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Küba doğumlu Paul Lafargue, bugün daha çok Marx’ın kızıyla 
evli olması ve Tembellik Hakkı’nı kaleme almasıyla hafızalarda yer 
etmiş olsa da, yaşadığı dönemde sözünü sakınmayan bir yazar ve 
iktisatçı olarak tanınıyordu. Fransız İşçi Partisi’nin kurucu isim-
lerinden olan Lafargue’un 1880’de bir dizi makale olarak yazdı-
ğı Tembellik Hakkı, sol literatürün Komünist Manifesto’dan sonra 
dünya dillerine en çok çevrilen metni olmuştur.
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Önsöz

Bay Thiers, 1849 yılındaki İlköğretim Komisyonu’nda 
şöyle söylemişti: “Din adamlarının etkisini güçlendir-
mek istiyorum; çünkü insanlara ‘keyfinize bakın’ diyen 
diğer felsefenin tersine, şu ölümlü dünyada acı çekmek 
için var olunduğunu öğreten bu iyi felsefeyi yaymaları 
için onlara güveniyorum.” Bay Thiers, böylece acımasız 
bencilliğini ve sığ zekâsını temsil ettiği burjuva sınıfı-
nın ahlâkını dile getiriyordu.

Din adamlarınca desteklenen soylulara karşı müca-
dele eden burjuvazi, özgür düşünce ve ateizm bayrağı-
nı dalgalandırıyordu; ancak galibiyetle renk ve duruş 
değiştirdi ve artık ekonomik ve politik üstünlüğünü 
dinle desteklemek niyetinde. XV. ve XVI. yüzyıllarda 
sevinçle pagan geleneği geri almış ve Hıristiyanlığın 
hoş görmediği tensel istekleri ve tutkuları yüceltmiş-
ti. Günümüzde mal mülk ve zevk ü sefa ile tıka basa 
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dolup, düşünürlerinin, Rabelais’lerin, Diderot’ların öğ-
retilerini inkâr etmekte ve çalışanlara perhizi öğütle-
mektedir. Kapitalist ahlâk, Hıristiyan ahlâkının acınası 
parodisi, işçinin bedenini aforozla kamçılar. Üreticinin 
ihtiyaçlarını en aza indirgemeyi, zevklerini ve tutku-
larını silmeyi ve onu, hiç ara vermeden, bir teşekkür 
bile etmeksizin işe koşarak makine rolüne hapsetmeyi 
kendine amaç edinir.

Devrimci sosyalistler, burjuva filozofları ve yergi 
yazarlarıyla savaşa yeniden başlamalılar. Kapitalizmin 
toplumsal teorilerine ve ahlâki saldırısına da karşı çık-
malılar. Eyleme çağırdıkları sınıfın kafasındaki, egemen 
sınıfın ektiği önyargıları yıkmalılar. Tüm ahlâk softala-
rının yüzüne, yeryüzünün artık işçilerin gözyaşlarının 
vadisi olmayacağını ilan etmeliler. “Mümkünse barışçıl 
bir şekilde, aksi takdirde şiddete başvurarak” kuracağı-
mız geleceğin komünist toplumunda, insanların tut-
kuları “özünde hepsi iyi, kötüye kullanımları ve aşırıya 
kaçmalarından sakınmak dışında yapacağımız bir şey 
olmayan”* tutkular olduklarından serbest kalacaklar. 
Bu tutkular, sadece karşı dengelemeyle, sadece insan 
bedeninin ahenkli gelişimiyle önlenebilir; çünkü Dr. 
Beddoe’nin dediği gibi, “Bir ırk, azami fiziksel gelişimi-
nin doruk noktasına ulaştığında, ahlâki gücün ve ener-
jinin de en yüksek noktasına ulaşır.” Büyük doğabilimci 
Charles Darwin de aynı fikirdeydi.**

* DESCARTES, Les Passions de l ’âme (Ruhun Tutkuları).
** Doktor BEDDOE, Memoirs of the Anthropological Society (Antropoloji 

Topluluğunun Raporları); C. DARWIN, Descent of Man (İnsanın Tü-
reyişi).
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Birkaç ek notla yeniden yayımladığım Çalışma 
Hakkının Çürütülmesi, 1880’de haftalık L’Égalité’de 
(ikinci dizi) yayımlanmıştı.

P. L.
Sainte-Pélagie Hapishanesi, 1883
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I. Bölüm 
Yıkıcı Bir Dogma

Tembellik edelim her şeyde 
sevmek ve içmek dışında 

tembel olmak dışında. 
    Lessing

Kapitalist toplumun hüküm sürdüğü milletlerin işçi 
sınıflarını garip bir delilik ele geçirmiştir. Bu delilik so-
nuç olarak, iki yüzyıldır mutsuz insanlığa eziyet eden 
bireysel ve sosyal sefaleti gizlice hazırlıyor. Bu delilik, 
çalışma aşkı, iş için ölümcül tutkudur, bireyin ve soyu-
nun yaşamsal gücünü tüketmeye kadar iten bir delilik-
tir. Rahipler, iktisatçılar, ahlâkçılar bu zihinsel sapkın-
lığa tepki göstermek yerine, çalışmayı kutsallaştırdılar. 
Kör ve budala insanlar Tanrılarından daha bilge olmak 
istediler; aciz ve aşağılık insanlar Tanrılarının lanetle-
diklerini iyileştirmek istediler. Ne bir Hıristiyan, ne de 
tutumlu ve ahlâklı biri olduğunu iddia eden ben, on-
ların Tanrıları hakkındaki hükümlerini, dini, ekono-
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mik, özgür düşünceli ahlâklarının vaazlarını, kapitalist 
toplumda çalışmanın getirdiği korkunç sonuçları kabul 
etmiyorum.

Kapitalist toplumda çalışmak, tüm düşünsel yıkı-
mın, uzuvlardaki tüm bozulmanın sebebidir. Bir uşak 
ordusunun hizmet ettiği Rothschild’ın* safkan yarış at-
larıyla, Normandiya çiftliklerinde toprağı süren, gübre 
taşıyan, hasadı ambara götüren ağır yabani atı karşılaş-
tırınız. Ticaret misyonerleri ve din tüccarlarının henüz 
Hıristiyanlıkla, cüzzamla ve iş dogmasıyla yozlaştırma-
dığı soylu vahşilere, ardından da bizim zavallı makine 
hizmetçilerine bakınız.**

* Rothschild: Paris, Londra, Napoli, Viyana, Frankfurt gibi Avrupa’nın pek 
çok şehrine dağılmış, 18. ve 19. yüzyılın zengin ailelerinden biri. –çn.

** Avrupalı kâşifler, Pæppig’in “medeniyetin zehirli nefesiyle” kirlenme-
miş dediği ilkel halkların fiziksel güzellikleri ve ifadelerindeki soylu-
luk karşısında hayretle duraklıyorlar. Lord George Campbell, Pasifik 
adalarındaki Aborjinlerden bahsederek şöyle yazıyordu: “Dünyada 
hiçbir insan yoktur ki ilk görüşte çarpılmasın. Hafif bakır tonunda 
pürüzsüz ciltleri, kıvırcık altuni saçları, güzel ve neşeli yüzleri, kısacası 
her şeyleriyle genus homo’nun yeni ve görkemli bir örneğini oluştu-
ruyorlar. Fiziksel görünüşleri bizimkinden daha üst bir ırk oldukları 
izlenimini veriyor.” Antik Roma’nın uygarları, Sezar’lar, Tacitus’lar, 
Roma İmparatorluğu’nu istila eden komünist Cermen kabilelerini 
aynı beğeni ile kabul ediyorlardı. Tacitus ile birlikte, piskoposların 
üstadı olarak adlandırılan V. yüzyıl rahibi Salvian, uygarlara ve Hı-
ristiyanlara, barbarları örnek gösteriyordu: “Bizden daha iffetli olan 
barbarların ortasında namussuzuz. Dahası, barbarlar bizim utanmaz-
lıklarımızdan yaralandılar. Gotlar, aralarında ahlâksızlara izin verme-
diler. Sadece, kendi milliyeti ve adının üzücü ayrıcalığıyla Romalıların 
‘kirli’ olmasına izin vardı [oğlancılık o zamanlar putperestler ve Hı-
ristiyanlar arasında yaygındı…] Ezilenler, insaniyet ve sığınacak bir 
yer bulmak için barbarlara gidiyorlardı.” (De Gubernatione Dei.) Eski 
medeniyet ve doğmakta olan Hıristiyanlık, eski dünyanın barbarlarını 
yoldan çıkarttı, tıpkı eski Hıristiyanlık ve modern kapitalist uygarlı-
ğın, yeni dünyanın vahşilerini yoldan çıkartması gibi.
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Uygar Avrupa’mızda insanın doğuştan gelen gü-
zelliğiyle ilgili bir iz bulmak istediğimizde, ekonomik 
önyargıların henüz işten nefretin kökünü kazımadığı 
milletlere gidip bakmak gerekiyor. Ne yazık ki yozlaşan 
İspanya hâlâ bizdeki hapishaneler ve kışlalardan daha 
az fabrikaya sahip olmakla övünebilir; ancak sanatçı, 
kestane gibi kahverengi, bir çelik çubuk gibi dümdüz 
ve esnek, gözüpek Endülüslü’ye hayranlık duyabilir. 
İnsanın yüreği, Ossuna düklerini amigo olarak gö-
ren, yırtık pırtık capasına* kibirle bürünmüş dilenciyi 
işittiğinde ürperir. İçindeki ilkel hayvanı köreltmemiş 
İspanyol için çalışmak, esaretlerin en beteridir.** Haş-
metli zamanlarında Yunanlar da çalışma için küçüm-
semeden başka bir şey hissetmiyordu; sadece esirleri 
çalışmaya yetkiliydi; özgür insan, bedensel alıştırmalar 
ve zekâ oyunları dışında bir şey bilmezdi. Bu dönem 
aynı zamanda Aristoteles, Phidias, Aristophanes ile 
aynı havanın solunduğu, birlikte yüründüğü zaman-

 Hümanizm ve Hıristiyanlığın ikiyüzlülüğüyle lekelenmiş sosyolojik 
tespitlerini reddetsek bile gözlem yeteneğini teslim etmemiz gereken 
Bay F. Le Play, Les Ouvriers européens (Avrupalı İşçiler - 1885) adlı 
kitabında şöyle yazar: “Başkırtların tembelliğe eğilimi [Başkurtlar/
Başkortlar veya Başkırtlar, Ural Dağları’nın Asya tarafındaki yarı gö-
çebe çobanlardır], göçebe hayattaki boş vakit, en yetenekli bireylerde 
doğan düşünme alışkanlıkları, tüm bunlar, çoğunlukla daha gelişmiş 
bir uygarlıkta, aynı sosyal seviyede nadiren gözlenen tavırlara bir 
farklılık, zekâya ve sağduyuya bir kesinlik verir… Heveslerini en çok 
kaçıran, tarımsal işlerdir. Tarımı bir iş olarak kabul etmemek için her 
şeyi yaparlar.” 

 Tarım, hiç kuşkusuz, insanlık tarihinde uygulanan ilk kölece iştir. 
Kitab-ı Mukaddes geleneğine göre ilk suçlu Kabil bir çiftçidir.

* Capa: Bir nevi pelerin –çn.
** İspanyol atasözü: Descansar es salud (dinlenmek sağlıktır).
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lardı; Marathon’daki bir avuç cesur askerin, Büyük 
İskender’in kısa süre sonra fethedeceği Asya’nın gö-
çebe kalabalıklarını ezdiği zamanlardı. Antikçağ filo-
zofları, özgür insanın alçalması olan çalışmaya nefret 
duymayı öğretiyorlardı; şairler, tanrıların hediyesi olan 
tembelliği şakıyorlardı:

O Meliboee, Deus nobis hæc otia fecit.*

İsa, dağdaki söylevinde tembelliği öğütlüyordu:
“Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır 

zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, 
ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün 
görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi gi-
yinmiş değildi.”**

Sakallı ve sert ilah Yehova, kendine tapanlara ideal 
tembelliğin en yüce örneğini göstermiştir; altı günlük 
çalışmadan sonra, ebediyen dinlenmiştir.

Öte yandan, çalışmanın organik bir gereklilik oldu-
ğu ırklar hangileridir? Auvergneliler; İskoçlar, Britanya 
adalarındaki Auvergneliler; Galiçyalılar, İspanya’daki 
Auvergneliler; Pomeranyalılar, Almanya’daki Auverg-
neliler; Çinliler, Asya’daki Auvergneliler. Toplumu-
muzda, çalışmak için çalışmayı seven sınıflar hangileri-
dir? Toprak sahibi köylüler, küçük burjuvalar, biri top-
rakları üzerine eğilmiş, diğerleri dükkânlarına bağlan-
mış, yeraltı tünelindeki bir köstebek gibi acele ediyorlar 
ve asla doğaya sakin sakin bakmak için doğrulmuyorlar.

Ve bununla birlikte, bütün uygar ulusların üretici-
lerini kucaklayan, onları bağlarından kurtararak kölece 

* Ey Meliboeus, bir tanrı bize bu tembelliği verdi. – Vergilius (Bucolica)
** Matta İncili, 6, 28-29.
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çalışan insanlığı özgürleştirecek ve insan hayvanı ba-
ğımsız bir varlık yapacak büyük sınıf, proletarya, içgü-
dülerine ihanet edip tarihsel görevini göz ardı ederek iş 
dogmasının kendisini yoldan çıkartmasına izin verdi. 
Cezası sert ve korkunçtu. Tüm bireysel ve toplumsal 
sefalet, onun çalışma tutkusundan doğmuştur.




