyi üçün pivə satanın qoyduğu əlavə gəlirlə birlikdə bəlkə üç pennini
verə bilər. Bir işçi özünü çox xərcə salmadan bu üç pennini verə bilirsə,
bir litr qara pivə satın alır. Əgər bu pulu verə bilmirsə, yarım litr ilə
kifayətlənir. Qənaət edilən pul, mənfəət demək olduğuna görə də, az
miqdarda içməklə bir “farthing” (1/4 penni) qazanır. Vergini gücünün
çatdığı tərzdə ödəyir. Hər ödəniş tamamilə, istəyə uyğun olub, istəyərsə
ondan yayına bilər. Üçüncüsü, bu növ vergilər əlavə xərcin qarşısını
alaraq qanunlar olaraq daha az təsir edər. Lisenziya bir dəfə satın alınsa,
alan insan az da içsə, çox da içsə vergi eyni olaraq qalar. Dördüncüsü, bir
işçi belə hər hansı bir şərait daxilində içdiyi qara pivənin ayrı-ayrı hər bir
və ya yarım litrlik ölçüdən, indi heç narahat olmadan ödədiyi qədər bir
vergini, illik, altı aylıq və ya üç aylıq ödəməklə birbaşa versə, bu miqdar
özünə daha çox təsir göstərər. Başqa sözlə, bu verginin alış tərzi, indiki
heç bir sıxıntı verməyən şəkildə əldə edilənə bərabər bir gəliri, heç vaxt
əldə edə bilməz. Ancaq bir neçə ölkədə, istehlakı uzunmüddətli və
qısamüddətli olan məhsullardan bu şəkildə vergi tutulur. Çay içmə
lisenziyası üçün Felemenktdə xalq adambaşına müəyyən miqdarda pul
ödəyir. Çörək və bostan məhsullarından, kəndlərdə istehlakından eyni
şəkildə hesablanan bir vergini bundan əvvəl qeyd etmişdik.
İstehlak rüsumları xüsusilə ölkə daxilində istehlak olunacaq yerli
məhsullara, eyni zamanda, hər kəsin ən çox istifadə etdiyi bir neçə
məhsullara qoyulur. Nə bu rüsumlara aid olduğu məhsullar, nə də hər
məhsul növünə aid rüsumlar haqqında heç bir şübhə ola bilməz. Sabun,
dəri və şamdan alınan dörd rüsum ilə, bəlkə adi şüşədən alınan rüsum
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istisna olmaq şərtilə bunların hamısı təmtəraq, göstəriş maddələri dediyim
mallara aid olar.
Gömrük rüsumları, istehlak rüsumlarına görə daha qədimdir. Çox
qədim zamanlardan alınan ödəmələri, göstərməkləri birbaşa, bunları
“adət” mənasında işlədilən bir söz adlandırdığı aydın görünür. Əslində
bunlar, elə görünür ki, tacir mənfəətlərindən alınan vergilər sayılıb. Quldarlıq dövründə qəsəbələrin bütün digər əhalisi kimi şəxsiyyətləri alçaldılıb, qazancları qısqanılan tacirlər azad qullarla müqayisədə nisbətən
varlı sayılırdılar. Mülklərindəki kiranişinlərin qazanclarının kral tərəfindən alınması ilə razılaşan yüksək təbəqədən olan varlılar, nisbətən az
gəliri olan əhali təbəqəsinin qazanclarından da bu pulların alınmasını
istəyirdilər. Tacir mənfəətinin, birbaşa vergiyə alınması mümkün olmadığı və ya bütün bu vergilərdə ödəmənin sonda böyük bir ağırlıqla
birlikdə istehlakçının üzərinə düşməsi, o savadsız, biliksiz dövrdə başa
düşülən deyildi.
Əcnəbi tacirlərin qazanclarına, ingilis tacirlərinin qazancları ilə
müqayisədə pis gözlə baxılırdı. Bir qayda olaraq, onların qazanclarından
başqalarının qazancları ilə müqayisədə daha ağır vergi alınması adi bir hal
idi. Əcnəbi tacirlərdən alınan rüsumlar, ingilis tacirlərindən alınan
rüsumlar arasında savadsızlıq səbəbi ilə yaranan bu hal inhisarçılıqla öz
tacirlərimizə istər daxili, istərsə də xarici ticarətdə bir üstünlük qazandırmaq məqsədi güdürdü.
Bu fərqlilik qədim gömrük rüsumları hər növ məhsullara, hər zəruri
maddələrə həm təmtəraq, göstəriş maddələrinə və ixrac edilən mallara
olduğu qədər, idxal edilən mallarda eyni miqdarda tətbiq olundu. Elə
görünür ki, hər hansı çeşid mallarla ticarət edənlər, o birisinin ticarətini
edənlərdən nə üçün daha çox himayə olunsunlar və ya ixracatçı tacir,
idxal edən tacirdən nə üçün çox himayə olunsun deyə düşünülmüşdür.
Qədim gömrük rüsumları üç qola ayrılmışdır. Bunlardan ən əsası,
bəlkə də, ən qədimi, yunla dəridən tutulan rüsumlardır. Bunun daha çox
və ya bütünlüklə hamısı bir ixrac rüsumu olduğu görünür. İngiltərədə yun
sənayesi qurulmağa başlayanda, yun parça ixracına, qayda olaraq, kral
yunundan alınan gömrük rüsumlarının hər hansı bir hissəsini itirməsin
deyə, yun parçalara o növ bir rüsum qoyuldu. Gömrük rüsumlarının digər
iki qolu bunlardır: birincisi, şəraba hər tona olmaqla, “tonnage” adlanan
bir rüsum; ikincisi, bütün digər məhsulların dəyərində hər funta qoyulan
“poundage” adlanan rüsum.
III Edvardın hakimiyyətinin qırx yeddinci ilində yun parça, dəri və
şərab istisna olmaqla, ixrac və idxal olunan bütün məhsullara hər funta
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altı pennilik bir rüsum qoyulmuşdur. II Riçardın hakimiyyətinin on
dördüncü ilində bu rüsum hər funta bir şilinqə qaldırıldı, lakin üç il sonra
yenidən altı penniyə endirildi.
IV Henrinin hakimiyyətinin ikinci ilində səkkiz penniyə və eyni
hökmdarın hakimiyyətinin dördüncü ilində bir şilinqə qaldırıldı. O dövrdən III Villianın hakimiyyətinin doqquzuncu ilindən bu rüsum, hər funta
bir şilinq alınmasına, ümumiyyətlə, parlamentin qərarı ilə bunlara
Tonnage və Poundage olaraq kiçik faizli yardım adı verildi. Bu yardım
çox uzun dövr ərzində hər funta bir şilinq və ya 5% davam etdi və
gömrük dilində bu yardım bir növ 5%-lik rüsum adını aldı. Müasir dövrdə
də bu yardım hələ II Çarlzın hakimiyyətinin on ikinci ilində qoyulan tarif
cədvəlinə görə müəyyənləşdirilir. Bu rüsumun tətbiq olunduğu məhsulların dəyərini tarif cədvəli vasitəsilə müəyyənləşdirmək metodu deyilənlərə
görə, I Ceymsin hakimiyyəti illərindən daha qədimlərə söykənir. II
Villiamın hakimiyyətinin doqquzuncu ilində tətbiq olunan bu rüsum əksər
məhsullardan alınan əlavə bir rüsum idi.
1747-ci kiçik faizli yardım, əksər məhsullardan alınan dördüncü,
1759-cu kiçik faizli yardım bəzi məhsullardan alınan beşinci 5%-lik
rüsum idi. Bu rüsumlarla bərabər, gah dövlətin bəzi ehtiyaclarını ödəmək,
gah da ölkə ticarətini merkantilist sistem əsasında idarəetmək üçün bəzi
növ məhsullara digər rüsumlar da tətbiq olunmuşdur.
Bu sistem get-gedə daha çox bəyənilərək mənimsənilmişdir. Bu rüsum həm ixraca, həm də idaxala tətbiq edilmişdir. Ondan sonrakı rüsumlar və müəyyən məhsullara qoyulan rüsumlar, əsasən idxala yönəlmişdi.
Ölkə daxilində istehsal olunan məhsulların ixracına qoyulmuş köhnə
rüsumların çoxu yüngülləşdirilmiş və tamamilə ləğv edilmişdir. Hətta
bəzilərinin ixracına güzəştlər də verilmişdir. Xarici məhsulların idxalı zamanı ödənən rüsumlardan bir hissəsinin ixrac prosesində geri qaytarılmasına icazə verilirdi. İdxal zamanı verilən bu rüsumun ixrac zamanı,
ancaq yarısı geri qaytarılırdı. Belə bir ixracın himayə olunub, idxalın
qarşısının alınması adət halını almışdır. Bunlara xüsusilə, bəzi sənaye
sahələri aid edilirdi. Sənayeçilərimiz və tacirlərimiz bunların özlərinə sərf
etdikləri qədər ucuz, digər ölkələrdəki rəqibləri üçün isə daha baha başa
gəlməsini istəyirdilər. Bu səbəbdən xarici məhsullara, məsələn, İspaniya
yununun, kətanının idxalına, bəzi vaxtlar rüsumsuz icazə verilirdi. Lakin
müstəmləkələr ixraca bəzən qadağa qoymuş, bəzən də yüksək rüsumlar
tətbiq etmişdir. Məsələn, ingilis yununun ixracı qadağan edilmişdir.
Kanada və Seneqalın işğalından sonra Böyük Britaniya qunduz dərisinin,
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yapışqanın, demək olar ki, hamısına sahib olduğu üçün bu məhsulların
ixracına daha böyük rüsumlar qoymuşdu.
Böyük xalq kütləsinin gəlirinə, ölkə ərazisi ilə məhsulun illik
miqdarına görə merkantilist sistemin çox da əlverişli olmadığını, bu
araşdırmanın dördüncü kitabında göstərməyə çalışdıq.
O sistemə əsasən, bir neçə məhsulun idxalına qadağa qoyulmuşdur.
Bu qadağa idxalçıları qaçaqmalçılıq etmək məcburiyyətində qoyaraq, bəzi
hallarda bu məhsulların idxalının qarşısını almış, bəzi hallarda isə
azaltmışdır. Xarici yunların idxalına tamamilə qadağa qoyulmuş, xarici
ipək idxalı isə azaldılmışdır. Hər iki halda, bu idxaldan əldə olunacaq
gömrük gəlirlərini sıfra endirmişdir.
Ayrı-ayrı bir çox xarici məhsulun, Böyük Britaniyadakı istehlakının
qarşısını almaq üçün, bunların idxalına qoyulan yüksək rüsumlar, əksər
hallarda qaçaqmalçılığa səbəb olmaqla yanaşı, hər vəziyyətdə əldə olunan
gömrük rüsumlarını azaltmışdır.
Dr. Sviftin “gömrüyün mənfəətində iki vurulsun iki dörd deyil, bəzi
hallarda birə bərabərdir” sözü merkantilist sistemdə vergini bizə bir çox
hallarda gəlir mənbəyi olaraq deyil, inhisarçı olaraq istifadə etməni bildirməsə də, heç bir vaxt tətbiq olunmamalı ağır rüsumlar üçün tamamilə
doğrudur.
Yerli məhsulların ixracı zamanı verilən mükafatlar, əksər xarici
məhsulların yenidən ixracı zamanı geri ödənən rüsumlar bir çox hiylələrə
və qaçaqmalçılığa şərait yaratmışdır. Mükafat və ya geri ödənilən rüsumu
əldə etmək üçün bəzi hallarda məhsulun gəmiyə yüklənib dənizə yollandığını, lakin sonra ölkənin bir başqa yerində gizli quruya çıxarılmasını
hamı bilir. Hiylə ilə olaraq alınan bu geri ödənilmiş rüsumlar, gömrük
gəlirində boşluqlar yaratmışdır. 1755-ci il yanvar ayının 5-də gömrükdən
gələn gəlir 5. 068. 000 ingils funtu təşkil edirdi. Bu gəlirdən ödənən
mükafatlar, həmin il verilmədiyində 167. 800 funt təşkil edirdi. Geri
alınan rüsumlar və şəhadətnamələrə görə verilən rüsumlar 2. 156. 800
funt təşkil edirdi. Ödənişlər və geri alınan rüsumlar bir yerdə, 2. 324. 600
funt təşkil edirdi. Bu azalmalar nəticəsində, gömrüklərin gəliri yalnız 2.
743. 400 funt oldu. Aylıqlar və idarəetməyə lazım olan xərclər üçün
buradan 287. 900 funt çıxmaqla, hər il gömrüklərin gəliri 2. 45. 500 funt
təşkil edir. Beləcə, idarəetmə xərcləri, gömrük gəlirindən 5%-lə, 6%
arasında, mükafat və geri verilən rüsum olaraq ödənilənlər çıxıldıqdan
sonra yerdə qalan məbləğ 10%-dən bir qədər çox olar.
Beləliklə, bütün idxal edilən məhsullara ağır rüsumlar qoyulduğundan, idxalçı tacirlərimiz bacardıqları qədər çox məhsul qaçırıb,
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gömrük dəftərinə imkan daxilində az yazdırırlar. İxracatçı tacirlərimiz isə
özlərini rüsum ödəməyən məhsulların ticarətini həyata keçirən tacir adı
vermək, əlavə mükafat və rüsumu geri almaq üçün gömrük dəftərinə ixrac
etdiyindən əlavə məhsul yazdırırdılar. Bu cür oyunlar səbəbindən,
gömrük dəftərində ixracatımız və idxalımız çox yüksək görünür və
əhalinin rifahı, ticarət balansı haqqında danışan siyasətçilər bir təsəlli
tapırdılar.
Tarif cədvəlinə uyğun gəlməyən məhsullar idxal edilərsə, idxalçıdan
hər iyirmi şilinqlik gəlirdən dörd şilinq doqquz penni, yəni beş poundage
vergi alınır. Tarif cədvəli çox geniş miqyaslıdır, çox az istifadə olunan və
hər kəs tərəfindən bilinməyən maddələri özündə əks etdirir. Müəyyən bir
məhsul çeşidinin hansı maddəyə aid olması və əksər hallarda hansı verginin ödənməsinin gərəkli olmasının bilinməməsi bununla əlaqədardır. Bu
sahədə təcrübəsizlik gömrük məmurlarına sərf edir və idxalçının bir çox
hallarda əlavə məsrəflər və rüsumlar ödəməsinə səbəb olur. Başqa sözlə,
müəyyənlik, dəqiqlik nöqteyi-nəzərindən, gömrük rüsumları istehlak
rüsumlarından çox geridə qalır.
İstehlak rüsumlarından toplanan gəlirin, gömrük rüsumları ilə eyni
həcmdə olduğu zənn edilir. Bəzi insanlar doğru idarə edildiyindən,
əhalinin gəlirinin heç bir itkiyə uğramaması və xarici ticarətdən daha çox
fayda əldə etmək üçün gömrük rüsumlarınında eyni tərzdə bir neçə maddə
ilə əhatə oluna biləcəyi düşüncəsini irəli sürmüşlər.
Böyük Britaniyada ən çox istehlak edilən məhsullar, elə görünür ki,
əksər hallarda xarici şərablardan, konyaklardan, Amerika ilə Qərbi Hind
adalarının şəkər, tütün, hind qozu və s. kimi əkinçilik məhsullarından,
Şərqi Hind ölkələrinin çay, qəhvə, çini qablar, müxtəlif növ ədviyyatlar,
toxuma əşyalardan və s. məhsullarından ibarətdir. Gömrük rüsumlarından
əldə olunan gəlirin çoxu, bu cür məhsullar hesabına təmin edilir. Xarici
məmulatlar üzərində qüvvədə olan vergilər – yuxarıdakı siyahıda
olanların bir neçəsindən alınan vergiləri bir kənara qoysaq – böyük hissəsi
baxımından qəsdən deyil, monopoliya məqsədilə, ya da daxili bazarda
bizim tacirləri üstülüklə təmin etmək üçün bu vergilər qoyulmuşdur.
Qadağaların hamısı aradan qaldırılaraq, bir çox xarici məhsullar, hər
bir material və məhsuldan cəmiyyətə ən çox gəlir gətirə biləcəyi üsul ilə
razılaşdırılan ortasəviyyəli vegilər tətbiq edilərək, işçilərimiz daxili
bazarda yenidən böyük üstünlüyə malik ola bilərlər və bir hissəsi
hökumətə heç bir gəlir gətirməyən, bir hissəsi isə əhəmiyyətsiz gəlir
gətirən bir çox məhsullarla daha çox gəlir əldə edə bilər.
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Yüksək vergilər, gah vergi tutulan məhsulları azaltmaq, gah da
qaçaqmalçılığı çoxaltmaq yolunda, hökumətə orta vergilərdən əldə
olunacaq vəsaitlərdən daha az gəlir gətirər. Gəlirdəki azalma istehlakdakı
azalmaya görə meydana çıxdıqda, bunu ancaq verginin aşağı salınması ilə
həll etmək olar.
Gəlirdəki azalma, qaçaqmalçılığın artdığı səbəbdən olduğu zaman,
ona iki şəkildə; ya qaçaqmalçılığı azaltmaq, ya da qaçaqmalçılığa qarşı
tədbirləri artırmaqla çarə tapıla bilər. Qaçaqmalçılığa olan həvəsin azaldılması yollarından biri də məhz verginin endirilməsidir. Qaçaqmalçılığa
qarşı tədbirlər isə, ancaq onu aradan qaldıra biləcək ən uyğun idarəetmə
sistemi qurmaqla həyata keçirilə bilər.
Qaçaqmalçının işini, istehlak qanunlarının gömrük qanunları ilə
müqayisədə daha təsirli çətinləşdirməsi, elə hesab edirəm ki, təcrübə ilə
tədricən həyata keçirilməlidir. Gömrüklə bu bir-birindən fərqi rüsumların
özəlliyi imkan verdiyi qədər istehlak rüsum idarəetməsinə bənzər bir
idarəetmə ortaya qoyaraq, qaçaqmalçılıq daha da çətinləşdirilə bilər. Bir çox
insanlar, bu dəyişikliyin daha asan gerçəkləşdirilə biləcəyini hesab edirlər.
Bir sıra gömrük rüsumları tətbiq olunan məhsulları idxal edən
şəxsin arzu etdiyi kimi, həmin məhsulları ya özü şəxsi mağazasına
daşımaq, ya da məsrəfi istər özünə, istərsə də dövlətə aid olmaqla tədarük
edilən, lakin açarı gömrük məmurunda qalan və o hazır olmadıqca heç
açılmayan bir mağazada buraxmaq haqqı olmasına icazə verilməsi qeyd
edilmişdir. Tacir məhsulları öz şəxsi mağazasına apararsa, rüsumlar
həmin anda ödənilməli və bir daha geri alınmamalıdır. Mağazadakı
məhsulun həcmi, rüsumu ödənilən məhsulun miqdarına nə dərəcə uyğun
olduğunu bilmək üçün, bu mağaza gömrük məmurunun hər zamanki
yoxlamasına uyğun həyata keçirilməlidir. Məhsulları dövlətin mağazasına
daşıyarsa, ölkə daxilində istehlak olunmağa çıxarıldığı təqdirdə, gerçəkdən ixrac ediləcəyinə əlaqədar olaraq, hər zaman kifayət qədər təminat
verilmək şərtilə məhsullar rüsumdan azad olunmalıdır. Bu bəlli məhsulların topdan və ya pərakəndə satışını həyata keçirən tacir, gömrük
məmurunun yoxlamasına, hər zaman asılı tutulmalı, dükan və mağazalarında olan bütün miqdarının rüsumu ödənmiş olduğu şəkildə təsdiqnamələrdə1 əsaslandırılmış şəkildə olmalıdır.
İdxal olunan romdan2, istehlak rüsumu adı altında alınan rüsumlar
bu şəkildə yığılaraq, eyni idarəetmə sistemi, bəlki də, idxal edilən
1
2

Rüsum və verginin qeyd olunduğu bəyannamə.
Tünd içki növü.
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məhsullardan alınan bütün rüsumları öz əhatə dairəsinə ala bilər. O da
əlverişli ola bilər ki, bu rüsumlar da istehlak rüsumları kimi, ümumi
şəkildə istifadə olunan bir sıra məhsul çeşidinə uyğun olaraq məhdudiyyət
qoyulsun. İndiki halda, təqribən hər cür məhsulu əhatə edərsə, yetərli
sayda dövlət mağazaları asan şəkildə fəaliyyət göstərməz. İncə və ya
qorunması çox diqqət tələb edən məhsulları isə, tacir özündən başqa digər
mağazaya şüurlu şəkildə etibar etməz.
Əhəmiyyətli şəkildə “qol açmış” bir qaçaqmalçılıq, əsaslı surətdə
yüksək rüsumlar olduğu zaman belə bu cür bir idarəetmə sistemi vasitəli
həyata keçirilə bilərsə və verginin bir gəlir vasitəsi istifadə olunub, heç
zaman inhisar vasitəsi kimi istifadə edilməməsi şərtilə, hər bir rüsumun
dövlətə ən çox hansı şəkildə gəlir gətirməsi, ona uyğun olaraq ara-sıra
yüksəldilir və ya alçaldılırsa, o zaman heç olmasa gömrük sferasının
indiki xalis gəlir qədər bir gəlirin, ən ümumi şəkildə istifadə edilib
tükənən bir sıra məhsulun idxalından alınan rüsumlarla əldə oluna bilməsi
və bu şəkildə gömrük rüsumlarının istehlak rüsumları səviyyəsində
dəqiqliyə və aydınlığa gətirib çıxarması real görünmür.
Sonradan təkrarən ortalığa çıxardılıb, ölkə daxilində istehlak olunan
xarici məhsulların, yenidən ixrac halında geri alınan rüsumlar səbəbindən,
cəmiyyət gəlirlərinin indiki halda uğradığı itkidən, bu idarəetmə
sayəsində birdən azad ola bilər. Müstəqil şəkildə bu tələbata əlavə olaraq,
yerli məhsulun ixracı zamanı verilən bütün əlavə ödənişlər (bu əlavələrin,
gerçəkdə əvvəlcədən ödənmiş bəzi istehlak rüsumlarının geri alınması
demək olmadığı bütün hallarda) qaldırılarsa, bu cür bir dəyişiklikdən
sonra, gömrük idarəsinin xalis gəliri, heç şübhəsiz, əvvəlki, hər hansı bir
zamanda nail olunmuş səviyyəni tamamilə keçə bilər.
Bu cür bir sistem dəyişikliyi ilə cəmiyyət gəlirləri itkiyə uğramırsa,
ölkə ticarəti ilə istehsalı, şübhəsiz, böyük faydalar əldə edər. Əvvəlkilərlə
müqayisə olunmayacaq qədər çox olan, vergiyə bağlanmamış məhsullara
aid ticarət tamamilə sərbəst qalar və imkan daxilində üstünlüyə malik
olaraq hər bir tərəflə alış-veriş edilə bilər. Bu məhsullar sırasına, yaşayış
üçün zəruri məhsullar və bütün sənaye materialları daxil olar. Yaşayış
üçün zəruri məhsulların sərbəst idxalı, onların daxili bazarda orta bazar
qiymətini endirdiyi qədər əməyi bazardakı orta pul qiyməti şəklində
endirər. Lakin onun real dəyərini heç bir halda azaltmaz. Pulun dəyəri,
satın alacağı yaşayış üçün zəruri məhsulların dəyəri ilə mütənasibdir.
Yaşayış üçün zəruri məhsulların dəyəri isə onlarla əldə olunan pulun
kəmiyyətinə bağlı deyildir. Əməyin pul şəklindəki dəyərində enişin,
arabir yerli məhsulların hamısının qiymətində, istər-istəməz bir qədər eniş
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olur. Yerli məhsullar, bu şəkildə bütün xarici bazarlarda bir qədər
üstünlük qazanır. Həmçinin, məhsulların sərbəst idxalından, bəzi
məhsulların qiyməti daha da böyük nisbətdə düşər. Xam ipək Çinlə
Hindistandan rüsumsuz gətirilə bilərsə, İngiltərədə ipək istehsal edən
sənaye sahibləri, məhsullarını həm Fransanın, həm də İtaliyadakılarla
nisbətdə daha ucuz satıb, onların müştərilərini ələ keçirə bilərlər. Xarici
ipəklərlə məxmərlərin idxalını qadağan etməyə ehtiyac qalmaz.
Məhsulların ucuz olması, işçilərimizin həm daxili qiyməti əldə tutmalarını
təmin edər, həm də xarici bazar üzərində, onlara böyük bir üstünlük verər.
Vergi qoyulan məhsullar üzərindəki ticarət belə, indikinə görə daha
qazanc əldə edəcək şəkildə həyata keçirilə bilər. Bu məhsullar, ixrac
edilməklə dövlət anbarından çölə çıxarıldığı təqdirdə, bütün vergilərdən
azad olduqları üçün onların ticarəti tamamilə sərbəst olur. Bu sistemdə,
hər cür məhsulla əlaqəli olan daşıma ticarəti mümkün olan hər bir
qazancdan yararlanır. Bu məhsullar anbardan, ölkə daxilində istehlak
olunmaq məqsədilə çıxarılarsa, məhsulunu ya bir tacirə, ya da bir
istehlakçıya satmaq fürsəti tapana kimi, vergini nağd vermək
məcburiyyətində qaldığı təqdirdə, satacağı ilə müqayisədə daha ucuza
buraxmaq hər zaman əl verə bilər. Hətta vergiyə cəlb olunan məhsullara
aid olan xarici istehlak ticarəti də, bu şəkildə, eyni vergilərlə indikinə görə
daha çox qazanc əldə edəcək şəkildə həyata keçirilə bilər.
Ser Robert Valpolenin məhşur istehlak vergisi sxemi, şərabla tütün
üzərində, burada düşünüləndən daha fərqli bir üsul qurulmasını məqsəd
güdürdü. Düzü bu arada, parlamentə təqdim edilən layihədə bu iki məhsul
var idi, lakin ümumilikdə bunun, eyni növdən daha geniş bir plana
başlanğıcının məqsəd olduğu hesab edilirdi. Fəsadçılıq 1 qaçaqmalçı
tacirlərin gəliri ilə “əl-ələ verincə”, layihə əlehinə haqsız olmamaqla
yanaşı, elə şiddətli bir təşviş qalxdı ki, görən onu buraxmağı daha uyğun
hesab elədi. Yenidən o cür bir gurultu çıxması qorxusu ilə, varislərindən
heç birinin qanun layihəsini yenidən ələ almağı nəzərdə tutmamışdır.
Ölkə daxilində istehlak edilmək üçün idxal edilən xarici dəb və
bahalı məhsullardan alınan rüsumlar, bəzi hallarda yoxsulların üstündə
qalmaqla yanaşı, xüsusilə orta və ya orta səviyyədən yuxarı olan xalqa
qalır. Misal üçün, xarici şərablarla qəhvə, şokolad, çay və s. digərlərindən
alınanlar o növ rüsumlardandır.
Ölkə daxilində istehlak ediləcək, yerli işi ucuz bahalı məhsullardan
alınan vergilər; bərabərliyə tam uyğun olaraq, hər təbəqə öz məsrəfləri
1

Nizamsızlıq.
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nisbətində nail olar. Səməni, şərbət otu, pivə və yüngül pivədən tutulan
rüsumları, yoxsullar öz istehlakları üzərindən, varlılar həm özlərinin, həm
də uşaqlarının istehlakı həcmində ödəyərlər.
O da diqqəti cəlb edir ki, aşağı xalq təbəqələrinin, ya da orta
səviyyədən aşağıdakıların bütün istehlakı, hər ölkədə, həm kəmiyyət, həm
də dəyər baxımından, orta və ondan yuxarı təbəqələrinin istehlakı ilə
müqayisədə daha sürətlidir. Aşağı təbəqələrin bütün məsrəfi, üst
təbəqələrin bütün məsrəfi ilə müqayisədə daha çoxdur. İlk öncə, hər bir
ölkənin təqribən bütün kapitalı, məhsuldar əməyinin nəticəsi olaraq, hər il
xalqın aşağı təbəqələri arasında bölüşdürülür. İkincisi, həm ərazi
kirayəsindən, həmçinin kapital mənfəətindən doğan gəlirin böyük bir
hissəsi, hər il uşaqlarla, məhsuldar olmayan digər işçilərin əməkhaqları və
dolanışığı şəklində, eyni təbəqə arasında paylaşılır. Üçüncüsü, kapitalın
bir hissəsindən əldə olunan mənfəət, eyni təbəqənin kiçik kapitalının artan
bir gəlir şəklində, həmin təbəqəyə aid olur. Hər növ kiçik dükan sahibi,
tacir və pərakəndəçilərin hər il qazandıqları mənfəətin cəmi böyük olub,
illik istehsalın böyük bir payını formalaşdırır. Dördüncüsü və sonuncusu,
bir qisim ərazi gəliri də eyni təbəqəyə aiddir. Böyük bir hissəsi, orta
təbəqənin bir qədər aşağısında olanların (bəzən günəmuzdçuların əlində
bir-iki akrlıq 1 torpaq mülki olduğu üçün) kiçik bir hissəsi də, hətta ən
aşağı təbəqənindir. Dolayısıyla, bu aşağı təbəqələrdən xalqın, ayrıayrılıqda xərci daha az olmaqla yanaşı, xərcin hamısı cəmiyyətin bütöv
məsrəfinin ən böyük hissəsini formalaşdırır. Çünki ölkə torpağı ilə
əməyinin illik istehsalından, yuxarı təbəqələrin istehlakı üçün geriyə
qalan, yalnız kəmiyyətcə deyil, dəyər nisbətində də daha azdır.
Buna uyğun olaraq, məsrəfdən alınan vergilərdən, xalqın yuxarı
təbəqələrinin əksəriyyətinin məsrəfinə, yəni illik istehsalının kiçik
hissəsinə təsir edən vergilərin, həm bölgünün xalqın hər bir təbəqəsinin,
hətta başlıca olaraq aşağı təbəqələrin məsrəfinə təsir edən vergilərə; necə
ki, illik istehsal bölgüsünün hamısına və ya başlıca böyük hissəsinə təsir
göstərən vergilərə uyğun olaraq daha az məhsuldar olması məsələsi kimi.
Həqiqətən, məsrəfdən alınan müxtəlif növ vergilər arasında, heç biri ilə
qarşılaşdırılmayacaq qədər daha məhsuldar olan, ölkə daxilində istehsal
olunan spirtli içkilərin istehsalından əldə olunana istehsal daxilolmalarıdır. İstehlak rüsumunun belə çoxluğu ilə, bəlkə də, xüsusi ilə, xalq
təbəqəsinin məsrəfinə təsir edər. 1775-ci il 5 iyul tarixində sona çatan
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istehlak rüsumunun bu qolunun sonrakı xalis hasilatı, 3, 341, 837 ingilis
funtu, 9 şillinq, 9 penni miqdarını əhatə edirdi.
Bununla yanaşı o da nəzərdə tutulmalıdır ki, hər vaxt vergi alınması
lazım olan, aşağı xalq təbəqəsinin lazımi məsrəfi yox, “dəbdəbə”
məsrəfidir. Aşağı təbəqənin lazımi1 məsrəfi və ondan alınan bir verginin
ödənməsi, nəticə etibarilə, bütünlüklə xalqın yuxarı təbəqələrinə qalır.
İllik istehsalın böyük hissəsinə yox, kiçik bir hissəsinə təsir edər. Bu cür
bir vergi, bütün hallarda ya əməkhaqlarını artırmaq, ya da əməyə qarşı
olan tələbi azaltması lazımdır. Verginin ödənməsini, geci-tezi xalqın
yuxarı təbəqələrinə yükləmədən, əməkhaqlarını artıra bilməz. Nəticə
etibarilə, bütün vergiləri ödəməsi tələb olunan maliyyə mənbəyi, yəni
ölkənin torpağı ilə əməyinin illik nəticəsini azaltmaqla əməyə olan tələbi
azaltmaz. Bu cür verginin əməyə qarşı olan bir tələbi hansı hala
gətirməsindən asılı olmayaraq, əməkhaqları o halda vergi tutulmadığı
təqdirdə, ola biləcəkləri ilə nisbətdə daha çox yüksəltməsi lazımdır.
Əməkhaqlarında baş verən bu artımın ödənməsi yükünün, sonda hər halda
xalqın yuxarı təbəqələrinə qalması lazımdır.
Satış üçün yox, şəxsi ehtiyacları qarşılamaq məqsədilə həyata
keçirilən spirtli içkilər, Böyük Britaniyada bunlardan heç bir istehlak
rüsumu tutulmaz. Məqsədi, şəxsi yaşayışı daxilindəki, vergi müfəttişinin
lazımsız ziyarətindən və yoxlamasından qurtaran azadolmalar, bir çox
hallarda yoxsullara deyil, varlılara daha az yük olmasına səbəb olur.
Şəxsi ehtiyacı qarşılamaq məqsədilə xüsusi aparatla içki çəkildiyi,
arabir də olsa, reallıqda çox vüsət olmaz. Lakin əyalətdə, əksər orta
vəziyyətli ailələrlə zəngin və böyük ailələrin, demək olar ki, hamısı
pivələrini özləri istehsal edirlər. O səbəbdən tünd pivə, bunlara pivə
istehsal edənə nisbətlə hər barelə səkkiz şillinq bərabər bir məhsul olur.
Çünki pivə istehsalçısının həm vergi, həm də nağd formada etdiyi bütün
digər xərclərdən mənfəət əldə etməsi lazımdır. Deməli, bu cür ailələrin
pivələrini keyfiyyətdəki hər hansı bir içkini xalq təbəqəsinin içdiyi ilə
müqayisədə, heç olmasa, hər barelə doqquz-on şillinq daha ucuza olması
lazımdır. O xalq təbəqəsi ki, necə olsa da pivəsini, pivə zavodundan, ya
da meyxanədən az-az satın almaq ona sərf edər. Yenə, şəxsi yaşayışı
daxilindəki bir ailənin şəxsi ehtiyacları üçün əkilmiş pivəlik arpa 2 da,
vergi müfəttişinin ziyarətinə və yoxlamasına məruz qalmaz. Amma belə
olduğu zaman, ailənin adambaşına topdan yeddi şillinq, altı penni vergi
1
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ödəyib təmin olunmaqla sülhə bağlanması lazımdır. Yeddi şillinq, altı
penni on kiloqram becərilmiş arpanın istehlak rüsumuna bərabərdir. İçki
düşkünü olmayan bir ailənin, qadın, kişi, uşaq bütün üzvlərinin orta
olaraq istehlak edə biləcəyi miqdar, olsa-olsa qeyd edilən həcmdə olar.
Əyalətə yaraşan qonaqlıq və hədiyyələrin çox olduğu, zəngin və böyük
ailələrdə isə, ailə fərdlərinin istehlak etdiyi becərilmiş arpa ilə hazırlanan
içkilər, evdə içilən içkinin çox kiçik bir hissəsini təşkil edir. Ya
yorğunluq, ya da başqa səbəblərdən, şəxsi ehtiyacı qarşılamaq üçün
arpadan maya hazırlamaq, pivə hazırlamaq kimi adət halınnı almamışdır.
Şəxsi ehtiyacları üçün pivə hazırlayanların və xüsusi aparatdan içki çəkib
hazırlayanların, o cür bir ticarət pulu ödəməyə məcbur olmaların, haqlı
olaraq bir səbəb düşünmək çətindir.
Becərilmiş arpadan daha asan şəkildə vergi yığılaraq, yığılmış arpa,
pivə və yüngül pivədən yığılan bütün ağır vergilərlə, indiki halda toplanan
gəlirlə müqayisədə daha çox toplanacağı tez-tez qeyd olunmuşdur. Çünki
bir pivə zavodunda maliyyə gəlirinə istənilən hiyləyə dolamaq üçün,
maya fabrikinə nisbətən daha böyük fürsətlər vardır və şəxsi ehtiyacları
üçün içki hazırlayanlar, bütün rüsumlardan və ya rüsum əvəzinə ticarət
axçası ödəməkdən azaddırlar. Şəxsi ehtiyacları üçün pivəlik arpa
becərənlər də yoxdur.
Londonda qara pivə istehsal olunan zavodda, əkilməmiş arpanın
çəkisinin dörddə birindən, bir çox hallarda yarım bareldən çox, bəzən üç
barel qara pivə çıxarmaq mümkündür. Əkilmiş arpadan alınan müxtəlif
növ vergilər, çəkisinin hər dörddə birinə altı şillinq, tünd pivə ilə yüngül
pivədən alınanlar hər barelə səkkiz şillinq edər. Bu məqsədlə, tünd (qara)
pivə hazırlanan fabrikdə, maya, pivə və yüngül ihtimarlı1 pivədən alınan
müxtəlif növ vergilərin həcmi, mayanın çəkisinin dörddə birindən əldə
edilən hasilat üzərində iyirmi altı şillinqlə otuz şillinq arasındadır. Hər
zamankı əyalət satışları üçün pivə istehsal edən əyalət fabriklərində,
dörddə bir çəkili maya ilə iki bareldən aşağı ağır və bir bareldən aşağı
yüngül pivə hazırlandığı çox nadir hallarda rast gəlinir. Yüngül pivədən
alınan müxtəlif növ vergilər, hər barelə bir şillinq dörd penni edər.
Deməli, əyalətdəki pivə fabriklərində maya, pivə və yüngül pivədən
alınan müxtəlif növ vergilər, mayanın çəkisinin dörddə birindən alınan
istehsalda, çox az olaraq iyirmi üç şilinq dörd pennidən aşağı düşər.
Əksəriyyət isə iyirmi altı şillinq tutar. Bu halda, bütün krallıqdan alınan
rüsumların hamısı orta olaraq alınırsa, maya, pivə və yüngül pivədən
1
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alınan rüsumların hamısının həcmi, mayanın dördə birindən alınan
istehsalda, iyirmi dörd və ya iyirmi beş şillinqdən aşağı təxmin edilməz.
Lakin, qeyd olunur ki, pivə ilə yüngül pivədən alınan müxtəlif növ
rüsumlar qaldırılıb, maya vergisi üçqatına və ya mayanın çəkisinin hər
dörddə birinə altı şillinqdən on səkkiz şillinqə çatdırılaraq, indi bütün bu
cür ağır bir gəlir, digər tək bir vergidən təmin ediləcəkdir.
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Əvvəlki maya vergisi, reallıqda alma şirəsinin böyük hər boçkasına1dörd şillinqlik bir vergini, tünd pivənin hər barelinə on şillinqlik əlavə
bir vergini əhatə edər. 1774-cü ildə alma şərabından alınan vergi, dəmək
olar ki, 3. 083 funt 6 şillinq 8 penni etmişdir. Bəlkə də, həmin il, alma
şərabından alınan müxtəlif növ vergilərlə müqayisədə daha az istehsal
gətirdiyindən, həcmi hər zaman olduğundan bir qədər az oldu. Amma bu
iki verginin normal miqdarının nə qədər olmasından asılı olmayaraq,
balansda olmaları üçün, əyalət istehlakı rüsumu deyilən verginin daxilinə,
birincisi, alma şərabının hər boçkasına altı şillinq səkkiz pennilik qədim
bir istehlak vergisi; ikincisi, üzüm şirəsinin hər boşkasına yenə altı şillinq
səkkiz pennilik bir vergi; üçüncüsü, sirkənin hər boşkasına səkkiz şillinq
doqquz pennilik başqa bir vergi; sonuncu olaraq da, bal şərabının və ya
likörün hər qalonuna on bir pennilik bir dördüncü vergi daxil olmaqdadır.
Bu cür vergilərdən daxil olan gəlirlər, alma şərabı ilə tünd pivəyə (illik
maya vergisi adı ilə) qoyulan rüsumlardan daxil olan gəlirlərə bərabər
olmaqla yanaşı, ehtimal ki, arta da bilər.
Maya, yalnız pivə hazırlamaqda deyil, dərəcəsi aşağı səviyyədə olan
şərabların hazırlanmasında da istifadə olunur. Maya vergisi, çəkisinin hər
dördə birinə on səkkiz şillinqə qaldırılarsa, materialların hər hansı bir
qismi maya olan, şərabın və spirtli içkilərin aşağı dərəcəli müəyyən
növlərinə qoyulan müxtəlif istehlak rüsumlarında, bir endirim həyata
1
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keçirməyə ehtiyac ola bilər. Mayadan hazırlanmış spirtli içkilər, adı
verilən içkilərdə, əksəriyyətinin materialların ancaq üçdə biri təmizlənmiş
arpadır. Yerdə qalan üçdə ikisi və ya ihtimarlı arpa və ya üçdə biri arpa,
üçdə biri buğdadır. Mayadan spirtli içkilər hazırlanan fabriklərdə,
qaçaqmalçılıq üçün həm fürsət, həm cəhd və həm də pivə zavodundakı
maya fabrikindəkinə nisbətən daha çoxdur. Qaçaqmalçılıq fürsəti,
məhsulun miqdarına, dəyərcə böyük olmasından, qaçaqmalçılığa cəhd isə,
spirtli içkilərin hər qalonuna üç şillinq 10 2/3 penni olan rüsumların
həddindən artıq yüksək olması səbəbindəndir1. Mayadan alınan rüsumlar
çoxaldıb içki fabrikindən alınanları azaltmaq, qaçaqmalçılıq üçün həm
fürsət, həm inam səbəbləri azalır. Bu isə gəlirin tamamilə artmasına səbəb
ola bilər.
Böyük Britaniyanın siyasi vəziyyəti uzun müddətdir ki, xalq
təbəqəsinin səhhətini korlamaq və əxlaqını pozmaq meyilində olduqları
güman ediləcək səbəbindən, spirtli içkilərin istehlakını azaltmaq
olmuşdur. Bu hərəkət meyilinə görə, içki hazırlanan zavodlardan alınan
vergilərdəki endirimlər, hər hansı nöqteyi-nəzərdən həmin içkilərin
qiymətini endirəcək qədər çox olmamalıdır. Bir yandan spirtli içkilər hər
zamankı qədər bahalı qaldığı zaman, digər tərəfdən səhhətə yarayan və
qüvvət verən pivə və yüngül pivə kimi içkilər qiymətcə çox aşağı salına
bilər. Bu şəkildə, xalqın indi ən çox şikayətləndiyi yüklərin birindən
qismən qurtulmuş olur və eyni zamanda, maliyyənin gəliri əhəmiyyətli
dərəcədə arta bilir.
Dr. Davenantın indiki istehlak rüsumları sistemindəki bu dəyişikliyə
qarşı olan etirazları yersiz kimi görünür. Bu etirazlara bunlar daxildir:
vergi indi olduğu kimi maya hazır edənin, pivə istehsal edənlə və
pərakəndə satanın mənfəətləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə bərabərlik
bölgüsünə uğrayacaq yerdə, mənfəətə təsiri nöqteyi-nəzərindən, bütünlüklə maya hazırlayanın mənfəətinə təsir edəcəkdir. Maya hazırlayan
vergisini, içki hazırlayanla pərakəndə satanın, içkilərinin qiymətinə əlavə
edilməklə mayanın qiymətini artırmaqla asan şəkildə əldə etməyəcəkdir
və cücərmiş arpadan bu şəkildə ağır bir vergi alınması, arpa əkilən
ərazinin rentası ilə mənfəətini azalda biləcəkdir.
1
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Ətraf ərazilərin digər sənət sahələri ilə eyni səviyyədə olması tələb
olunan, hər hansı bəlli bir sənətin mənfəət dərəcəsini, heç bir vergi uzun
bir zaman üçün aşağı endirilə bilməz. İndiki maya, pivə və yüngül pivə
rüsumları bu məhsulların ticarətini həyata keçirənlərin mənfəətlərinə
toxunmaz. Bunların hamısı vergini məhsulların qiymətini artırmasına
uyğun olaraq, əlavə bir mənfəətlə birlikdə yenidən əldə edərlər. Real bir
vergi, nəzərdə tutduğu məhsulları, onların istehlakını azalda biləcək qədər
bahalaşdıra bilər. Amma maya, mayadan hazırlanan içkilər üçün istehlak
edilir. Mayanın real çəkisindən alınan on səkkiz şillinqlik bir vergi isə, bu
içkiləri, iyirmi dörd və ya iyirmi beş şillinq edən müxtəlif növ vergilərin
indiki bahalaşdırdığı nisbətdə, daha çox qiymətini yüksəltmişdir. Əksinə,
ehtimal olunur ki, bu içkilər ucuzlaşar. İstehlaklarının çoxalması,
azalmasına nəzərən daha əhəmiyyətli olur.
Maya hazırlayanın, maya qiymətini artırma formasında səkkiz şillinqi geri almasının, indiki halda, içki hazırlayanın iyirmi dörd və ya iyirmi
beş, bəzən otuz şillinqi, içkisinin qiymətini artırma şəklində geri almasına
görə nə səbəbdən daha çətin olduğunu anlamaq elə də asan deyildir.
Həqiqətdə, maya hazırlayan, altı şillinqlik bir vergi ödəmək məcburiyyətində qalır. Lakin içki hazırlayan, içki hazırladığı mayanın çəkisinin hər
dördə birinə nağd şəkildə iyirmi dörd və ya iyirmi beş, bəzən otuz
şillinqlik bir vergi vermək məcburiyyətindədir. Maya hazırlayanan daha
asan bir vergini nağd formada verməsi, içki hazırlayananın indi daha ağır
bir vergini asan verməsindən daha çətin olmaz.
Maya hazırlayanın anbarlarında bir çox hallarda (satılması, içki
hazırlayanın zirzəmilərində əksəriyyətin saxladığı pivə və yüngül pivə,
ehtiyatına nəzərən daha çox uzun müddət tələb edən) maya ehtiyyatı
tapılmaz. Bu səbəbdən, maya hazırlayan qazancını, bir çox hallarda digəri
qədər tez bir zamanda əldə edə bilər. Lakin daha ağır bir vergini nağd
ödəmək məcburiyyətində olması səbəbindən, maya hazırlayan hansı
narahatlığa uğramasından asılı olmayaraq, özünə indi içki hazırlayana,
əksəriyyət açılan kreditə nisbətdə bir neçə ay daha uzun məhdudiyyət
açılaraq, bu narahatlığa asan bir şəkildə çarə tapıla bilər.
Arpa tələbini azaltmayan heç bir şey, arpa əkilən ərazinin rentasını
və mənfəətini azalda bilməz. Lakin pivə və yüngül pivə halına gətirilən
mayanın çəkisinin dörddə birindən alınan rüsumları, iyirmi dörd və ya
iyirmi beş şillinqdən, on səkkiz şillinqə endirən bir sistem dəyişməsinin,
həmin tələbi artırması artırmayacağı ilə müqayisədə daha mümkün
görünür. Qaldı ki, arpa əkilən ərazinin rentası ilə mənfəəti, həmin ərazi
qədər məhsuldar və yaxşı işlənmiş ərazinin rentası ilə mənfəətinə təqribən
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bərabər olması lazımdır. Renta ilə mənfəət ondan aşağı olarsa, arpa əkilən
ərazinin bir hissəsi, çox keçmədən başqa bir vasitəçiyə yönələr. Ondan
yuxarı olduğu təqdirdə, çox keçmədən, daha çox ərazi arpa becərilməsi
istiqamətinə çevrilər. Hər hansı bəlli bir torpaq məhsulunun adi qiyməti,
inhisar qiyməti qeyd olunduğu halda isə ondan alınan bir vergi, yetişdiyi
ərazinin rentasını və mənfəətini istər-istəməz azaldır.
Verdiyi şərabın miqdarı, cari tələbdən çox az olduğu üçün, qiyməti
bu qiymətlə eyni dərəcədə məhsuldar və yaxşı işlənmiş başqa ərazinin
məhsul qiyməti aralarındakı təbii fərqi hər zaman üstələyən, səmərəli
bağların məhsuluna qoyulacaq bir vergi, bu bağların rentasını və
mənfəətini istər-istəməz aşağı endirir. Bu şərabların qiyməti, bazara
əksəriyyətin göndərdiyi kəmiyyətə qarşı əldə edilə biləcək qiymət, ən
yüksəyi olduğundan, həmin miqdar azalmadan daha yuxarı yüksəlməz.
Miqdarın isə, daha da, böyük itkiyə uğranılmadan azaldılması mümkün
deyildir. Çünki həmin torpaqlar eyni dərəcə də, dəyərli bir başqa məhsul
istiqamətinə yönəldilə bilməz.
Bunun üçün, verginin bütün ağırlığı bağın rentası ilə mənfəətinə,
daha doğrusu, kirayəsinə təsir edər. Şəkər tozuna yeni bir vergi tətbiq
edilməsi irəli sürüldiyi təqdirdə, vergidən sonra şəkər tozunun qiyməti
əvvəl olduğundan daha yuxarı qaldıra bilmədikləri üçün, şəkər tozunun
əkini ilə məşğul olanlar, bu cür vergilərin bütün ağırlığının istehlakçıya
təsir etməyib, istehsalçının üzərində qaldığından nadir hallarda şikayətə
məruz qalmışdır. Vergidən əvvəlki qiymət, belə aydın olur ki, bir inhisar
qiyməti idi. Vergi dərəcələrinin ən əlverişlisi, nailolma imkanı olduqca,
şübhəsiz, inhisarçıların qazancları olduğuna görə, şəkər tozunun vergi
alınmaya əlverişsiz bir məsələ olduğunu isbat etmişdir. Lakin arpanın
normaldakı qiyməti, heç zaman inhisar qiyməti olmamışdır. Arpa əkilən
ərazinin rentası ilə mənfəəti, daha eyni dərəcədə məhsuldar və yaxşı
işlənmiş başqa ərazinin kirayəsi və mənfəəti ilə aralarındakı təbii nisbəti
heç aşmamışdır. Maya, pivə və yüngül pivəyə qoyulan müxtəlif vergilər,
arpanın qiymətini heç azaltmamış, ərazinin rentasını və mənfəətini heç
aşağı saldığı olmamışdır. Pivə hazırlayan üçün mayanın qiyməti, arpaya
qoyulan verginin nisbətində artmış və bu vergilər, pivə ilə yüngül pivədən
alınan müxtəlif rüsumlarla birlikdə, istehlakçı üçün, bu məhsulların sürətli
olaraq, ya qiymətini, ya da keyfiyyətini azaltmışdır. Bu vergilərin
ödənməsi, əvvəl-axır, istehsalçıya deyil, yalnız istehlakçıya qalmışdır.
Burada irəli sürülən sistem dəyişməsindən zərər çəkməsi ehtimal
olunanlar, yalnız şəxsi tələbatları üçün içki hazırlayan şəxslərdir. Lakin
yoxsul işçi ilə sənətkarın ödədiyi ən ağır vergilərdən, xalqın bu yüksək
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təbəqəsinin indiki halda azad olunmaq ləzzətini yaşaması, şübhəsiz, son
dərəcə haqsız və bərabəliyi uyğun olmayan bu dəyişikliyin, heç olmasa
aradan qaldırılması lazımdır. Həm də maliyyənin gəlirini artırmaqdan,
həm də xalqı fərəhlənməkdən geri qalmayacaq bir sistem dəyişikliyinə,
indiyə kimi, ehtimal ki, bu yüksək sinfin gəlirinə maneə olmuşdur.
Yuxarıda qeyd olunan gömrük və istehlak rüsumları növündən,
rüsumların arabir məhsulların qiymətini daha bərabər olmayan şəkildə və
daha dolaşıq yoldan təsir edən digər bir sıra rüsum vardır. Fransız dilində
Peages, qədim Sakson dövrlərində Keçid Vergiləri adlandırılan və
başlanğıcdakı qoyulan məqsədin, bizim yol və ya su yolu əlaqəsinin
həyata keçirilməsinə ayrılmış yol pullarının və kanallarımızla gediş-dəlişə
əlverişli çaylarımızda alınan ödənişlərin eyni olduğu aydın olan rüsumlar
bu növdəndir.
Bu kimi məqsədlərə pul təsis edildiyində, bu rüsumların, məhsulların həcminə və çəkisinə görə nəzərdə tutulması ən münasib hesab
olunan rüsumdur. Əslində, yerli və illik məqsədlərə təxsis ediləcək əraziyə uyğun rüsumlar olduqlarından, bunların idarə olunması, bir çox
hallarda, toplandıqları müəyyən bir kəndə, bölgəyə və ya feodal malikanəsinə əmanət edilirdi. Çünki bu və ya digər şəkildə, bu kimi cəmiyyətlərin, təyin edilmə nöqteyi-nəzərindən məsuliyyətli olduqları zənn
edilirdi. Tamamilə məsuliyyətsiz olan hökmdarlar bir çox ölkələrdə bu
rüsumların idarə olunmasını öz üzərinə götürmüş və bir çox hallarda,
rüsumu daha da artırmaqla yanaşı, əksər hallarda təyinatı tamamlanmamış
şəkildə buraxmışdır.
Hər hansı bir zamanda yol pulları, Böyük Britaniyada hökumətin
gəlir qaynaqlarından biri olduğu təqdirdə, nəticəsinin nə olması ehtimalı
olduğunu bir sıra digər millətlərin göstərdiyi nümunələrdən öyrənə
bilərik. Bu növ vergi öhdəliklərini, əvvəl-axır, şübhəsiz, istehlakçı ödəyər.
Amma istehlak etdiyinin dəyərinə görə deyil, həcminə, ya da çəkisinə
görə pul ödədiyində, istehlakçıdan xərci nisbətində vergi alınmamış olur.
Bu növ rüsumlar, həcmə, ya da ağırlığa görə deyil, məhsulların proqnozlaşdırılan dəyərinə görə nəzərdə tutulduğunda, xüsusilə bütün ticarət
qollarının ən önəmlisinə, yəni ölkənin daxili ticarətinə daha əngəl olan bir
sıra mənfəətdən əldə olunan rüsumları və ya daxili istehlak rüsumları
halına gələrlər.
Bəzi kiçik dövlətlərdə, ölkə daxilindən ya mənfəətə, ya su yolu ilə
qarşısına keçərək bir xarici ölkədən digərinə daşınan məhsullara, bu keçid
rüsumlarına bənzər bir rüsumlar tətbiq olunmuşdur. Bəzi ölkələrdə
bunlara tranzit rüsumları deyirlər. Po çayının və ona qarışan çayların
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sahillərində olan kiçik İtaliya dövlətlərinin bir hissəsi, bu növ
rüsumlardan müəyyən qədər gəlir əldə edir.
Bunların hamısını xaricilər ödəməkdədirlər, bir dövlətin öz sənayesini və ya ticarətini heç bir baxımdan zərər vermədən, başqa bir
dövlətin vətəndaşlarına tətbiq etdiyi rüsumlar, bəlkə də, təkcə bunlardır.
Dünyada ən əhəmiyyətli tranzit 1 rüsum, Sund boğazından keçən bütün
ticarət gəmilərindən Danimarka kralından topladığı rüsumdur.
Düzü, dəyərli və görünüşlü materiallarından alınan, bir çoxu gömrük və istehlak rüsumları olan vergilərin hamısı, hər növ gəlir növünə
təsir edər və tətbiq olunduqları məhsulları hər kimi istehlak edərsə, əvvəlaxır, o şəxs ödəyər. Amma bu, hər bir fərdin gəlirinə bərabər, ya da
müəyyən formada təsir etməz.
Hər bir insanın istehlak dərəcəsini xarakterik olaraq tənzimlədiyi
üçün, daha çox insan, gəliri nisbətində deyil, öz xarakterinə görə vergi
verər. Bədxərclər özlərinə yaraşan səviyyəyə görə daha çox, qənaətcil
olanlar isə daha az vergi verərlər. Böyük bir gəliri olan ölkənin təmin
olunması üçün, böyük sərvət sahibi olan bir adamın, kiçik yaşda olduğu
zaman etdiyi istehlak ilə verdiyi verginin əksər hissəsi dəniz də bir damcı
kimidir. Başqa bir ölkədə oturanlar, gəlirinin mənbəyi olduğu ölkənin
hökumətini dəstəkləmək üçün, istehlaklarına görə heç bir vergi verməzlər.
Yaxın olan ölkədə, İrlandiyada olduğuna görə nə ərazi vergisi, nə də
daşınan və daşınmaz malların mübadilə edilməsindən alınan hər hansı
önəmli bir rüsum tapılmazsa, ölkə xaricində bu cür məhsul sahibləri, tək
bir şillinqlə məsrəfinə qoşulmayan bir hökumətin dəstəkləməsi ilə, böyük
bir həcmdə gəlir əldə edə bilər. Hökuməti, bəzi nöqteyi nəzərlərdən bir
digər ölkənin hökumətinə əlaqəli və asılı bir ölkədə, bu cür bərabərsizliyin olması daha çox ehtimal edilir. Asılı bir ölkədə, daha çox malımülkü olanlar, belə olduğu halda, dominant ölkədə oturmağı daha uyğun
hesab edirlər. İrlandiya demək olar ki, bütünlüklə bu vəziyyətdədir. Bu,
ona görə belədir ki, xaricdə olan məhsul sahiblərindən vergi alınması
təklifinin həmin ölkədə, xalqın bu şəkildə normal qarşılanması təəccüblənməyimiz mümkün deyildir.
Hansı cür və ya nə dərəcədə bir tapıntının, ölkə xaricində yerləşən
məhsul sahibi olaraq hər hansı bir şəxsi, vergiyə asılı ediləcəyinə və ya
verginin tamamilə nə vaxt başlayacağını və sona çatacağını araşdırmaq,
bir qədər çətin ola bilər. Lakin bu cür xüsusi halı bir kənara qoysaq, bu
növ vergilərdən, seçicilərin ödəyəcəyi payda ortaya çıxa biləcək hər hansı
1
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bir bərabərsizliyi, həmin bərabərsizliyə səbəb olan bəlli şərt, hər bir
insanın vergi payının tamı ilə istəyə bağlı olan şərti daha çox qarşılanar.
Çünki vergi alınmaqda olan məhsulu istehlak etmək və ya etməmək tamı
ilə onun əlindədir. Dolayısıyla, uyğun şəkildə qiymətləndirilib uyğun
məhsullara qoyulduğu zaman, bu növ vergilər, digər hər hansı bir vergiyə
görə daha az tutularaq ödənilə bilər. Tacir və ya sənayeçi nağd şəkildə
ödədikləri zaman, bunları, əvvəl-axır ödəyən istehlakçı, çox keçmədən
məhsulların qiymətlərini bir-biri ilə qarışdırmağa başlayar və hər hansı bir
vergi ödədiyini, demək olar ki, unudar.
Bu növ vergilər, tamamilə qətidir. Belə ki, nə ödənməsi ehtiyac
olduğuna, ya da nə vaxt ödənilməsi lazım olduğu və həmçinin, həm ödəniş miqdarına, həm də ödəniş vaxtına uyğun heç bir şübhə yaratmayacaq
şəkildə həyata keçirilə bilər. Həm Böyük Britaniya gömrük rüsumlarında,
həm başqa ölkələrdəki eyni növ rüsumlarda, bəzən ola biləcək hər cür
qeyri-müəyyənlik, həmin rüsumların özəlliyindən deyil, onları qanunun
ifadə formasındakı qüsurdan və ya təcrübəsizlikdən irəli gələ bilər.
Zinət əşyalaırndan alınan vergilər, ümumilikdə, ancaq-ancaq və ya
qoyulduqları məhsulları öhdəlik sahibləri satın almağa ehtiyac olduqca
ödənilir və hər zaman həmin formada ödənilə bilər. Ödəmə zamanı və
forması baxımından, bunlar bütün vergilərin ən əlverişlisidir. Uyğun
olaraq, daha qısa şəkildə desək, bu cür vergilər, vergi almağa əlaqəli olan
ümumi qaydaların ilk üçü ilə, bəlkə də, hər hansı başqa vergi qədər
uyğunlaşa bilər. Dördüncü, ümumi qaydaya, hər yandan uyğun deyildir.
Dövlət xəzinəsinə gətirdikləri ilə müqayisədə, bu cür vergilər, hər
zaman, demək olar ki, bütün vergilərlə müqayisədə, xalqın cibindən daha
çox pul çıxarar və daha uzun müddət xalqı həmin puldan məhrum edərlər.
Bundan, belə aydın olur ki, mümkün olan dörd ayrı rüsumun, dördü ilə də
həyata keçirərlər.
Birincisi, ağıla və məntiqə ən uyğun şəkildə müzakirə obyektinə
çevrildiyində belə, bu növ vergilərin yığılması üçün, çox sayda gömrük
və vergi məmuru istər. Bunların aylıq “bəxşişləri”, xalqın üzərində dövlət
xəzinəsinə heç bir şey gətirməyən real bir vergidir. Amma o da güzəştə
gedilməlidir ki, bu xərc Böyük Britaniyada bir çox digər ölkələrdəkinə
nəzərən daha yumşaqdır.
1775-ci il 5 iyul tarixində sona çatan İngiltərədə istehlak rüsumunu
sistemləşdirənlərin idarəsində müxtəlif növ rüsumların qeyri-təmiz
şəkildə daxil olması, 5. 507. 308 ingilis funtu 18 şillinq 1/4 penni təşkil
edirdi. Bu pulda yüzdə beşdən bir qədər çox olan bir xərclər toplanırdı.
Lakin bu qeyri-xalis daxil olmalardan, istehlak rüsumuna asılı məhsullara
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əlavə ödəniş olaraq və ixrac olunduqları zaman geri alınan rüsum
formasında verilən miqdarın aşağı endirilməsi lazım idi. Bu isə, xalis
daxil olmaları beş milyondan aşağıya edirir1. Bir istehlak rüsumu olmaqla
yanaşı, ayrı bir idarəetmə üsulu ilə idarə olunan duz rüsumunun yığılması
daha çox xərc tələb edir. Gömrük idarələrinin xalis gəliri iki milyondan
çox olmaz. Bu gəlir, məmur maaşları və digər ikincidərəcəli xərclər,
gömrük idarələrinin xalis gəlirinin yüzdə onundan çox oldusa, həmin
gəliri toplamağın tam xərci, maaş və bəxşiş bir arada olmaqla, yüzdə
iyirmi və ya otuzu keçə bilər. İstehlak rüsumu məmurları, ya az bəxşiş2
alarlar, ya da heç almazlar. Bu gəlir sahəsinin idarə olunması, daha yeni
qurulduğu üçün, ümumilikdə, gömrük idarəetməsinə nəzərən, daha az
təsirə məruz qalmışdır. Aradan uzun müddət keçməsi, gömrüyə bir sıra
sui-istifadə hallarını daxil etmiş və bunları ehtiyyatlı şəkildə həyata
keçirmişdir. İndiki halda mayadan və maya ilə hazırlanmış içkilərdən
müxtəlif rüsumlarla toplanan bütün gəliri, becərilmiş arpa hesabına
yükləməklə, illik istehlak rüsumu xərcində, əlli min funtu keçən bir
yığımla təmin ediləcəyi hesab edilməkdədir. Gömrük rüsumlarını yalnız
bir sıra məhsul çeşidi ilə məhdudlaşdırmaq yolundan, gömrük idarələrinin
illik məsrəfində, ehtimal olunur ki, daha çox yığım formalaşdıra bilər.
İkincisi, bu cür vergilər, bəzi fəaliyyət sahələrinin istər-istəməz bir
qədər korlanmasına və qəlizləşdirilməsinə səbəb olur. Vergi alınan
məhsulun qiymətini yüksəltdiyi üçün, həmin məhsulun istehlakını və
uyğun olaraq istehsalını həmin ölçüdə zəiflədirlər. Bu ölkə daxilində
becərilən, yaxud hazırlanan məhsulun isə, hazırlanmasında və istehlak
olunmasında daha az əmək istifadə edilməyə başlanacaq. Qiyməti bu
şəkildə vergiyə uyğun olaraq artan xarici məhsul isə, ölkə daxilində hazırlanan eyni növ məhsullar, bu şəkildə daxili bazarda, həqiqətən bəzi üstünlüklər əldə edə bilər. Bu yolla, daha böyük həcmdə yerli fəaliyyət bunların hazırlanmasına yönələ bilər. Lakin xarici bir məhsulun qiymətində
bu cür artım, yerli fəaliyyətin bəlli bir sahəsini stimullaşdıra bilər, amma
həmin işi, təqribən bütün digər sahələrdə istər-istəməz zəiflədər. Birminqamdakı sənaye kəndlisi xarici şərabı necə baha qiymətə alırsa, metal əşyasının (və ya eyni formda desək dəyərinin) onu satın alan hissəsini istəristəməz, o qədər ucuz qiymətə satmış olur. Bunun üçün, metal əşyanın
həmin hissəsinin özü üçün dəyəri azalır və onun üzərində iş görmək istəyi
1
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azalır. Hər hansı bir ölkənin istehlakçıları, bir başqa ölkənin məhsuluna
nə qədər çox pul ödəyərlərsə, onu satın almaq üçün istifadə etdikləri şəxsi
məhsulları (və ya eyni formda desək dəyərini) istər-istəməz həmin həcmdə ucuz qiymətə satarlar. Dolayısı ilə, istehlak məhsullarından alınan bütün vergilər, vergi alınan yerli məhsullar isə, qarşılığında satın alındıqıları
məhsulların hazırlanmasındakı məhsuldar əmək miqdarını olduğundan
daha aşağı endirməyə səbəb olar. Dolayısı ilə, bu növ vergilər, milli
fəaliyyətin təbii istiqamətini çox az dəyişdirir və özü tutacağı yola görə
daha fərqli və ümumilikdə, daha az faydalı bir “dərəyə soxar”.
Üçücüsü, bu cür vergilərdən qaçaqmalçılıqla can qurtarmaq ümüdü,
qaçaqçını “yerə sərən” müsadirələrə və ayrıca pul cərimələrinə səbəb olar.
O şəxs ki, ölkənin qanunlarını pozduğu üçün, qəbahəti, şübhəsiz, çox
böyük olmaqla yanaşı, əksər məhkəmə qanunlarını pozacaq gücə sahib
deyildir və həqiqətin cəzalandırılmasını heç istəmədiyi şeyi, ölkənin
qanunları bir pozuntu və cəza halına gətirməsə, hər nöqteyi-nəzərdən
mükəmməl bir vətəndaş olacaqdır. Cəmiyyətin gəlirlərinin çox səmərəsiz
xərcləndiyi və daha düzgün olmayan şəkildə təhsis olunmasına uyğun
olaraq, heç olmasa ümumi bir şübhə olan pozulmuş hökumətlərdə, onu
qoruyan qanunlara heç bir hörmət göstərilməz. Yalan yerə ehtiyacını
qarşılamaq üçün, qaçaqmalçılıq etmək məqsədilə hər hansı asan və
güvənilən bir fürsət olduğu zaman, qaçaqmalçılıqdan vicdanı imkan
verməyərək çəkinən çox olmaz. Maliyyə qanunlarının pozulması və ona
hər zaman əməkdaşlıq edən, yalandan andını açıq şəkildə istəyi olan
qaçaq məhsul almağa vicdanı imkan verməyən şəkildə, hər hansı bir
utancaqlıq nümayiş etdirmək, bir çox ölkələrdə, hər hansı bir şəxsdən
hörmət görəcəyinə, bunu edən kimi görünən şəxsi, yalnız yaxın qonşuları
ilə müqayisədə, daha hiyləgər olma şübhəsi altında buraxmağa yarayan
müdriklik örnəyi bir ikiüzlülük kimi sayılar. Ətrafın bu cür səbrindən
ötrü, bu şəkildə qismən günahsız hesab etməsinin öyrəndiyi bir sənət
sahəsini davam etdirmək üçün, qaçaqmalçılıqla alüdə olan şəxs, əksər
hallarda böyük cəsarət tapar. Güclü maliyyə qanunlarının “üzərinə
atılmasına” sıra gəldikdə isə, həmin halal məhsul kimi görməyə vərdiş
etdiyi obyekti, əksəriyyət sərt müdafiyəyə çox yaxındır. Günah etməkdən
çox, bəlkə də, tədbirsizlik edərək işə başladığı an, sonunda, daha çox
cəmiyyət qanunlarını ən böyük cəsarət və əzmlə pozanlardan biri ola
bilər. Qaçaqçının uğursuz olmasına uyğun olaraq, əvvəlcədən istehsalçı
məhsulda əmək bəsləməklə istifadə edilən kapitalını ya dövlətin gəliri, ya
da maliyyə məmurunun gəlirini mənimsəyər, cəmiyyətin ümumi
kapitalını və əks təqdirdə davam etdirə biləcəyi səmərəli fəaliyyətin
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azalması nəticəsinə gətirərək, ürəkdən olmayan əməyin təchiz
edilməsində istifadə olunar.
Dördüncüsü, bu cür vergilər, heç olmasa vergi alınan məhsulların
ticarətini həyata keçirənlər, vergi toplayanların tez-tez ziyarətlərinə və
yersiz yoxlamalarına məruz qalaraq, arada şübhəsiz sıxıntıya səbəb olur.
Hər bir zaman zəhmətə və dilxorçuluğa səbəb olar. Daha öncə söylənildiyi kimi, bu növ üzüntü həqiqətən heç bir xərc demək deyildir, ancaq
hər bir insanıın üzüntünü başından atması üçün böyük məmuniyyətli razı
olacağı məsrəfə bərabərdir. Razılaşdırılmış məqsədə daha əlverişli olmaqla yanaşı, istehlak rüsumu qanunları, bu baxımdan, gömrük rüsumları
ilə müqayisədə daha pisdir. Bir tacir müəyyən gömrük rüsumları tətbiq
olunmuş hər hansı bir məhsul idxal etdikdə, bu rüsumları ödəyib
məhsulları mağazasına yerləşdirdiyi zaman, bir çox hallarda, gömrük
məmurunun onu hər hansı bir üzüntü və ya zəhmətə salası deyildir.
İstehlak rüsumları alınan mallarda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Tacirlər,
istehlak rüsumu alan məmurların davamlı ziyarət və yoxlamalarından göz
açmağa imkan tapmazlar. Bu səbəbdən hər bir kəs istehlak rüsumlarının,
gömrük rüsumları ilə müqayisədə daha pis olduğunu bildirdiyi kimi,
onları toplayan məmurları da daha xoşagəlməz olduğunu bildirirlər. İddia
olunur ki, öhdəliklərini, bəlkə, gömrük məmurları qədər heç bir əksik
olmadan həyata keçirməklə yanaşı, özlərini həmin öhdəliklər kimi qonşularını tez-tez narahat etmək zorunda qaldığı üçün, onların əksəriyyəti
gömrük məmurlarında bir çox hallarda olmayan bir tərslik edərlər. Lakin,
o da aydındır ki, bu görüş qaçaqmalçılığa ya imkan verən, ya da meydana
çıxarılan tacir hiyləgəliyindən baş verir. Lakin istehlak məhsullarından
alınan vergilərdən ayrılması, müəyyən dərəcəyə qədər olan maneələr
səbəbindən, Böyük Britaniya xalqının rastlaşdığı narahatlıqlar, hökuməti
təxminən onun qədər məsrəfli və səmərəsiz bir digər ölkənin keçirtdiyi
qədər həssasdır. Dövlət idarəetməsi mükəmməl deyildir və daha yaxşı
halda ola bilər, lakin bir çox qonşularımızda olduğu qədər və ya ondan
daha yaxşıdır.
İstehlak məhsullarından alınan rüsumların, tacir gəlirlərindən əldə
olunan vergilərlə, bəzi ölkələrdə məhsulların bir-birini izləyən hər bir
satışında təkrarlanmışdır. İdxalçı və ya sənayeçi bir tacirin gəlirlərindən
vergi tutulduğu zaman, bunların ikisindən biri ilə, istehlakçının arasına
girən orta yerdəki satın alıcılardan eyni şəkildə vergi alınması bərabərlik
ehtiyacı kimi meydana gəlmişdir. İspaniyanın məhşur vergi sistemi belə
aydın olur ki, bu ölkə üzərində qurulmuşdur. Bu həm daşınan, həm də
daşınmaz hər cür məhsulun satışından alınan bir vergidir. İlkin formada

786

Adam Smit

yüzdə on, sonra yüzdə on dört və indiki halda yalnız yüzdə altı olan bir
vergidir və məhsul hər zaman satıldığında təkrarlanar. Bu verginin
toplanması üçün, məhsulların həm bir ildən digərinə, həm də bir
dükandan digərinə köçürülməsini kifayət qədər gəlir məmuru istəyər.
Təkcə bəzi növ məhsulların ticarətini həyata keçirənlər deyil, hər növ
məhsul ticarətini həyata keçirənləri; həm kəndlini, həm taciri, həm
emalatxana işçisni, həm dükançını həmin vergi müfəttişlərinin tez-tez və
bezdirici yoxlamaları özündən asılı şəkildə saxlayar. Belə bir vergi tətbiq
edilən bir ölkənin əksər hissəsində, uzaq ərazilərdə satılacaq heç bir şey
istehsal edilə bilməz. Ölkənin hər bir ərazisində olan istehsal, həmin
ərazinin istehlakı həcmində olması lazımdır. Nəticə etibarilə, İspaniya
sənayesinin yıxılmasını, Ustarits həmin vergi ilə əlaqələndirməkdədir.
Həmin vergi növü yalnızca məhsullara deyil, torpağın işlənməmiş məhsuluna da tətbiq olduğu üçün, kənd təsərrüfatındakı çöküntünü də eyni
səviyyədə ehtiva etdiyi üçün bir səbəb də ola bilər.
Napoli krallığında bütün müqavilələrin və dolayısıyla, bütün satış
müqavilələrinin dəyəri üzərindən alınan buna bənzər yüzdə üç vergi vardır. Bu həm İspaniyadakı vergidən daha zəifdir, həm də bir çox ərazilərlə
rayonlarda, bunu yerinə keçmək üzrə, cəmiyyət pulun ödənilərək sülh
olunması müşahidə edilməkdədir. Bunu dilədikləri şəkildə, adətən həmin
yerin daxili ticarətini zəiflətməyəcək şəkildə toplana bilər. Bunun üçün,
Napolidəki vergi, heç də İspaniyadakı kimi ağır deyildir.
Böyük Britaniya birləşmiş krallığının, təbii istisnalar daxil olmaqla,
ayrı-ayrı ərazilərində davam edən örnək bir vergi sistemi, ölkənin daxili
ticarətini, qurudan və sudan həyata keçirilən alış-verişi təxminən tam
şəkildə sərbəst buraxar.
Quru ticarəti, təqribən azad olub, hər hansı bir icazə verilən bölgəyə,
və ya icazəyə gərək olan əraziyə qalmaqla, gəlir məmurlarının araşdırmasına, ziyarətinə və ya yoxlamasına asılı tutulmaqla, əksər məhsullar
ölkənin bir tərəfindən digərinə daşınıla bilər. Bir sıra istisnalar vardır,
amma bunlar ölkənin quru ticarətinin hər hansı bir önəmli qolunun axsatmayacaq səviyyədədir. Su üzərindən daşınan məhsullar üçün, reallıqda,
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və ya gömrük-buraxılış vərəqəsi tələb edilər.
Lakin daş kömürdən başqa, yerdə qalanların hamısı, demək olar ki,
hamısı rüsumdan azaddırlar.
Hər böyük ölkədə, şəxsi çalışması üçün məhsulunun böyük
hissəsinə istər-istəməz ən yaxşı və ən geniş bazar olduğu üçün, vergi
yığma sisteminin bir nümunə olmasından irəli gələn bu daxili ticarət
sərbəstliyi, Böyük Britaniya rifahının, bəlkə də, başlıca səbəblərindən
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biridir. Eyni monoton sistem sonunda, eyni sərbəstlik İrlandiyanı və digər
koloniyaları özündə ehtiva edə bilirsə, o halda həm dövlətin yüksək
statusu, həm imperatorluğun hər bir ərazisinin rifahı, ehtimal ki, indiki ilə
müqayisədə daha da inkişaf etmiş olar.
Fransada ayrı-ayrı illərdəki müxtəlif gəlir qanunları, bəlli məhsulların idxalını ya həyata keçirmək, ya da onu rüsumların ödənməsinə
öhdəlik götürməklə, ölkənin daxili ticarətində kifayət etməyəcək bir
çatışmazlıq doğuracaq formada, ölkənin sərhədlərindən başqa, təxminən
hər bəlli ilin normalarını əhatə edəcək bir çox gəlir məmurunun olmasını
tələb edər. Bəzi illərdə, duz vergisi üçün geniş həcmdə pulun ödənilərək
balans əldə edilməsi müşahidə edilməkdədir. Digərləri, bundan, demək
olar ki, azaddır. Kral ölkəsinin böyük bir hissəsində vergi toplayan baş
idarələrində olan tütün satışından bəzi quberniyalar azadır. İngiltərədəki
istehlak vergilərinə bənzəyən bu növlər ayrı-ayrı illərdə başqa-başqadır.
Bəzi illər bunlardan azad, balans əldə edilməsi məqsədilə toptan və ya pul
şəklində əvəz ödənilməlidir. Bunların iltizama əlaqəli olduğu illərdə,
müəyyən bir qəsəbədən, ya da ərazidən digər əraziyə yayılmayan bir sıra
yerli vergilər vardır. Bizim gömrük rüsumlarına anoloji olan cizgilər,
krallıq ölkəsini üç böyük hissəyə – vilayətə bölər: Birincisi, beş böyük
iltizam altında verilən Pikardiya və Normandiyanın, ölkənin üç quberniyasında əksər hissəsini əhatə edən asılı vilayətlər... İkincisi, xarici
olaraq nəzərdə tutulan vilayət adı verilən sərhəd vilayətlərinin çoxunu
əhatə edir... Üçüncüsü də, xarici əməliyyatları həyata keçirdiyi söylənən
və ya xarici ölkələrdə azad ticarət əməliyyatlarına icazə verildyi üçün,
Fransanın digər vilayətləri ilə ticari əməliyyatlarda, eynilə digər xarici
ölkələrin asılı olduğu vergilər tətbiq edilən vilayətlər. Bunlar, Alsace –
Metz, Toul və Verdun yepiskopluğu və üç-Dunderque, Bayonne və
Marsilya şəhərləridir. Beş böyük iltizam vilayətlərində, xarici qismində
nəzərdə tutulmaları, müəyyyən bir ərazidən və ya qəsəbədən, digər
ərazilərə tətbiq olunmayan bir sıra sayda yerli vegi növləri vardır. Hətta
xarici əməliyyatları gördüyü söylənilən vilayətlərdə, özəlliklə Marsilya
şəhərində bir sıra bu növdən olan rüsumlar vardır. Bu şəkildə bir-birindən
fərqli vergi alma sistemlərinin bir-birinə asılı ayrı-aırı vilayətlərin və
ilçələrin1 sərhədələrini qorumaq üçün, həm ölkənin daxili ticarəti üzərində
olan azalmaların, ehtiyac olsa maliyyə məmurlarının sayının çoxalmasına
ehtiyac olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur.
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Bu qarışıq gəlir qanunları sistemindən irəli gələn himayədarlığın
arabir, ayrıca taxıldan sonra Fransanın, bəlkə də, ən önəmli məhsulu olan
şərabın ticarəti, bir çox ölkələrdə, müəyyən vilayətlərin bağlarının, digərlərinin bağlarından daha çox qorunması nəticəsində meydana gələn fərdi
keşişliyə bağlıdır. Belə hesab edirəm ki, şərab ticarətinin bu cür himayəsinin
ən az olduğu illərin bu məhsulun ən məhşur olduğu illər aydınlaşacaqdır.
Bu növ vilayətlərin yararlandığı geniş bazar, həm bağların işlənməsində, həm də bunun arabir şərabların hazırlanmasında onları yaxşı bir yol
göstərməsinə imkan verərək stimullaşdırar.
Bu cür müxtəlif və qarışıq gəlir qanunları Fransaya yad deyildir.
Kiçik Milan knyazlığı altı vilayətə bölünərək hər birində ayrı-ayrı bir çox
çeşit istehlak məhsulu üçün ayrı bir vergiyığma idarəetməsi vardır. Bu cür
ipə-sapa yatmayan bir idarətmə altında, bu kimi ölkələri az zamanda
yoxsulluq və varvarlıq “quyusunun” dibinə yuvarlaqlanmasından qoruyan
torpağın geniş bərəkəti və iqliminin nəticəsidir.
İstehlak məhsullarından alınan vergiləri, məmurları hökumətə
uyğun olaraq təyin edərək, həqiqətən hökumətə hesab verən bir idarəetmə
sistemi ortalığa qoyula bilər, belə olan təqdirdə bunların gəliri vergi
toplamında tədricən olan dəyişikliklərə görə ildən-ildən dəyişilməsi lazım
gəlir və ya bu vergilər dəyişməz bir gəlir qarşılığında iltizama verilə bilər.
İltizamçı, öz məmurlarını təyin etməkdə sərbəstdir. Məmurlar vergini
qanunun buyurduğu kimi, toplamaq məcburiyyətində qalmaqla yanaşı,
həqiqətən iltizamçının təftişinə bağlıdırlar və həqiqətən onun qarşısında
məsuliyyət daşıyırlar. Bu vergi toplanılmasının ən yaxşı və ən idarəli yolu
heç bir zaman iltizam rüsumu ola bilməz. Vergi daxilolmalarından şərt
qoyulan gəlir, məmurların maaşlarını və bütün idarəetmə xərclərini
ödəmək üçün, iltizamçının heç olmasa verdiyi avans, qatlandığı zəhmət
və belə bir qarışıq bir işi dəyişmək məqsədilə lazımı məlumat və hünər
səviyyəsində bəlli bir mənfəət əldə etməsi lazım gəlir. Hökumət
iltizamçının qurduğu növdən, bir idarəetməni, həqiqətən öz idarəetməsinə
asılı olmaqla quraraq, heç olmasa son dərəcə vacib olan bu mənfəətdən
istifadə edə bilər. İctimai gəlirin hər hansı bir önəmli qolunun iltizamını
almaq üçün, ya böyük bir investisiya, ya da böyük bir kredit tələb edər.
Təkcə bu şərtlərlə, bu cür bir sahibkarlıqda rəqabəti çox az bir şəxs
məhdudlaşdıra bilər. Bu investisiyaya və ya kreditə sahib olan tək-tək
şəxslər içərisində, lazımı məlumatı və ya təcrübəsi olan isə daha da azdır.
Bu rəqabəti büsbütün daraldan başqa bir şərtdir. Bir-birilərinə rəqib olacaq vəziyyətdəki tək-tək şəxslərin birləşməsi, rəqib olmalarına ortaq olmaq və iltizam kəsiri azaltmağa istiqamətləndiyində, real dəyərdən daha
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az bir gəlirdən daha çoxunu təklif etmək, qazanclarına daha əl verir. İctimai gəlir iltizama əlaqəli olan ölkələrdə, iltizamçılar ən varlı şəxslər hesab
edilirlər. Bunların təkcə zənginliyi, xalqı qəzəbləndirməyə kifayət edər.
Bu cür sərvətlərdə hər zaman birlikdə ayaq tutan lovğalıq,
əksəriyyəti həmin sərvəti çox lazımsız şəkildə ortalığa qoymaları, bu hirsi
tamamilə alovlandırar.
Bu vergini ödəməkdən yayınmaqla, qəbul ediləcək hər hanıs bir
davranışı cəzalandıran qanunları, ictimai gəlir iltizamçıları heç də sərt bir
şey hesab etməzlər. Özlərinin əmri olmayan və iltizamları sona çatan
növbəti günə keçmək şərtilə, hamısının birdən iflas maraqlarına heç
toxunmayan öhdəlik daşıyanlara qarşı onların yazığı gəlməyi məsələsi
yoxdur.
Bir vergi, bəzən bəlli bir gəlir qarşılığında iltizama verilməklə
qalmayaraq, iltizamçı1 ayrıca olaraq, vergi alınan məhsulların inhisarına
sahib olur. Fransada tütünlə duzdan alınan rüsumlar bu şəkildə toplanılır.
Bu kimi hallarda iltizamçı, xalqdan bir əvəzinə ikidən artıq bir mənfəət
əldə edər. İltizamçının mənfəəti bu zaman daha üstün olan inhisarçı
mənfəəti əldə etmiş olur. Bir dəyərli maddə olduğu üçün, tütünün hər
kəsin dilədiyi kimi satın alması və ya almaması müşahidə edilər. Lakin
tütün gərəkli bir maddə olduğu üçün, hər kəs iltizamçıdan bunun
müəyyən hissəsini almağa məcburdur. Çünki bunu bir iltizamçıdan satın
almadığı təqdirdə, bir qaçaqçıdan satın aldığı zənn edilməlidir. Bu hər iki
məhsuldan alınan vergilər həddindən artıq çoxdur. Bu səbəbdən,
qaçaqmalçılıq həvəsi bir çox insanlarda meydana gəlir. Eyni zamanda,
şeytana uyub o həvəsə düşdükdə, qanunun gücü və iltizamçının məmurlarının ayıqlığına uyğun olaraq, nəzərdən yayınmaq təxminən şübhəsizdir.
Duz və tütün qaçaqmalçılığını həyata keçirdiyi üçün hər il, bir çox şəxslər
dar ağacından əlavə, yüzlərcə insan başqa sərt cəzalarına məruz
qalmışlar. Bu formada toplanan həmin vergilər, dövlətə çoxlu sayda gəlir
gətirir. 1767-ci ildə, tütün ildə iyirmi iki milyon beş yüz qırx min iki yüz
yetmiş səkkiz lirə həcmində iltizama verilmişdi. Duz isə, otuz altı milyon
dörd yüz doxsan iki min dörd yüz lirəyə iltizama verilmişdi. Hər iki
halda, iltizam 1768-ci ildə başlayıb, altı il davam edəcəkdi. Hökmdarın
gəliri ilə müqayisədə, xalqın qanını heçə sayanlar, bu üsulla vergi
toplamağı, bəlkə də, düzgün hesab edirlər. Bir sıra digər ölkələrdə,
xüsusilə, Avstriya və Rusiyada, həmçinin, İtaliya vilayətlərinin çoxunda,
duza və tütünə, buna bənzər vergilər və inhisarlar tətbiq olunmuşdur.
1
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Fransada hökmdarın əsas gəlirinin çox hissəsi səkkiz müxtəlif
qaynaqdan əldə edilməkdədir. Cizyə, nüfuz vergisi, iki dənə vingitieme1,
gabelle, aide, traite, domaine və duz iltizamı buna misal ola bilər.
bunlardan son beşi, bir çox ölkələrdə iltizamın nəzarətindədir. İlk üçü, hər
tərəfdə həqiqətən, hökumətin təftiş və nəzarətinə uyğun bir üsulla
toplanmaqdadır və bunların xalqın cibindən aldıqları ilə müqayisədə,
hökmdarın xəzinəsinə, idarəetməsi daha çox israfcıl olan digər beşi ilə
müqayisədə, daha çox gəlir gətirdiyi ümumi şəkildə aydındır.
İndiki vəziyyətində Fransa maliyyə sistemi, açıq şəkildə islahata
ehtiyac duyur. Birincisi, cizyə ilə nüfuz vergisi qaldırılaraq və vingtiemelərin sayı bütün o biri digər vergilərin sayı qalan digər vergilərin ümumi həcminə bərabər bir gəlir gətirəcək şəkildə artırılmaqla, hökmdarın
gəlirinin səviyyəsi qoruna bilər. Toplanılma xərci bir qədər aşağı salına
bilər. Cizyə ilə nüfuz vergisinin xalqın alt təbəqələrinə səbəb olduğu
haqsızlıq olaraq qarşısı alına bilər. Ayrıca yuxarı təbəqələrin çoxuna,
indiki halda daha çox ağırlıq verilməyə bilər. Bir qədər əvvəl qeyd
etmişdim ki, vintieme İngiltərənin ərazi vergisi kimi toplanılan bir vergi
növüdür. Cizyənin yüksək dərəcədə müəyyən edilməsi, nəticə etibarilə,
torpaq sahiblərinin üzərinə düşər. Nüfuz vergisinin çoxu, cizyəyə asılı
olanlara, bu verginin hər lirəsınə görə, bu qədər təyin edilərək, böyük bir
hissəsinin ödənməsi, nəticə etibarilə, xalqın o sinfinin üzərinə düşər.
Dolayısı ilə, vintiemelərin miqdarı, bu hər iki verginin miqdarına bərabər
bir gəlir gətirəcək şəkildə artırılsa da, xalqın yuxarı təbəqələrinə, indiki ilə
müqayisədə bir qədər də ağırlıq yüklənməyə bilər. Ayrı-ayrı fərdləri
mülklərinə və kirayələrə cizyə olaraq əlavə təyin edildiyi üçün, bir çox
fərdlərə, sözsüz indikindən daha çox yüklənmiş olar. Bu təkmilləşmənin
və ya eyni növdən olan bu kimi islahatların qarşısına çıxa biləcək
əngəllər, bu cür dəstək görən vətəndaşların doğacaq bir etirazlarıdır.
İkincisi, qabelle, aide, traitlər tütündən alınan vergi, müxtəlif növ gömrük
və istehlak rüsumlarının hamısı, kral ölkəsinin ayrı-ayrı yerində bir örnək
olaraq, bu vergilər daha çox, az məsrəflə toplanıla bilər və ölkənin daxili
ticarəti, İngiltərənin ticarəti kimi azad bazar halına gətirilə bilər.
Üçüncüsü və sonuncusu, bütün bu vergilər hökumətin həqiqətən, nəzarət
və idarəetməsinə asılı bir idarəetməyə nəzarətində olaraq, baş
mültəzimlərin həddindən artıq olan qazancları dövlət gəlirinin üzərinə
əlavə oluna bilər. Bəzi fərdlərin şəxsi gəlirləri, dolayısıyla artan etirazın,
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ilk həyata keçirilən islahat planı qədər son ikisinin də əngəlləməsinə təsir
etməlidir.
Fransız vergi sistemi, belə aydın olur ki, Britaniya vergi sistemindən
bütün göstəricilərdə geri qalmaqdadır. Hər hansı bir bəlli təbəqənin çətin
bir vəziyyətə gətirildiyini söyləməyə imkan verilməsinin, Böyük Britaniyada səkkiz milyona çatmayan xalqdan hər il on milyon ingilis funtu
toplanılmaqdadır. Abbe Expillinin topladığı kitabda “Buğda haqqında
qanunlar” və “Ticarət üzərindəki sınaqdan keçmə” yazanın gözləntilərindən, Lorraine və Bar vilayətləri daxil olmaqla, Fransada Böyük
Britaniyadakından, bəlkə üçqat iyirmi üç, iyirmi dörd milyon nüfuz
vergisinin toplandığı ehtimal olunmaqdadır. Fransanın torpağı ilə iqlimi,
İngiltərəyə nisbətən daha münbitdir. Ölkə uzun müddətdir ki, çiçəklənmiş
və sahələr əkilib-becərilməkdədir. Belə olduğu üçün, şəhərlər və oralarda
olan rahat və yaraşıqlı evlər kimi, həyata keçirilməsi və çoxalması uzun
zaman istənilən şeylərin hamısı ilə daha yaxşı təmin edilmişdir. Bu
üstünlüklər, Fransada dövlətin dəstəklənməsi üçün otuz milyonluq bir
gəlirin, Böyük Britaniyada on milyonluq bir gəlir qədər az narahatlıq ilə
toplanılacağı zənn edilə bilər. Bu məsələdə əldə edə bildiyim ən sağlam,
amma etiraf edim ki, çox qədim açıqlamaya görə, 1765-ci ilə 1766-cı
illərdə Fransa xəzinəsəinə ödənən gəlirin hamısı, əksəriyyət 308 milyon
ilə 325 milyon lirə arasında dolanırdı. On beş milyon ingilis funtunu, yəni
xalqın sayı ilə müqayisədə, Böyük Britaniya xalqı vergi verdyi təqdirdə,
ümüd ediləcək nəticənin yarısını əldə etməmişdir. Bununla yanaşı,
Avropada ən yumşaq və incə hökumətə sahibolma zövqünü yaşayan
böyük imperatorluq, Böyük Britaniya İmperatorluğundan sonra, əlbəttə
ki, Fransadır.
Felemenqdə yaşayış üçün əhəmiyyətli məhsullardan alınan ağır vergilər, deyilənə görə oranın əsas sənaye sahəsini pərişan etmişdir. Bunlar hissə-hissə balıqçılığını və gəmiqayırma sənətini də zəiflətmişdir. Yaşayış üçün
labüd olan məhsullardan alınan vergilər, Böyük Britaniyada dənizdə bir damlaya bənzəyir və indiyədək onların səbəbindən pərişan olmuş sənaye sahəsi
yoxdur. Sənayeyə ən çox ağırlıq edən Britaniya vergiləri, həm məhsullarının,
həm də xüsusilə ipəyin idxalından alınan bəzi vergilərdir. Bu zaman Felemenk
millət məclisinin və ayır-ayrı şəhərlərinin gəliri, deyilənə görə beş milyon iki yüz
əlli min ingilis funtuna bərabər idi. Böyük Britaniyanın əhalisinə görə, Felemenk
Birləşmiş əyalətləri əhalisinin, üçdə birindən çox tutduğu düşünülməyəcəyinə
görə, onların sayı ilə müqayisədə daha ağır vergi alınması lazımdır.
Vergi alınası əlverişli olmayan məsələlər bitdikdən sonra, dövlət
ehtiyacları hələ yeni vergilərə ehtiyac duyulduğu davam edilərsə, bunların
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əlverişli olmayan məsələləri həll etmələri lazım gəlir. Dolayısı ilə yaşayış
üçün əvəzolunmaz məhsullardan alınan vergilər, müstəqilliyini qazanıb
qorumaq məqsədilə, özünü böyük borclara girmək məcburiyyətində qoyacaq xərcli mübarizələrə qarışmış olan ölkənin, ağılı davranışından ehtiyyatlanmaq üçün bir səbəb olmaz. Qaldı ki, başqa digər özəllikləri olan Felemenk və Yeni ada ölkələrinə, mövcudluqlarını qorumaq üçün belə gərəkli
bir məsrəfə lüzum olmasını büruzə verərlər. Bu həmin iki ildəki vergi
yükünü şişirtməsində töhfəsi olmalıdır. Respublika formalı hökumət, belə
aydın olur ki, Felemenkin bu günkü yüksəlişində əsas dayaq rolunu
oynayır. Böyük investisiya sahiblərinin, ticarətçi böyük ailələrin, həmin
hökumətin idarəetməsində, həqiqətən hər hansı paya və ya töhfəyə sahibdir.
Bunlar, o vəziyyət sayəsində təmin etdikləri hörmət və nüfuz xatirinə
sərmayələrini istifadə etdikləri zaman daha az mənfəət və başqa bir şəxsə
borc kimi verdikdə daha az faiz gətirəcəyi, bu sərmayə ilə əldə edəcəkləri
çox kiçik bir gəlirin, yaşayış üçün əvəzedilməz və əhəmiyyətli
məhsullardan, Avropanın hər hansı bir başqa ərazisindəkinə görə, daha az
bir hissəsini satın ala biləcəyi bir ölkədə yaşamağa razıdırlar. Bu cür
şəxslərin məskunlaşmaları, həmin ölkədə bəlli bir dərəcəyə çalışmağa,
bütün maneələrə baxmayaraq, istər-istəməz canlandırma gətirər.
Respublika idarəetmə sisteminə yol açaraq bütün idarəetməni hərbçilərin
əlinə verib, bu zəngin tacirlərin nüfuzunu tamamilə aradan qaldıracaq hər
hansı bir ümumi fəlakət, artıq çox “hörmət görmələri” mümkün olmayacaq
bir ölkədə onlar üçün yaşamaq, tez bir zamanda maraqsız olacaqdır. Bu
zəngin insanlar, yaşayış yerlərini, investisiyalarını da başqa bir ölkəyə
yerləşdirməyə maraq göstərərlər. Felemenk sənayesi və ticarəti, çox
keçmədən onları dəstəkləmiş olan investisiyaları bir-birinin ardınca gedər.
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III F Ə S Ġ L
CƏMĠYYƏTĠN BORCLARI HAQQINDA
Cəmiyyətin, ticarətdəki genişlənmədən və sənayedəki inkişafdan
öncəki inkişaf etməmiş durumunda, yalnız ticarətlə sənayenin ortalığa
qoyduğu bahalı və dəyərli məhsulların heç bilinmədiyi zamanda, böyük
bir gəlirdən istifadə edən hər hansı bir şəxsin, bu gəliri onunla nə qədər
insan yararlana bilərsə, təqribən o qədəri bəsləməkdən əlavə şəkildə sərf
edə bilməyəcəyini və ya başqa formada onun zövqünü çıxara bilməyəcəyini, bu əsərin üçüncü kitabında göstərməyə çalışmışam. Hər zaman
böyük bir gəlirin, yaşayış üçün əhəmiyyətli məhsulların böyük bir
miqdarını əldə etməyə imkan verməsini söyləmək olar. Həmin inkişaf
etdirilməmiş vəziyyətdə olan bu gəlir, əksəriyyətin həmin əvəzolunmaz
məhsulların böyük bir miqdarı halında sadə şəkildə yeyəcək və kobud
şəkildə geyiniləcək məhsullar, taxıl və heyvan, yun və xam dəri şəklində
ödənilir. Ticarət də, sənaye də bu materialların sahibinə, onların istehlakından sonra yerdə qalan hissəsi qarşılığında əvəz edilə biləcək bir şey
vermədikdə, bu yerdə qalan artıq hissə ilə o, o qədər də iş həyata keçirilə
bilməz. Qonağa yaxşı münasibət bəsləmək və əliaçıq davranmaq, həmin
şərtlər daxilində zənginlər üçün məlum olan bir “xərc qapısıdır”. Lakin
eyni kitabda yenə göstərməyə çalışdığım kimi, insanlar həyata keçirdiyi
bu xərclərlə bir-birilərini pərişan etməyə o qədər yaxın deyildirlər. Heç
ipə-sapa gələn hər-hansı bir zövq mövcud deyil ki, özünü əhatə etdiyi
zaman, ağlı başında olan şəxsləri belə yerə vurmasın. Əhəmiyyətli şəkildə
qonaq qarşılama bir çoxlarını yuxarı səviyyəyə qaldırmaqla bərabər, bu
şəkildə qonaq qarşılamaq və ya əliaçıq davranmaq səbəbindən yoxsul
olanların nümunələrinin çox olmadığını hesab edirəm. Feodolizm dövründə atalarımız arasında, mülklərimizin uzun müddət eyni ailə əlində
qalması, xalqda ümumi olan “yorğanına görə ayaq uzatma” məsəlini yetərincə isbat edər. Böyük ərazi sahiblərinin durmadan, kənd məsələlərinə
geniş vaxt ayırmaları, indiki zamanda bizlərə real səmərəlilikdən ayrılmaz
olan fikrə yaxın olduğumuz idarəetmə ilə ixtilaf kimi gələ bilsə də,
onların heç olmasa əksəriyyəti bütün qazanclarını sərf etməyəcək qədər
səmərəli şəkildə davranmalarını heç bir şübhə olmadan qəbul etməyimiz
lazımdır. Onlar, adətən yunlarının bir hissəsini və təbəqələşməmiş dəri
məhsullarını pul ilə satmaq fürsətinə tapa bilirdi. Bəlkə də, bu pulun
müəyyən hissəsini, o dövrün şərtləri daxilində nail olduqları boş-boş
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məmnunluğa yarayan az sayda dəyərli məhsulları almağa xərcləyirlər,
amma əksər hissəsini yığım şəklində topladıqları bəlli olur. Artırdıqları
pulu, reallıqda toplamaqdan başqa heç nə etməzdilər. Alver bəzən ayıb
sayılırdı. O zamanlar sələmçilik hesab edilən və qanunla qadağan edilən
faizlə borca pul vermək isə, demək olar ki, tamamilə ayıb hesab edilirdi.
Bundan əlavə, aradakı məsələlərin azaldığı bir vaxtlarda, yerlərindən və
yurdlarından ayrıldıqları zaman, yanlarında güvənilə biləcək bir yerə
aparıla bilən dəyərli bir şeylər tapmaq üçün, əlində yığılmış halda pul
olması lazım idi. Bu səbəbdən, pul toplamaq necə uyğun hesab edilirsə,
yığılan xəzinəni saxlamaq da eyni dərəcə də əlverişli idi. Sahibi məlum
olmayan dəfinə və ya bəlli olan xəzinəyə, tez-tez rastlaşması, həm yığımın, həm də əldə olunmuş yığımın saxlanılması bir çoxlarına məlumdur.
O vaxtlar, xəzinə hökmdar gəlirinin əhəmiyyətli bir hissəsi hesab edilirdi.
İndiki zamanda, ölkədəki dəfinə və xəzinələrin hamısı bir araya gəlsə,
böyük həcmdə təminat və inkişafa səbəb olar. Bunun həcmi də, həmçinin,
həmin şəxslərin gəlirinin, bəlkə kiçik bir hissəsini təşkil etmiş olar.
Artırılıb toplanılma məsələsindəki tendensiya, vətəndaşlarda olduğu
kimi hökmdarlarda da özünü göstərməkdədir. Ticarətlə sənayeni az bilən
millətlərdə, hökmdarın yığım üçün lazım olan səmərəlilik və israfa yol
verməmə təbiəti ilə adət halına almış bir vəziyyətdə olduğu, daha əvvəl
dördüncü kitabda, bir əlavə baxış olaraq qeyd edilmişdi. O vəziyyətdə
olarkən, hər hansı hökmdarın da xərclədiyinin istiqaməti, bir sarayın əhatə
etdiyi bəzədilmiş bəzək əşyalarında xoşlanan lovğalıq həvəsi məhdudlaşdırıla bilməz. Həmin bəzəkləri meydana gətirən dəyərsiz şeylərin, həmin
dövrlərdəki savadsızlıq səbəbindən, çox az bir hissəsi dəstəklənərək təmin
edilə bilər. O dövrlərdə, davamlı olaraq ordunun silahlandırılmasına
ehtiyac yox idi. Bu şəkildə, bir hökmdarın məsrəfi belə, hər hansı böyük
bir feodalın xərci kimi, kirayəçilərinə ehsanda olmaqla, başçının bir qədər
ağırlaşdırmaqla çətin olar. Lakin ehsanda olmaq və məsələni ağırlaşdırmaq, mində bir israfçılığadək yetişə bilər. Lovğalığa olan həvəs isə, deyə
bilərik ki, tamamilə israfçılığa səbəbdir. Dolayısı ilə, daha öncə üzərində
dayandığımız kimi, Avropada bütün qədim hökmdarların xəzinələri var
idi. İndiki zamanda, deyilənə görə, hər tatar başçısının bir xəzinəsi vardır.
Baha olan dəyərli məhsullardan istifadə edilməyən ticarətçi bir
ölkədə, torpaqlarında olan böyük mülk sahibləri kimi, kökmdar da,
gəlirinin çoxunu, təbii olan dəyərli məhsulların alınmasına xərcləyər. Bir
saray əhatəsinin görkəmli, lakin mənasız dəbdəbəsini formalaşdıran
qiymətdə baha olan bəzək şeyləri hökmdarın öz ölkəsi və qonşu ölkələri
ona bol-bol imkan verər.
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Hökmdarla əlaqəli hörmətli məsələlər, o cür daha sönük bir nümayiş
məqsədilə uşaqlarına imkan verər, ərazilərindəki uşaqları azad edər və
kəndliləri, tədricən hökmdar ölkəsində zəngin qəsəbələrin çoxu kimi
azalar. Varlıların davranışına təsir edən mənasız maraqlar, hökmdarın
davranışına da təsir edər. Bu cür zövqlər qarşısında ölkəsində etinasızlıq
edəcək tək zəngin bir onun qalması düşünülə bilər.
Gəlirindən dövlətin müdafiə gücünün əhəmiyyətli şəkildə böyük bir
hissəsini bu zövq və ləzzət almalara xərcləməsi belə (əgər buna
xərcləmək demək olarsa) hökmdarın o gücünün xərcini qarşılamaq üçün
lazımı miqdardan çoxunu, tamamilə onlara xərcləməməsi heç belə ümüd
edilə bilməz. Adi halda xərc gəlirə bərabər olar. Bu xərc çox zaman,
həmin gəliri üstələmədiyi halda deyiləsi bir şey yoxdur. Artıq xəzinə
gəlirləri güvənilə bilməz və xərclərə ehtiyac olduğu zaman qeyri-adi bir
yardım üçün, istər-istəməz vətəndaşlarına müraciət etməsi lüzum duyulur.
1610-cu ildə Fransa kralı IV Henrinin ölümündən sonra, Avropada iri
xəzinə yığdığı zənn edilən böyük hökmdarlar, Prussiyanın indiki kralı ilə
ölən kralın sayəsində formalaşdırırlar. Sonu yığıma gətirib çıxaran
qənaətçilik və səmərəlilik, respublika quruluşu olan hökumətlərdə də,
təxminən kral idarəetməsi olan ölkələrdəki kimi az rast gəlinir. İtaliya
vilayətləri, Birləşmiş Felemenk Əyalətlərinin, demək olar ki, hamısı borc
içindədir. Bu və ya digər göstərişdən, heç olmasa görkəmli binalardan və
digər ümumi bəzənmələrdən ən yüksək formada kralın israfçılığı
boğulmuş saray çərçivəsində oldu kimi, kiçik bir cümhuriyyətin ciddi
məclis qonağında da, əksəriyyətin xoşlandığı aydın olur.
Sülh zamanı səmərəli şəkildə davranılmaması, döyüş zamanı borca
girmək ehtiyacını bir qədər artırır. Müharibə gəlib yetişdiyində, sülhdəki
ordunun və donanmanın yüksək xərcini qarşılamaq üçün ehtiyac
olduğundan əlavə pul yoxdur. Müharibə zamanı, dövlətin müdafiə
olunması üçün, həmin o məsrəfin üç-dörd qatı məsrəfli bir orduya və
donanmaya, dolayısıyla da, sülh sahəsində əldə olunan gəlirdən üç-dörd
dəfə çox gəlirə ehtiyac duyulur. Hökmdarın əlində, təxminən heç bir
zaman olmayan gəliri, məsrəfinin artımı nisbətində özü-özünə artıracaq
çarənin olduğu zənn edilərsə, yenə də, bu gəlir artımının qorunması lazım
olan vergi islahatı, bunların qəbul edilməsindən, bəlkə də, ancaq on iki ay
sonra xəzinəyə daxil olmağa başlayar. Lakin müharibənin başlandığı və
ya daha çox, başlama mümkünlüyü olduğu zaman, nağd pulu artırmaq,
donanmaya pul ayırmaq, əskər saxlanılan şəhərlərə müdafiə vəziyyətinə
gətirmək və həmçinin, bu orduya, bu donanmaya, bu əskər saxlanılan
şəhərlərə silah və ərzaqla təmin etmək lazımdır. Yəni vergilərin ağır
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şəkildə ələ keçəcək yığımını gözləməyən o yaxın təhlükə anında, tez
əldən olan böyük bir məsrəfə girilməsi lazımdır. Bu çətin bir vəziyyətdə,
hökumət üçün borc almaqdan başqa çarə qalmır.
Cəmiyyətin mənəvi məsələlərə təsiri ilə hökuməti bu şəkildə
borcalma məcburiyyətində buraxan ticari vəziyyət, vətəndaşlarda həm
borcvermə, həm də borcalma istək və məcburiyyəti formalaşdırır.
Əksəriyyət borcalma ehtiyacı ilə yanaşı, bu vəziyyət, borcalmanı da
asanlaşdırır.
Tacir və sənaye sahibləri bol olan bir ölkədə, ticarətdən, yaxud
işindən əldə etdiyi gəlirlə keçinir, bir fərdi insanın gəlirinin əlinə çatıb və
xərclənməsi qədər sıx bir formada, həm öz şəxsi sərmayələri, həm də
onlara ya borc pul verən, ya da məhsul əmanət edən bir sıra insanlar istəristəməz çox olar. Bu növdən olan hər hansı bir şəxsin gəliri, düzgün
olaraq ildə yalnız bir dəfə əlindən geçə bilər. Lakin məhsul hasilatının
belə tez geri gəldiyi bir ticarətə məruz qalan bir tacirin kapitalının və
kreditinin bütün həcmi, bəzən ildə iki, üç və ya dörd dəfə əlindən keçərək
dövr edər. Dolayısı ilə, tacir və sənayeçilərlə dolu olan bir ölkədə, dilerlər
borc olaraq hökumətə böyük həcmdə pul verməyə hər zaman imkanı olan
insanların çox olması deməkdir. Ticarət edən bir ölkənin vətəndaşlarında
borc verməyə imkanı çatması elə məhz buradan formalaşır.
Düzgün bir idarəetmə sistemi olmayan, məhsuluna və mülkünə
təsərrüfat nöqteyi-nəzərindən xalqın içindən etibar duymadığı müqavilələrə asılı qalmanın, qanunlarla dəstəklənmədiyi və bütün ödəməyə
gücü çatanlar, borclarını ödəmək çətinliyində, dövlət nüfuzundan istifadə
edildiyi zənn edilən bir dövlətdə, ticarətlə sənayenin uzun müddət inkişaf
edib yayılmağı çox nadir hallarda təsadüf edilir. Qısa şəkildə desək, bir
dövlətdə hökumətin məhkəməsinə qarşı, bəlli bir səviyyədə etibar və
güvən olmazsa, orada ticarətlə sənayə çox aşağı səviyyədə inkişaf edilə
bilər. Böyük tacirlərlə sənayeçilərə, məhsul və əmtəələrini adi hallarda,
bəlli hökumətin yardımetmə şəraitini verən eyni etibar, onları adi hallarda
məhsulların, mülkiyyətlərindən faydalanmasını, həmin hökumətə buraxmağa meyilli olar. Hökumətə borc pul verməklə bunlar, ticarət və
sənayelərini irəliləmə bacarıqlarını bir an belə azaltmış olmazlar. Əksinə,
bir çox hallarda artırarlar. Dövlət ehtiyacları, bir çox hallarda hökuməti
borc verənin son dərəcə işinə əlverişli imkan yaradan şərtlərlə borc
almağa stimullaşdırmış olar. Hökumətin əsl kreditora verdiyi sığorta
sənədi, hər hansı bir başqa alan tərəfə dövr edilə biləcək formada təşkil
olunur və dövlət məhkəməsinə qarşı bəslənən ümumi etibar sahəsində,
bazarda, qarşılığına əvvəlcədən ödənən pulla müqayisədə daha yüksək
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qiymətə satılar. Tacir və ya pul sahibi, hökumətə borca pul verərək gəlir
əldə edər və ticarət sərmayəsini azaldacaq yerdə çoxaldar. Dolayısıla,
yeni bir borc üçün açılan ilk iştirak öhdəliyində payı aşkara çıxarılması
idarəetmədə müşahidə olunduğu zaman, o bunu, ümumilikdə, xoş bir
hadisə hesab edər. Ticarətçi bir dövlətin vətəndaşlarındakı borcvermə
istəyi və ya marağı elə məhz buradan meydana çıxır.
Bu cür bir dövlətin hökuməti, vətəndaşlarının adi vəziyyətlərində
ona pullarını borc vermədə bu imkanı və istəyi özünə dayaq etməyə çox
yaxındır. Borc almağın asan olduğunu öncədən bildiyi üçün, özünü,
qənaət etmək məqsədilə öhdəliklərindən imtiyazlı tutar.
Cəmiyyət inkişaf etməmiş bir vəziyyətdə olduğu zaman böyük
ticarət və ya sənaye investisiyaları az yatırılır. Artıra bildikləri bütün pulu
akkumilasiya edən və yığımı saxlayan fərdlər, hökumətin məhkəmə
sisteminə etibar etmədikləri üçün, gizli pulları olduğu və bu pulun harada
olması sezildiyi təqdirdə, tez bir şəkildə soyulacaqlarından qorxduqları
üçün bu şəkildə davranırlar. Həmin şərtlər daxilində, adi ehtiyaclar üçün
hökumətə çox az sayda kimsə, pulunu borc olaraq verə bilər və deyə
bilərik ki, bir çox insanlar vermək istəməz. Borc almanın tamamilə
imkansızlığını öncədən gördüyü üçün, hökumət bu növ ehtiyaclar üçün
tədbir görərək, müəyyən lüzum hiss edər. Bu uzaqgörənlik, onun yığım və
səmərəlilik məsələsindəki təbii tendensiyasını büsbütün artırar.
İndi Avropanın bütün böyük millətlərinin şəraitini çətinləşdirən və
ehtimal ki, iflas etdirəcək çox böyük borclar, əsas etibarilə, monoton bir
rejim formalaşdırmışdır. Fərdi insanlar kimi millətlər də, ümumilikdə,
borcların ödənilməsi üçün hər hansı bəlli bir qarşılıq ayırmağın və ya
rejim etməyin, fərdi hörmət adlandırıla biləcək şeyə söykənərək, borc
almağa başlamışlar. Bu maliyyə ortaqlığının xeyrini görməyincə, bəlli
maliyyə dotasiyalarının ayrılmasına istinad edilərək borc əldə etməyə
başlamışlar.
Böyük Britaniyanın dotasiya ödənişinə əlaqəli olmayan borcu,
həmin formaya görə alınmışdır. Bu qismən, faizli, yaxud faizsiz zənn
edilən və bir insanın hesabına uyğun olaraq həyata keçirdiyi borcları
xatırladır. Qismən də olsa, üzərinə faiz qoyulan, hər hansı bir fərdin
fərmana və ya vekselə uyğun olaraq etdiyi borcu xatırladan bir borcdan
formalaşmaqdadır. Həm adi xidmətlərdən, həm də dotasiyaya əlavə
edilməmiş və ya yerinə yetirilməsi sırasında dəyəri ödənməmiş
xidmətlərdən irəli gələn borclar daxildir. Ordunun, donanmanın və topçu
əsgərinin adi xərclərinin bir hissəsi, xarici hökmdarlar tərəfindən edilən
təmiz yardımların yerdə qalan hissəsidir. Gah bu növ borcların bir
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hissəsinin ödənməsi, gah da digər məqsədlərə görə çıxarılan donanma və
xəzinə fondları (xəzinə fondlara çıxarıldığı gündən, donanmalar
fondlarına çıxarıldığı gündən altı ay sonradan başlayaraq faiz tətbiq
olunur) ikinci növdən olan bir borc formalaşdırır. İngiltərə bankı ya bu
fondları öz istəyi ilə diskont1 etmək və ya bəlli kompensasiya qarşılığı,
xəzinənin fond ehtiyyatlarını tədavül etdirmək, yəni ödəniş dövrü o dövrü
əhatə edəcək faizləri ödəyib, fondları başa-baş qəbul etmək üçün
hökumətə öyrəşərək bunların dəyərlərini yüksəkdə tutar və tədavüllərini
asanlaşdırar. Bu şəkildə, hökumətin əksəriyyət bu cür yüksək bir borca
girə bilməsini mümkün edər. Banka sahib olmayan Fransada, dövlətin
fond ehtiyyatları bəzi hallarda yüzdə altmış və yüzdə yetmiş qiymətə
güzəştlə satılmışdır. İngiltərə bankının hər zamankı əməliyyatlarını
durdurmağı doğru olduğu, Kral Vilyam zamanındakı böyük bir ölçüdə,
yəni başdan-başa pul çap etməsi anında, qismən şübhəsiz, İslahat
sahəsində qurulan yeni hökumətdə olduğu zənn edilən qərarsızlıq,
dolayısıyla, İngiltərə bankı tərəfindən dəstəklənməsi səbəbindən, xəzinə
fondları ilə kuponlar, deyilənə görə, yüzdə iyirmi beşdən yüzdə altmışa
qədər güzəştə gedilərək reallaşdırılmışdır.
Bu maliyyə vasitələri sərf edildikdən sonra, pul tapıb borcun
ödənilməsi üçün cəmiyyət gəlirlərinin bəlli bir qolunu ayırmaq və ya
girov etməyə ehtiyac olsa, hökumət bu girovu başqa-başqa səbəblərlə, iki
müxtəlif formada etmişdir. Hökumət bu girovu bəzən, bir və ya bir neçə il
müddətində yalnız qısa bir müddətdə həyata keçirmişdir. Birinci halda,
məbləğin, borc götürənin pulunun həm ana2 məbləğini, həm də faizini tez
bir zaman müddətində ödəməyə kifayət edildiyi zənn edilmişdir.
Digərində yalnız faizi və ya faizə bərabər bir daimi illik məbləği ödəməyə
yetəcəyi qəbul edilmişdir. (Borc alan ana məbləği ödəyərək, bu illik
ödəmədən hər hansı bir zamanda qurtulmaq hökumətin əlindədir). Bu
birinci formada pul tapmağa, ələ keçmədən xərcləmə yolu ilə digər
formada isə, davamlı dotasiya ödənişinə əlaqələndirilərək pul tapma və ya
axtarma adı verilirdi.
Böyük Britaniyada illik ərazi vergisi və mayadan alınan vergi,
bunları müəyyən qanunların tərkibinə daima əlavə edilən bir borclanma,
biduziye 3 hər il ələ gəlmədən xərclənir. Əvəzində bu vergilərin
buraxıldığı məbləğlər, ümumilikdə, İngiltərə bankı İslahatdan sonra,
1
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Əsas məbləğ, yəni bankdan və ya fərddən borc olaraq götürülən məbləğ.
3
Vergi növü.
2

Adam Smit

799

yüzdə səkkizlə yüzdə üç arasında dəyişən faizlə borc verir və bunların
hasilatı ancaq-ancaq toplandıqca alacağını əldə etmiş olur. Hər zaman
olduğu kimi, açıq qaldığı zaman, gələn ilin gəliriylə bunun “çarəsinə”
baxılır. Cəmiyyət gəlirlərinin hələ girov edilməmiş olaraq qalan vacib
qolu, bu şəkildə toplanılmadan xərclənir. Vadar edən ehtiyaclar
səbəbindən, gəlirlərin ödənməsini gözləməyə imkanı olmayan israfçılıqla,
dövlət öz təmsilçilərindən və vəkillərindən borc alıb, öz pulundan
faydalanmaq üçün, faiz verməyi daima adət halına çevirmişdir.
Daima dotasiya ödənişinə bağlayaraq pul axtarma adəti indiki qədər
vərdiş almadığımız Kral Villiamın hakimiyyəti dövrü ilə Kraliça Annanın
hakimiyyətinin böyük bir hissəsi zamanı, yeni vergilərdən bir çoxu yalnız
qısa bir dövr üçün tətbiq edilir və hər il ayrılan dotasiyanın böyük bir
hissəsi, həmin vergilər gəlirlərinin ələ çatmadan xərclənməsinə söykənən
borclardan formalaşırdı. Gəlirlər, borcun ana məbləğlə faizin tez bir
müddətdə ödənməsini, əksəriyyət həyata keçirə bilmədiyi üçün kəsir
meydana gəlirdi. Bunu bağlamaq məqsədilə ödənişin müddətini uzatmaq
tələb olunurdu.
1967-ci ildə III Vilyamın 8-ci səltənət ilindəki qanunun 20-ci fəslinə
uyğun olaraq, bir sıra vergi defisitliyi, o vaxtlar birinci ümumi girovun və
ya dotasiya adı verilən hesaba keçirilirdi. Bu ödəniş müddəti daha qısa
zamanda dolacaq olub, gəlirləri tək bir dotasiya şəklində bir araya
toplanan başqa-başqa bir sıra vergilərin, 1706-ci il avqustun birinədək
uzadılmasında meydana gəlirdi. Bu uzadılan ödəniş müddəti hesabına
olan kəsirlər, 5 160 459 ingilis lirəsi 14 şillinq 9 penni təşkil edirdi.
1701-ci ildə digərləri ilə birlikdə, bu vergilərin müddəti, buna
bənzər səbəblərlə, yenidən 1710-cu ilin avqustuna kimi uzadıldı və
bunlara ikinci ümumi girov və ya əvəz ödənişi adı verildi. Bu hesabda
olan kəsirlər, 2. 055. 999 ingilis lirəsi 7 şillinq 11 penni təşkil edirdi.
1707-ci ildə, bu vergilərin, yeni borclar üçün bir dotasiya olaraq,
1712-ci ildə Avqustun birinədək ödəmə müddəti təkrar uzadıldı və
bunlara üçüncü ümumi girov və ya dotasiya ödənişi deyildi. Buna istinad
edilərək, borc alınan məbləğ, 983. 254 ingilis lirəsi 11 şillinq 9 penni idi.
1708-ci ildə bu vergilərin hamısı, yeni borclar üçün bir dotasiya
ödənişi olaraq, 1714-cü ilin birinədək təkrar davam etdirildi və bunlara
dördüncü ümumi girov və ya bərabər olan ödəniş adlandırılmağa
başlandı. Buna istinad edilərək borc alınan məbləğ 925. 176 ingilis lirəsi 9
şillinq 2 penni təşkil edirdi.
1709-cu ildə bu vergilərin hamısı artıq, eyni məqsədlə, 1716-cu ilin
avqustun birinədək yenə davam etdirildi və bunlara beşinci ümumi girov

800

Adam Smit

və ona bərabər olan məbləğdə dotasiya tətbiq edildi. Buna istinad edilərək
borc alınan məbləğ, 922. 029 ingilis lirəsi 6 şillinq idi.
1710-cu ildə, bu vergilərin müddəti yenidən 1720-ci ilin birinədək
uzadıldı və bunlara altıncı ümumi girov və ya bərabər ödəniş müəyyən
olundu. Bu zaman borc alınan məbləğ, 1. 296. 552 ingilis lirəsi, 9 şillinq
11 penni idi.
1711-ci ildə, eyni vergilər, bir başqa formada davam etdirildi və
Şimal Dənizi Birliyi investisiyalarının faizinin ödənməsi üçün, bir
ekvivalent məbləğ formalaşdırdı. Həmin il, bu ortaqlıq, o dövrlərdə bu
9. 177. 967 lirə 15 şillinq 4 pennilik məbləğdə alınmış ən böyük ssuda
hesab edilirdi və borcların ödənilib defisitin aradan qaldırılması üçün
hökumətə borc pul da vermişdi.
O dövrdən əvvəl bir borc məbləğinin faizini ödəmək üçün davamlı
olaraq tətbiq edilən yeganə və əsas vergilər, banka və Şərqi Hind Birliyi
hökumətinə borc verilən və qurulması hesablanan bir torpaqda borc
veriləcəyi ümid edilən, lakin heç bir zaman verilməyən pulun faizini
ödəmək üçün ayrılan vergilərdi.
Həmin sırada banka qarşılıq olaraq verilən axça 3. 375. 027 ingilis
lirəsi 17 şillinq 10 penni təşkil edirdi. Bunun üçün 206. 501 ingilis lirəsi
13 şillinq 5 penni illik bir yatırım və ya faiz ödənilirdi. Şərqi Hind Birliyi
qarışıq ödənişi 3. 200. 000 təşkil edir. Bunun üçün 160. 000 ingilis lirəsi
olan illik bir yatırım ödənilirdi.
1715-ci ildə, I Georqun birinci hakimiyyət ilindəki qanunların 12-ci
fəsilinə uyğun olaraq, bankın illik yatırımının ödənməsi üçün girov edilən
müxtəlif növ vergilər, yenə bu qanunla davamlı hala gətirilən digər bir
neçə vergi ilə birlikdə, Toplanmış Məbləğ adlandırılan orta bir ekvivalent
məbləğ şəklində toplandı. Toplanmış və ya kumulasiya edilmiş məbləğə
bankın illik yatırımının ödənməsindən əlavə, bir sıra digər yatırımlar da
artırılmışdı. Sonra bu məbləğ I Georqun hakimiyyətinin üçüncü ilindəki
qanunların 8-ci və hakimiyyətin 5-ci ilindəki qanunların 3-cü fəsli,
yetərincə artdı və o zaman, buna əlavə edilən müxtəlif rüsumlar, yenidən
davamlı oldu.
1717-ci ildə I Georqun hakimiyyətinin üçüncü ilindəki qanunların
VII fəsilinə uyğun olaraq, daha bir neçə vergi tətbiq edilməyə başladı və
bu məbləğ 724. 849 ingilis lirəsi, 6 şillinq, 10 penni tutan bəlli birillik
yatırımların ödənməsi üçün, ümumi qarşılıq şəklində olan ödəniş
adlandırılan başqa bir kollektiv qarşılıqlı ödəniş formasında bir yerə
toplandı.
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Qədimdən yalnız illik ödəniş müddəti qısamüddətli olmaqla, ələ
keçmədən xərclənmiş vergilərin çoxu, çıxarılan bu əlavə qanunlar
sonunda, bu vergilərə söykənərək bir-birini izləyən müxtəlif ələ
keçmədən olan xərclər yolu ilə borcun ana məbləğini deyil, sırf faizini
ödəməyə ayrılmış bir qarşılıq olmaqla davamlı vəziyyətə gətirildi.
Ələ keçmədən xərcləməkdən əlavə şəkildə heç bir zaman pul
toplanmasa, hökumətin digər bir səyinin olmasının, təkcə qarşılıq
ödənişinin yükünü, məhdud ödəniş müddəti ərzində ödəyə biləcəyindən
daha çox borc alaraq, ehtiyac olandan ağırlaşdırmamağa və birinci ələ
keçmədən, xərclənməsinə diqqət etməklə, bir müddət cəmiyyət gəlirləri
sərbəst qala bilər.
Lakin Avropa hökumətlərinin çoxu bu şəkildə bacarıq göstərə
bilməmişdir. Onlar bir çox hallarda, qarşılıq ödənişi ilk ələ keçmədən
xərclənməklə, lazım olunduğundan çox yüklənmişdir. Qarşılıq ödənişi
ona istinad edərək, borc götürən pulun həm ana məbləğini, həm də
faizinin ödənməsinə tamamilə kifayət etməyəcək hala gəldiyindən,
qarşılıq ödənişi, yalnız faiz və ya faizə bərabər birillik ödəniş üzərinə
qoyulması lazımdır. Dolayısı ilə, bu cür ölçülməmiş və səmərəsiz olan
xərclər, daha dağıdıcı olan davamlı qarşılıq ödənişinə uyğun olaraq
borclanma adətini istər-istəməz ortaya çıxardı.
Lakin bu adət cəmiyyət gəlirlərinin sərbəst qalmasını bəlli bir
zamandan, gəlməsi heç bir zaman mümkün olmayacaq qədər qeyrimüəyyən bir müddətə kimi saxlamaqla yanaşı, hər halda bu yeni rəqəm
sayəsində, əvvəlki ələ keçmədən xərcləmə adəti ilə müqayisədə, daha
böyük bir məbləğ əldə edilə bildiyindən, insanlar ona bir qədər
uyğunlaşınca, dövlətin böyük ehtiyacları qarşısında digərinə üstünlük
verilmişdir.
Günümüzün ehtiyacını aradan qaldırmaq, ictimai işlərinin həyata
keçirilməsi ilə əlaqəli olanların ən başlıca maraqlandıqları məsələdir.
İctimai gəlirlərin qarşıda sərbəst olmasını gələcəkdəkilərə həvalə edirlər.
Kraliça Annanın hakimiyyəti dövründə, bazardakı faiz dərəcəsi
yüzdə beşə düşmüş və onun 12-ci hakimiyyət ilindəki fərdi təminatla borc
verilən puldan qanuni şəkildə alına biləcək ən yüksək faiz dərəcəsinin
yüzdə beş olduğu elan edilmişdir. Böyük Britaniya vergilərindən
əksəriyyətinin davamlı hala gətirilib, yığımlarına qarşılıq ödənişi, Şimal
Dəniz qarşılıq ödənişinə və Ümumi Qarşılıq Ödənişi ayrılmasından az
sonra, dövlətin alacaqları fərdi şəxslərin alacaqları kimi, pullarının faiz
olaraq yüzdə beşi qəbul edilməyə razı idi.
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O, bu şəkildə davamlı qarşılıq ödənişinə əlaqəli olan borclardan
çoxunun əsas məbləği üzərində yüzdə bir və ya yuxarıda qeyd edilən üç
böyük qarşılıq ödənişindən ödənilən illik ödənişlərin çoxundan, altıda
birinə qənaət edilməsinə şərait yaratdı.
Bu qənaət sayəsində, həmin qarşılıq ödənişləri şəklində yığılan
müxətlif növ vergilərin yığılmasından əldə olunan gəlirlər, indiki halda
onların hesabına köçürülən illik müddətli ödənişlərin həyata keçirilməsi
üçün lazım olan miqdar asan bir şəkildə geridə qaldı və o zamandan bəri
İfta Ödənişi adı verilən ödənişin təməlini formalaşdırdı.
1717-ci ildə, bu əlavə hissə, 323. 434 ingilis lirəsi 7 şillinq 7 penni
təşkil elədi. 1727-ci ildə ictimai borcları çoxunun faizi yenidən yüzdə
dördə; 1753 və 1757-ci ildə isə, uyğun olaraq üç yarıma və yüzdə üçə
endirildi. Bu endirimlər, ifta ödənişini tamamilə artırdı.
Bir İfta ödənişi köhnədən qalan borcların ödənilməsi üçün tətbiq
edilməklə yanaşı, yeni borcların alınmasını çox asanlaşdırır. Bu, dövlət
olaraq elə həmin andan müəyyən ölçüləri tələb edən hər hansı bir
məsələdə, vasitəçilik ilə pul toplanması düşünülən və sonu şübhələrə yol
açacaq hər hansı başqa bir qarşılıq ödənişi yardım olaraq girov edilmək
üçün hər zaman əl altında duran ikincidərəcəli bir təxsis edilmədir.
Böyük Britaniyanın pul təxsisnin hansı məqsədlərə daha çox
ayrıldığını irəlidə kifayət qədər bəlli olacaqdır.
Ələ keçilmədən xərclənmə və davamlı dotasiyaya bağlı olan həmin
iki borclanma üsulundan əlavə, bunlar arasında bir növ ortaq yeri tutan,
iki üsul daha vardır. Bunlar illərə uyğun olaraq müddətli ödəmə ilə olan
borclanma üsulu və ömürlük razılaşmaya uyğun olan bir borclanma
üsuludur.
Kral Vilyam və kraliça Annanın hakimiyyəti dövründə, müxtəlif
illərdə ödəniş müddəti gah qısa, gah da uzun olan illik gəlir daxilolmaları
ilə çox iri həcmdə məbləğlər borc alınmışdır. 1693-cü ildə, on altı il
müddətində, yüzdə on dörd və ya ildə 140000 ingilis lirəsi təşkil edən bir
ödənişdən bir milyon borclanmaq üçün bir qanun çıxarıldı. 1691-ci ildə,
indiki zamanda əlverişli görünəcək şərtlərlə, ömürlük ödəniş müddətinə
bağlı olan gəlir daxilolmalarından bir milyon borc alınması üçün qanun
ortaya çıxdı. Lakin qoşulma öhdəliyində olanlar üçün açılan qeydiyyat
dəftəri dolmadı. Növbəti il, yüzdə on dördlə və ya dəyəri yeddi illik
gəlirdən bir qədər çox tutan ömürlük ödənişdən əldə olunan
daxilolmalarla borc əldə edilərək kəsir aradan qaldırıldı. Bu ömürlük
ödəməyə əsaslanan qiymətli kağızları pulla almış şəxslərin, 1965-ci ildə
xəzinəyə yüz lirədən altmış üç lirə ödəyərək, bunları doxsan altı illik,
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yüzdə on dörd arasındakı gəlir səhmləri ilə dəyişdirilməyə icazə verildi.
Yəni, ömürlük ödənişə əsaslanan yüzdə on dörd ilə doxsan altı illik,
yüzdə on dörd arasındakı fərq altmış üç lirəyə və ya dörd faiz illik
mənfəət gətirən gəlir qarşılığına satıldı. Hökumətdə olduğu zənn edilən
qərarsızlıq elə idi ki, bu şərtlərlə çox az sayda alıcı istifadə edə bildi.
Kraliça Annanın hakimiyyəti dövründə müxtəlif səbəblərlə həm ömürlük
ödənişə əsaslanan gəlir daxilolmalarıyla və həm də otuz iki, səksən
doqquz, doxsan səkkiz və doxsan doqquz il müddətli gəlir daxilolmaları
ilə pullar borc olaraq əldə olundu. 1719-cu ildə, otuz iki il müddətli gəlir
gətirən səhm sahibləri, bu səhmlərin yerinə, dəyəri bunların on bir yarım
qədər gəliri özündə ehtiva edən Şimal Dəniz Birliyi pay1 sənədini, daha
bir sənədi ilə birlikdə qəbulə çağırdılar. 1920-ci ildə istər qısa, istərsə də
uzunmüddətli illik gəlir faizinin çox hissəsi, istiqrazlar şəklində kapitala
çevrildi. Uzunmüddətli illik gəlir faizi, həmin dövrdə ildə 666. 821 lirə 8
şillinq 31/2 penni miqdarında idi. 1775-ci il yanvarın 5-də həmin dövrdə
istiqraz şəklində kapitala çevrilməyən məbləğ 136. 453 lirə 12 şillinq 8
pennidən ibarət idi.
1739 və 1755-ci illərdə başlayan iki müharibə dövründə, nisbətən az
borc alındı. Ancaq 98 və ya 99 illik gəlir faizi çox böyük məbləğ təşkil
edirdi. Bundan başqa, düşünülə bilər ki, bu qədər böyük məbləğdə borc
qarşılığında dotasiya verilməsi vacibdir. Ancaq ailəyə gəlir gətirmək və
gələcəkdə gəlir əldə etmək üçün istiqraz alanlar, dəyəri dayanmadan
azalan istiqrazı almaq istəməzlər. İstər istiqraz sahiblərinin, istərsə də
istiqraz alanların çoxu bu cür adamlardır. Başqa sözlə, bu istiqrazın real
gəliri normal məbləğdə olmasa, bu istiqrazların alıcısı olmaz. Aldıqları
istiqrazı satmaq fikrində olanlar, parlamentin qarşılığını verib ala biləcəyi
bir istiqrazı, pul şəklində yalnız bərabər satın alınması qeyri-mümkün və
uzunmüddətli istiqrazdan üstün tutarlar.
Yaşamaq üçün vacib olan ödəmələr, fürsət düşdükcə iki şəkildə: ya
ayrı-ayrı insanlar üçün, ya da kəşf edənin adından götürüldüyü kimi,
Tontine formasında, yəni qruplar şəklində insanlara verilir. İllik ödəniş
tontinelər formasında verildikdə, bir qrup daxilindəki illik ödəniş sahibləri
ölmədikcə başlamır. Bu qruplar iyirmi və ya otuz insandan ibarət ola
bilər. Bunlardan sağ qalanlar, onlardan əvvəl ölənlərin illik ödənişlərinə
sahib olurlar. Ən son ölən, digər insanların illik ödənişlərinin varisi olur.
Tontinelər şəklində ödənişlərdə ən gec ölən insanın əldə etdiyi ödəniş,
digər ödəniş forması ilə alınandan daha çoxdur. İllik ödəniş üsulu ilə pul
1
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qazanılması adət edilmiş ölkələrdə, Tontinelər şəklində ödəmələr,
digərindən daha üstün tutulur.
Fransadakı əhali borclarının İngiltərədəkinə nisbətən çox böyük bir
hissəsi, həyat müddətinə görə ödənilən ödənişlərin hesabına formalaşır.
1764-cü ildə Bordo parlamentinin krala təqdim etdiyi sənədlərə əsasən,
Fransanın ümumi borcunun miqdarı iki milyard dörd yüz milyon lirə
ehtimal olunurdu. Bundan başqa, gəlir ödənişləri verilən kapitalın üç yüz
milyon olduğu, yəni bütün borcun səkkizdə birini təşkil edildiyi
düşünülürdü. Gəlir ödənişlərinin ildə otuz milyon olduğu, yəni bütün bu
borcun dördə birini təşkil etdiyi zənn edilir. Aydındır ki, bu düşüncələr
doğru deyil, amma bəzi qurumlarda bu rəqəmlər dəqiq rəqəmlər kimi
göstərildiyi üçün, bu hesablamalar doğru hesab oluna bilər.
İngiltərədə hökumət mərkəzi dünyanın ən böyük ticarət rayonunda
yerləşdiyi üçün, hökumətə borc pul verənlər əsasən tacirlərdir. Borc
verməklə onlar ticarət kapitalını azaltmağı deyil, əksinə çoxaltmağı
düşünürlər. Yəni, bu borc vasitəsilə öz paylarını baha satmasalar, bu
öhdəliyi heç vaxt götürməzlər. Lakin pullarını borc verərək illik gəlir
ödənişinin yerinə yalnız özlərinin və başqalarının gəlir ödənişlərini satın
alsalar, bunları hər zaman xeyirlə satmaları mümkün olmaz. Öz
səhmlərini həmişə zərərlə satarlar. Ona görə də, heç kim bu cür səhmləri
satın almaz.
Fransada hökumət mərkəzi bir böyük ticarət rayonunda yerləşmədiyindən hökumətə borc verənlər, əhalinin böyük əksəriyyətini təşkil
etmir. Bütün borc verənlərin əksəriyyətini maliyyə işləri ilə məşğul
olanlar, iltizama cəlb olunmamış vergi toplayıcıları, saray bankirləri və s.
təşkil edir. Bu cür insanlar, əsasən varlı nəslin nümayəndələri, çox zəngin
və təkəbbürlü insanlardır. Özlərinə yaraşmayanlarla evlənməyəcək qədər
özlərindən razıdırlar. Varlı qadınlar da bu cür insanlarla evlənməyə
tərəddüdlə qərar verirlər. Bu cür insanlar əksər vaxtlarda evlənməməyi
üstün tuturlar, öz ailələri olmadığı üçün bütün istədikləri həyatlarının
göstəriş içində keçməsidir; sərvətlərinin də özlərinin ölümündən sona
çatmasını istəyirlər. Bu cür insanların sayı İngiltərədəkilərə nisbətən,
Fransada daha çoxdur. Varisləri olmayan bu insanlar pullarını əksər
hallarda çox da uzunmüddətli olmayan işlərə yatırırlar. Bir çox yenilikçi
hökumətlərdə sülh zamanında məsrəfləri gəlirlərinə bərabər olduğu üçün,
müharibə gəlib çatdıqda onların bu məsrəflərin artımı ilə əlaqədar
gəlirlərini artırmaq istəyi və imkanı yoxdur. İstəkləri yoxdur, çünki xalqı
gücləndirmək istəmirlər. İmkanları yoxdur, çünki ehtiyac duyulan gəliri
əldə etmək üçün hansı vergilərin bəs edəcəyini bilmirlər. Bu pul almağın
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asan olması, onları bu sıxıntılardan müvəqqəti də olsa qurtarır. Borc
almaq vasitəsilə vergiləri daha az artıraraq, ildən-ilə müharibəni davam
etdirmək üçün pul yığmaq mümkün olur.
Böyük imperiyalarda, paytaxtlarda və müharibə regionundan kənar
ərazilərdə müharibə heç də hiss olunmur, donanmalarının və ordularının
güclü olmasını qəzetlərdən oxuyaraq vaxtlarını keçirirdilər. Sülhün
bağlanması ilə bunların, müharibə dövründə qoyulmuş vergilərin
çoxundan azad olmaları rast gəlinən deyil. Bu vergilər müharibəni davam
etdirmək üçün alınan borcun faizini təşkil edir. Bu borcun faizi ödənib,
hökumətin mümkün məsrəfi qarşılandıqdan sonra, əvvəlki vergilər tətbiq
oluna bilər.
Yeni vergilər sırf bu vergilərə əsaslanaraq borc alınan pulun faizini
ödəmək üçün tətbiq olunur. Bu vergilərdən daha çox gəlir əldə etmək rast
gəlinən deyil. 1655-ci ildə Flemenk və 1685-ci ildə kilsə dövlətlərinin
vergiləri bu cür formalaşdı. Sülh dövründə məsrəf tələb edən fövqəladə
hallar baş verir, bu hallarda vergi tətbiq etməkdənsə, əvvəlki vergiləri
qeyri-leqal yolla istifadə etmək, hökumət üçün daha əlverişli olur. Hər
yeni vergi xalq arasında narazılığa səbəb olur. Hər zaman bir az səs-küy
və etirazlar baş verir. Vergilər çoxaldılarsa və xalq yenə bu vergilərdən
narazı qalarsa, nəinki yeni vergilər tətbiq etmək, hətta əvvəlki vergiləri də
toplamaq çətinləşər. Belə vəziyyətdə ehtiyatdan, fondlardan borc almaq
həmişə ən asan yoldur.
Əhalinin borcları üst-üstə artdıqca, onun azaldılması haqqında
fikirləşmək lazım gəlir. Ehtiyat fondundan öz mənafelərinə görə istifadə
etmək təhlükəli ola bilər. Dövlətin borcunun az olduğu təqdirdə, sülh
dövründə ehtiyatlardan şəxsi mənafelərə görə istifadə adi hal alır. Bir
millətin vergiləri çox olduğu halda, yeni müharibənin məsuliyyəti, ancaq
qisas almaq üçün və ya beynəlxalq sülh qayğısı, xalqı yeni bir vergi
verməyə məcbur edir. Ehtiyat fondlardan saxtakarlıqla istifadə də bunlara
görədir. Böyük Britaniyadakı indiki bu qədər çox borcun təməli 1688-ci
ildə başlayıb, 1697-ci ildə Rysvik sülh müqaviləsi ilə bitən müharibədə
qoyulub.
1697-ci il dekabrın otuz birində Böyük Britaniyanın xarici borcu
21.515. 742 ingilis lirəsi 13 şillinq 8 ½ penni təşkil edirdi. Bu borcların
əksər hissəsi qısamüddətli xərcləri ödəmək üçün alınmışdı. Beləcə, 1701-ci il
dekabrın otuz birindən əvvəl dörd ildən az müddətdə 5. 121. 041 lirə
12 şillinq 6 ¾ penni qədər bir məbləğ qismən ödənmiş və tədricən xalqa
qaytarılmışdı (ovaxtan indiyədək əhalinin borclarına bu qədər endirim
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edilmişdir). Başqa sözlə, qalan borc 16. 394. 701 lirə 1şillinq 7 ¼ penni
qədər idi.
1702-ci ildə başlayıb, Utrecht sülh müqaviləsi sona çatan müharibədə əhalinin borcları daha çox artmağa başladı. 1714-cü il dekabr ayının
otuz birində bu borc 53. 681. 076 lirə 5 şillinq 6 1/12 penni oldu. Beləliklə, 1722-ci ildə borc artaraq 55. 282. 978 lirə 1 şillinq 3 5/6 penni oldu.
Borcun azaldılmasına 1724-cü ildə başlanıldı, bu azalma elə ağır templərlə
davam etdi ki, 1739-cu il dekabrın otuz birində, heç bir müharibə baş
vermədiyi halda ödənən məbləğ 8. 328. 354 lirə 17 şillinq 11 3/12 pennini
keçmədi, əhalinin borcu 46. 954. 623 lirə 3 şillinq 4 7/12 penni idi.
1739-cu ildə başlayan İspaniya müharibəsi, daha sonra Fransa
müharibəsi borcu daha da artırdı. 1748-ci il dekabr ayının 31-də müharibə
Aix-Chapelle sülh müqaviləsi ilə bitdikdə borc 78. 293. 313 lirə 1 şillinq
10 ¾ penni oldu. On yeddi il davam edən sülh, borcun ancaq
8. 328.
354 lirə 17 şillinq 11 3/12 penni qədərini azaltdı. Yenidən doqquz il
davam edən müharibə bu borca 31. 338. 689 lirə 18 şillinq 6 1/6 penni
əlavə etdi.
Pelham hakimiyyət başında olduğu dövrdə, əhalinin borcunun faizi
4%-dən 3%-ə endirildi. Bu borcun böyük bir qismi ödənildi. 1775-ci ildə
sonuncu müharibədən sonra Böyük Britaniyanın borcu 72. 289. 673 lirə
qədər idi. 1763-cü il yanvar ayının 5-də sülh müqaviləsi bağlandıqda borc
122. 603. 336 lirə 8 şillinq 2 ¼ penni qədər idi. Bundan əlavə müharibənin səbəb olduğu xərclər, sülh bağlandıqdan sonra da azalmamışdı.
Beləliklə, 1764-cü il yanvar ayının 5-də alınmş borc 129. 586. 789 lirə
10 şillinq 1 ¾ penniyə çıxmaqla bərabər geridə, “Böyük Britaniya
Ticarəti və Maliyyəsi üzrə düşüncələr” adlı kitabın müəllifinə görə), o ildə
əvvəlki ilə nisbətən ödənməmiş 9. 975. 017 lirə 12 şillinq 2 15/44 pennilik
bir borc qaldı. 1764-cü ildə Böyük Britaniyada bu yazıçıya görə 139.516.807
lirə 2 şillinq 4 penni borc qaldı.
Təxminən, yeddi il davam edən müharibə dövründə Pelhamın
tədbirli və həqiqətən vətənpərvər idarəetməsi də altı milyonluq borcu
ödəməyə imkan vermədi. Təqribən yenidən yeddi ildə davam edən
müharibə dövründə beş milyonu ötüb keçən borc alındı.
1775-ci il yanvar ayının 5-də Böyük Britaniyanın borcu 124. 996. 086
lirə 1 şillinq 6 ¼ penni təşkil edirdi. Bu hesablamalara görə heç bir münaqişə
baş verməyən yeddi illik sülh dövründə ödənilən borc təkcə 10. 415. 474 lirə
16 şillinq 9 7/8 penni təşkil edirdi. Ancaq az da olsa bu borcun azalması,
dövlətin məqsədyönlü idarəetməsi ilə əlaqədar deyildir. Bu borc, ərazi
vergisinə olan hər lirəyə 1 şillinq əlavə, müstəmləkələrindən alınan pulun
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hesabına azaldılmışdır. Son dövrlərdə baş verən müharibələrdən də
gəlirlər bura aiddir.

Fransız qənimətləri
Fransız əsirləri
qarşılığında alınan
pul
İşğal olunmuş
adalardan alınan
pul
Cəmi

İngilis lirəsı

Şillinq

Penni

690. 449

18

9

670. 000

0

0

95. 500

0

0

18

9

1. 445. 949

Bu məbləğə Chatham Kontu və Kalkraftın hesab qalıqları və
ordunun artmış pullarını, banklardan və ərazi vergilərindən əldə olunan
gəlirləri əlavə etsək, bu 5 milyonu keçməz. Başqa sözlə, sülh dövründə
alınan borc, ildə yarım milyonu keçməmişdir. Keçən il ərzində qismən
borc ödənilmiş, lakin əksər hissəsi qalmışdır. İndi isə, xərcləri əvvəlki
müharibələrdən də çox olacaq müharibəyə başlayırıq. Bu müharibə
dövründə alınan borc, ehtimal olunur ki, mövcud borca bərabər olacaqdır.
Başqa sözlə, indiki halda dövlət gəlirindən istifadədə olunacaq qənaətlə
bu borcun ödənilib qurtaracağını fikirləşmək xəyaldan başqa bir şey deyil.
Sərbəst və ya girova alınmamış vergilərdən, il ərzində hökumət
xərclərini qarşılamaq üçün gəlir ayrılsa, bu ayrı-ayrı insanlara aid gəlirin
bir qisminin, faydalı olmayan əməyin birindən alınıb digərinə verilməsi
olur. Onların beləcə vergi formasında ödədiklərinin bir qismi, şübhəsiz,
kapital halında əldə oluna bilər. Başqa sözlə, faydalı əməyin inkişafına
təkan veriləcək. Ancaq çox hissəsini faydalı olmayan sahələrə xərcləyirdilər. Başqa tərəfdən, dövlət xərclərinin bu formada ödənilməsi, şübhəsiz,
yeni kapitalın formalaşmasına təkan verməyəcək. Ancaq bu halda il
ərzində xərcləri ödəmək üçün yetərli bir gəlir əldə edildiyi təqdirdə
müxtəlif qurumların üzərinə az yük düşər. Digər borc alma üsulu daha çox
miqdarda əvvəlki kapitalı itirirdisə, eyni zamanda, yeni kapitalın əldə
edilməsini, dövlət xərclərinin il ərzində əldə olunmasını daha az ləngidirdi.
Ancaq bu sistemin digər sistemlə müqayisədə üstünlüyü, müharibə
dövründə hiss olunur. Müharibə xərcləri həmişə il ərzində yığılacaq
gəlirlə ödənsə, bu vergi müharibədən sonra uzun zaman davam etməz.
Mülki vətəndaşların gəlir əldəetmə imkanı müharibə ərzində daha az olsa
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da, sülh dövründə isə bu imkan daha çox olur. Müharibə bir qədər əvvəlki kapitalın itirilməsinə səbəb olmaz və sülh dövründə bu kapitalın
artmasına şərait yaranar. Müharibələrə, ümumilikdə daha tezliklə son
verilir və başlanılmasına daha az cəhd olunur. Müharibənin ardınca xalq
onun bütün yükünü hiss etdiyi üçün müharibəyə nifrət yaranır. Hökumət də
xalqın gözünə girmək üçün müharibəni daha az davam etdirməyə cəhd edir.
Müharibənin ağır və qaçınılmaz nəticələrinin əvvəlcədən hesablanmaması və uğrunda döyüşəcək əsaslı bir mənfəət olmadıqca xalqı
müharibə fikrindən daşındırar. Sahibkarların pul yığmaq bacarığının
azaldığı dövrlər başlayar.
Böyük Britaniyanın sülh dövründəki gəliri, indi on milyondan çox
təşkil edir. Sərbəst saxlanılıb girov qoyulmayıb, düzgün idarə edilmək və
bir şillinqdə olsa yeni borca girilməməklə, ən çətin müharibəni davam
etdirməyə imkan yaradır. İndi Böyük Britaniya əhalisinin şəxsi gəlirinə
sülh dövründə əlavə olunan böyük pul toplama bacarığını azaldır.
Dövlət borcunun faizi ödənərkən pulu sağ əl sol ələ verir deyirlər.
Pul ölkə xaricinə çıxmır. Ancaq əhalinin bəzi təbəqələrinin gəliri, başqasının əlinə keçir və nəticədə, dövlət heç nə itirmir. Bu müdafiə başdanbaşa fırıldaqçı ticarət sisteminə əsaslanaraq qurulmuşdur və o sistem
üzərində daha əvvəl apardığım müşahidələrdən sonra bu mövzuda başqa
bir şey demək lazımsız olar. Bundan başqa, bu sistemdə, bütün dövlət
borcunun alıcısı ölkə əhalisi sayılır. Ancaq belə olduğu doğru deyil. İstər
fglemenklilərin, istərsə də digər xarici millətin bizim dövlət gəlirimizdə
önəmli payı var. Ancaq bütün borcun alıcısı ölkə əhalisi olsa da, onların
zərəri azalmır.
İstər şəxsi, istərsə də dövlət gəlirlərinin iki əsas mənbəyi torpaq və
kapitaldır. İstər təsərrüfatda , istər sənayedə, istərsə də ticarətdə istifadə
edilsin, faydalı əməyin qarşılığı gəlir gətirər. Gəlirin bu əsas qaynağının
idarə edilməsi, ayrı-ayrı iki qrup şəxslərə, torpaq sahiblərinə və kapital
sahiblərinə, ya da onları idarə edənlərə aiddir.
Torpaq sahibi öz gəliri xatirinə, kirayənişlərin evlərini təmir etməyə,
lazım olan su xəndəklərini və torpağını əkilib-becərilməsini mümkün
qədər yaxşı təşkil etməyə səy göstərir. Lakin torpaq sahibinin gəliri,
müxtəlif ərazi vergiləri ilə əlaqədar azala bilər və o azalan gəlirin real
dəyəri, həyat üçün zəruri maddələrdən alınan vergilər və s. səbəbindən
torpaq sahibi təsərrüfatı davam etdirə bilmir. Ancaq torpaq sahibi öz
payına düşəni etməzsə, torpağı icarəyə götürənin öz fəaliyyətini davam
etdirməsi mümkün deyil. Torpaq sahibinin sıxıntısı artdıqca ölkəniin
təsərrüfatı istər-istəməz ləng inkişaf edir.
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Kapital sahibləri və kapitalı idarə edənlər, müəyyən bir ölkədə,
kapitaldan əldə etdikləri gəlirin həyat üçün lazımlı olan maddələrdən
alınan ayrı-ayrı rüsumlar vasitəsilə, o məhsulların bərabər bir gəlirlə
başqa ölkədə satın alacağı miqdarın eynisini satın almadığını gördükdə,
bunlar başqa ölkəyə daşınar.
Bu vergilərin yığılması üçün tacirlərin, sənayeçilərin hamısı, yaxud
bir çoxu, yəni böyük kapitalı idarə edənlərin hamısı, ya da bir çoxu teztez vergi yığanların cansıxıcı ziyarətlərilə qarşılaşmağa başlayınca, bu
daşınma daha da sürətlənməyə başlayır. Kapitalın bu cür başqa ölkələrə
daşınması təsərrüfatı və sənayeni xeyli zəiflədir.
İstər torpaqdan, istərsə də kapitaldan əldə olunan gəlirin çoxu, bu iki
böyük gəlir qaynağının sahiblərindən, yəni torpağın hər bir hissəsinin
yaxşı əkilib-becərilməsilə və kapitalın yaxşı idarə edilməsilə məşğul
olanların əlindən alıb, başqalarına verdikdə, vaxt keçdikcə torpağın
yararsız olmasına və kapitalın azalmasına səbəb olacaq. Lakin torpaqların
və kapitalın yeni sahibləri olan dövlət adamları bunların səmərəli idarə
edilməsində maraqlı deyil. Çünki torpağın və kapitalın səmərəli idarə
edilməsi haqqında yetərli bilikləri yoxdur. Ona görə də, bunlarla uzunmüddətli məşğul olmurlar. Onun yox olub getməsini belə hiss etmirlər və
bu itkinin onlara, demək olar ki, mənfi təsiri yoxdur.
Bu cür borc almaq adəti, onu qəbul etmiş dövlətləri cılız vəziyyətə
salır. İtaliyada bu təsirlərə məruz qalmışdır. Venesiyada bu səbəblərdən
gücdən düşmüşdür. Belə aydın olur ki, İspaniya bu adəti İtaliyadan
öyrənmişdir və daha çox zəifləmişdir. İngiltərə bir şillin də borclu vəziyyətə düşməzdən əvvəl, XVI əsrin sonunda, İspaniya xeyli borca düşmüşdü. Başqa hər ölkəni zəiflədən bir adətin yalnızca Böyük Britaniyada
zərərsiz qarşılanması mümkündür?
Bu ayrı-ayrı ölkələrdə qurulmuş vergi almaq sistemi, İngiltərə
sistemi ilə müqayisədə zəifdir. Mən belə olduğunu fikirləşirəm. Ancaq
yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, vergi alınması əlverişli bütün sahələri
əhatə etdikdən sonra, hər hansı hökumət ağır vəziyyətə düşdükdə
uyğunsuz vergilərə müraciət edirlər. Hətta bacarıqlı Felemenk dövləti də
bəzi hallarda, İspaniyanın bir çox uyğunsuz vergiləri kimi vergilərə
müraciət ediblər. Bu ərəfədə daha çox xərc tələb edən yeni müharibə,
Felemenk, İspaniya, Britaniya vergi sistemini xeyli zəiflətdi. O dövrki
müharibələr içərisində ən çox xərc tələb edəni qurtardıqda, Böyük
Britaniyanın əkinçilik təsərrüfatı yaxşı, sənayesi tam işlək, ticarəti isə
inkişaf etmiş vəziyyətdə idi. Sülhdən sonra əkinçilik daha da inkişaf
etmiş, ölkənin hər qəsəbəsində və kəndində ev kirayələri, xalqın artan
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imkanları və gəlirləri ilə əlaqədar artdı, gömrük rüsumları və başqa
rüsumlar artmaqda idi. Yarım əsr öncə öhdəsindən gələ biləcəyini
düşünmədiyi halda Böyük Britaniya bunu asanlıqla bacardı.
Beynəlxalq borclar yığıla-yığıla müəyyən bir məbləğə çatsa, mənə
elə gəlir ki, bunların tam ödənməsi mümkün deyil. Dövlət gəlirinin hər
hansı bir hissəsi qısa vaxtda sərbəst buraxılsa, bu müflisləşmə ilə
nəitcələnir. Dövlət bu cür müflisləşmə ilə qarşılaşdıqda, ən çox istifadə
olunan üsul pulun daşıdığı dəyəri artırmaqdır. Məsələn, altı penni iyirmi
sikkəyə, adı artırılaraq bir ingilis lirəsi desək, əvvəlki adına görə iyirmi
şillinq və ya dörd gümüş borclanmış olan bir kəs, yeni ada görə altı penni
iyirmi sikkə və ya iki gümüş qədər borc almış olar. Beləliklə, təxminən
yüz iyirmi səkkiz milyonluq Böyük Britaniyanın qazandığı borc, indiki
pulla altmış dörd milyon pulla ödənilə bilər. Bu ödəmələr nəticəsində hər
lirəyə on şillinq itirilmiş olur. Bu şəkildə ödəmələr daxilolmalara heç bir
fayda verməz və əksər hallarda onların əlavə pul itirməsinə səbəb olur.
Doğrudan da, dövlətdən alacağı olanların başqalarına çox borcları varsa ,
bunlar alacaqlarına dövləti özlərinə verdiyi ilə borclarını ödəyərək
borcları qismən azalda bilər. Lakin bu cür ödəmələr dövlətə yox alana
mənfi təsir göstərir. Əksər hallarda çalışqan və bu pulu səmərəli istifadə
edənlərdən bu pullar alınıb, saxtakar borcluya verilir və kapitalın çox
hissəsi onların əlində cəmləşir. Bununla bərabər, istər köhnə, istərsə də
yeni olan bütün dövlətlər çətin vəziyyətə düşdükdə bu cür haqsız üsuldan
istifadə edirlər. Romalılar bütün digər borclarının dəyərini hesablamaq
üçün istifadə etdikləri pul vahidi olan Ası, I Pin müharibəsinin sonunda
on iki gümüşdən cəmi iki gümüşə endirildi. Yəni, oniki gümüşlük bir
malın dəyəri iki gümüşə düşdü. Beləcə, dövlət girdiyi borcu, əvvəlki
borcdan daha az miqdarda ödəmək şansı əldə etdi. İndi ağlımıza bu cür
haqsız dəyişikliyin xalq arasında narazılığa səbəb olacağı gəlir. Lakin
belə görünür ki, bu dəyişiklik heç bir narazılığa səbəb olmamışdır. Pulun
dəyəri ilə bağlı olan bu qanunda digər qanunlar kimi parlamentə çıxarıldı
və belə görünür ki, xalq arasında normal qarşılandı. Digər bütün əvvəlki
dövlətlərdə olduğu kimi Romada da kasıblar, zənginlərə və məmurlara
həmişə borclu idi. İllik seçimlərdə kasıb əhalinin səslərini qazanmaq üçün
onlara çox faizlə borc pul verilirdi. Heç bir zaman ödənmədiyi üçün bu
borc yığılaraq böyük məbləğə çatırdı. Beləcə borc qarşılığında kasıb əhali
alacaqlının dediyi namizədlərə səs verirdilər. Senatın və digər məmurların
səs qarşılığında verdiyi bu pullar Roma imperiyasında kasıb əhalinin gəlir
mənbələrindən birinə çevrilmişdi. Borc sahiblərindən azad olmaq üçün
yoxsul əhali borcların ləğv edilmədisini və ya borcun bir qismini
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verməklə bütün borcun silinməsini tələb edirdilər. Yeni həyata keçirilən
pul islahatı, yəni əvvəlki pul dəyərini 6 dəfə azaltmaq borclu olan əhalinin
borcunu ödəməyə imkan yaratdı.
Xalqı razı salmaq üçün borc sahibləri bu cür islahatları dəstəkləyirdilər. Bu islahatlara razılıq verməyin əsas səbəbi həm əhalinin
etimadını qazanmaq, həm də əsas idarəsini əllərində tutduqları hökuməti
qüvvətləndirmək idi. Bu cür bir addım yüz iyirmi səkkiz milyonluq bir
borcu, iyirmi bir milyon üç yüz otuz üç min yüz otuz üç lirə altı şillinq 8
pennilik bir dəyərə endirdi. II Püm müharibəsi davam edərkən pul vahidi
olan As yenidən azalmağa məruz qaldı. Romanın bu cür islahatı bizim
indiki pulla yüz iyirmi səkkiz milyonluq borcu birdən-birə beş milyon üç
yüz otuz üç min üç yüz otuz üç lirə altı şillinq 8 peniyə endirdi. Böyük
Britaniyanın borcu da qısa müddətdə bu cür azaldıla bilər.
Bu yolla bəzi hallarda hökumət sikkələrin tərkibini dəyişmiş, yəni
onların tərkibinə böyük miqdarda dəyərsiz metal qarışdırılmışdır.
Məsələn, gümüş sikkəmizə indiki ölçü ilə qoyulan 18-20 onça dəyərsiz
metel yerinə , 8 onça dəyərsiz metal qarışdırılsa, on cür sikkənin bir
ingilis lirəsı ya da iyirmi şillinqi, indiki pulla altı şillinq səkkiz pennidən
bir az çox olar.
Beləcə, indiki pulumuzun altı şillin səkkiz penni olan, gümüş miqdarı təxminən bir ingilis lirəsi adını daşıyan bir pul vahidi qədər yüksəlmiş olur. Bu cür dəyişikliyin törədəcəyi fəsad fransızların “augmentation”
dedikləri və ya sikkənin adının dəyişməsi ilə nəticələnən fəsadla eynidir.
Beləcə, əvvələr ağır və daha həcmli sikkələrə verilən ad ağırlığı və
həcmi daha az olan sikkələrə verilir. Bu cür dəyişiklik əksər hallarda gizli
olur. Beləliklə, emalatxanalardan ağırlıq və həcmcə kiçik olan sikkələr
buraxılır. Borclarını ödəmək üçün Fransa kralı Jean sikkələrinin ağırlığını
və həcmini azaltdığı dövrdə məmurlar bunu gizli saxlayacaqlarına and
içmişdilər. Bu islahatların aparılması, təbii ki, qanuni deyil. Ancaq birbaşa augmentation göz görə-görə həyata keçirilən məcburi haqsızlıq
olduğu halda, əyarı dəyişmək, saxtakarlıq sayılacaq bir haqsızlıqdır.
Lakin bu dəyişikliklər xalq tərfindən hiss edildikdə narazılığa səbəb olur.
Hər hansı bir augmentation olan sonra, sikkənin əvvəlki ağırlığına və
həcminə qaytarılmasına rast gəlinmir. Ancaq ən böyük əyar dəyişmələrindən sonra sikkənin xalisliyi təmin edilmişdir.
VIII Henrinin hakimiyyət illərinin sonlarında və VI Edvardın hakimiyyət illərinin əvvəllərində ingilis sikkəsinin həm adı dəyişdirilmiş, həm
də əyarı dəyişdirilmişdir. VI James buna oxşar hiylələri İsveçdə də həyata
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keçirmişdir. Bir çox ölkələrdə fürsət düşdükcə bu cür islahatlar həyata
keçirilir.
Bərabərliyə uyğun bir ərazi vergisi, ev kirayələrindən alınacaq vergilər, gömrük rüsumları və istehlak rüsumu sistemində eyni dərəcədə
dəyişmələr xalqın yükünü artırmaz, əksinə, gəlirin qismən artmasına
səbəb olar. Lakin bu cür dəyişikliklə əhalinin gılirini artırmağı, müharibə
dövründəki məsrəfləri azaltmağı düşünmək sadəlövlükdür. İngilis vergi
sistemini, imperiyanın ya Britaniya, ya da Avropadan gəlmə əhalinin
yerləşdiyi ayrı-ayrı bütün kəndlərə yayaraq çox böyük bir gəlir artımı
düşünülə bilər. Ərazi vergisi, damğa rüsumları və müxtəlif istehlak
rüsumlar, Britaniya vergilərinin əsas dörd qolunu təşkil edir.
İrlandiya eyni dərəcədə, Amerikada və Qərbi Hind adalarındakı
müstəmləkələrimizdə daha güclüdür. Torpaq sahibinin kasıblara yardım
etməsi vacib olmayan yerlərdə, üstünlük bu vergilərin tamamilə alınmasına verilir. Bundan əlavə, torpaq sahibinə yardımlar şəklində deyil,
birbaşa torpaq vergisi vermək daha əlverişlidir. Bir çox hallarda bu
yardım ərazinin real gəlirinin, torpağa xərclənən pulu ayırsaq, yerdə qalan
pulun dördə birindən çoxdur.
Bu cür yardımlar Böyük Britaniyada və İrlandiyada hamısı birlikdə
yeddi milyondan az deyil. Amerika bu cür yardımı vermir və daha böyük
bir miqdarda ərazi vergisi verir. Əslində Amerikadakı və Qərbi Hind
adalarındakı torpaqlar əkinçilərə kirayə verilmir. Ona görə də, bu
sahibkarlara kirayə mülkü olan sahibkarlara tətbiq edilən vergilər tətbiq
edilməz. Vilym və IV Merinin hakimiyyəti illərində Böyük Britaniyada
məqsədyönlü olmayan vergi islahatı həyata keçirirdi. Lakin Amerkadakı
torpaqlara ya o tərzdə, ya da Milanda, Avstriyada, Prussiya və Sardiniya
dövlətlərində alınan vergilər tətbiq oluna bilər.
Düzünü desək, ticarət sərbəstliyinin genişləndirilməsiylə birlikdə,
Böyük Britaniyanın gömrük qanunlarının İrlandiyanı və müstəmləkəçiləri
əhatə etməsi çox faydalı olar. Bunun nəticəsində Amerikanın gömrük
rüsumlarına aid olan və aid olmayan malları arasında olan fərqlər meydana gəlməz. Gömrük siyasətinin bu cür həyata keçirilməsi, Britaniya
krallığının ayrı-ayrı bölgələr arasındakı ticarət, indiki Böyük Britaniya
sahil ticarəti kimi sərbəst olması ilə nəticələnər. Beləliklə, Böyük
Britaniya öz daxilində müxtəlif malları üçün satış bazarı qazanmış olur.
Bazarın bu cür genişlənməsi, istər İrlandiyaya, istər müstəmləkəçilərə
gömrük rüsumları ilə əlaqədar bütün zərələri ödəmək imkanı yaradar.
İrlandiyanın istehsalı, Böyük Britaniya ilə müqayisədə birtərəfli olduğundan, onlar istehsal rüsumunu dəyişmədən həyata keçirə bilərlər. İstehsalı
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Böyük Britaniya istehsalı kimi müxtəlif olan Amerika və Qərbi Hind
adalarında gömrük siyasəti İngiltərənin alma şərabı və pivə istehlak
olunan vilayətlərində olduğu kimi həyata keçirilə bilər. Məsələn, pivə adı
verilən, lakin şəkər bəhməzindən düzəldiyi üçün bizim pivəmizə oxşamayan bir içki Amerikada xalqın hər gün istifadə etdiyi bir içkidir. Bu
içki yalnız bir neçə gün saxlanıla bildiyindən onu anbarlarda saxlamağa
ehtiyac duyulmur. Ancaq hər ailə yemək bişirmək üçün bu içkini hazırlamalı olur. Lakin bu ailələri vergiyə cəlb etmək və tez-tez yoxlamalar
aparmaq məqsədəuyğun olmaz. Əgər bu içkiyə digər içkilər kimi vergi
tətbiq etmək vacib olsa, yalnız bu içkinin müstəmləkələrə ixaracına rüsum
qoymaq məqsədəuyğun olar. Amerikaya şəkər bəhməzi ixracına Böyük
Britaniya parlamentinin qoyduğu hər qallona bir penni rüsumdan əlavə,
bunun hər hansı bir başqa müstəmləkəçilərin gəmilərilə Massachusettsə
ixracı zamanı isə hər çəlləyə səkkiz penni vergi, şimal müstəmləkələri
vasitəsilə Cənubi Karolinaya ixrac olunan hər qallona beş penni vergi
tətbiq olunur.
Lakin bu üsulların heç biri məqsədyönlü hesab edilməzsə, Matthev
Deckerin vergi siyasətinə uyğun olaraq bu içkidən istifadəyə görə hər ailə
ümumi məbləğdə ödəniş etməlidir. Daha əvvəldən qeyd etdiyim kimi bu
vergi, tez-tez istifadə olunan mallara tətbiq edildiyi zaman əlverişli olmaz.
Şəkər, rom və tütün heç bir yerdə həyat üçün vacib maddələr hesab
olunmur və vergi yığılması üçün uyğun maddələrdir.
Müstəmləkəçilərlə bir birləşmə olarsa, bu məhsullardan istehsalçının və ya daşınmanı həyata keçirənlərin əlindən çıxmadan vergi alına
bilər, bu vergi alma forması o insanların işlərinə yaramırsa, mallar həm
istehsal olunduğu yerlərdən, həm də krallığın limanlarındakı müxtəlif
mağazalara qoyula bilər. Burada istehlakçı, pərakəndə satış edən tacir və
ya ixracatçı tacir, vergi məmurlarının nəzarəti altında olurlar. İxracat üçün
mağazadan çıxarıldıqda, ixrac olunacağına uyğun sənəd təqdim etmək
şərtilə rüsumdan azad oluna bilər.
Bu vergi sisteminin krallığın ayrı-ayrı kəndlərində tətbiq etməklə
əldə oluna biləcək gəliri hesablamaq mümkün deyil. Böyük Britaniyada
bu üsulla səkkiz milyon əhalidən ildə on milyon vergi toplanır. İrlandiyada iki milyondan çox, konqresə təqdim olunan hesablamalara görə,
Amerikanın birləşmiş on iki ştatında üç milyondan çox əhali var.
Lakin öz xalqını ruhlandırmaq və ya başqa ölkəni aldatmaq üçün bu
rəqəmlər şişirdilə bilər. Başqa sözlə, Şimali Amerika və Qərbi Hind
adaları müstəmləkəçilərinin ikisinin birlikdə üç milyondan çox olmadığı,
Amerikada, Avropada və Böyük Britaniyada üçü birlikdə əhalisinin
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sayının on üç milyon olduğu bildirilir. Səkkiz milyonluq əhalidən bu
vergi sistemilə on milyon ingilis lirəsindən çox vergi toplandığı halda, on
üç milyon əhalidən on altı milyon iki yüz əlli min ingilis lirəsi vergi
toplamaq mümkündür. İrlandiyanın mülki və hərbi xərcləri, xarici borcun
faizi ilə birlikdə, 1775-ci ilin martında, son iki ilin orta göstəricisinə görə,
ildə yeddi yüz əlli min lirədan bir az artıqdır. Hesablamalara görə, indiki
qarışıqlıqlar başlamazdan əvvəl bu məbləğ yüz qırx bir min səkkiz yüz
lirə idi. Lakin bu hesablamalarda Marylandin, Şimali Karolinanın və
qitədəki bütün torpaq gəlirləri qeydə alıınmamışdır. Bu isə otuz, qırx min
lirə fərq yarada bilər. Beləliklə, krallığın ümumi xərclərini qarşılamaqla
və xarıcı borcların ödənməsinə on beş milyon iki yüz əlli min lirə gəlir
qalır. Lakin sülh dövründə o borcun ödənməsi üçün Böyük Britaniyanın
indiki gəlirindən asanlıqla bir milyon iki yüz əlli min lirə ayrıla bilər. Bu
üsulla borcun əksər hissəsini ödəmək və krallıqda hökm sürən böhranı
aradan qaldırmaq olar. Bu halda xalq, həyat üçün zəruri olan maddələrdən
alınan və ya sənayedə tətbiq olunan vergilərdən azad oluna bilər. Beləcə
işləyən yoxsullara daha ucuz işləmələri və mallarını bazara daha ucuza
çıxarmaq imkanı verilir. Malların ucuz olması, əməyə qarşı tələbi artırır.
Əməyə olan təlabatın artması, işləyən yoxsulların sayını və gəlirlərini artırır.
Lakin bu vergi sistemindən əldə olunan gəlir, tez bir vaxtda o
sistemə bağlı olan əhalinin sayına müvafiq olaraq artmaya bilər. Ona görə
də, krallıq bu əyalətlərdə güzəştli siyasət həyata keçirməlidir. Hətta eyni
vergilər bütün əyalətlərdə tamamilə yığıldığı halda da, xalqın sayı qədər
gəlir əldə edilməyəcək. Yoxsul bir ölkədə gömrük və istehlak rüsumlarına
bağlı malların istehlakı azdır. Əhalisinin sayı az olan ölkələrdə qaçaqmalçılıq üçün əlverişlı şərait var. İsveçrədə xalqın aşağı təbəqələri arasında
mayadan alınan içkilərə olan təlabat çox azdır. Buna görə də, mayadan
alınan içkilərdən və pivədən alınan rüsumlardan azgəlir əldə olunur. İçki
fabriklərindən alınan və gömrük rüsumlarından əldə olunan gəlir, Böyük
Britaniyadakına nisbətən azdır. İrlandiyanın aşağı təbəqədən olan əhalisi,
İsveçrədəkinə nisbətən daha yoxsul və əhalisinin sayı azdır. Buna görə də,
istehlak olunan mallara görə alınan vergilər burada azdır. Amerika ilə
Qərbi Hind adalarının ağdərili sakinləri belə ingilislərlə müqayisədə daha
zəngindir. Doğrudan da, istər qitədəki cənub müstəmləkərinin, istərsə də
Qərbi Hind adalarının əhalisinin əksəriyyətini təşkil edənlər qaradərili
qullar olduğundan, onlar istər İrlandiyadakı, istərsə də İsveçrədəki əhaliyə nisbətən yoxsuldurlar. Lakin onların daha pis qidalandığını və istifadəsinə görə az rüsum ödənilən ərzaqlardan istifadə etməsini fikirləşmək
düzgün deyil. Yaxşı işləmək üçün onların yaxşı qidalanmaları və yaşaya-
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yışının təşkili qul sahiblərinin maraqlarına uyğundur. Necə ki, işlətdikləri
heyvanların da bu cür saxlanılması, onların öz maraqlarına xidmət edir.
Buna görə də, zəncilər də ağ insanlar kimi rom, şəkər bəhməzi və şərab
kimi maddələrdən istifadə edirdilər. Amerika torpaqlarının genişliyinə
görə istər İrlandiya, istərsə də İsveçrədən əhalisinin sayında geri qaldığı
üçün, burada qaçaqmalçılıq halları daha çox rast gəlinəndir. Ancaq
mayadan və mayadan hazırlanan içkilərdən alınan müxtəlif rüsumlar
aradan qaldırılsa və tək bir rüsum olaraq yığılsa bu qaçaqmalçılıq aradan
qalxar. Gömrük rüsumları da bütün mallara deyil, bir neçə zəruri maddələrə tətbiq olunsa, bu da qaçaqmalçılığın aradan qaldırılmasına müsbət
təsir göstərər. Görünüşə görə sadə və asan olan bu iki dəyişiklik nəticəsində, gömrük və istehlak rüsumları indi əhalisinin sayı çox olan
regionlarda nə qədər gəlir gətirirsə, əhalisinin sayı az olan regionlarda da
o qədər gəlir gətirəcək. Deyilir ki, ölkənin daxili ticarəti kağız pulla
həyata keçirildiyi və amerikalılara bəzi hallarda gələn qızıl və gümüş,
bizdən aldıqları mallar qarşılığında həmişə Böyük Britaniyaya göndərildiyi üçün, onların qızıl və gümüş pulları yoxdur. Lakin buna əlavə olunmuşdur ki, qızıl və gümüş pul olmasa, vergilərin ödənmə imkanı yoxdur.
Onların əllərindəki qızıl və gümüşü onsuz da biz alırıq.
Amerikadakı indiki qızıl və gümüş pul qıtlığı, o ölkənin yoxsullarının və xalqın, bu metalları almağa imkanının olmamasıdır. Əməkhaqlarının İngiltərədəkinə nisbətən çox və ərzağın qiymətinin ucuz olduğu bir
ölkədə, bu metallardan xalqın daha çox alması imkanı, təbii ki, var. Buna
görə də, bu metalların qıtlılığının səbəbi, əhalinin yoxsul olması deyil.
Hər bir ölkənin daxili ticarətinin heç olmasa sülh dövründə qızıl və
gümüş pulla olduğu kimi, kağız pulla da mümkündür. Lakin böyük torpaq
sahələrinə malik amerikalılar, bu torpaqların istifadısindən əldə etdikləri
yüksək gəlirləri əsasən qızıla və gümüşə deyil, təsərrüfat alətlərinə,
deyimə, müxtəlif məişət əşyalarına xərcləməyə üstünlük verirlər. Bir
sözlə amerikalılar, kapitalı əl dəymədən qoruyub saxlamır, onu artırmaq
üçün bu kapitalıdan təsərrüfatda istifadə edirlər.
Xalqa daxili ticarəti həyata keçirmək üçün bəs edəcək miqdarda
kağız pullar vermək, müstəmləkəçi hökumətlərdə əlverişli hesab edilir.
Bu hökumətlərdən Pennysilvaniya bu pulu öz müstəmləkələr yüksək
faizlə borc verərək gəlir əldə edirlər.
Beləliklə, 1747-ci ildə bu müstəmləkəçilər xarici borcların çoxunu
istiqrazlar qarşılığında ödədi. Borcların bu cür ödənməsi müstəmləkəçilər
üçün əlverişlidir. Kağız pulun həddindən artıq çox olması, İsveçdəki
daxili ticarətdən qızıl və gümüş pulu hansı səbəblə uzaqlaşdırmışsa,
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müstəmləkə ölkələrində də bu səbəbdən uzaqlaşdırılmışdır. Hər iki ölkədə
qızıl və gümüş pulun olmaması, əhalinin imkanının olmaması ilə deyil,
onların öz kapitallarını istehsala yönəltməsi ilə əlaqədardır. Müxtəlif
müstəmləkəçi ölkələr Böyük Britaniya ilə həyata keçirdikləri xarici ticarətdə qızıl və gümüş pullardan da istifadə edirlər. Lakin bu metallardan
istifadəyə az rast gəlinir. Böyük Britaniya ilə müstəmləkəçilər arasındakı
ticarətdə ödəmələr təkcə pulla deyil, həm də tütün vasitəsilə həyata
keçirilir.
Ödəmələri qızıl və gümüş pulla deyil, tütünlə ödəmək həmişə müstəmləkəçilərə xeyir gətirib. Lakin ödəmələrin bu cür aparılması həmişə
əlverişli olmur. Virginia və Marylanol ilə İngiltərə arasında da ticarət bu
yolla aparılırdı. Bu müstəmləkəçilər aldıqları mallar qarşılığında tütün
vermək onlara təsadüfən xeyir gətirib. Onlar tütünün satışından gəlir
güdürdülər. Qızıl və gümüş satışından həmin dövrdə gəlir götürmək çətin
idi. Ona görə də, Böyük Britaniya ilə müstəmləkəçi ölkələr arasında
ticarət tütün vasitəsilə həyata keçirilirdi. Marylanol və Virginiyanın xarici
ticarətində olduğu kimi, daxili ticarətdə də qızıl və gümüş pulla ödəmələr
az rast gəlinəndir. Buna görə də Amerikada olduğu kimi, bu müstəmləkəçi ölkələrdə də qızıl və gümüş pul ehtiyatı azdır. Lakin onlar
qonşularına nisbətən varlı sayılırlar.
Şimal müstəmləkəçilərinin, Pennysilvaniya, Nyu York , Nyu Jersey
və dörd ingilis hökumətinin Böyük Britaniyaya ixrac etdikləri malların
ümumi dəyəri, öz ehtiyacları üçün idxal etdikləri malların dəyərinə,
demək olar ki, bərabərdi.
Şəkər istehsalçılarında Böyük Britaniyaya hər il ixrac olunan
malların ümumi miqdarı, bütün idxal olunanlarla müqayisədə azdır. Hər il
göndərilən şəkərlə romun dəyəri bu müstəmləkələrdə ödənsə, Böyük
Britaniya hər il ölkə xaricinə böyük məbləğdə pul çıxarır və bu zaman
Qərbi Hind adaları ilə aparılan ticarət əlverişsiz olur. Şəkər istehsal
edənlərin əksəriyyəti Böyük Britaniyada yaşayır. Gəlirləri onlara öz
məhsulları olan şəkər və rom şəklində göndərilir. Qərbi Hind adaları
tacirlərinin həmin ölkələrdən aldığı şəkərlə romun miqdarı, onların Böyük
Britaniyada hər il satdıqları şəkər və romun miqdarı ilə eyni deyil. Bu
halda qızıl və gümüş şəklində bir ödəniş olmalıdır.
Ayrı-ayrı müstəmləkələrdən Böyük Britaniyaya verilən ödəmələrdəki gecikmələrin səbəbi, bu ödəmələrin miqdarının çoxluğu və azlığı
deyildir. Ümumiyyətlə, şimal müstəmləkəri, tütün istehsal edən
müstəmləkərlə müqayisədə daha çox ödəniş edir. Bu müstəmləkələrin
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daha böyük ərazilərə sahib olmalarına baxmayaraq, onların bu torpağı
əkib-becərmək imkanı və istəyi yoxdur.
Başqa sözlə, müstəmləkəçilərin çoxunda olan indiki qızııl və gümüş
pul qıtlığı, onların yoxsul olub-olmaması ilə əlaqədar deyil. Müstəmləkəçilərin daim istifadə edilən və istehsala yarayan kapitala olan böyük
tələbləri, imkan daxilində az miqdarda gəlir gətirməyən kapitalın olmasını
əlverişli hesab edirlər və onlar qızıl və gümüşlə aparılmayan nisbətən
ucuz ticarətə üstünlük verirlər. Beləliklə, onlar bu qiymətli metalların
əvəzinə, təsərrüfat alətləri, geyim, məişət əşyası və əkində istifadə olunan
dəmir məmulatlar alırlar. Lakin ticarətin qızıl və gümüş pul olmadan
həyata keçirilməsi mümkün olmayan vaxtlarda az da olsa bu metallardan
istifadə olunur. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, müstəmləkərin bu
metallardan xeyli miqdarda alması üçün yetərli maliyyə vəsaiti var. Bu
metalları aldıqları təqdirdə, daxili ticarətdə ucuz vasitələrin yerinə bahalı
vasitələrdən istifadə etmiş olurlar. Bu bahalı ticarətə keçid lazımi
xərclənən vəsait, torpaqların becərilməsinə sərf olunan məbləğin azalmasına və əkinçiliyin zəifləməsinə səbəb olar. Bundan başqa, Amerikanın
vergi gəlirinin hər hansı bir hissəsini qızıl və gümüş şəklində ödəmək
lazım gəlməz.
Böyük Britaniyanın xarici borcunun Amerika və İrlandiyanın
köməyi ilə ödənməsi qanunlara zidd deyildir. O borca yardım inqilabla
qurulan dövlətin dəstəklənməsi üçün yardım edilirdi. Elə bir dövləti ki,
İrlandiya protestantlarının həm indi ölkələrində sahib olduqları bütün
nüfuzu, həm də azadlıqları, mülkləri, dinləri və s. əldə etdiklərini onlara
borcludurlar, elə bir dövləti ki, bir çox müstəmləkə dövlətləri indi
qazandıqları azadlıqlarını ona borcludur. Bu borcun ödənilməsi yalnız
Böyük Britaniyanın deyil, bütün ayrı-ayrı əyalətlərin müdafiəsi üçün
edilmişdir. Xüsusilə, istər əvvəlki müharibə dövründə alınan borc, istərsə
də son müharibə dövründə alınan borc Amerikanın müdafiəsi üçün
alınmışdır.
İrlandiya Bötük Britaniya ilə birləşməkdə təkcə ticarət sərbəstliyi
deyil, həm də vergi sistemində bir sıra irəliləyiş əldə etdi. Böyük
Britaniya ilə birləşərək İsveçdə orta və aşağı sinfə mənsub olan xalq,
əvəllər onları hər zaman alçaltmış varlılar sinfinin əsarətindən tamamilə
azad oldu. Böyük Britaniya ilə birləşərək İrlandiyadakı orta və aşağı sinif
insanlar da varlıların əsarətindən qurtuldu. Elə varlı sinfi ki, onlar təkcə
mallarının çoxluğuna görə deyil, həmdə dini və siyasi qərəzlərdən
meydana gəlmişdi.
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Müstəmləkə dövlətlərində bu cür varlı sinf üstünlüyü, demək olar
ki, olmamışdır. Lakin onlar da Böyük Britaniya ilə birləşərək bir sıra
üstünlüklər qazandı. Bu birləşmə qisməndə olsa ölkə daxilində baş verən
ixtişaşları azaltmışdır. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq və cinayətkarlığı
azaltmaq düzgün idarəetmə ilə mümkündür. Bu cür unitar dövlətlərdə
partiya yaratmaq həvəsi imperiya mərkəzlərinə nisbətən çox olur.
İsveçdə partiya yaratmaq həvəsi Böyük Britaniyadakına nisbətən
çoxdur. Bu partiya yaratmaq istəyi İrlandiyada da çoxdur. Lakin istər
İrlandiya, istərsə də digərləri əvvəlkinə nisbətən daha ağır vergilər ödəməyə məcburdur. Ancaq verilən verginin tamamilə ölkə borclarına
xərclənməsi, bu borcun tez bir vaxtda bitməsinə və verginin aradan
qaldırılmasına səbəb olacaqdır.
Yuxarıda göstərilənlərdən aydın olur ki, bu cür üsullarla Böyük
Britaniyanın öz gəlirlərini artırması, demək olar ki, mümkün deyil. Böyük
Britaniya öz gəlirlərini xərclərini azaltmaq hesabına artıra bilər. Əhalinin
borclarının istər yığılması, istərsə də xərclənməsinin də şəffaflaşdırılması
Böyük Britaniyanın öz gəlirlərini artırmasına təkan verə bilər; lakin, bu
baxımdan, Böyük Britaniya qonşu ölkələrdən daha irəlidədir. Sülh
dövründə olduğu kimi, müharibə dövründə də Böyük Britaniyanın hərbi
xərcləri digər Avropa ölkələrinə nisbətən az idi. Ona görə də, bu xərclərin
azaldılması, o qədərdə gəlir gətirməz. İndiki qarışıqlıqlar başlamazdan
əvvəl, müstəmləkə ölkələrində hərbi xərclər daha çox idi və bu xərclərə
qənaət mühüm gəlir artımına səbəb olardı. Sülh dövründə bu xərclər nə
qədər böyük olsa da, müharibə dövründə bu xərclər Böyük Britaniya ilə
müqayisədə, demək olar ki, yox kimidir. Elə buna görə də
müstəmləkəçilər səbəbindən başlanılan sonuncu müharibədə Böyük
Britaniya doxsan milyondan çox pul itirmişdir.
1793-cü ildəki İspaniya müharibəsi, müstəmləkəçilərə görə başlanmışdı. O müharibə də və sonuncu olan Fransa müharibəsində, Böyük
Britaniya qırx milyondan çox pul xərcləmışdir. Bu pulun az bir hissəsi
müstəmləkəçilər tərəfindən ödənildi. Bu iki müharibə Böyük Britaniyanın
borclarının artmasına səbəb oldu. Lakin həmin dövrdə müharibə olmasaydı, borcun böyük bir hissəsi artıq ödənilmişdi. Əgər müstəmləkəçilər
olmasaydı, Böyük Britaniya bu müharibələrin birincisinə qoşulmaya
bilərdi. Bu ölkələr Böyük Britaniyanın bir əyaləti kimi göründüyü üçün
bu xərclər yarandı. Lakin imperiyanın dəstəklənməsi üçün gəlir və ya
hərbi güc yardımı göstərməyən ölkələr, Böyük Britaniyanın əyaləti
sayılmamalıdır. Bu ölkələr, bəlkə də, Böyük Britaniyanın müttəfiqləri
kimi görünə bilər. Lakin Böyük Britaniya bu ölkələrin bəzi xərclərini özü
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ödəyirdi. Müstəmləkəçilər Böyük Britaniya vergilərindən asılı olmalarını
rədd etmələri qarşılığında, yenə də Britaniyanın əyalətləri sayılacaqlarsa,
gələcəkdə başlanılan müharibədə onların müdafiəsi Böyük Britaniyaya
baha başa gələcək.
Böyük Britaniyanı idarə edənlər yüz illərdir xalqı, Atlas dənizinin
qərbində böyük bir imperiyası olması ilə aldatmışlar. Ancaq bu imperatorluq heç bir zaman mövcud olmamışdır. Bu günə kimi mövcud olan
imperiyanın deyil, mövcud olmayan bir imperiyanın varlığı, qızıl
mədəninin həqiqətən yox, xəyalən varlığıdır. Elə bir xəyal ki, çox böyük
xərclərə səbəb olmuşdur və bu davam edərsə, bundan hər hansı bir xeyir
götürmək mümkün deyil. Bundan başqa bu inhisarçı ölkələrlə aparılan
ticarət, Böyük Britaniyaya xeyirdən çox ziyan gətirirdi.
Özləri inandıqları qədər də xalqı inandırdıqları bu yuxunu ya ölkəni
idarə edənlər gerçəkləşdirməli, yaxud xalqi oyandırmaq vaxtı gəlib
çatmışdır. Bu yuxu gerçəkləşməyəcəksə, bundan əl çəkmək lazımdır.
Böyük Britaniya müttəfiqlərindən heç biri bütün imperiyanın inkişaf
etmələri istiqamətində fəaliyyət göstərmirsə, bu müttəfiqlərin müharibə
və sülh dövründə mülki və hərbi xərclərin ödənilməsini dayandırmaq
lazımdır.
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Kitaba əlavə
Aşağıdakı iki hesab, dördüncü kitabın beçinci bölümündə ağ
siyənək balıqçılığında hər tona verilən rüsumu açıqlayıb aydınlaşdırmaq
məqsədilə buraya əlavə edilmişdir. Oxucu, hər iki hesabın doğruluğuna
əmin ola bilər.
Şotlandiyada on bir il müddətində balıq ovuna gedən göyərtəli
gəmilərlə, onların yanlarında götürdükləri hər boş boçkanın sayına və
tutulan siyənək balığı sayına bağlı olan hesab; yenə də, dəniz çomağının
hər boçkasına və əvvəlcədən şorabaya qoyulub möhkəm şəkildə qablaşdırılan siyənək balığının hər boçkasına görə orta ödənilən əlavə məbləğ.

Ġllər
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781

Göyərtədəki
gəmi sayı
29
168
190
248
275
294
240
220
206
181
135

BoĢ
götürülmüĢ
boçkalar
5948
41316
42333
59303
69144
76329
62679
56390
55194
48315
33992

Tutulan
siyənək
balıqları
(boçka
sayı ilə)
2832
22237
42055
56365
52879
51863
43313
40958
29367
19885
16593

Cəmi

2186

550943

378347

Göyərtədəki
gəmilərə
ödənilən
əlavə
məbləğ
2085
11055
12510
16952
19315
21290
17592
19316
15287
13445
9613

0
7
8
2
15
7
2
2
0
12
12

0
6
6
6
0
6
6
6
0
6
6

155463
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Dəniz çamakları: 378, 347

3/1 aşağı enidirilir: 126, 115, 2/3 məhkəm
şəkildə yerləşdirilmiş boçkalar: 252, 231,
1/3 siyənək balıqları ixrac edildiyində
bunlara ayrıca olaraq: pennilik bir əlavə
məbləğ verilir
Bu şəkildə, hökumətin pul olaraq ödədiyi
əlavə məbləğ hər boçkaya
Amma, buna hər boçka siyənək balığının
şorabaya qoyularkən, ümumilikdə istifadə
edilən bir və kilonun dördə birini təşkil
edən duzdan istifadəyə görə düz rüsumu:
Penni əlavə edildiyi zaman hər boçkaya
qoyulan əlavə məbləğ
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Dəniz çomağı balığı boçkasına görə verilən əlavə məbləğ: 0 ingilis lirəsi 8 şillinq,
2 1/4 penni, amma bir boçka dəniz çomağı
balığı, şorbaya salınıb yenidən möhkəm
şəkildə qablaşdırılmış bir boçkanın yalnız
üçdə ikisi sayıldığı üçün; o halda əlavə
məbləğ: 0 ingilis lirəsi, 12 şillinq 3 3 /4
penniyə yüksəlir.
0 ingilis lirəsi 2 şillinq 8

0 ingilis lirəsi 14 şillinq 11 4/4 penidir
0 ingilis lirəsi 12 şillinq 6

1 ingilis lirəsi 7 şillinq 5 3/4 penni təşkil
edər

Siyənək balığının Ģorabaya salınması Britaniya duzu ilə
hazırlanarsa, əlavə məbləğ aĢağıdakı Ģəkildə olar:
Yuxarıdakı qədər əlavə məbləğ:
Amma bu əlavə məbləğə, hər boçka
siyənək balığının şorabaya salarkən
ortalama olaraq istifadə etdiyi Şotlandiya
duzunun hər kiloqramına görə 1 şillinq 6
pennilik rüsum
Hər boçkaya görə əlavə məbləğ

0 ingilis lirəsi 14 şillinq 8 penni

0 ingilis lirəsi 3 çilinq 0 penni əlavə
edilərsə o halda,
0 ingilis lirəsi 17 şillinq 11 3/4 penni
təşkil edər
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Daha sonra, göyərtədəki gəmilər yüklü siyənək balıqları ilə Şotlandiyada daxil edilib hər boçkaya görə bir şillinqlik rüsum ödədikdə, yeni
vəziyyət belə olar:
Yəni, yuxarıdakı qədər əlavə məbləğ:
Bundan hər bir boçkaya görə şillinq
çıxılmalıdır:

0 ingilis lirəsi 12 şillinq 3 3 /4 penni
0 ingilis lirəsi 1 şillinq 0 penni və alınır
0 ingilis lirəsi 11 şillinq 3 3 /4 penni

Ancaq buna yenə bir boçka siyənək
balığının şorabaya basılması edilərkən,
istifadə edilən xarici duzdan, alınan rüsum,
belə ki:
Bu şəkildə, ölkə daxilində istehlak olunan
siyənəklərin hər boçkasına görə verilən
əlavə məbləğ:

0 ingilis lirəsi 12 şillinq 6 penni əlavə
edilməsi lazımdır
1 ingilis lirəsi 3 şillinq 9 3 /4 penidir

Siyənək balığının Ģorabaya salınması Britaniya duzu ilə
hazırlanarsa, əlavə məbləğ aĢağıdakı kimi olar:
Göyərtədəki gəmilərin gətirdikləri hər
boçkaya görə yuxarıdakı qədər əlavə
məbləğ:
Bu məbləğdən, ölkə daxilində istehlak
edilmək üzrə, daxil edilərək ödənilən
məbləğdən bir şillinq çıxılır:

0 ingilis lirəsi 12şillinq 3 3 /4 penidir.

Amma, əlavə məbləğə hər boçka siyənək
balığının şorbaya
salınması
həyata
keçirilərkən edilərkən, ortalama olaraq
istifadə edərkən duzun miqdarı, təxminən
Şotlandiya duzunun hər kiloqramı üzərinə
1 şillinq 6 penni rüsum əlavə edilər:
Ölkə daxilində istehlak edilmək üzrə daxil
edilən hər boçkaya görə əlavə məbləğ

0 ingilis lirəsi 3 şillinq 0 penidir.

0 ingilis lirəsi 1 şillinq 0 penni. Nəticə
etibarilə alınır: 0 İngilis lirəsi 11 şillinq 3
3 /4 penni

1 ingilis lirəsi 14 şillinq 3 3 /4 penni olar.

İxrac edilən siyənək balıqları üzərindən duz rüsumlarının endirilməsi, ola bilsin ki, əlavə məbləğ kimi görünməsin. Lakin bu rüsumların
ölkə daxilində, istehlak edilən siyənək balığının üzərindən götürülməsi,
şübhəsiz, əlavə məbləğ olan mükafat kimi hesab edilə bilər.
1771-ci ilin aprel ayının 5-dən, 1782-ci ilin aprel ayının 5-nə qədər
balıqçılıq üçün Şotlandiyaya idxal edilən xarici duzun miqdarına və
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Şotlandiya duzlarından rüsumlara imtiyazlı olaraq verilən Şotlandiya
duzu (hər ikisinin birillik ortalaması) miqdarına uyğun olan hesab:

Müddət
5 aprel 1771-ci ildən
5 aprel 1772 ilədək
Bir ilin ortalaması

Ġdxal edilən xarici duz
kiloqramla

ġotlandiya duzu
kiloqramla

936, 974

168, 226

85, 179 5/11

15, 293 3/11

Xarici duzun kiloqramından 84 funt, 56 funt ingilis duzunun
kiloqramından yalnız 56 funt gəldiyi göz önündə olması lazımdır.
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