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BÝRÝNCÝ BÖLÜM
KAPÝTALÝST ÜRETÝM BÝÇÝMÝNÝN TEMEL
NÝTELÝKLERÝ

1. KAPÝTALÝST TOPLUMDA ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ
Kapitalizm, bir yandan, mülkten yoksun ya da hemen hemen yoksun halk yýðýnlarý ücretliler haline gelmekteyken; beri yandan, üretim alet ve araçlarýnýn çok az sayýda toprak sahipleri ve
kapitalistler grubunun elinde bulunduðu bir toplum düzenidir.
BASÝT META ÜRETÝMÝ VE KAPÝTALÝST ÜRETÝM

Kapitalist üretim, basit meta üretiminden doðmuþtur. Bu süreç, uzun bir tarih dönemini kaplar. Gerçekten de, üretici güçler
düzeyinin düþük olmasý sonucu, meta ekonomisinin ekonominin
tümü içinde çok küçük bir yer tutmasý yüzünden, kapitalist üretime
geçiþ süreci, ne kölelik çaðýnda ne de feodal toplumda tamamlanamamýþtýr. Metalarýn, yani ürünlerin kiþisel tüketim için deðil,
satýþ için üretilmesi, kapitalizmde,[sayfa 9] evrensel bir nitelik kazanýr.
Kapitalizm geliþtikçe, küçük üreticiler, köylüler, ürünlerinin gittikçe
daha büyük bir kýsmýný satar olurlar. Kapitalist toplumda, bütün
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üretim araçlarýnýn ve tüketim maddelerinin tümü ya da hemen
hemen tümü, alým-satým konusudur.
Basit meta üretimi ve kapitalist meta üretiminin her ikisinde
ortak olan yanlar, birincisi üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti, ikincisi
toplumsal iþbölümüdür. Meta ekonomisi, toplumsal iþbölümündeki
ilerlemeye paralel olarak geliþiyordu.
Kapitalizmi olanaklý kýlan, doðrudan doðruya bu ortak temel, yani üretim araçlarýnýn özel mülkiyetidir. Basit meta üretimi,
kapitalist üretimin yalnýz tarihteki geçmiþ hali deðildir; belirli toplumsal koþullar altýnda, üreticilerin azýnlýðýný zenginleþtirerek, çoðunluðunu ise yoksullaþtýrarak, kapitalizmi doðurabilir ve doðurur.
Bununla birlikte, iki üretim biçimi arasýnda esaslý bir fark
vardýr, þöyle ki: birinci halde, köylü ya da zanaatçý tarafýndan sunulan meta, kendi emeðinin meyvesidir; oysa kapitalizmde, üretici ile
metalarýn sahibi kesenkes ayný ve tek kiþi deðillerdir. Kapitalist üretim, ücretli emeðin sömürüsü üzerine kurulur.
KAPÝTALÝZMDE ÜRETÝM ÝLÝÞKÝLERÝ

Hem toprak sahibinin gereksinmelerini karþýlamak, hem de
satýþ için üretimde bulunan çok sayýda kol emeði kullanan büyük
yurtluklar, kapitalist çaðdan önce de vardýr (Roma Latifundiasý);
ama bunlar, kapitalist olarak nitelendirilemezler, çünkü, orada çalýþanlar, ücretli iþçiler deðildi, köleler (latifundialarda) ya da serflerdi.
Her ne kadar hepsi de sömürülen sýnýftan iseler de, ücretli
iþçinin durumu, bir kölenin ya da bir serfin durumundan ayrýlýr. Ýþçi,
özgür bir insandýr ve yasa, onu, kapitalist için çalýþmaya zorlamaz.
Ama, genel olarak, üretim aracýna sahip olmadýðýndan, kendisinin
ve ailesinin geçimini saðlamak [sayfa 10] için iþçi olarak çalýþmak zorundadýr. Ýþçi kendi isteðiyle kendisini iþçi olarak sunar, yani onu
çalýþtýrmak için zor kullanýlmaz.
Kapitalist toplumda, ücretli emek, egemen durumdadýr. Bu
durum kapitalist üretim biçiminin özellikleri ile açýklanýr: bir avuç
kapitalist, topraðý, üretim alet ve araçlarýný ellerinde bulundururlar;
oysa öte yanda, halk yýðýnlarýnýn kollarýndan baþka hiç bir þeyleri
yoktur. Üretim alet ve araçlarýnýn sahipleri hiç bir þey yapmayabilirler, çünkü, açlýktan ölmemek için çalýþmak zorunda olan insanlarýn
sýrtýndan geçinebilmektedirler. Ýþçilerin kapitalistler tarafýndan
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sömürülmesi, kapitalist toplumdaki üretim iliþkilerinin kilit taþýdýr.
Üretim iliþkileri, üretim araçlarýnýn mülkiyet biçimlerini, toplumsal sýnýf ve gruplarýn üretimdeki yerlerini, bu sýnýf gruplarýnýn
birbirlerine göre durumlarýný ve üretilen ürünlerin paylaþýlmasý biçimlerini içerir.
Kapitalist üretim iliþkilerinin temeli, üretim araçlarýnýn kapitalist özel mülkiyetidir. Bu mülkiyet biçimi, öteki özel mülkiyet biçimlerinden, en baþta da, ücretli iþçilerin sömürülmeðinden ileri gelmesi
bakýmýndan, bizzat sahibi tarafýndan iþletilen küçük özel mülkiyetten ayrýlýr.
Mülkiyet biçimi, sýnýflarýn üretim sistemi içindeki durumlarýný belirler. Kapitalizmde, iþçi, kapitalistin, iþçinin emeðinin ve ürününün sahibi olan kapitalistin denetimi altýnda çalýþýr. Ürünlerin
daðýtýmý ise, kapitalistlerin ya da iþçilerin sözkonusu oluþuna göre
deðiþik þekilde uygulanýr. Bu farklýlýk, elde edilen ürün payýnýn niceliðini olduðu kadar, elde ediliþ biçimini de etkiler. Kapitalist, kendi kiþisel gereksinmelerini karþýlamaya ve üretimi geniþletmeye yetecek kârý elde eder; iþçi, en iyi durumda, ancak kendisinin ve ailesinin normal geçimini saðlayan bir ücret alýr.
Týpký kölelik düzeninde ve feodal düzende olduðu gibi, kapitalist toplumda da, üretim iliþkileri, insanýn insan tarafýndan sömürülmesine dayanýr. Ama sömürü biçimleri deðiþir. Bütün kapitalizmöncesi toplumlarda, zenginler ve yoksullar [sayfa 11] vardý. Bununla
birlikte,
kapitalistler yalnýz kapitalist düzende ortaya çýktýlar; çünkü
zengin ve kapitalist, ayný anlama gelmezler. Zengin, ancak, parasýný
baþka özgür insanlarý sömürmek ve onlarýn emeklerinin meyvesini
toplamak için kullanmak olanaðýný kendisine veren belirli bir toplumsal durum içinde kapitalist haline gelir.
META, EMEK-GÜCÜ

Ýþçi, iþçi olarak kapitalistin yanýnda çalýþmak zorundadýr, çünkü yiyeceði yoktur; kapitalist, yani üretim araçlarýnýn sahibi ise, üretime baþlamak için iþçiye muhtaçtýr. Ýþçi, her insan gibi, emekgücüne, yani çalýþma yeteneðine sahiptir. Bütün üretim biçiminin
temel öðesi olan emek-gücü de kapitalist topumda, bir meta haline gelir; meta üretimi genelleþir. Onun için kapitalizm, meta üreti-
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minin üst düzeyini temsil eder.
Emek-gücü, ancak iki koþul altýnda meta haline gelir: birincisi, iþçi, kendi çalýþma yeteneðini caný istediði gibi kullanabilmek
için Özgür bir insan olmalýdýr (köle ve serf, kendi emek-güçlerini
satamazlardý); ikinci olarak, iþçi, üretim araçlarýndan ve her türlü
geçim aracýndan yoksun bulunmalýdýr ki, kapitalistin yanýnda iþçi
olmaktan baþka çaresi olmasýn (kendine ait küçük bir tarlaya sahip
olan serf, kendisinin ve ailesinin gereksinmelerini karþýlayabiliyordu).
Þu halde, kapitalizm, özgür ama geçim ve üretim araçlarýndan yoksun ve bu nedenle kendi emek-güçlerini satmak zorunda
olan insanlarýn ortaya çýkýþý ile doðdu; Öte yandan, para miktarlarýnýn ve donatým servetlerinin bir kýsým insanýn ellerinde toplanmasý gerekiyordu. Bu koþullar sermayenin ilkel birikimi devresinden,
feodaliteden beri vardý.
EMEK-GÜCÜNÜN DEÐERÝ

Emek-gücü bir meta olduðuna göre, bir deðeri olmalýdýr. Bir
metaýn iki yönü vardýr. Bir yandan, meta, insanýn bir gereksinmesini [sayfa 12] karþýlar, öte yandan deðiþtirilecek, satýlacak bir nesnedir.
Þu halde, meta, bir kullaným-deðerine, bir de asýl deðere sahiptir.
Kullaným-deðeri, metanýn þu ya da bu gereksinmeyi karþýlama özelliðidir, metaýn gerçek deðeri ise meta içindeki, onu ortaya çýkaran
üreticilerin toplumsal emeðini temsil eder. Deðer, deðiþim-deðeri
denilen miktar olarak, deðiþim oranlarýyla ifadesini bulur. Her metanýn deðeri içerdiði emek miktarýna baðlýdýr, çünkü metaý yalnýzca
emek yaratýr. Emeðin miktarý, emek-zamaný miktarýyla belirlenir,
bu da onu üretmek için gerekli-emek-zamaný miktarýyla belirlenen
emek-gücünün deðeriyle belirlenir. Bu zamaný nasýl ölçmeli? Ýþçi
çalýþabilmek için yaþamsal bir asgariye: besine, giysiye, ayakkabýya,
barýnaða sahip olmalýdýr. Emek-gücünün sürekli olarak varolmasýný
saðlamak için iþçi, ayný zamanda, ailesini de yaþatmalýdýr. Son olarak, karmaþýk makinelerin kullanýlmasý da, kullanýlabilmesi için uygun bir niteliðe sahip olmalýdýr, yani mesleki eðitim için harcamalara
gereksinme göstermelidir.
Böylece, emek-gücünün deðeri, iþçinin ve ailesinin yaþamasý
için gerekli geçim araçlarýnýn deðeri ile belirlenir. Emek-gücünün
paraca deðeri, onun fiyatýdýr, ki bu, kapitalizmde ücret biçimini alýr.
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Emek-gücünün deðeri, her zaman için kararlaþtýrýlmýþ bir
büyüklükte deðildir. Emek-gücü deðerinin deðiþmesi, iki biçimde
gerçekleþir. Bir yandan, tüketim mallarýný üreten dallardaki emeðin
verimliliðinin artmasý, bu mallarýn deðerini düþürür. Oysa tüketim
mallarýnýn ve özellikle günlük tüketim maddelerinin deðeri, emekgücünün deðerine katýlýr. Sonuç olarak emek-gücünün deðeri de,
günlük tüketim maddelerinin deðerine koþut olarak düþer. Öte yandan emek-gücü deðeri, iþçinin ve ailesinin kültürel gereksinmelerinin karþýlanmasýný da kapsar, iþçinin gereksinmeleri toplumun
geliþmesiyle birlikte artar. Bu olgu ve yeni metalarýn ortaya çýkýþý,
emek-gücünün deðerini yükseltir. Bununla birlikte, emek-gücünün
deðeri, esas olarak, iþin þiddetlendirilmesi dolayýsýyla deðiþir. Ýþçinin
fizik ve sinirsel güçlerinin [sayfa 13] þiddetle harcanmasý, çalýþma yeteneðinin yerine konmasý için gerekli ürünlerin miktarýný artýrýr; yani
emek-gücünün deðerini yükseltir.
Kapitalistler, ücreti, gerçek deðer olarak asgarisine indirmek
isterler. Ama yaþam düzeylerini yükseltmek isteyen iþçilerin savaþýmý,
onlarý engeller.
2. KAPÝTALÝST SÖMÜRÜNÜN ÖZÜ
EMEK-GÜCÜNÜN ÜRETÝMDEKÝ ROLÜ

Emek-gücünün deðeri kavramý, yalnýzca teorik bir önem
taþýmaz. Daha Adam Smith ve David Ricardo ve onlarý izleyen tüm
burjuva iktisatçýlarý, iþçinin, kapitaliste, emek-gücünü deðil, emeðini sattýðýný belirtirler. Eðer böyleyse, iþçi, kendi emeðine göre ücret
almaktadýr, kapitalist ise, sermayesini iþlettiði için kârýný almaktadýr.
Öyleyse, iþçi ve kapitalist eþittirler ve ortada, insanýn insan tarafýndan sömürülmesi diye birþey yoktur. Gerçekte, iþçi, emeðini satmaz (onu henüz harcamamýþtýr), çalýþma yeteneðini, yani emek-gücünü satar. Kapitalist, ondan yararlanmaya karar verir ve emek-gücünün kendisine, ödediðinden fazlasýný getirmesini saðlayacak þekilde hareket eder.
Üretim sürecinde emek-gücünün oynadýðý rolü görelim. Ýþçi,
bunu, makinelerin yardýmýyla, hammaddelerden baþlayarak son biçimini almýþ bir ürün ortaya çýkarmak için kullanýr. Bu ürün satýþa yönelmiþtir ve hesaba göre, hammaddelerin ve yakýtýn tüm deðerini,
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makinelerin, aletlerin, kullanýlan binalarýn deðerinin bir kýsmýný içine alan bir deðere sahiptir. Meta ayný þekilde, yeni bir deðer kazanmýþtýr, ki bu, iþçinin emeðinin meyvesidir. Bu deðer, kapitalist tarafýndan ödenen emek-gücünün deðerinden daha büyüktür. Ýþte
bunun somut bir örneði: [sayfa 14]
ARTI-DEÐER

Varsayalým ki, kapitalist, bir dikiþ makinesi fabrikasýna sahip
bulunuyor. 200 parça imal etmek için 2.000 dolara, 10.000 kg. metal (kilosu 20 sentten) satýn alýyor diyelim. 200 dikiþ makinesinin yapýmý bir miktar madde yýpranmasýna, aydýnlatma ve ýsýnma vb. giderlerine yolaçýyor (250 dolarlýk bir tutar). Kapitalist, herbirine 5 dolar ödediði 50 iþçi tutuyor (toplam 250 dolar). Kapitalistin genel giderleri aþaðýdaki gibi olacaktýr:
Metal
Makinelerin yýpranmasý
Emek-gücü
Toplam

2.000 dolar
250 dolar
250 dolar
2.500 dolar

Ýþletme, herbiri 12,5 dolara gelen (2.500 : 200), 200 dikiþ makinesi imal etti.
Varsayalým ki, bu makineler, pazarda 12,5 dolara satýlýyor.
Eðer kapitalist, makinelerini bu fiyatla paraya çevirecek olursa, ancak harcamýþ olduðu parayý geri alýr, yani kâr elde etmez.
Gerçek hiç de öyle deðildir. Kapitalizm, iþçinin geçimini saðlamak için gerekenden daha fazla bir deðer üretmesini saðlayacak
üstün bir iþ verimliliðini varsayar. Teknik ilerleme, gerekli geçim
araçlarýný üretmek için kullanýlan zamaný azaltýr. Oysa emek-gücünün günlük deðerini ödeyen kapitalist, iþçiyi, bütün gün çalýþtýrýr; bu
da, iþçinin kendi emek-gücünün üzerinde bir deðer yaratmasýna
neden olur.
Örneðimize dönerek, kendi emek-gücü deðerine eþit bir deðer yaratmasý için, iþçiye dört saat gerektiðini varsayalým. Bununla
birlikte, iþçi, kapitalist ile yapmýþ olduðu sözleþme gereðince sekiz
saat çalýþmak zorundadýr. Sekiz saatte, dikiþ makinesi fabrikasý örneðimizdeki 50 iþçi, iki kez daha fazla üretim aracýnýn biçimini deðiþtirirler ve iki kez daha fazla [sayfa 15] ürün çýkarýrlar, yani 400 dikiþ
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makinesi. Sonuç olarak kapitalistin giderleri þöylece deðiþir:
Metal
Makinelerin yýpranmasý
Emek-gücü
Toplam

4.000 dolar
500 dolar
250 dolar
4.750 dolar

400 dikiþ makinesini ayný fiyata (12,5 dolara) sattýktan sonra,
kapitalistin eline 5.000 dolar geçer. Demek ki, elde edilen, deðer,
kapitalistin giderlerinden 250 dolar fazladýr, artý-deðer doðmuþtur.
Üretim sýrasýnda iþçilerin emeði ile yaratýlan artý-deðer kapitalist topluluk üyelerinin kendi çalýþmalarýndan gelmeyen gelirlerinin: sanayicilerin ve tüccarlarýn kârlarýnýn, hisse sahiplerinin
paylarýnýn, tefecilerin ve bankacýlarýn aldýklarý faizlerin, toprak
sahiplerinin toprak rantlarýnýn vb. kaynaðýdýr.
Eðer kapitalist, bir artý-deðer elde ediyorsa, bu, iþçilerin, kendi emek-güçlerine eþit bir deðer yaratmak için gerekenden daha
uzun bir süre çalýþmýþ olmalarýndandýr. Artý-deðer, onu yaratmak
için iþçiye ödeme yapmadan kapitalist tarafýndan alýkonulur. Bu,
kapitalist sömürünün özünü oluþturur.
Kapitalist sömürü maskelenmiþtir; bu onu, feodal toplumdaki ve köleci toplumdaki sömürüden ayýrýr. Kölelerin ve serflerin
çalýþmasý zoraki bir çalýþmaydý. Ýþçi de çalýþmak zorundadýr, ama
onun kapitalist karþýsýndaki kiþisel özgürlüðü, kapitalizmde,
çalýþmanýn bu niteliðini gizler.
GEREKLÝ EMEK VE ARTI-EMEK

Kapitalizmde iþçi iþgününün bir bölümünde kendisi için, geri
kalanýnda patronu için çalýþýr. Ýþçinin yaþamýný sürdürmesi için gerekli olan ürünü yaratan emeðe gerekli-emek, bu amaçla, yani bu
iþ için harcanan emek-zamanýna ise gerekli [sayfa 16] emek-zamaný
denir. Bu, ücret biçiminde ödenmektedir.
Fazla ürünün üretilmesine giden emek-zamaný, artý-emekzamaný ve bu fazla ürünün üretilmesi için harcanan emek de artýemek adýný alýr. Artý-emeðin gerekli-emeðe ya da artý-zamanýn gerekli-emek-zamanýna oraný iþçinin sömürülmesinin derecesini gösterir.
Artý-emek kapitalizmden önce de vardý, köle sahipleri ve
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feodaller, sömürülen halkýn fazladan çalýþmasý sayesinde yaþýyorlardý, ama kapitalizmde artý-ürün, artý-deðere dönüþür, çünkü emekgücü, bir meta olur; artý-deðer yalnýz kapitalistlerin gereksinmelerini
karþýlamaya deðil, baþka iþçilerin de sömürülmesine yarar: o, sermayeye dönüþür.
KAPÝTALÝST ÜRETÝMÝN AMACI

Artý-deðerin, yeni bir artý-deðer saðlayan sermayeye dönüþümü, iþte kapitalist üretimin amacý budur. Kapitalistler, en az giderle
en yüksek artý-deðeri elde etmek isterler. Buna ulaþmak için her
yol mubahtýr. Bir Ýngiliz sendikacýsý, sermayenin, artý-emeðe karþý
doymak bilmez bir susuzluðu olduðunu yazmýþtýr: Nasýl ki doða,
boþluktan nefret ederse, sermaye de kârsýzlýktan ya da az kârdan
nefret eder. Kâr elveriþli oldu mu, sermaye yürekli olur: %10 garantili kârla her yerde kullanýlabilir; %20de kýzýþýr; %50de delice bir
cesarete gelir; %100de bütün insani yasalarý ayaklar altýna alýr;
%300de iþlemeyeceði cinayet yoktur, daraðacý pahasýna da olsa.
Artý-deðer avý, üretimin artmasýnýn güçlü bir dürtücüsü -kölelikte ve feodalitede bilinmeyen bir dürtücüsü- olarak belirdi. Bu
güç, Avrupada, sonra Kuzey Amerikada ve bütün dünyada büyük
sanayii yerleþtirdi. Ayný zamanda, artý-deðer avý, sermaye-emek çeliþkisinin kaynaðýdýr ve kapitalist üretime çeliþik niteliðini verir. Kapitalistin gözünde, yalnýzca artý-deðer yaratan bir çalýþma, verimli,
üretken bir çalýþmadýr. Aþýn bir artý-deðer elde etmek için iþçileri
sýkýþtýrýr. Artý-deðeri artýrmak için iki yol vardýr. Diyelim ki, iþgünü,
[sayfa 17]

5 saati gerekli emek-zamaný olmak üzere 10 saat sürüyor.
Bu durumda, sömürü oraný, ya da artý-deðer oraný þöyledir:
5 saat artý-emek zamaný
 X %100 = %100
5 saat gerekli-emek zamaný
MUTLAK ARTI-DEÐER

Artý-deðer oranýný artýrmanýn birinci yolu, iþgününü uzatmaktýr. Eðer iþgünü, (10 saat yerine) 12 saate çýkarýlýrsa, emek-gücünün
deðeri ayný olduðuna göre, gerekli-emek-zamaný deðiþmez. Öte yan-
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dan artý-emek-zamaný artmýþtýr, ve artý-deðer oraný þöyle olur:
7 saat
 X %100 = %140
5 saat
Ýþgününün mutlak olarak uzatýlmasý ile elde edilen artý-deðer, mutlak artý-deðer adýný alýr. Bu mutlak artý-deðer, tekniðin daha
az geliþmiþ olduðu, birçok köylü ve zanaatçýnýn birer iþletmeye sahip
bulunduklarý ve kol-gücünün kýt olduðu kapitalizmin baþlangýç dönemlerinin ilk zamanlarýnýn ayýrdedici niteliðidir. Burjuva devleti,
iþçileri olanaklý olduðunca çok çalýþmaya zorlayan yasalar çýkarýyordu. Sonuç olarak iþçilerin yaþama süresi kýsalýyor, ölüm oraný artýyordu.
Proletaryanýn sayýca geliþmesi ve güçlenmesiyle birlikte
emek-gücünün kýsaltýlmasý için iþçilerin savaþýmýnýn büyüdüðü görülür. Bu, iþçi hareketinin ilk hak davalarýndan biridir. Savaþým, Ýngilterede baþladý; 19. yüzyýlýn ortalarýnda Ýngilterede, iþgünü 12 saat,
sonra da 10 saat olarak sýnýrlandýrýlmýþtý (1901). Buradan, baþka
ülkelere yayýldý. Rusyada 1897 etkili grevlerinden sonra iþgününü
11,5 saate indiren bir yasa kabul edildi.
Sonra, sýra, sekiz saatlik iþgünü sloganýna geldi. Hareket, [sayfa
18] Rusyada 1917de sosyalist devrimden sonra özellikle kuvvetlendi. Ýþçi sýnýfýnýn baskýsý karþýsýnda birçok burjuva ülkelerde sekiz
saatlik iþgünü yasalaþtý. Kapitalistler, iþi þiddetlendirerek hemen
karþýlýk verdiler.
NÝSPÝ ARTI-DEÐER

Ýþgününün uzatýlmasý iþçilerin direnciyle karþýlaþýnca, kapitalistler, baþka bir yola baþvurdular: bir yandan artý-emek-zamanýný,
yani artý-deðeri artýrýrken, gerekli-emek zamanýný da azalttýlar. Bu,
günlük tüketim için üretim yapan dallardaki emeðin verimliliðinin
yükselmesi sayesinde olanaklý olmuþtu. Emeðin verimliliðinin artmasý, iþçinin geçim araçlarýnýn, dolayýsýyla emek-gücünün deðerini
düþürdü. Örneðimizde, iþçinin geçim araçlarýnýn üretimi (gerekliemek-zamaný) 5 saat gerektiriyorduysa, bugün, artýk, ancak 3 saat
gerektirmektedir.
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seldi.

Ýþgününün uzunluðu ayný kaldýðý halde, sömürü derecesi yük-

Emeðin verimliliðinin artmasý sonucunda gerekli-emek-zamanýnýn azalmasý ve artý-emek-zamanýnýn artmasý sayesinde elde
edilen artý-deðere, nispi artý-deðer denir.
Bunun gibi kapitalistler, artý-deðeri artýrmak için her türlü
yola baþvururlar: üretimin geniþletilmesi, teknik ilerleme, sömürünün pekiþtirilmesi. Artý-deðer üretilmesi, kapitalizmin temel ekonomik yasasýný oluþturur.
SERMAYE

Kapitalist toplumun incelenmesi, zorunlu olarak, sermayenin incelenmesiyle baþlar. Gerçekten bu kavramýn içeriði nedir?
Sermayenin çeþitli görünüþleri vardýr. Burjuva toplumunda,
para, makineler, binalar, mamul ürünler, sermaye olabilirler. Þu
halde, sermaye, her þeyden önce, bir deðerdir. Ama her deðer,
sermaye deðildir. Ýþçiye ücreti para olarak [sayfa 19] verilir, ama o, bu
yüzden, sermaye sahibi olmaz.
Köylünün bir evi, tarým aletleri vardýr, ama onun mülkü de
sermaye deðildir. Para, deðerini artýrdýðý, yani bir artý-deðer saðladýðý zaman sermaye olur (ve bütün deðerler için de durum aynýdýr).
Þu halde diyebiliriz ki, sermaye, artý-deðer saðlayan bir deðerdir.
Burjuva iktisatçýlarýna göre, artý-deðer, sermayenin bir iç özelliði olmalýydý. Ama kendi baþýna sermaye, artý-deðer yaratmaz. Bunu
ancak emekle birlikte, yani üretimde saðlar. Sermaye, iþçiyi, artýdeðerin yaratýcýsýný sömürür, artý-deðerin kendisi de sermayeyi artýran kaynaktýr. Demek ki, sermaye, ücretli iþçilerin sömürülmesi sayesinde, artý-deðer saðlayan bir deðerdir.
Hangi biçimde olursa olsun sermaye, yalnýzca sermaye olmaktan fazla bir þeydir. Ýnsanýn insan tarafýndan sömürülmesini ifade
eden kapitalistlerle proleterler arasýndaki üretim iliþkisinin cisimleþmesidir.
Burjuva iktisatçýlarýna göre, sermayeyi, ancak üretim araçlarý
oluþturabilir. Bu, Adam Smithin ve David Ricardonun görüþüydü.
Ricardo, ilkel insanýn aletleri olan taþa, sopaya deðin her þeyde,
sermayeyi görüyordu. Günümüzde burjuva bilimi, sermayeyi, her
çeþit üretimin ta baþlangýçtan gelen ve sonsuza deðin giden bir
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koþulu yapmak için sermaye ile üretim araçlarý arasýnda bir eþitlik
kurmaya devam eder. Kapitalizmin sonsuzluðunu desteklemek
üzere, sermayenin sonsuzluðu yardýma çaðrýlýr.
Öte yandan, burjuva iktisatçýlarý, kapitalizmin ve kapitalist
toplumdaki sýnýflarýn doðuþunu deðiþik gösterip, bozarlar. Onlara
göre, çalýþkan ve tutumlu insanlar kapitalist olacaklar, tembeller ve
tutumsuzlar ise iþçi haline geleceklerdi. Bu, tarihsel gerçeðe aykýrý
bir þeydir. Sermayenin ilkel birikimi, tutum sayesinde deðil, sömürgelerin yaðma edilmesi, köylülerin mülksüzleþtirilmesi, yoksullara
karþý yöneltilen ve kapitalizmin muhtaç olduðu çalýþma disiplinini
yaratmak için baþvurulan yasalar sayesinde olmuþtu. [sayfa 20]
3. KAPÝTALÝST TOPLUMUN SINIFLARI
BURJUVAZÝ VE PROLETERYA

Her sýnýflý toplumun sýnýf ve tabakalarý arasýnda, toplumsal
karþýtlýðý birinci derecede ifade eden temel sýnýflar ayýrdedilir. Bunlar, kölelikte köleler ile köle sahipleri, feodalitede ise toprak sahipleri
ile serflerdi. Kapitalist düzende, bu temel sýnýflar, burjuvalar ile proleterlerdir.
Burjuvazi, üretim araçlarýna sahip olan ve ücretli iþçileri
sömürmek için bu üretim araçlarýndan yararlanan bir sýnýftýr. Burjuva sýnýfý türdeþ bir sýnýf deðildir. Üst tabakasý, zamanýmýzda, kapitalist dünyanýn siyasetine ve ekonomisine egemen olan tekelci
burjuvaziden oluþur. Bu arada, kapitalist ülkeler üretiminin üçtebirini 200 tekel denetler. Küçük-burjuvazi, kapitalistler ile iþçiler
arasýnda ara yeri tutar. Küçük patronlarýn önemli bir kýsmý, büyük
þirketlerin baðýmlýlýðý altýndadýrlar.
Eskiden kent küçük-burjuvazisinin yaþam düzeyi ile proletarya arasýndaki fark, daha büyüktü. Bugün, küçük-burjuvalarýn gelirleri, büyük iþletmelerde çalýþan iþçilerin ücretine eþit ya da bunun
altýndadýr. Ve onlarýn çalýþma koþullarý daha kötüdür. Küçük-burjuvazinin iþ-günü daha uzundur, ve iþçilerin inatçý bir savaþým sonunda elde ettiði toplumsal yardýmlardan yararlanma hakký yoktur.
Küçük patron, büyük þirketlere daha çok baðýmlýdýr. Daha doðrusu,
hiç denecek kadar baðýmsýzdýr.
Proletarya, üretim ve geçim araçlarýndan yoksun ve bu yüz-
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den de emek-güçlerini kapitaliste satmak zorunda olan bir ücretli
iþçiler sýnýfýdýr.
Kapitalist toplumda, proleterler ile burjuvalar çözülmez baðlarla birleþirler: burjuva, ancak ücretli iþçiyi sömürerek yaþayabilir
ve zenginleþir, iþçiler ise kapitalistin yanýnda iþe girmezlerse varolamazlar. Öte yandan, bunlar, uzlaþmaz karþýt olan sýnýflardýr. Burjuvazi ile proletarya arasýndaki çeliþkiler, kapitalist toplumun baþlýca
toplumsal çeliþkisidir. [sayfa 21]
TOPRAK SAHÝPLERÝ VE KÖYLÜLER

Burjuvalar ve proleterlerden baþka, kapitalist toplum, feodaliteden kendisine miras kalan toprak sahipleri ve köylüler sýnýflarýný
da içerir. Kapitalizmde bu sýnýflar çok deðiþmiþtir: toprak sahipleri,
topraklarýný çiftlik iþleticisi kapitalistlere kiralayan ya da ücretli emek
kullanarak topraklarýný iþleten büyük tarýmcýlardýr.
Köylüler, esas olarak, kendi ekonomilerini kendilerinin olan
üretim araçlarý ile iþleten küçük mülk sahipleridirler. Burjuva ülkelerin çoðunda, nüfusun çoðunluðunu oluþturan köylüler, toplumsal
planda türdeþ deðillerdir; bu grupta sürekli bir çatlama, ayrýlma görülür: kapitalist unsurlarýn ortaya çýkýþý, yoksullaþan fakir köylüler
sayýsýnýn artmasý.
ARA TABAKALAR

Kapitalizmin evrimini nitelendiren özelliklerden biri de, ücretliler (iþçiler ve memurlar) sayýsýnýn artmasý ve baðýmsýz patronlar
sayýsýnýn azalmasýdýr. Örneðin, baðýmsýz patronlar, 1870te Birleþik
Devletlerin etkin nüfusunun %40,4'ünü oluþturduðu halde, 1954te
%13,3'ünü oluþturuyordu. Buna karþýlýk, ücretlilerin sayýsý, %59,4ten
%86,8e çýkmýþtý.
Gerçek durumdan habersiz burjuva bilginleri, kapitalist toplumda, sýnýf karþýtlýklarýnýn ortadan kalktýðýný ve hasým sýnýflarýn yerini
bir orta sýnýfýn aldýðýný ifade ederler. Ýngiliz Profesör T. Marshalla
göre, hemen hemen bütün Batý toplumu, koskoca bir orta sýnýf
haline dönüþmektedir. Arabasý, buzdolabý, televizyon alýcýsý ve öteki dayanýklý tüketim eþyasýna sahip olanlarýn hepsi bu sýnýfa konmaktadýr. Bununla birlikte bir televizyon alýcýsý ya da bir araba satýn
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almýþ olmak, iþçinin ne toplumsal durumunu, ne de üretim araçlarý karþýsýndaki durumunu deðiþtirmez; kýsacasý iþçi bu yüzden bir
kapitalist olmaz. Dayanýklý eþya çok kez kredi ile satýn alýnýr, yani
aylýk taksitini ödemediði takdirde kendisinin [sayfa 22] olmaktan çýkan
bu eþya iþçiye ait deðildir.
Ara sýnýf teorisi, kanýt olarak, kapitalist ülkelerde, memurlarýn sayýsýnýn artmasýný gösterir. Memurlar, sözcüðün dar anlamýyla,
iþçi deðildirler, çünkü kendilerini entelektüel çalýþmaya vermiþlerdir.
Bununla birlikte memurlar da, iþçiler de ücretlidirler. Gerçekten de
kapitalist toplumda memurlarýn sayýsý hýzla artar. 20. yüzyýlýn baþýnda
öncü (pilot) kapitalist ülkelerin etkin nüfusunun %7-8ini memurlar
oluþturuyordu; bugün bu sayý, %20-30a çýkmýþtýr. Memurlar, Amerika Birleþik Devletlerinde, 23 milyondan fazla, yani çalýþma yaþýndaki
nüfusun üçte-biridir. Ýþte burjuva ideologlarýnýn, burjuvalarý olduðu
kadar proleterleri de içine alacak ve büyük toplumsal bir güç haline
gelecek olan yeni bir ara sýnýftan sözetmelerinin nedeni budur.
Gerçekte bu yeni sýnýf (memurlar sýnýfý) mevcut deðildir.
Memurlar, kapitalist toplumda türdeþ bir tabaka deðildirler. Bunlarýn üst tabakasý, þirket ve banka görevlileri ve müdürleri, toplumsal
durumlarý, gelir miktarlarý ve ücret biçimleri bakýmýndan burjuvaziye yaklaþýrlar. Memurlarýn çoðunluðu ise beyaz gömlekli iþçiler
den baþka birþey deðildirler.
Aydýn çevreler de büyük deðiþikliklere uðradýlar. Ücretli aydýnlar gittikçe daha kalabalýklaþýyor; durumlarý, onlarý, iþçi sýnýfýna
yaklaþtýrýyor; sendikalar altýnda birleþirlerse (öðretmenler, hekimler) iþçi hareketinde etkin olarak yer alýrlar.
4. KAPÝTELÝZMÝN ÇELÝÞKÝLERÝ
KAPÝTELÝZMÝN TEMEL ÇELÝÞKÝSÝ

Kapitalizmin ilerlemesiyle toplumsal iþbölümü de belirginleþir.
Eskiden baþlýbaþýna özerk olan sanayi dallarý arasýndaki baðlarýn
güçlendiði görülür. Ýþletmeler, bölgeler, ülkeler arasýndaki ekonomik baðlar adamakýllý güçlenir. Kapitalist düzen, kapitalist iliþkilerin
bulunmadýðý sömürgelere varýncaya deðin bütün kýtalara yayýlýr. [sayfa 23]

Büyük çapta üretim, sanayide olduðu kadar, tarýmda da ken-
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dini gösterir. Üretici güçlerin geliþmesi, uygulanmalarý, binlerce iþçinin birarada çalýþmasýný gerektiren çalýþma alet ve yöntemlerini
gerektirir. Üretim gittikçe toplumsallaþýr, oysa üretim araçlarýnýn özel
mülkiyeti gereðince, milyonlarca insanýn toplumsal emeðinin ürünü, birkaç kapitalist tarafýndan gaspedilir.
Derin bir çeliþki kapitalist düzenin ayrýlmaz ve içinde olan bir
özelliðidir: üretimin toplumsal niteliði gittikçe daha belli, daha kesin
olur; bu nitelik, üretim araçlarýnýn kapitalist özel mülkiyeti ile çatýþma
halindedir. Kapitalizmin bu temel çeliþkisi, üretici güçlerin sürekli
ve hýzlý geliþmesi ile kapitalist üretim iliþkileri arasýndaki uzlaþmaz
karþýtlýðý açýklar; fazla üretimden ileri gelen bunalýmlar, bu temel
çeliþkinin en göze çarpan ifadesini temsil eder.
ÝKTÝSADÝ BUNALIMLAR

Büyük mekanik üretimin doðduðu 19. yüzyýlýn baþýndan beri
iktisadi bunalýmlar, kapitalist ekonomi tarihine düzen verir. Ýngilterede, bütün ülke ölçüsünde ilk sanayi bunalýmý, 1825te patlak
verdi. 1836da ülke, derhal Amerika Birleþik Devletlerine atlayacak
olan bir baþka bunalýma sahne oldu. 1847-1848 ilk dünya bunalýmýný birçok baþka bunalýmlar (1857, 1866, 1873, 1882, 1890) izler.
20. yüzyýlda bunalýmlar, 1900-1903te, 1907de, 1920-192lde, 19291933te, 1937-1938de patlak verdi. Son savaþýn bitiminden beri,
Birleþik Devletler, dört bunalýmdan geçti (1948-1949, 1953-1954,19571958,1960-1961). 1957-1958 bunalýmý, kapitalist dünyanýn sanayi üretiminin üçte-ikisini saðlayan ülkelere dokundu.
Kapitalist düzende iktisadi bunalýmlar, üretim fazlasý bunalýmlarýdýr. Bunalým sýrasýnda meta sürümü olmaz, arz talebi aþtýðýna,
tüketicilerin çoðunluðunun satýn alma gücü sýnýrlý olduðuna göre,
aþýrý üretim, bütün yurttaþlarýn gereksinmelerinin karþýlandýðý anlamýna gelmez. Tersine bunalým [sayfa 24] sýrasýnda, özellikle iþçilerin
durumu çetinleþir, yaþam düzeyleri birdenbire düþer. Ýþsizliðin artmasý pek çok insanýn bütün geçim araçlarýndan yoksun kalmasýna
neden olur. Meta fazlalýðý, ancak ödenebilir talebe oranla mevcuttur, öyleyse bunalým sýrasýnda aþýn üretim, nispi bir aþýn üretimdir.
Aþýrý üretimin ekonomik bunalýmlarýnýn kökeni, üretimin toplumsal niteliði ile ürünün mülk ediliþinin özel kapitalist biçimi arasýndaki çeliþkidedir. Milyonlarca kiþi, kapitalist iþletmelerde çalýþýr, ama
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onlarýn çalýþmasýnýn ürünü, patronlara aittir. Ýþçi, ücretinin ona saðladýðýndan fazlasýný satýn alamaz ve bunun, onun teslim ettiði ürünün miktarýyla iliþkisi yoktur.
Kâr avý, patronlarý, üretimi geniþletmeye, tekniði geliþtirmeye,
önemli miktarda metaý satýþa koymaya iter. Ama ücretlerin artmasý, gerçekleþtiðinde, üretimin artýþýnýn gerisinde kalýr; bu demektir
ki, iþçilerin, halk yýðýnlarýnýn nakdi ödemeyle gerçekleþen talepleri,
nispi bir azalma gösterir. Geliþme halindeki kapitalist üretim, halk
tüketiminin dar çerçevesi içinde kaçýnýlmaz bir biçimde çabalar
durur.
Kapitalizmin temel çeliþkisi, proletarya ile burjuvazi arasýndaki uzlaþmaz sýnýf karþýtlýðý ile açýklanýr. Üretimin baþlýca iki öðesi,
yani kapitalistlerin elinde toplanmýþ olan üretim araçlarý ile üretim
araçlarýndan yoksun ve yalnýzca emek-gücüne sahip doðrudan üreticiler arasýndaki fark, aþýrý üretim bunalýmlarý sýrasýnda, bir yanda
üretim araçlarýnýn ve ürünlerin, öte yanda da emek-gücü fazlalýðýnýn,
geçim araçlarýndan yoksun bir iþsizler yýðýnýnýn görüldüðü zamanlarda, bütün çýplaklýðýyla kendini ortaya koyar.
Bunalýmlar, proletarya ile burjuvazi arasýndaki, köylüler ile
tarým alanýndaki sömürücüler arasýnda ki sýnýf çeliþkilerinin derinleþtiðine tanýklýk eder. Sýnýf savaþýmý þiddetlenir ve geniþ yýðýnlarý
harekete geçirir.
Bunalýmlar, kapitalist üretim biçiminin özünden gelmedir.
Kapitalizm varoldukça bunalýmlar da olacaktýr. Bunalýmlar, kapitalizm tarafýndan yaratýlan üretici güçlerin üretim iliþkilerinin burjuva
çerçevesini aþtýðýný ve bu yüzden de [sayfa 25] burjuva üretim iliþkileri
çerçevesinin üretici güçlerdeki ileriye doðru atýlýmý dizginlediðini
en iyi þekilde gösterir. Bu üretici güçlerin ileri atýlýmýnýn olanaklý
olabilmesi için, üretim araçlarýnýn özel kapitalist mülkiyetini ve kapitalist üretim iliþkilerini kaldýrýp atmak gerekecektir.
Kapitalizm, üretici güçleri geliþtirerek ve üretimi toplumsallaþtýrarak, kendisine karþýn, sosyalizmin maddi koþullarýný yaratýr. Ayný
zamanda, toplumu deðiþtirecek gücü, iþçi sýnýfýný ortaya çýkarýr. [sayfa
26]
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
BURJUVA DEVRÝMÝ

1. BURJUVA SÝSTEMÝN, FEODAL SÝSTEMÝN YERÝNÝ ALMASI
TARÝHSEL BÝR ZORUNLULUKTUR
Üretici güçlerin sürekli olarak artmasý, insan toplumunun evrimine egemen olan bir yasadýr. Oysa, üretici güçlerdeki ilerlemenin
gerisinde kalan eskimiþ, modasý geçmiþ üretim iliþkileri, üretici güçlerdeki bu sürekli artýþý engeller. Toplumsal devrimin kökeninde
yeni üretici güçler ile eski üretim iliþkileri arasýnda çatýþma vardýr.
Devrim, toplumsal ve iktisadi bir yapýnýn yerini, daha ilerici olan bir
yapýnýn almasýyla sonuçlanýr, ki bu da tarihsel bir zorunluluktur.
Sözkonusu olan çatýþma, eskimiþ üretim iliþkilerini savunan gerici
sýnýflar ile ilerici sýnýflarý, en baþta, sürekli evrim halindeki üretici
güçlerin baþlýca unsurlarý olan iþçileri karþý karþýya getiren bir savaþým
ile ifadesini bulur. Geliþmesinin belirli bir aþamasýnda, sýnýf savaþýmý,
devrimle sonuçlanýr. [sayfa 27]
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BURJUVA DEVRÝMLERÝNÝNÝN ÝKTÝSADÝ VE TOPLUMSAL
TEMELÝ VE NÝTELÝÐÝ

Toplumsal devrimler, onlarý harekete getiren güçlerin niteliðiyle, vardýklarý iktisadi, toplumsal ve siyasal sonuçlarla birbirinden ayrýlýrlar. Bir devrimin niteliði, çözümlediði toplumsal çeliþkilerin,
yerine getirdiði görevlerin niteliði ile belirlenir, baþka bir deyiþle,
devrimin, üretim iliþkilerinden hangisini kaldýracaðý ve hangisini kuracaðý sözkonusudur. Toplumsal ve iktisadi evrim gereðince, feodal
iliþkileri yýkacak olan bir devrim, burjuva devrimidir. Feodal toplumun baðrýnda ortaya çýkmýþ olan yeni üretici güçler ile eski üretim
iliþkileri, yani feodal iliþkiler arasýndaki çatýþma, burjuva devriminin
toplumsal ve iktisadi temelini oluþturur. Kölelik dönemi üretim biçiminin ardýndan gelen feodal üretim biçimi, iktisadi evrimin bir üst
derecesini temsil ediyordu. Üretici güçlerin ileri doðru atýlýmlarýna
geniþ olanaklar sundu.
Serfin çalýþmasý, kölenin çalýþmasýndan daha üretken, daha
verimliydi. Gerçekten de, serfin, kendi özel iþletmesi üretim aletleri
vardý ve bir ölçüde çalýþmasýnýn sonucuyla (ürettiði ürünle) maddi
olarak ilgilenmekteydi. Oysa, toplumsal üretimin belirli bir geliþme
düzeyinde, köle emeði, tarýmýn ve sanayiin ilerlemesine karþý bir
engel haline gelmiþti.
Egemen sýnýflar, eskimiþ üretim iliþkilerinin sürdürülmesine
gözcülük ederler. Ellerinde tuttuklarý siyasal iktidarý, egemenliklerini sürdürmek için kullanýrlar. Bu yüzden, devrimci sýnýfýn, yeni üretim iliþkilerini kurmak için her þeyden önce iktidarý eline geçirmesi
gerekir. Devlet iktidarý sorunu,, her devrimin baþta gelen {essentiel)
noktasýdýr. Eski düzenin devrilmesi ve yeni iktidarýn örgütlenmesi,
siyasal devrimin içeriðini oluþturur. [sayfa 28]
FEODALÝTENÝN BAÐRINDA KAPÝTALÝST ÜRETÝM
ÝLÝÞKÝLERÝNÝN GELÝÞMESÝ

Kapitalist üretim iliþkileri, bizzat feodal toplumun baðrýnda,
daha burjuva devriminin zaferinden önce doðar ve geliþmeye baþlar.
Bu, burjuva devrimlerinin ayýrýcý özelliðini oluþturur. Ýngilteredeki
(17. yüzyýl) ve Fransadaki (18. yüzyýl) burjuva devrimleri, bunu gösteren örneklerdir. Hollanda burjuva devriminin tersine, Ýngiliz ve
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Fransýz burjuva devrimleri, bütün Avrupayý içine alýyor ve orada
yeni bir toplumsal ve siyasal rejimi baþlatýyordu. Bu devrimler, dünyanýn þu ya da bu bölümlerinin, örneðin Ýngiltere ve Fransanýn gereksinmelerinden çok, o zamanki dünyanýn tümünün gereksinmelerini
ifade ediyordu. Fransýz ve Ýngiliz devrimleri tarihi, burjuva devrimlerinin genel özelliklerini ortaya koyacak veriler bakýmýndan zengindirler.
ÝNGÝLTEREDE KAPÝTALÝZMÝN DOÐUÞU

16. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan 17. yüzyýlýn birinci yarýsýna deðin
geçen yüz yýl içinde, Büyük Britanya sanayiinde, kapitalist iliþkilerin
hýzla geliþtiði görülür. Küçük meta üretimi yanýnda, kapitalist
manüfaktürlerin çeþitli biçimleri de geliþir. Büyük kapitalist üretim,
ilkin daha yüksek bir teknik düzeye, sonra da daha büyük sermayeler harcamasýna gereksinme duyulduðu yerlerde kendini gösterir. Bu, maden iþlemede, maden çýkarma sanayiinde, camcýlýkta,
ipekçilikte, silah sanayiinde böyle olmuþtur.
Manüfaktürlerin geniþlemesi, üretimin hýzla ilerlemesine katkýda bulunuyordu. Böylece, 1560 ile 1680 arasýnda kömür üretimi,
ondört kat artmýþ ve yýlda 3 milyon tona ulaþmýþ oldu. Bu, o çaðda,
Avrupada çýkartýlan bütün kömürün 4/5'ünü oluþturuyordu. 15401640a deðin, kurþun, kalay, bakýr üretimi altý ila sekiz kat arttý, demir madeni üretimi ise üç katýna çýktý.
Ýngiltere tarýmýnda, kapitalizm, sanayiden daha önce [sayfa 29]
baþlamýþtý ve tarýmda kapitalizmin ilerlemesi, sanayidekinden daha
hýzlý ve daha radikal oldu. Bu olgu, Ýngilterede sermayenin ilkel
birikimine özel bir nitelik verdi ve sýnýf güçlerinin ülkedeki daðýlýmý
üzerinde belirli bir rol oynadý.
Soylularýn bir kýsmý, kendilerini, kapitalist eylemlere vermeyi
(koyun yetiþtirme ve yün satýmý) daha kârlý buldular; senyörler (feodal beyler), köylülere ait tarlalara elkoyuyorlardý. Bunun sonucunda, kýr nüfusu, yýðýn halinde, mülklerinden oldu. Feodal sýnýfýn bu
kesiminin temsilcileri, sanayide (ve dýþ ticarette olduðu kadar iç
ticarette de) daha az yoðun olmayan bir faaliyet gösteriyorlardý.
Soylularla birlikte köylülerin en zenginleri de, kapitalist faaliyete katýlýyorlar ve kapitalist çiftçilere dönüþüyorlardý.
Ticaretin, yani kent ile köy arasýnda meta deðiþiminin
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geliþmesi, kapitalist iliþkilerin hýzla ilerlemesinin temeli oldu. Yerel
pazarlarýn bir tek ulusal pazar halinde birleþip kaynaþmasý, çeþitli
bölgelerin uzmanlaþmasýndaki ilerleme ile belirlenen sürece yardýmcý oldu.
FRANSADA KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ

Fransada, manüfaktürler, 16. yüzyýldan baþlayarak yayýlmaya baþladýlar ve 18. yüzyýlýn sonuna doðru üretimleri çok yüksek bir
düzeye ulaþtý. Lyonda ve güneyin baþka kentlerinde, ipek manüfaktürleri hýzla geliþmekteydi, Reims bölgesinde yün manüfaktürlerinin, Pariste ise halý manüfaktürlerinin geliþtiði görülüyordu. Paris
ve Lyonun en büyük basýmevleri, kapitalist biçim üzerine kurulmuþlardý. 1785te Creusot metalürji fabrikalarý ilk ürünlerini verdiler. Buharlý makineler, özellikle Anzin kömür madenlerinde Kuzey
Fransada, Orleansda ve baþka kentlerde kullanýlmaya baþlandý.
Bununla birlikte, Fransýz manüfaktür sanayii küçük parçalar halindeydi, az sayýda iþçi kullanan iþ yerleri çoðunluktaydý. Ýmalat kollarýnýn çoðunluðunda loncalarýn egemenliði, gerek bir merkezde
toplanmýþ ve gerekse daðýnýk bulunan manüfaktürlerin kýrlýk alanlara yerleþtirilmesine neden oluyordu, [sayfa 30] bu da hammaddelerin ve imal edilmiþ eþyanýn taþýnmasýndaki ve kolgücü saðlanmasýndaki güçlükleri artýrýyordu.
Kapitalist iliþkiler, tarýma da yayýlýyordu. Tarýmda feodal beylerden toprak kiralayan ve bu topraklarý ya tekrar yoksul köylülere
kiraya veren ya da topraðý olmayýp da tarým ücretlileri haline gelmiþ
olan köylülerin yardýmýyla kendisi iþleyen toprak kiralayýcýsý köylüler tabakasýnýn ortaya çýktýðý görülüyor. Büyük çiftçiler arasýnda birçok kentli burjuva vardý. Artan kapitalist sömürü ve sayýsýz senyörlük
haklarý, köylünün sefaletini ve yoksulluðunu derinleþtiriyordu. Köylüler, nüfusun esas kitlesini oluþturuyordu ve bu kitlenin satýn alma
gücünün azalmasý, pazarý daraltýyor, kapitalizmin ilerleyiþini engelliyordu.
BURJUVA VE PROLETARYA SINIFLARININ DOÐUÞU

Ýngilterede yükselmekte olan burjuvazi, toplumun çeþitli sýnýf ve katlarýndan gelenleri kendi saflarýna topluyordu. Ticaret bur-
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juvazisi, kökünü, ortaçað tüccarlarýndan, sanayi burjuvazisi ise
zenginleþmiþ zanaatçýlardan alýyordu.
Toprak sahiplerinin bir kýsmý, ücretli emeðin sömürüsüne,
yani kapitalist ekonomiye geçmek üzere ekonominin feodal biçimlerini býraktýlar. Bu olay, doðmakta olan kapitalist sýnýfýn baðrýnda
birbirinden ayrý iki toplumsal tabakanýn ortaya çýkýþýný doðurdu:
burjuvalaþmýþ feodaller ve kent burjuvazisi. Topraklarýndan kovulan köylüler, manüfaktürlerdeki ücretli iþçilerin büyük kýsmýný
oluþturdu. Ýngilterenin feodal devleti, manüfaktürlerin geniþlemesini
isteklendirmesi yararlý buluyordu. Gerçekten de, devletin, kapitalist
patronlara yardýmý, feodal yöntemlerle gerçekleþti. Bu yüzdendir
ki, Tudorlarýn ve Stuartlarýn 16. yüzyýldan beri uygulamaya baþladýklarý iþçi mevzuatý, bir çeþit ekonomi-dýþý zordu. Geçim olanaklarýndan yoksun onbinlerce iþçinin iþkence görmesine, ürkütülmesine
ve öldürülmesine neden olan bu mevzuatýn kanlý sýfatý ile tarihe
geçmesi, bir raslantý deðildir.[sayfa 31] Proletarya, feodal devlet ile
yükselmekte olan burjuvazi arasýndaki sýký bir iþbirliðinin nitelendirdiði tarihsel bir ortamda ortaya çýkýyordu.
Fransada, burjuvazi ve proletarya, oluþum halindeki bu sýnýflar, soylular ve ruhaniler dýþýnda kalan üçüncü tabakayý (tiers état),
ayrýcalýðý olmayan katý oluþturuyorlardý. 18. yüzyýlýn sonuna doðru,
Fransýz burjuvazisi, aþaðýyukarý 250.000 kiþi sayýlýyordu. Bunlar,
manüfaktür sahipleri, tüccarlar, bankacýlar vb. idi. Proletarya, zanaatçýlar ve kalfalar arasýndan toplanýyordu. Devrimden hemen önce,
manüfaktürlerde, yaklaþýk olarak, 600.000 iþçi vardý. Burjuvazi azçok örgütlü bir gücü temsil ettiði halde, Fransýz iþçi sýnýfý son derece zayýftý ve þekillenmemiþti, kendi toplumsal çýkarlarýnýn
bilincinde deðildi. Kendiliðinden bir sýnýftý.
KAPÝTALÝST EKONOMÝ ÝLE FEODAL SÝYASAL SÝSTEM
ARASINDAKÝ ÇELÝÞKÝ

Ýngilterenin feodal toprak beyleri sýnýfý da, Fransýz feodalleri
gibi kendi durumlarýný hiç de burjuvaziye býrakmaya gönüllü deðildi. Feodal devlet, manüfaktürlerin geniþlemesinden elde ettiði yararlara karþýn, ortaçað loncalarýný destekliyordu. Bu loncalar, teknik
yeniliklerin getirilmesini her çareye baþvurarak engelliyor ve manüfaktürlere karþý savaþým veriyorlardý. Oysa bu, loncalarý, kapitalist
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iliþkilere karþý korumuyordu ve loncalarýn ilerde kapitalist iþletmeler
haline gelmesini önleyemezdi. Bununla birlikte, loncalar düzeni,
loncalarýn içtüzükleri ve ayrýcalýklarý (Ýngilterede loncalarýn çoðu
kez hem zanaatçý, hem de ticari nitelikleri vardý), Ýngiltere ve Fransada, kapitalist geliþmeyi baltalýyordu. Ýç gümrükler, geçiþ rüsumlarý, yetkililerin ve senyörlerin keyfî davranýþlarý, tek bir ölçü sisteminin olmayýþý ve yerel adli kurallar, ticaretin geniþlemesini, tek bir
ulusal pazarýn kurulmasýný ve kapitalist iliþkilerin kesin olarak
yerleþmesini engelleyen etkenlerdendi. Yalnýz feodal siyasal sistemin
tasfiyesi ve iktidarýn burjuvazi tarafýndan ele geçiriliþi, kapitalist [sayfa
32] üretim biçiminin serbestçe geliþmesini güven altýna alabilirdi.
DEVRÝMÝN ÝDEOLOJÝK HAZIRLANIÞI

Burjuva devrimi, fikir alanýnda bir hazýrlýk olmadan, kafalarda bir devrim yapýlmadan olanaksýz olurdu. Fransýz Devrimi bu
bakýmdan, son derece karakteristiktir. Devrimden çok önce, üçüncü
tabakanýn ileri gelen temsilcileri aydýnlýk havarileri, hüküm sürmekte olan feodal yönetimi þiddetle eleþtirdiler, yýkýlmasý gerektiðini gösterdiler. Eski düzenin yerini almasý gereken yeni düzen
hakkýndaki fikirlerini ortaya koydular. Eskiler grubunun filozoflarý,
Voltaire, Montesguieu ve ötekiler, büyük burjuvazinin ideologlarýydýlar. Voltaire (François-Marie Arouet, 1694-1778), mutlak krallýðý,
soylularýn ayrýcalýklarýný, boþinan canavarý ve baðnazlýk yýlaný diye
nitelendirdiði katolik kilisesini amansýz bir biçimde suçluyordu. Özgürlük ve eþitlik ideallerini ileri sürerken yalnýzca, burjuvazi ile soylularýn eþitliðini kastediyordu.
Charles Montesquieu (1689-1755), Acem Mektuplarý adlý çok
nükteli taþlamasýnda feodal düzeni sert bir biçimde eleþtirdi. Baþka
bir yapýtýnda, Yasalarýn Ruhunda feodal mutlakiyetin yerini alacak
olan düzen hakkýndaki fikirlerini ortaya koydu. Ona göre en iyi toplumsal yapý, meþrutiyet, meþruti hükümdarlýktýr. Voltaire gibi Montesquieu de, özgürlük ve eþitlik ülkülerine baðlýdýr. Zencilerin
köleliðine þiddetle karþý çýkar.
Ýkinci grup, genç kuþak filozoflarýný, Rousseau ve ansiklopedicileri, küçük ve orta burjuvazinin sözcülerini içine alýyordu. Adlarýný, kaleme aldýklarý 33 ciltlik, Açýklamalý Bilimler, Sanatlar ve
Meslekler Sözlüðü ya da Ansiklopedisinden alýyorlardý. Bu yapýtýn
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yazarlarý, mekanik materyalizmden esinleniyorlar, ama toplumsal
olaylarýn açýklanmasýnda idealist kalýyorlardý.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) baskýsýz bir topluma,
[sayfa 33] özgür insanlar arasýnda bir toplum sözleþmesine dayanan
genel mutluluk ve refah devleti hayal ediyordu. Halkýn, despotizmi
devirmeye ve devrimi gerçekleþtirmeye hakký olduðunu yazýyordu.
Devrimci küçük-burjuvazi özel mülkiyetin eþit olarak üleþilmesini
ileri sürüyor; ama özel mülkiyetin kaldýrýlmasýný olanaksýz bir þey
sayýyordu.
Ansiklopedicilerin görüþleri, Diderot, Helvétius, dAlembert
ve baþkalarý, Rousseaunun görüþlerine yaklaþýyordu.
Hugo, ansiklopedicilerin, Fransýz devrimini yapanlarýn, ideolojik eðitimindeki rolünü belirtirken þöyle yazýyordu: 1789un, bu
önsöze, Ansiklopediye gereksinmesi vardý. Voltaire, Mirabeauyu
hazýrlýyor. Diderotyu ortadan kaldýrýn, Dantondan da olursunuz. 18.
yüzyýlýn Rousseau denen filizini kurutan biri, yüzyýlýn sonunda Robespierre denen öteki filizi de kurutmuþ olurdu.
Ve ensonu üçüncü Aydýnlýk filozoflarý grubunu, yoksul köylülerin, kentlerin yoksul yýðýnlarýnýn ve proletaryanýn ideologlarý
oluþturuyordu. Özellikle, ütopik komünizm fikirlerini geliþtiriyorlardý.
Jean Mellier (1664-1729), Vasiyetna mesinde baskýya ve özel mülkiyete dayanan bir yönetimin, devrim yoluyla devrilmesi zorunluluðunu gösteriyor. Sömürgecilerin elinde din, halký boyunduruk
altýnda tutmaya yarayan bir masaldýr. Topraðýn özel mülkiyetinin,
yerini iþçilerin evrensel mülkiyetine býrakacaðý sömürüþüz bir toplum kurmak zorunludur, diyor. Bunlar, aslýnda, ütopik komünist
fikirlerdir. Morelly (özgeçmiþi konusunda hiç bir þey bilinmiyor),
Doða Kanunnamesinde ve Papaz Mably (1709-1785), bunlara çok
yakýn fikirleri yayýnlýyorlar.
Ansiklopedicilerin yapýtý, devrimin hazýrlanýþýnda çok büyük
bir rol oynadý, çünkü bu filozoflar, krallýk otoritesinin, feodal düzenin ve kilisenin, geniþ yýðýnlarýn gözündeki büyüleyici etkisini yýkmaya çalýþýyordu.
DEVRÝMCÝ ORTAM

[sayfa 34]
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Bir devrimci patlamadan önce, devrimci bir ortam vardýr.
Bu demektir ki, öznel etkenlerle birlikte nesnel etkenlerin
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birleþmesi devrimle sonuçlanýr. Nesnel etkenler arasýnda, her þeyden
önce, süregelen yoksulluðun ve yýkýmlarýn aðýrlýðý altýnda ezilen yýðýnlarýn kendi haklarýný kendilerinin dile getirmeye baþlamalarýný saymak gerekir. Ayný zamanda, artýk egemenliklerini deðiþmeden sürdüremeyen egemen sýnýflarýn siyasal bunalýmý da bu etkenler arasýndadýr. Devrimci ortamý tamamlayan öznel etken de, devrimci
sýnýfýn, gerici sýnýfýn egemenliðine son vermek için, halkýn oldukça
þiddetli devrimci hareketlerini benimseyip yüklenen davranýþlarýdýr.
Devrimci ortamýn ve bütünüyle burjuva devriminin somut
özellikleri, 1789 Fransýz Devriminde açýkça ortaya çýkar.
18. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, Fransýz mutlakiyeti, tam çözülme, çürüme durumundaydý. Sarayda ahlak bozukluðu ve israf hüküm sürmekteydi. Büyük senyörler kralý kendilerine örnek
alýyorlardý.
Öte yandan, ülkede, köylü ayaklanmalarýnýn ardý arkasý kesilmiyordu; bazan savaþýmý iþçiler baþlatýyordu (özellikle, 1786da
Lyonlu dokumacýlarýn ayaklanmasý).
Egemen feodal sýnýfýn ve burjuvazinin mutlakiyetinin hizmetinde olan egemen kesimin en keskin görüþlü temsilcileri, mevcut
düzeni deðiþtirmek gereðinin bilincindeydiler. Ama, reformlar yoluyla, yani egemenliklerini ve tümüyle feodal düzeni korumaya
yönelmiþ kýsmi ödünlerle amaçlarýna ulaþabileceklerini sanýyorlardý. Özellikle, 1774te, Maliye Bakaný olan Robert-Jacques Turgotnun
reformlarý böyleydi. Bu reformlar, kapitalistleþme yolunda
giriþimlerdi. Ama, Turgot, kýsa bir süre sonra görevinden alýndý ve
reformlarý yürürlükten kaldýrýldý. Bu, bir kez daha, kapitalist geliþme
ile siyasal feodal sistemin baðdaþmazlýðýný ortaya koydu.
1790 yýllarýna doðru, ülkenin ekonomik durumunun son derece aðýrlaþtýðý görülür; bu, halkýn hoþnutsuzluðunun yeni bir patlamasýna neden oluyor. Ülkede devrimci bir ortam yaratýldý. Üçüncü
tabaka olan burjuvazi, toplumsal sýkýntýya [sayfa 35] çözüm yollarý bulmak için, buyururcasýna, Etats Généreauxnun toplantýya çaðrýlmasýný istedi. Kral Louis XVI, buna razý olmak zorunda kaldý. Üçüncü
tabakanýn (özellikle burjuvazinin ve öteki varlýklý tabakalarýn) iki
katýna çýkarýlmasý kararlaþtýrýldý ve bunlarýn temsilcileri, Etats
Généreauxya öteki iki ayrýcalýklý sýnýfýnkiler kadar milletvekili seçme olanaðýný elde ettiler.
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2. DEVRÝMÝN ÝLERLEMESÝ
DEVRÝMCÝ PATLAMA

Etats Genereaux, 5 Mayýs 1789da açýldý; ertesi gün, derin bir
þekilde birbirlerinden farklý, çeþitli güçlerin temsilcilerini karþý karþýya
getirdi. Ayrýcalýklýlar, üçüncü katýn delegeleriyle birlikte ortak toplantý yapmayý reddettiler. Bu davranýþ, sonuncularý, cesur bir devrimci davranýþa iteledi: 17 Haziranda, Ulusal Mecliste, kendilerine,
en yüksek yetkiyi verdiler. Az sonra, Ulusal Meclis, kralýn isteðine
karþý gelerek, kendisini Kurucu Meclis olarak ilan etti ve bir anayasanýn hazýrlanmasýný baþlýca görev olarak benimsediðini belirtti.
Kral muhalefete son vermeye ve üstünlüðünü yeniden kurmaya karar verdi. Birliklerini topladý. Parisli yýðýnlar silahlanmaya
baþladýlar. Yabancýlar arasýndan toplanmýþ olan krallýk süvari birliði
halka ateþ açtý. Artýk halkýn sabrý tükenmiþti. 13 Temmuzda adýna
layýk isyan baþlýyordu. En baþta yoksul iþçiler olmak üzere isyancýlar, 14 Temmuzda Bastillei bastýlar: Bastillein alýnmasý, Fransýz
Devriminin baþlangýcý sayýlýr.
Kurucu Meclis, iktidarý ele aldý. Ayný anda belediyenin kendikendini yönetim örgütü, Komün, kuruldu.
Burjuva devrimleri, evrimleri boyunca, çeþitli toplumsal tabakalarýn devrimde oynadýklarý role göre farklý aþamalardan geçer.
Bu aþamalar Fransýz Devriminin geliþmesinde de ortaya konabilir.
[sayfa 36]

DEVRÝMÝN BÝRÝNCÝ DÖNEMÝ: ÝKTÝDAR BÜYÜK BURJUVAZÝNÝN
ELÝNDEDÝR
(14 TEMMUZ 1789 - 10 AÐUSTOS 1792 )

Bastillein alýnmasý, feodal haklarýn kaldýrýlmasýný isteyen
köylülerin baþkaldýrmalarýna iþaret oldu. Büyük burjuvalarýn -toprak
sahiplerinin- üstün durumda olduklarý birçok kentin belediyeleri ve
ulusal muhafýzlarý, feodallerin yardýmýna koþuyordu. Ýsyancýlarý yenmek için birlikler getirtiliyordu. Köy ve kent emekçilerine karþý bir
çeþit büyük burjuvazi ve soylular birliði oluþtu. Ýsyancýlara karþý hiç
bir sempatisi olmayan, ama devrimin yükseliþinden korkan Kurucu
Meclis, 11 Aðustosta, senyörlük haklarýnýn kaldýrýlmasý hakkýnda bir
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yasa çýkarttý. Bu yasa, köylülerin kiþisel angaryalarýný tazminata baðlamadan kaldýrýyordu, öteki haklarýn da satýn alýnabilir olduðu ilan
edildi. Ürün vergisi (dime), ancak ilke olarak kaldýrýldý, yeni bir yönetmeliðin yürürlüðe konmasýna deðin bu verginin ödenmesi gerekiyordu. Senyörlük hukukunun, yani senyörün serfleri üzerindeki
adli yetkilerinin kaldýrýlmasý da gene koþula baðlý bir nitelik taþýyordu.
11 Aðustos yasasý sayesinde, burjuvazinin temsilcileri kendileri için
elveriþli olan maddeler elde ettiler. Çeþitli kent ve eyaletlerin yararlandýklarý ayrýcalýklar kaldýrýldý, rahipler sýnýfý ve soylular da vergi
yükümlülüðü kapsamýna alýndýlar.
Burjuvazinin ve feodal zümrelerin eþitliðini onaylamak amacýyla, Kurucu Meclis, 26 Aðustos 1789da, Yurttaþ ve Ýnsan Haklarý
Bildirisini kabul etti; ki bu bildiri, gelecekteki anayasaya giriþ görevi yapacaktýr. Bildiri darbelerini, feodal toplumun temellerine yöneltiyordu ve onun ilerici rolü buradaydý. Ýnsanlarýn eþitliðini ilan
ediyor, baðýmsýzlýk, mülkiyet, güvenlik ve baskýya karþý direnmenin,
insanlarýn her zaman için geçerli ve doðal haklan olduðunu bildiriyor, ulusun egemenliði ilkesini kabul ediyor, mülkiyetin dokunulmaz ve kutsal bir hak olduðunu ileri sürüyordu. Bu son nokta,
Bildirinin, yurttaþlýðý yalnýz mülk sahiplerine tanýyan burjuva niteliðini, sýnýf niteliðini açýkça ortaya koyuyordu. Bildiri, feodal eþitsizliðin
yerine burjuvaca eþitsizliði koydu. [sayfa 37]
1789-1790 yýllarýnda, Pariste ve daha sonra baþka kentlerde,
devrimci kulüpler ortaya çýktý. Devrim süresince bu kulüpler, siyasal partilere hizmet ettiler. Toplantý yeri olan Paristeki St. Jacob
manastýrýndan dolayý Jakobenler kulübü adýný alan kulüp, en güçlüleri arasýndaydý. Daha sonra, taþrada, ayný adý alan ve ayný ilkelerden esinlenen yüzlerce kulüp kuruldu. Baþlangýçta bu kulüplerde
egemen durumda olanlar, (Mirabeau, Barnave, la Payette vb.)
meþruti krallýk yanlýþýydýlar; daha sonra, baþýnda Rousseaunun bir
öðretilisi olan Maximilien Robespierrein bulunduðu burjuva demokrat eðilim üstün geldi. Robespierrein hasýmlarý, jakobenlerden ayrýldýlar ve kendi özel kulüplerini, föyonlar kulübünü kurdular.
1790 yýlýnýn baþýnda, Pariste (adýný kulübün oturumlarýný yaptýðý eski Saint-François-Cordelier manastýrýndan alan) kordeliyeler
kulübü ortaya çýktý. Bu kulübün büyük simalarý arasýnda GeorgesJacques Danton, Camille Desmoulins, Jacques Hebert, Gaspard
Chaumette ve Jean-Paul Marat vardý. Devrimi yapanlardan biri olan
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Marat (1743-1793), en radikal demokratik tutumlarý benimsiyordu.
Emekçiler, ona, halkýn dostu diyorlardý.
BÜYÜK BURJUVAYÝNÝN VE LÝBERAL SOYLULARIN
ÝKTÝDARININ SAÐLAMLAÞMASI

Feodal haklarý kaldýran yasanýn kral tarafýndan onaylanmasý
gerekiyordu. Ama kral, yasanýn onaylanmasýný sürüncemede býrakýyor, üstelik devrimin baþarýlarýný ortadan kaldýrmak için uygun bir
zaman bekliyordu. Bu Paris emekçilerinin devrimci gösterilerine
neden oldu. Kral, yasayý imzalamak ve Parise gelmek zorunda
kaldý. Kurucu Meclis de Parise taþýndý. Bu olaylar, baþrolün, büyük
burjuvazinin ve soyluluðun liberal kesimine düþtüðü burjuva
meþrutiyetinin kurumlaþmasýný gösterdi.
Kapitalist iliþkilerin geliþmesini kolaylaþtýran kararlar alýndý:
loncalarýn ve iç gümrüklerin kaldýrýlmasý, ruhban sýnýfýnýn [sayfa 38]
mallarýnýn zoralýmý, kilisenin devlete baðlý olmasý. Büyük burjuvazi,
devrimin ilerleyiþinden korktuðu için, Kurucu Meclis, emekçilere
karþý birçok karan kabul etti.
1790 Mayýsýnda, senyörlük haklarýnýn satýn alýnma bedeli belirlendi: nakit olarak, haklarýn yýllýk deðerinin yirmi katý saptandý
(taksit ya da kredi olanaðý tanýnmadý). Bu, köylü hareketlerinin yeni
bir dalgasýna yolaçtý. Haziran 1791de, iþçi demeklerini, grevleri vb.
yasaklayan, iþçilere karþý bir yönetmelik yayýnlandý (Le Chapelier
yasasý).
Kurucu Meclis, Fransa sömürgelerinde köleliðin kaldýrýlmasýný
da reddetti.
Meþruti hükümdarlýk yönetimi kralýn Paristen kaçmaya kalkmasýndan (Haziran 1791) ve Pariste kralýn düþürülmesini ve cumhuriyetin ilanýný istemek için bir gösteri düzenleyen halk yýðýnlarýna
ateþ açýlmasýndan sonra, 3 Eylül 1791 Anayasasýyla yasalaþtý.
Anayasa gereðince yasama yetkisi, Yasama Meclisinindi. Oy
verme hakký, yalnýz iþ sahibi (actif) yurttaþlara, yani en varlýklý
olanlara verildi. Sayýlarý o zaman, ancak 4.300.000 kadardý. Yeni
kurulan Yasama Meclisinde, çoðunluk, Kurucu Mecliste de egemen durumda olan föyonlarýn elinde bulunuyordu. Yukarý burjuvazinin temsilcileri sýmsýký saraya baðlýydýlar (bankacýlar, vergi kesenekçileri, mültezimler vb.). Jakobenler kalabalýk bir grup oluþturu-
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yorlardý. Demokrat burjuvalar, gerçek devrimciler azýnlýktaydýlar;
oysa, çoðunluðu, büyük burjuvazinin, sanayi ve ticaret orta burjuvazisinin temsilcileri, yani jirondenler (Girondedan seçilmiþ olanlar)
oluþturuyordu. Föyonlarýn ve jakobenlerin salonun sað ve sol yanlarýnda yer alýþlarý, siyasal partilerin sol ve sað olarak bölünüþünün
baþlangýcý oldu.
Çok yakýnda savaþ sorunu, föyonlarýn, jirondenlerin ve jakobenlerin çatýþmasýna neden olan en çetin sorunlardan biri oldu.
Fransýz Devriminin hakkýndan gelmek için Avrupa monarþilerinin
yürüttükleri müdahale hazýrlýklarý, 1791den beri apaçýk bir nitelik
almýþtý. 1792de devrimci Fransanýn, gerici ve kralcý Avrupaya karþý
savaþlarý baþladý. Fransa [sayfa 39] için, bunlar, devrimin saðladýðý kazançlarý savunmak amacýný güden haklý savaþlardý ve onlarýn niteliði, devrimin sonuna, yani 1794e kadar deðiþmedi.
Kralýn, feodal güçlerin koalisyonunu pek de gizli olmayan bir
biçimde desteklemesi, halk yýðýnlarýnýn gösterilerine yolaçtý. Paris
Komünü, baþýnda Marat, Danton, ve Robespierrein bulunduðu bir
devrim komitesi kurdu. Devrimci yöntemle yenilenmiþ olan Komün, Yasama Meclisinin yanýnda, bir iktidar organý haline geldi;
artýk, iþçileri, zanaatçýlarý, küçük burjuvalarý kapsýyordu.
10 Aðustos 1792de, devrimci halk ayaklandý, Saray hücumla
ele geçirildi. Yasama Meclisi, kralýn düþürüldüðü kararýný kabul etmek zorunda kaldý.
DEVRÝMÝN ÝKÝNCÝ DÖNEMÝ:
ÝKTÝDAR, SANAYÝ BURJUVAZÝSÝNÝN VE ÝÞ ÇEVRELERÝNÝN ELÝNDE
(10 AÐUSTOS 1792-2 HAZÝRAN 1793)

Krallýðýn düþmesi, devrimin yeni bir aþamasýný baþlattý. Yasama Meclisi tarafýndan kurulan, jirondenlerin baþýna geçtikleri bir
geçici Yürütme Konseyi, üstün bir rol oynadý. Eylül 1792de, halk
yýðýnlarýnýn baskýsý altýnda, Yasama Meclisinin saptadýðý Ulusal Konvansiyon Meclisi seçimleri yapýldý. Konvansiyon, krallýðýn devrildiðini
bildirdi (21 Eylül) ve ertesi gün Cumhuriyeti ilan etti. Yeni bir takvim
kabul edildi, 22 Eylül günü, ilk özgürlük yýlýnýn birinci günü ilan
edildi.
Konvansiyonun sað ucunda jirondenler,, solunda dað (Montagne) üstünde de jakobenlerin en devrimci kesimi olan daðlýlar -
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montanyarlar- oturuyordu. Ama Bataklýk (Marais) kararsýz milletvekilleri, taþra delegeleri üstün durumdaydýlar, jakoben-montanyarlar, Fransýz Devriminin en radikal partisini temsil etmiyorlardý. Bu
rol, Jacques Roux, Pierre dOliver, Théphile Leclerc ve Jacques
Varletnin yönettikleri grup tarafýndan oynanmýþtý. Paris Komünü ve
kordeliyeler kulübü, onlarýn merkezi oldu. Spekülasyona karþý [sayfa
40] þiddetli önlemlerin kabulü gibi aþýrý isteklerinden dolayý, onlara,
çýlgýnlar {enragés) adý verildi. Bunlar, Paris halkýnýn en yoksul
tabakalarýnýn temsilcileri oldular.
Çýlgýnlarýn istekleri, nesnel olarak, burjuva yönetiminin yürürlükten kaldýrýlmasýný amaçlýyordu. Bir sýnýf bir baþka sýnýfý açlýktan
öldürürken, özgürlük, hayalden, kuruntudan baþka bir þey deðildir,
diyorlardý. Çýlgýnlar büyük toprak mülkiyetinin kaldýrýlmasýný öneriyorlar, köylülere kendi iþleyebilecekleri kadar toprak verilmesi çaðrýsýnda bulunuyorlardý. Herkesin, ürettiði kadar alacaðý bir komün
kurulmasýndan yanaydýlar.
Jirondenler ile montanyarlar þiddetli bir savaþýma giriþtiler.
Jirondenler, büyük tüccarlarýn ve spekülatörlerin savunmalarýný açýkça üzerlerine alarak ve tahýl azami fiyatlarýnýn saptanmasýna muhalefet ederek, gitgide karþý-devrim saflarýna geçiyorlardý. Bu durum,
halk yýðýnlarýnýn montanyarlar ve çýlgýnlar tarafýndan yönetilen yeni
hareketlerine (31 Mayýs-2 Haziran 1793) ve jirondenlerin düþüþüne
neden oldu. Jirondenlerin liderlerinin çoðu tutuklandý.
DEVRÝMÝN ÜÇÜNCÜ DÖNEMÝ:
DEVRÝMCÝ DEMOKRATÝK DÝKTATÖRLÜK
(2 HAZÝRAN 1793-28 TEMMUZ 1794)

Halk yýðýnlarýnýn kararlý davranýþlarý, devrimi ileriye götürüyordu. Jirondenler artýk egemen bir rol oynayamayýnca, jakobenlerin
diktatörlüðünün kurulduðu görülür. Bu, devrimin yüksek aþamasýna
geçiþti, 1793 yazýnda, ülke, çok büyük sýkýntýlar içinde bulunuyordu.
Dýþardan Avusturya, Prusya ve Ýngiltere ordularýnýn saldýrýlarý, içerden karþýdevrim hareketleri birlikte yürüyordu. Karþý-devrimci bir
ayaklanma, Fransanýn kuzey-doðu kesiminin on bölgesine yayýldý,
beyaz terör birçok kentte ortalýðý kasýp kavuruyordu. Maratnýn haince
öldürülmesi bunun bir sonucu oldu. Kurulan devrimci diktatörlüðün esas organlarý, hükümet görevlerini yerine getiren Halk Kurtuluþ
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Komitesi ile Genel Güvenlik [sayfa 41] Komitesi ve Devrim-Mahkemesi
oldu. Seçimle gelen Belediyelerin yerini, devrim komiteleri aldý.
Komite üyeleri, Konvansiyondaki milletvekilleri, tam yetki ile eyaletlere gönderildiler. Halk yýðýnlarýnýn desteðinden yararlanan burjuvazinin ileri kesiminin devrimci demokratik diktatörlüðünün kuruluþu, ülkede, radikal demokratik deðiþikliðin gerçekleþtirilmesine
yardýmcý oldu.
Jakobenler tarafýndan alýnan önemli önlemlerden biri de kapitalist ülkelerde bugüne deðin kabul edilmiþ olan anayasalarýn en
demokratiði olan yeni bir anayasanýn kabulü (24 Haziran 1793) oldu.
Gene de, bu anayasa, genellikle burjuva anayasalarýna özgü olan
çeliþik anlatýmlardan ve kýsýrlýklardan yoksun deðildi.
Kuþkusuz, Anayasanýn ilk bölümünü oluþturan yurttaþlýk ve
insan haklan bildirisi, herkesin mutluluðunun, toplumun amacý olduðunu ilan ediyordu. Düþünce, basýn, toplanma, vicdan, dilekçe özgürlüðünü, çalýþma ve eðitim hakkýný onaylýyordu. Eðitimi, halkýn
kutsal hakký olarak kabul ediyordu. Oy verme hakký, 21 yaþýna varan tüm yurttaþlara tanýnýyordu. Gerçekte, bu maddelerin çoðu sözden ibaretti. Burjuva yönetiminde, bu maddelerin uygulanmasý olanaksýzdý. Bu, Anayasanýn kendinden de açýkça anlaþýlýyordu. Özel
maddeler, her yurttaþýn doðal hakký olarak ilan edilen mülkiyetin
dokunulmazlýðýný belirtiyordu. Böylelikle, Anayasanýn ifade ettiði,
bütün insanlarýn eþitliði ilkesinin yýkýldýðý görülüyordu.
Konvansiyonda egemen güç haline gelen jakobenler, toprak
sorununa köklü bir çözüm getirerek, zamanýný doldurmuþ olan feodalizmin hesabýný devrimci bir biçimde gördüler. Bütün feodal yükümlülükleri ve haklarý, tazminatsýz olarak ve kesin bir þekilde kaldýran 17 Temmuz 1793 kararnamesi, jakobenlerin toprak hukukunun en önemli kararlarýndan biri oldu. Bütün feodal ayrýcalýk beratlarý ve belgeleri, herkesin önünde yakýldý. Jakobenler tarafýndan
gerçekleþtirilen toprakla ilgili önlemler, serbest bir toprak mülkiyetine geçiþi gösteriyordu. [sayfa 42]
Jakobenler, halk yýðýnlarýnýn sözcüleri çýlgýnlarýn isteklerine onlardan önce sahip çýkarak, tahýl vergilendirilmesinde azami
haddi saptadýlar (29 Eylül).
Bu çaðda, Fransýz halký, ilk kez olarak, daha önce görülmemiþ
bir devrimci enerji örneði gösterdi, yeni bir strateji ve yeni bir devrimci halk ordusu yaratarak, ülkenin içinde olduðu kadar savaþ

Kapitalist Toplum

39

alanlarýnda da dev bir devrimci eser ortaya çýkardý.
Konvansiyonun egemen gücü devrimci jakobenler ve Robespierre, yalnýz kralcýlarýn deðil, 1793 Anayasasýnda saptanan azamiden ve ayný zamanda jakobenlerin konvansiyonu tarafýndan
yayýnlanan baþka önlem yasalarýndan hoþnut olmayan burjuvazinin
en baþta gelen kesiminin de nefretlerini üzerlerine çektiler. Burjuvazinin gerici çevreleri, her yola baþvurarak, bu önlemlerin uygulanmasýný engelliyorlardý. Buna karþýlýk, jakobenlerin baþlarý da, devrimci teröre baþvurdular. Cumhuriyete karþý iþlenen bütün suçlar
ölümle cezalandýrýlýyordu. Devrimci terör, mutlakiyetten ve feodaliteden kesin olarak kurtulmanýn en köklü çaresi oldu.
Robespiyerciler, karþý-devrim tarafýna geçmiþ olan eski müttefikleri Danton ve yandaþlarýna karþý, savaþým vermek zorunda kaldýlar. Danton ve yandaþlarý, saptanan azami hadlere, devrimci önlemlere karþý çýkýyorlar, ticaret ve spekülasyon özgürlüðü istiyorlar,
mülkiyet hakkýnýn saðlamlaþtýrýlmasýný ileri sürüyorlardý. Tutuklandýlar, Devrim Mahkemesi tarafýndan mahkûm edildiler ve devrimin
düþmanlarý olarak idam edildiler.
DEVRÝM VE KÝLÝSE

Din bayraðý altýnda geliþen Ýngiliz Burjuva Devriminden farklý
olarak, Fransýz Devrimi, sýnýfsal biçimlere büründü. Ama bu, hiç de,
kilise, kendini sýnýf savaþlarýndan uzak tutuyordu demek deðildir.
Tam tersine, katolik kilisesi, kesin olarak, gerici feodal güçlerin yanýný tuttu; birçok karþý-devrimci hareket, özellikle Vandée kenti ayaklanmasý, katolik [sayfa 43] kilisesinden esinlendi. Bu yüzden, halk
yýðýnlarý, burjuvazinin devrimci demokratik fraksiyonu, katolikliðe
karþý ve ruhban sýnýfýna karþý, enerjik bir savaþýma giriþtiler: din
adamlarýnýn karþý-devrimci eylemlerinin doðrudan doðruya ezilmesi, katolik ideolojisine karþý savaþ. Bununla birlikte, akla tapmayý
getirme yolunda yeni bir din çabalarý, burjuvazinin, dini ve genel
olarak kiliseyi reddedemediðini, ancak, onu kendi sýnýf çýkarlarýna
uygunlaþtýrmak istediðini gösterir.
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ROBESPÝYERCÝLERÝN DURUMUNUN ÇELÝÞKÝLÝ NÝTELÝÐÝ
DEVRÝMCÝ DÝKTATÖRLÜÐÜN SONU

Burjuva devriminin amaçlarý gerçekleþtikçe, jakobenlerin
durumlarý, gitgide çeliþik bir hal alýyordu. Devrimi ileriye götürmek
için, burjuva devrimcileri jakobenler, proleter devrimcileri haline
geçmeliydiler. Ama, o çaðda, proletarya devrimi için gerekli olan
toplumsal ve iktisadi koþullar yoktu. Jakobenlerin Konvansiyonu,
iþçi ve en baþta yoksul köylüler olmak üzere geniþ halk yýðýnlarýndan destek görüyordu. Kapitalizm, henüz olgunlaþmamýþtý; Fransa,
sanayi devrimi yoluna henüz giriyordu. Üstelik, jakobenler, büyük
burjuvaziye ödünler veriyorlardý; servet eþitliðini ilan etmemiþlerdi,
aðýr vergiler köylülerde de hoþnutsuzluk uyandýrýyordu; iþçilere-karþý
yasalarý desteklediler ve solcu siyasal hasýmlarýný idam ettiler.
Jakobenler hükümeti, tüccarlarý ve sanayicileri yüreklendiren bir sýra önlemler baþlattý: para yardýmlarý, ticaret özgürlüðü,
azami hadlere karþý gelenler için konan cezalarýn hafifletilmesi. Bu,
iþçilerde hoþnutsuzluk yarattý, grevler düzenlemeye koyuldular. Jakobenler bu hareketi bastýrdýlar, Le Chapelier yasasýný kaldýrmak
þöyle dursun, tarifeleri düþürerek, azami hadleri ücretlere de uygulayarak, bu yasayý aðýrlaþtýrdýlar. Bu olaylar, devrimin en demokratik topluluðu olan çýlgýnlarýn hoþnutsuzluðuna neden oldu. Bunun
üzerine jakobenler baskýya baþvurdular. Çýlgýnlara yakýn [sayfa 44]
olan ve Hébert ve Chaumette tarafýndan yönetilen baþka bir demokratik grubu ezdiler. Hebertçiler, devrimi izleme çaðrýsýnda bulunuyor, devrim düþmanlarýna karþý dizginsiz bir terörü övüyor, bütün
dünyada cumhuriyetçi bir yönetim kurmayý düþünüyorlardý.
Robespiyercilerin devrimci terörü, günden güne, daha çok
halka karþý bir savaþým haline dönüþüyordu; bu da elbette ki, jakobenleri halkýn desteðinden yoksun býraktý, karþý-devrimci bir hükümet darbesini ve Robespierre ve arkadaþlarýnýn 9 Thermidorda (27
Temmuz 1794) idamýný kolaylaþtýrdý. Bu darbe, jakobenler diktatörlüðünün ve Fransýz Burjuva Devriminin sonunu gösterdi.
DEVRÝMÝN DEVÝNDÝRÝCÝ GÜÇLERÝ VE ÖNCÜLÜÐÜ
DEVRÝMÝN BÝLANÇOSU

Devrim, yükselen bir çizgi izliyordu. Halk yýðýnlarý: serf köylü-
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ler, her þeyden önce onlarýn en yoksul kesimi ve kentlerin aþaðý
halk tabakasý, devrimin devindirici güçlerini oluþturuyorlardý. Ama,
örgütsüzlük ve bilinçsizlik yüzünden halk yýðýnlarý devrimin baþýna
geçemediler. Burjuvazi, o çaðýn ilerici sýnýfý, devrimin yönetimini
üzerine aldý. Halk yýðýnlarýný sürüklemesini ve onlarý kendi çýkarlarý
için kullanmasýný bildi. Kesin olarak bu yüzdendir ki, devrim sýrasýnda bile burjuvazinin siyaseti geniþ halk yýðýnlarý arasýnda onlarý feodaliteye karþý savaþýmý geniþletmeye ve derinleþtirmeye doðru iten
büyük bir hoþnutsuzluk yaratmýþtý.
Fransýz Devrimi feodaliteye son verdi, yeni üretim iliþkilerine
yolu açtý. Toplumun eski toplumsal yapýsýný yýktý ve siyasal yapýsýný
ortadan kaldýrdý. 1649 Ýngiliz Burjuva Devriminden sonra, Fransýz
Devrimi, insan toplumumun evriminde yeni bir evreyi, kapitalizmin
kuruluþu ve geliþmesi evresini baþlattý. Emekçilerin sömürüsünü
sona erdirmekten uzaktý, yalnýzca bu sömürünün biçimi deðiþmiþ
oldu.
Devrim, kapitalizmin mezar kazýcýsý olacak olan sanayi proletaryasýnýn geliþmesi koþullarýný yarattý. [sayfa 45]
BURJUVA DEVRÝM TÝPLERÝ

Fransýz Devrimi, bu devrim boyunca, baskýnýn ve sömürünün aðýrlýðý altýnda ezilmiþ halk yýðýnlarýnýn ve küçük insanlarýn kendi kendilerine baþkaldýrdýklarý ve devrimin doðrultusunu baþka yöne
çevirdikleri bir burjuva devrimi oldu. Bu tipe, burjuva demokratik
devrim hareketi denir. Yukardan gelme denen baþka tip burjuva
devrimleri de vardýr (örneðin Jön-Türklerin devrimi). Halk yýðýnlarý
bu devrimlere katýlmazlar ve elbette kendi iktisadi ve siyasal istemlerini ortaya koymazlar.
Önderlik rolünün burjuvazi tarafýndan oynandýðý emperyalizm-öncesi çaðýn burjuva demokratik devrimleri ile emperyalist
çaðýnkiler arasýnda ayrým yapmak zorunludur. Sanayi proletaryasý,
tarih alanýnda, bu son çaðda kendini gösterir, kendi öz siyasal partisi ve dünya hakkýnda bilimsel görüþü vardýr. Bu olgu, sýnýf güçlerinin iliþkilerini derinden deðiþtirir. Emperyalist çaðýn burjuva demokratik devrimlerine, proletaryanýn ve köylülüðün devrimci demokratik diktatörlüðünü kurma görevini yerine getirmek üzere, köylülük
ile ittifak halindeki proletarya öncülük eder. [sayfa 46]
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAPÝTALÝZMÝN KURULMASI VE GELÝÞMESÝ

1. SANAYÝ DEVRÝMÝ
SANAYÝ DEVRÝMÝNÝN ÖZÜ

Kýta Avrupasý üzerindeki burjuva devrimleri, feodalitenin bir
dizi ülkede ortadan kaldýrýlmasýyla sonuçlandý. Kapitalist üretim
iliþkileri, kendilerini engelleyen kösteklerden kurtuldular, hýzla
geliþecekleri bir yol açtýlar. Burjuva devrimlerini ilkin yaþamýþ olan
ülkelerde ve onlarýn etkisiyle ötekilerde de kapitalist iliþkiler
geliþtikçe, kapitalist sanayi de hýzla yayýlýyordu. Bu geniþleme, ücretli
iþçi kullanan iþ yerlerinin basit bir sayý artýþý ile, basit bir üretim hacmi artýþý ile anlatýlmaz. Bu ileri atýlýþýn ve onun etkilerinin toplum
için çok daha büyük bir önemi oldu. Burjuva devrimleri, üretici
güçlerin ilerlemelerinin engellerini ortadan kaldýrdýlar ve bu güçlerin geliþmesini büyük ölçüde hýzlandýrdýlar. Bu toplumsal kargaþalýklar teknikte bir devrim yarattý: makine icat edildi. Kapitalist
sanayiin yayýlmasý, kapitalist manüfaktürlerde hüküm sürmekte olan
kol emeðinin yerini makinelerin [sayfa 47] almasý anlamýna geliyordu.
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Kapitalizmin zanaatçýlýða baðlý tekniðiyle birlikte manüfaktür
aþamasýndan makineli sanayie geçiþ, sanayi devrimi adýný
alýr. Burada devrim terimi kullanýlýr, çünkü kol emeðinin yerini
makinenin almasý, çaðýn toplumsal-ekonomik iliþkilerinin evrimi üzerinde büyük bir etki ortaya çýkarmýþtýr; öte yandan, bu iliþkiler de,
belirli bir ölçüde, kapitalizmin yazgýsýný belirlemiþlerdir.
ÝNGÝLTEREDE SANAYÝ DEVRÝMÝ

Sanayi devriminin baþladýðý yer, Ýngilteredir (18. yüzyýlýn ortasý) ve orada en belirgin biçimleri almýþtýr. 19. yüzyýlda, öteki kapitalist ülkelere yayýlmýþtýr.
Sanayi devriminin Ýngilterede baþlamýþ olmasý, beklenmedik bir olay deðildir. Ýngilterede sanayiin hýzla geliþmesi için elveriþli
koþullar birkaç yüzyýldan beri biraraya toplanmýþtý. Ýngilterede çok
erken gerçekleþmiþ olan köleliðin tasfiyesi, köylü nüfusun mülksüzleþtirilmesi, bir yandan kullanýlabilir kol emeðini ortaya çýkardý, öte
yandan tarým yönetiminde kapitalist yöntemleri yaydý. Bunlar, ayný
derecede, iç pazarýn canlanýþýnýn etkenleri oldular. Ýngiltereye sürüm
alanlarý saðlamýþ olan sömürü fetihleri, pek büyük zenginliklerin
birikiminin ilk kaynaðý oldu. Kýsacasý 17. yüzyýlýn burjuva devrimi,
birçok feodal kalýntýlarý silip süpürmüþtü.
Sanayi devrimi, lonca sýnýrlamalarýnýn en az duyulduðu üretim dalýnda, özellikle pamuklu üretimde baþladý. Bu sektör, feodal
Ýngilterede, genel olarak feodal Avrupada da olduðu gibi, hammaddesi bulunmadýðý için yoktu. Büyük Britanya, pamuðu ancak, sömürgelerin, özellikle Hindistanýn ele geçiriliþi sayesinde elde etti. Ýngiltere pamuklularý kýsa zamanda yünlülerle ve ketenle baþarýyla
rekabet etmeye baþladý. Büyük bir tüketici yýðýný, yani daha istikrarlý
bir pazar buldu. Bütün bu etkenler, pamuk sanayiinin ilerleyiþ hýzýný
o ölçüde teþvik ediyordu ki, durmadan artan böyle bir talebi, artýk
manüfaktür karþýlayamýyordu. Pamuk üretimini [sayfa 48] yükselten
bütün yenilikler, çok büyük kârlar getiriyordu.
Makinelerin icadý, iplikçilikte baþladý. 1765te spinning jenny,
1767de Water Frame, 1779da mule jenny icat edildi. Bu makineler, pamuk ipliðinde köklü deðiþiklikleri ortaya çýkardý.
18. yüzyýlýn 70 yýllarýnda, yüzlerce iþçi çalýþtýran iplik yapýmevleri ortaya çýktý, 1780e doðru, Ýngilterede 20 iplik yapýmevi
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bulunuyordu, on yýl sonra 150ye çýktý.
Pamuk ipliði imalinde makineciliðin ilerlemesi, dokumacýlýðýn
gecikmesine meydan verdi. Dokuma tezgahlarýnýn iplik imaline uygun bir hale getirilmesi yolundaki giriþimler, ancak uzun çabalardan sonra sonuç verdi.
Ýlk makineler, su çarkýyla iþletiliyordu; makinelerin su çarkýyla iþletilmesi, bu makinelerin su bulunan yerlerde iþletilmesini zorunlu kýlýyor ve bunlarýn kullanýmýný sýnýrlandýrýyordu. Genel olarak her
yerde çalýþan bir motor gereksinmesi, gittikçe daha þiddetle kendini duyuruyordu. 18. yüzyýlýn 80 yýllarýndan baþlayarak pamuk sanayiinde Wattýn buharlý makinesi kullanýlmaya baþlandý. Bu, sanayi
üretimini artýrmak olanaðýný yarattý, ve ülkede fabrikalarýn çoðalmasýný, sanayi merkezlerinin geniþlemesini saðladý.
Makinecilikte ilerleme, maden tüketimini hýzlandýrýyordu;
ama, kömür ve odun sýkýntýsý, metalürjinin (maden iþleme sanayiinin) geliþmesini sýnýrlandýrýyordu. Metalürji, ancak 1784ten sonra,
Henry Cortun demir ergitme ve arýndýrma fýrýnýný buluþundan sonra büyük ilerlemeler gösterdi. Böylece, Ýngilterede demir üretimi,
1785 ve 1797 yýllarý arasýnda iki katýna çýktý. Kok kömürü ile yapýlan
döküm, taþkömürü üretiminin artmasýna yardým etti; yüz yýl içinde
taþkömürü üretimi, yüzyýlýn sonunda yaklaþýk olarak 10 milyon tona
varmak üzere dört katýna çýktý.
Pamuk ipliði imalatýnda ilk kez olarak makinelerin kullanýlmasý, buna baðlý bir dizi sanayi dalýnýn, özellikle aðýr sanayiinin kurulmasýný saðladý. Aðýr sanayiin geliþmesi, makine yapýmýnýn yaratýlmasýyla doruðuna ulaþtý. Baþlangýçta, makineler, manüfaktürlerde,
zanaatçýlýk usulleriyle yapýlýyordu. [sayfa 49] Çok pahalý oluyorlardý ve
imalleri, sanayiin artan taleplerini karþýlamaktan uzaktý. Ancak makinelerin makineyle imali ayrý bir sanayi kolu halini aldýktan sonradýr ki, makine imalatý hýzlandýrýlabildi ve fiyatlarý düþürülebildi.
Makine imali o denli hýzla artýyordu ki, 1824te, Parlamento, makine ihracýna izin verdi.
1825te ilk demiryolu Ýngilterede yapýldý, 1830da Manchester ile Liverpool arasýnda demiryolu trafiði açýldý ve 19. yüzyýlýn ortalarýna doðru Ýngilterede demiryollarýnýn uzunluðu 10.000 kilometreye
ulaþtý.
19. yüzyýlýn 40 yýllarýna doðru, Ýngilterede, makine sanayii,
zanaat üretiminin yerini aldý. Ýngiltere kendi sýnai üstünlüðünü, uzun
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zaman elinde kalacak þekilde saðladý, dünyanýn fabrikasý haline
geldi. 1839da Fransa, Belçika ve Prusyanýn çýkardýklarý kömürden
dört kat daha fazla kömür çýkardý. 1826dan 1846ya deðin demir
ve dökme ihracatý 7,5 kat artmýþtý.
ÖTEKÝ ÜLKELERDE SANAYÝ DEVRÝMÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ

Fransada makineleþmeyi teþvik eden devrimdir. 18. yüzyýlýn
sonunda daðýnýk bir halde bulunan makinecilik, 19. yüzyýlýn ilk yarýsý boyunca ilerledi. Ýngilterede olduðu gibi ilkin yeni bir dal olan
pamuk iplikçiliðinde baþladý.
1805te Jacquard, dokuma tezgahýný icat etti; daha 1812de,
Fransada 200den fazla makineli dokuma fabrikasý bulunuyordu.
1820den sonra Fransada makine yapýmýnýn doðduðu görüldü;
1830dan sonra demiryollarý yapýmý baþladý.
Üretim dallarýnýn geliþmelerindeki ve daðýlýþlarýndaki eþitsizlik,
Fransada, sanayi devrimini karakterize eder. Ancak metalürji sanayiinde ve pamuk üretiminde büyük fabrikalar vardý. Pamuk üretiminin ülkenin sýnýr bölgelerinde, özellikle kuzeyde ve doðuda yayýldýðý
görülür.
19. yüzyýlýn ortalarýnda bile, Pariste, konfeksiyon ve lüks eþya
yapýmý gibi dallarýn baþta geldikleri, 2 ila 10 iþçi [sayfa 50] çalýþtýran
küçük ve orta iþletmelerin yaygýn durumda olduklarý görülüyor. Lyon
bölgesinde yoðunlaþmýþ olan ipekli imalatýnýn, esas olarak, yalnýzca
daðýnýk manüfaktürlerde geliþtikleri görülüyor; özellikle de evde
çalýþan köylülerin köylerinde geliþiyor.
Bütünüyle, Ýngilteredekinden daha sonra baþlamýþ olan Fransýz sanayi devrimi, daha aðýr bir tempo ile geliþiyordu. Bu durum,
Ýngilterenin sanayi maddelerinin dünya pazarý üzerindeki egemenliði ile açýklanýyordu. Ayrýca, küçük köylü iþletmelerinin üstün durumda oluþu, kol emeði sýkýntýsý çeken büyük sanayiin atýlýmýný
güçleþtiriyordu.
Almanyada, Ýngiltere ve Fransadakinden daha uzun ömürlü olan feodal kalýntýlar ve ayný zamanda ülkenin siyasal bakýmdan
parçalanmýþ durumda oluþu ve iç engeller, sanayi devriminin geliþmesini dizginledi. Her ne kadar, o çaðda, iki sanayi bölgesi, maden
kömürü iþletmesi ve metalürji sanayii ile Rhin-Westphalie bölgesi
ve tekstil sanayii ile Saks-Silezya bölgesi vardýysa da, Almanyada,
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sanayi devrimi, gerçek olarak, 1850de baþladý. Fransýz egemenliði
sýrasýnda feodal yönetimin kaldýrýlmasý ve ayný zamanda zengin
doðal kaynaklar (kömür ve demir cevheri) bu bölgelerin ilkinde
sýnai ilerlemelere yardýmcý oluyordu. Saksta ve Silezyada manüfaktürler esas olarak, tekstil sanayiinde egemen durumda bulunuyorlardý. 19. yüzyýlýn 40 yýllarýna doðru, manüfaktüre dayanan üretimin
baþta geliþi, bütünüyle ele alýnacak olursa, Almanyanýn ayýrýcý özelliðiydi. Sanayi devrimi, ancak 1850-1860 yýllarýnda geniþlik kazandý.
1848-1849 Devrimi sýrasýnda, siyasal alanda bir yenilgiye uðrayan Alman burjuvazisi, þimdi, iktisatta komuta kollarýný eline geçirmek istiyordu.
Sanayi devriminin geç baþlamýþ oluþu, Alman sanayiine, bilimin ve tekniðin son uygulamalarýndan kazanç saðlamak olanaðýný
verdi: böylece, Almanyanýn sanayii, eski kapitalist ülkelerin sanayiinden daha kuvvetli ve daha iyi donatýlmýþ bulunuyordu.
Birleþik Devletlerde, sanayi devrimi, 18. yüzyýlýn en son [sayfa
51] yýllarýnda, Baðýmsýzlýk Savaþýndan sonra baþladý; bu ülkenin özel
evriminden ileri gelme bazý özellikleri oldu. Ýlkin, yalnýz kuzey-doðu
devletlerinde, ülkenin en uygar kesiminde yayýldý. Güneyde ve güney-doðuda büyük tarým iþletmelerinde yapýlan tarým ve kölelik
egemen durumdaydý, batýda yeni yeni topraklarýn sömürgeleþtirilmesi devam ediyordu. Bütünüyle, makine kullanýmý, Birleþik
Devletlerde, Ýngilterede olduðundan daha yavaþ ilerliyordu, bu da
özellikle Ýngiliz rekabeti ile açýklanýyordu.
Birleþik Devletlerde 1800de 20.000, 1810da 87.000, 1815te
130.000 ið vardýr. 1814te, ülkenin ilk makineli dokuma tezgahlan
ortaya çýktý. 1830dan sonra. Birleþik Devletler, ið sayýsý ve pamuk
tüketimi bakýmýndan yalnýz Ýngiltere ve Fransadan gerideydi. Öteki
sektörlerde ise, makinelerin ve yeni imalat yöntemlerinin getirilmesi yavaþ yavaþ gerçekleþiyordu. Kömürün metalürjide kullanýlmasý,
ancak 19. yüzyýlýn 30 yýllarýnda baþladý, buharlý motor, sanayide, ancak 50 yýllarýna doðru üstün duruma geçti, makine yapýmý ise ancak 40 yýllarýnýn sonuna doðru hýzlý bir ilerleme gösterdi.
Sanayi devriminin temeli, makine yapýmý, Birleþik Devletlerde
Ýngiliz rekabeti yüzünden uzun zaman dizginlendi (örneðin Ýngiliz
pamuk ayýrma (taneleme) makinesi Birleþik Devletlerde, Amerikada yapýlmýþ ayný makineden 50 kez daha ucuzdu). Ama öte
yandan, kol emeði sýkýntýsý durmadan yeni makinelerin yapýlmasýný
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teþvik ediyordu.
SANAYÝ DEVRÝMÝNÝN TOPLUMSAL SONUÇLARI

Makine, sanayi devriminin maddi ve teknik temeli olduysa
da, sanayi devrimi teknik deðiþikliklere indirgenemez; bunumla birlikte, bu teknik deðiþiklikler de emeðin verimliliðinin artmasý ve
üretim giderlerinin azalmasý sonucunu vermeleri bakýmýndan önemlidir. Sanayi devrimi, toplumsal iliþkilerde, büyük deðiþiklikleri ortaya çýkardý. Makine kullanýmýna geçiþin hemen görülen sonucu, sanayi iþçileri yýðýnýn ortaya çýkýþý, proletaryanýn sýnýf olarak hýzla oluþmasý, köylülüðün [sayfa 52] ortadan kalkmasý (Ýngilterede) ya da küçülmesi (öteki ülkelerde) oldu.
Kapitalist üretim biçiminin geniþlemesi ile emekçilerin sömürülmesinin artmasý birlikte gidiyordu. Ýþçi, makinenin bir uzantýsý haline geliyordu. Ýmalat yöntemlerinin basitleþtirilmesi ve makinelerin
kullanýlmasý, kalifiye iþçinin önemini azalttý, kadýn ve çocuklarýn
ucuz emeði büyük bir ölçüde kullanýlmaya baþlandý. Bu, ücretleri
düþürdü, iþsizliði artýrdý. 19. yüzyýlýn baþýnda, 18 yaþýndan yukarý erkeklerin sayýsý, fabrika iþçilerinin toplam sayýsýnýn %27sini oluþ-turuyordu.
Sanayi proletaryasýnýn ortaya çýkýþý, makine kullanýmýnýn çok
büyük bir toplumsal sonucudur. Büyük sanayi iþletmelerinde birarada çalýþma, iþçileri örgütlenmeye ve saflarýný sýklaþtýrmaya itiyordu; sýnýf dayanýþmasý, kökenini bu olgudan aldý, ayný zamanda da
proletaryanýn yaþam koþullarý, onu, en üstün derecede devrimci bir
sýnýf haline getiriyordu. Burjuvazi, büyük makine sanayiini
geliþtirirken, ayný zamanda, devrimci gücü de yaratýyordu.
Makineleþme, burjuvazinin baðrýnda güçler iliþkisini deðiþtirdi.
Ön planda rol oynayan, artýk ticaret burjuvazisi deðil, sanayi burjuvazisiydi.
KAPÝTALÝST SANAYÝLEÞME

Sanayi devrimi, büyük makine sanayiinin kurulmasýna, yani
sanayileþmeye dayanýr. Sanayi devrimi, kapitalist üretim iliþkilerine
uygun düþen teknik bir temel yarattý. Kapitalist üretimi bütünleyen
kýsmý, kapitalist sanayileþme, kendi temel yasasýyla yönetilir: artý-
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deðer elde etme. Bu yüzden, kapitalist ülkelerde, makineleþme,
sermayenin daha hýzlý devriyle daha çabuk kâr saðlanan hafif sanayide baþladý. Ancak, sermayeler biriktikçe, aðýr sanayie aktarýlýyorlardý.
Kapitalist ülkelerin sanayileþmesi, her þeyden önce, sömürgelerin yaðmasý sayesinde yapýlýyordu. Bu olgu, Ýngiltere ve Fransa
için özellikle ayýrdedicidir. Öteki sanayileþme [sayfa 53] biçimi: dýþardan
yapýlan istikrazlardýr (yabancý borçlardýr). Bazý durumlarda ise,
sanayileþme, kýsmen, yenilgiye uðratýlmýþ bir ülkenin zararýna olarak gerçekleþiyordu. Bunun gibi, Almanya, Fransaya karþý yaptýðý
savaþtan sonra elde ettiði savaþ tazminatýndan, kendi aðýr sanayiini
kalkýndýrmak için yararlandý.
Ama hangi durumda olursa olsun, kapitalist ülkelerde, büyük
makineli sanayiin yaratýlmasý, vergilerin artmasý, köylülerin
mülksüzleþmesi, iþçi sömürüsünün þiddetlenmesi vb. yollarýyla
emekçilerin yýkýmý ve soyulmasý sonucuna varýlýr.
2. KAPÝTALÝZMÝN TARIMDA GELÝÞMESÝNÝN ÝKÝ YOLU
Burjuva devrimlerinden sonra, kapitalizmin, sanayide hýzla
ilerlemeler kaydettiði görülüyor; kapitalizm, kendi yolu üzerindeki
bütün feodal kalýntýlarý temizliyor, üretici güçleri muazzam oranlarda çoðaltýyordu.
Kapitalizm, tarým alanýnda da geliþti, ama bu alandaki ilerlemeleri, büyük ölçüde, feodal iliþkilerin kalýntýlarýnýn bulunup bulunmamasýna baðlý oluyordu. Geliþmiþ kapitalist ülkelerin tarihi, tarýmda,
iki kapitalist geliþme yolu ortaya koyuyor. Birinci durumda, gittikçe
kapitalist çiftlikler haline dönüþen köylü iþletmeleri, kapitalist üretimin temelini oluþturur. Ötekinde ise, senyör malikaneleri, köylerde
kuvvet ve etkilerini muhafaza ederek, feodal köylü iþletmeleri biçimlerinden gitgide kapitalist biçimlere geçerler.
KAPÝTALÝZMÝN ÇÝFTÇÝLER TARAFINDAN GELÝÞTÝRÝLMESÝ

Birinci yol, toprak iliþkilerinde devrimi, bütün topraðýn ya da
büyük bir kýsmýnýn köylülerin eline geçiþini içerir. Kapitalizmin ve
üretici güçlerin ilerlemesi, o zaman, daha hýzlý bir tempo ile olur.
Bu çeþit geliþme yolu, örneðin, Birleþik Devletlerin ve Fransanýn -
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bu iki ülkede kapitalist geliþmenin tarihsel belirtileri arasýndaki ayrýlýk ne denli büyük [sayfa 54] olursa olsun-ayýrýcý özelliðidir.
Fransýz Devrimi büyük toprak mülkiyetine son verdi ve topraðý köylülere geri verdi. Tarýmda kapitalist geliþmenin çizgisi þöyle
oldu: bir yandan kýr nüfusunun farklýlaþmasý, varlýklý köylülerin büyük
kapitalist çiftçiler haline geçiþi, öte yandan yoksul köylülerin mülklerinin parçalanmasý.
Birleþik Devletlerde kapitalizmin geliþmesi, daha çok kendine özgü ve deðiþik çizgiler gösterdi. Ülkenin güneyinde büyük
iþletmeler (plantasyon) tarýmý ve kölelik vardý; öteki bölgelerde ise,
tarým, kapitalist yolu izliyordu: ücretli emek ve büyük miktarda tarým malzemesi kullanan çiftçi iþletmeleri. Ülkenin kuzey-batý bölgeleri, feodalizmin ve 1787den beri orada yasaklanmýþ olan köleliðin
öðelerinden habersizdi. Boþ topraklarýn bolluðu, kolgücü sýkýntýsý,
daha baþýndan beri, bu bölgelerde egemen ekonomi biçimi haline
gelen çiftçi iþletmelerinin geniþlemesini kolaylaþtýrýyordu.
Amerikan tarým ekonomisi, özellikle, 1861-1865 Kuzey-Güney iç savaþýndan sonra bu yolda ilerledi. 1862de Lincoln hükümeti, çiftçilerin ve bütün emekçilerin uzun yýllardan beri istedikleri
Homestead Actý kabul etti. Bu yasa gereðince, herkesin, devlet
topraklarýndan parasýz olarak ya da çok az bir para karþýlýðý, 160
akrlýk (aþaðý-yukarý 64 hektarlýk) bir toprak elde etme hakký vardý.
Bu yüzden, çiftliklerin sayýsý pek çok arttý. Gene Lincoln tarafýndan
1862de ilan edilen kölelerin özgürlüðü, plantasyon tarýmýnýn temellerini sarsýyor ve Birleþik Devletlerin iktisadi ve siyasal yaþamýnda
plantasyon sahiplerinin nüfuzunu azaltýyordu.
FEODAL ÝÞLETMELER ARACILIÐIYLA KAPÝTALÝZMÝN
YERLEÞMESÝ

Kapitalizmin tarýmdaki ikinci geliþme yolu, daha yavaþ ve
köylüler için daha acýlýdýr. Toprak sahipleri, köylerde ve, genel olarak, bütün ülkede üstün güç olmakta devam ederler; topraðýn büyük
çoðunluðunu ellerinde tutarlar ve serf köylüler, gündelikçi ya da
çiftlik kiracýsý haline gelirler. Varlýklý köylü ekonomilerinin yalnýz
çok az bir kýsmý kapitalist [sayfa 55] iþletme yolunu tutar ve ücretli
emeðe baþvurur. Bu yol, toprak sahipleri sýnýfýnýn egemen biçimi
olan gerici toplumsal yönetimlerin varlýðýna baðlýdýr. Almanya, özel-
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likle Prusya ve çarlýk Rusyasý bu bakýmdan tipik örnekler verirler.
Almanyada týpký (1917den önce) Rusyada olduðu gibi toprak sorunu, devrimle çözülmedi. Onun için, bu ülkelerin tarýmýnda
burjuva iliþkilerinin geliþmesi, kölelik iþletmeleri biçimlerinden kapitalist biçimlere doðru yavaþ ve köylüler için acýlý bir þekilde deðiþerek oldu. Prusyada kölelik 1806da kaldýrýldý, ama uygulamada,
feodal yükümlülükler 19. yüzyýlýn ortasýna kadar sürdü. Feodal haklarýn satýn alýnmasý hakkýndaki yasa, ancak 1850de kabul edildi.
Köylüler, senyörlere bir milyar mark ödemiþlerdi. Bu muazzam kaynaklar, derebeylik ekonomilerinin kapitalist ekonomilere dönüþmesi
sonucunu doðurdular ve ayný zamanda birçok sayýsýz köylü iþletmelerini iflasa sürüklediler. Rusyada da, 1861de, köylülerin
kurtuluþundan sonra buna benzer bir tablo görülmekteydi.
Toprak senyörleri kanalýyla kapitalizmin yerleþmesi, ekonomide ve ayný zamanda devletin siyasal yapýsýnda feodal kalýntýlarýn
korunmasýný içerir. Bunlarýn ortadan kaldýrýlmasý devrimci hareketin bir amacý haline gelir. [sayfa 56]
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BÝRLEÞÝK DEVLETLERDE KAPÝTALÝZMÝN
GELÝÞMESÝ

1. KUZEY AMERÝKA SÖMÜRGELERÝNÝN BAÐIMSIZLIK
UÐRUNA SAVAÞI
SÖMÜRGELER ÇAÐINDA KUZEY AMERÝKA EKONOMÝSÝNÝN
GELÝÞMESÝ

Birleþik Devletlerde kapitalizm, sömürge rejimi çaðýnda doðdu. Sömürgecilik, Birleþik Devletlerde, baþka yerlerde olduðundan
daha hayasýzca bir görünüþle ortaya çýkan kapitalizmin örneði oldu.
16. yüzyýlda, bugünkü Birleþik Devletler topraklarýnda, iki milyona yakýn yerli oturuyordu. En önemli gruplar, Ýrokualar ve
Algonkinlerdi, yaklaþýk olarak 200.000 kiþi. Yerliler, ilkel topluluk
yönetiminin deðiþik düzeylerinde bulunuyorlardý.
Ýngiltere, Ýspanya, Fransa ve Hollanda, Kuzey Amerikayý
sömürgeleþtirdiler. Çiftçiler, Yerlilerin yanýnda, mýsýr, domates, tütün
ve indigo (çivit) vb. tarýmý gibi pek çok þey öðrendiler. Onlarýn avlanma yöntemlerini ve, sonradan, sömürgelerin baðýmsýzlýk savaþýmýnda yararlandýklarý, yayýlý düzende muharebe taktiklerini görüp
öðrendiler. [sayfa 57]

52

Kapitalist Toplum

Sömürgeciler, Yerlileri öldürüyor, oturduklarý yerleri yakýp yýkýyorlardý. Yerlilere boyuneðdirmek ya da onlarý kýrýp geçirmek için
her türlü cinayeti iþliyorlardý. Yeni Ýngiltere Yasama Meclisi, 1703te
bir buyrultu çýkardý, bu buyrultu gereðince, yüzülmüþ bir Yerli kafa
derisine, Kýzýlderili bir tutsaða, 40 sterlin ödenecekti; 1774te bu
miktar artýrýldý: 12 yaþýndan yukarý bir erkek kafatasý derisi 100 sterlin, ergin bir tutsak 105 sterlin, bir kadýn ya da çocuk tutsak 55 sterlin ediyordu.
Büyük Amerikan sermayeleri, Avrupalý sömürgeciler ile onlara deðerli kürkleri hemen hemen yok pahasýna satan Yerliler
arasýnda eþdeðer olmayan bir deðiþim sonucu ortaya çýktý.
Yerlilerin kahramanca karþý koymasýna, direniþine karþýn, çok
üstün silahlara sahip olan ve Yerli aþiretler arasýnda bir birlik
olmayýþýndan yararlanan Avrupalýlar, Kuzey Amerikayý ele geçirmeyi baþardýlar. Amerikanýn sömürgeleþtirilmesi, uzun ve kanlý
savaþlarla birlikte yürütüldü, bu savaþlarýn sonunda, genel olarak,
Yerliler, batýya doðru püskürtüldüler, yokedildiler, topraklarýndan
sürüldüler ve servetlerinden yoksun býrakýldýlar.
18. yüzyýlýn baþýnda Ruslar, Alaskayý buldular, ve burayý deðerlendirmeye giriþtiler. 19. yüzyýlýn baþýnda ilk Rus sömürgeleri,
Kaliforniyada ortaya çýktýlar. 1760a doðru Kuzey Amerikanýn hemen hemen bütün topraklarý, Ýngiltere tarafýndan ele geçirilmiþti.
Orada ekonomilerinin ve toplumsal iliþkilerinin niteliðine göre üç
gruba ayrýlan 13 Ýngiliz sömürgesi bulunuyordu.
Yeni-Ýngiltere adýný taþýyan kuzey sömürgelerinde (Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Massachusetts) baðýmsýz çiftçiler
aðýr basýyordu. Nüfusun çoðunluðu, çiftçilerden, küçük toprak
sahiplerinden oluþuyordu. Kentlerde, tabakçýlýk, yün ve keten sanayii manüfaktürleri hýzla geliþiyordu; demir, silah ve tarým aletleri
üretiliyor; aðaçtan prefabrik evler yapýlýyordu. Kýyýlarda balýkçýlýk ve
gemi inþaatý yapýlýyordu. Topraðý olmayan çiftçiler, batýya doðru
göçüyorlardý. [sayfa 58]
Güney sömürgelerinde (Kuzey ve Güney Caroline, Greorgia,
Maryland ve Virginia) tütün, mýsýr, pirinç, indigo, þekerkamýþý, daha
sonra da pamuk yetiþtiren büyük plantasyonlar geliþiyordu. Plantasyonlarda, zenci köleler vahþi bir sömürüye tabi tutuluyordu.
Sömürgecilerin Yerlileri köle haline getirme ve onlarý kolgücü olarak kullanma giriþimleri, baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Yerli tutsaklar ka-
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çýyor ve sýk sýk da intihar ediyorlardý. Orta Atlantik bölgesi sömürgelerinde (New Jersey, Pennsylvanie, New York, Delaware) serbest
çiftçi iþletmeleri, egemen durumda bulunuyordu. Küçük
iþletmelerden baþka topraðýn kira ile çiftçilere verildiði büyük topraklar da vardý. Burasý bir tahýl bölgesiydi, ayný zamanda, demir sanayii ve biracýlýk da geliþmekteydi.
Merkezdeki sömürgelerde, beyazlarýn köleliði, geçici olarak
köleleþmiþ hizmetçiler (dört yýldan yedi yýla dek), geniþ bir þekilde
uygulanmaktaydý. Kölelerin bu kategorisi Avrupadan gelen göçmenler, siyasal nedenlerle ya da adi suçlar yüzünden mahkûm
olmuþ kimseler, çok kez borçlarýný ödeyemedikleri için köle haline
gelen yoksullar ile geniþlemiþti. Beyaz kölelere barbarca davranýlýyordu. Dövülüyorlar, zincire vurularak çalýþtýrýlýyorlar, yaralarýna tuz
basýlýyor ve kýzgýn demirle damgalanýyorlardý. Köleleþmiþ hizmetçiler arasýnda isyanlar patlak veriyordu. Ama zencilere oranla, onlarýn
durumu azçok dayanýlýr birþeydi. Onlar efendiler için belirli bir süre
çalýþtýktan sonra serbest hale geliyorlardý. Oysa zenciler, ömürleri
boyunca köleydiler. Köleleþmiþ hizmetçiler, ýrkçýlýktan gelen özel
bir kinle de karþý karþýya deðildiler.
AMERÝKADA BURJUVA DEVRÝMÝNÝN HAZIRLAYICI KOÞULLARI

Sömürgelerin ekonomik ilerleyiþleri, sömürgeler ile anayurtlarý arasýndaki çeliþkileri þiddetlendiriyordu. Kuzey Amerikadaki
sömürgelerini hammadde kaynaðý ve sanayi ürünleri için sürüm
pazar olarak muhafaza etmek isteyen [sayfa 59] Ýngiltere, sömürgelerde ticaret ve sanayiin geliþmesine karþý bir sürü kýsýtlamalar koyuyordu. 1756da, Ýngiliz parlamentosu, Kuzey Amerika sömürgelerinin,
yüksek fýrýnlar, hadde makineleri, metalürji fabrikalarý yapmasýný
yasaklayan bir yasa çýkardý. Demirden mallar, fötr þapka, kumaþ
imal etmek, deri ve kürk iþlemek, sömürgelere yasaklandý. Denizcilik Antlaþmasý gereðince, sömürgeler, kendi metalarýný yalnýz
Ýngilterede satabilirler ve sanayi maddelerini de yalnýz Ýngiltereden
satýn alabilirlerdi ve bunlarý yalnýzca Ýngiliz tekneleriyle taþýyabilirlerdi.
Bu metalar, keyfî fiyatlarla satýlmaktaydý.
1764te, Ýngiltere kralý, en son ele geçirilen topraklarýn yönetimiyle ilgili olarak yayýnlanan bir buyrultuda, sömürgelere gidip
yerleþen çiftçilere, batýda, Alleghanys sýradaðlarýndan Missisippiye
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dek olan topraklara yerleþmeyi yasaklýyor, bu topraklarýn Ýngiliz tahtýnýn mülkü olduðunu ilan ediyordu. Ýngiliz aristokrasisi ve burjuvazisi, Alleghanyslerin batýsýndaki boþ topraklarý yaðmalamak istiyordu.
Bu buyrultudan önce, kölelikten kurtulmuþ olan beyazlarýn ve iflas
etmiþ çiftçilerin sýðýndýklarý yer, sözü edilen bu topraklardý. Aþýrý
kötüye kullanma sonucu topraklarý verimsizleþmiþ olan plantasyoncularýn da, bu topraklarda gözü vardý.
Ýngiliz hükümeti devlet borçlarýnýn büyük bir kýsmýný sömürgelere yüklemeye kalkýþýnca, Ýngiltere ile Kuzey Amerika sömürgeleri arasýndaki çeliþkiler daha da derinleþti. 1765e deðin, sömürgeler halký, hiç bir zaman Ýngiltereye vergi ödememiþti. 1765te Ýngiliz parlamentosu. Kuzey Amerikada yapýlan bütün adli davalar ve
ticari sözleþmeler için bir damga resmi hakký tesis eden bir yasa çýkardý. Bu yasa gereðince, her çeþit belgeler, broþürler, gazeteler,
bildiriler, bütün ticari sözleþmeler, her türlü hukuksal iþlemler damga resmine, pula tabiydi. Ayný yýlda, Ýngiliz parlamentosu, Birliklerin Ýskaný Yasasýný yürürlüðe koydu, bu yasa gereðince, Ýngiltere,
sayýlarý yasayla sýnýrlandýrýlmayan birliklerini Amerikan sömürgelerine sokmak ve bunlarý sömürge sakinlerinin evlerinde barýndýrtmak hakkýna sahip oluyordu. [sayfa 60]
Bütün bu önlemler, sömürgelerde nefret uyandýrdý. Bostonda, New Yorkta ve bazý baþka kentlerde Özgürlüðün Oðullarý
denilen gizli siyasal örgütler kuruldu, burjuvazinin en radikal unsurlarý bunlarýn baþýna geçti. Ýþçiler, zanaatçýlar, çiftçiler, balýkçýlar, tüccarlar, burjuvazinin devrimci kesimi, bu örgütlerle etkin bir iþbirliði
yapýyorlardý.
13 Kuzey Amerika sömürgesinin delegelerinin 1765te New
Yorkta toplanan Kongresi, sömürgeler halkýnýn, yalnýzca kendisinin
ya da temsilcilerinin rýzasýyla vergiden ya da haklardan yükümlü
tutulabileceðini ilan etti. Kongre, Ýngiliz burjuvazisinin zararýna olarak, Ýngiliz metalarýný boykot etme kararý aldý. Tüccarlar, damga
resmi üzerine konan yasanýn kaldýrýlmasýný bile hükümetten istediler. 1766da Ýngiliz tüccarlarýnýn zorlamasý, Kuzey Amerika sömürgelerindeki kuvvetli bir halk hareketi ve onlarýn Ýngilteredeki
temsilcileri Benjamin Franklinin protestosu sonunda, damga resmi kaldýrýldý.
Ama ertesi yýl, Ýngiliz parlamentosu sömürgelere giden kaðýt, çay, cam ve cam eþya, boya gibi Ýngiliz metalarý üzerindeki giriþ
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hakkýný artýran bir yasayý kabul etti. Karþýlýk olarak, Ýngiliz metalarýna karþý boykot ve yerel sanayi geliþtirme hareketi güçlendi.
Ýngiliz hükümeti, sömürgelerdeki hoþnutsuzluðu gidermek
için, metalar üzerindeki bütün narhlarý kaldýrdý, yalnýz çay üzerindeki gümrük hakkýný korudu. Bunun üzerine, sömürge halklarý çay
kullanmaktan vazgeçtiler. 1773te Yerli kýlýðýna bürünmüþ Amerikalý
sömürge halktan bir grup, Boston limanýnda demirli bulunan Doðu
Hindistan þirketinin çay yüklü gemilerinin güvertesine çýkarak bütün
yükü denize boþalttýlar (Bostonun Tea partysi denen olay).
Ýngiliz hükümeti, þiddetle karþýlýk verdi. Massachusetts sömürge halký, bir devrim komitesi kurdu; komitenin önerisi üzerine, 5
Aralýk 1774te Philadelphiada bütün kýtayý içine alan bir kongre
toplantýya çaðrýldý; Kongreye 12 koloniden 55 delege katýldý (Georgie (corcia) delegeleri vali tarafýndan alýkonuldu). Kongre, sömürgelerin, temsilcilerinin rýzasý olmadan [sayfa 61] vergilendirilmemelerini,
ticaret ve sanayi üzerindeki sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasýný, eziyet ve
hakaretlerin kesilmesini isteyen bir dilekçenin krala gönderilmesini
kabul etti. Kongrede, Ýngiliz otoritelerinin þiddet ve keyfî davranýþlarýna karþý bir protesto olan Halklar Bildirisi de kabul edildi. Kongre, Ýngiltere ile ticareti boykot etme kararýný aldý.
Kral George III, Kuzey Amerika sömürgelerini asi ilan etti, ve
Ýngiliz filosuna, sömürgeleri abluka etmek için emir verildi.
DEVRÝMCÝ BAÐIMSIZLIK SAVAÞI (1775-1783)

Amerikan halkýnýn baðýmsýzlýðý için devrimci savaþ, 1775te
baþladý. 10 Mayýs 1775te, Philadelphiada II. Kýta Kongresi toplandý.
Ýngiltereye karþý savaþ ilan etti ve George Washingtonun baþkomutanlýðýna atandýðý bir ordu kurmak kararýný aldý. 1775 ile 1781 arasýnda Kýta Kongresi, merkezî hükümet görevlerini de yerine getirdi.
1 Temmuz 1776da, II. Kýta Kongresi, Jefferson tarafýndan
kaleme alýnmýþ olan Baðýmsýzlýk Bildirisini kabul etti. O çaðda, bu
bildiri, ilerici bir belgeydi. Bildiri, sömürgelerin Ýngiltereden ayrýldýklarýný ve Amerika Birleþik Devletleri adý altýnda bir devlet
oluþturduklarýný ilan ediyordu. Ama köleliðin kaldýrýlmasý sorunu
diye bir soruna deðinmiyordu bile. Zencilerin köleliði devam ediyordu.
Bildiri, herkesin yasa karþýsýndaki eþitliðini, halkýn egemen-
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liðini ve haklarýna tecavüz edecek olan bir hükümete karþý
baþkaldýrma hakkýný ilan ediyordu.
Ýlk yýllarda, savaþ, Ýngilizler tarafýndan azçok bir baþarý ile
yürütüldü, ama sonralarý Ýngiliz birlikleri yenildiler. Amerika Birleþik
Devletleri, Ýngiltere ile Avrupanýn öteki büyük devletleri arasýndaki
derin çeliþkilerden yararlandýlar. 1783te, Versaillesda barýþ antlaþmasý imzalandý; antlaþma gereðince, Ýngiltere Amerika Birleþik Devletlerinin baðýmsýzlýðýný tanýyor, Alleghanys sýradaðlarý ile Mississippi arasýnda kalan topraklarý ABDne býrakýyordu. [sayfa 62]
Baðýmsýzlýk savaþý, bir burjuva devrimiydi. Halk yýðýnlarý:
iþçiler, çiftçiler, kent küçük-burjuvalarý, köleleþmiþ hizmetçiler, zenci köleler, zaferde en önemli rolü oynadýlar. Burjuvazi Ýngiliz sömürgecileri tarafýndan kurulmuþ olan feodal iliþkileri hedef tutan
devrimin baþýna geçmiþti
Savaþ süresince 100.000 kadar kölenin köleci plantasyon
sahiplerinin yanýndan kaçtýklarý bu savaþta, zenciler önemli bir rol
oynadýlar. Zencilerin büyük çoðunluðu, devrimci kurtuluþ savaþýný
þevkle karþýlýyorlardý. Savaþýn, kendi zincirlerini de kýracaðýný ve onlarý özgürlüðe kavuþturacaðýný umuyorlardý. Ama umutlarý kýrýldý.
Güneyin plantasyoncularý ile ittifak halinde olan Amerikan burjuvazisi, köleliði sürdürdü.
BAÐIMSIZLIK SAVAÞININ ÖNEMÝ

Baðýmsýzlýk savaþýnýn ilerici niteliði. Amerikan halkýnýn sömürgeci boyunduruðundan kurtulmuþ olmasý, sömürgelerin ulusal bir
devlet kurmuþ olmasý olgusundan ileri geliyordu.
Sömürgeciliðe karþý, feodalizme karþý ve ulusal kurtuluþçu
niteliklerinden dolayý Baðýmsýzlýk Savaþý, öteki ülkeler üzerinde, özellikle Latin Amerika ülkelerinin Ýspanyol ve Portekiz egemenliðine
karþý yürüttükleri ulusal kurtuluþ hareketleri ve kendi burjuva devriminin eþiðinde bulunan Fransa üzerinde kuvvetli bir etki yaptý.
Amerikan burjuva devrimi, Birleþik Devletlerde, kapitalist toplum için daha hýzlý bir evrimin koþullarýný yarattý, ama burjuva demokratik dönüþümlerle ilgili bir çok sorunlar çözülmedi: Yerliler
yurttaþlýk hakkýný elde etmediler, zencilerin köleliði kaldýrýlmadý,
toprak çok büyük parçalar halinde az varlýklý çiftçilerin hemen hemen eriþemeyeceði fiyatlarla satýlýyordu. Plantasyonlarda kölelik
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muhafaza edilmiþti, Yerlilerin mülksüzleþtirilmesi burjuva devrimince
onaylanmýþtý. [sayfa 63]
2. BÝRLEÞÝK DEVLETLERDE ÝÇ SAVAÞ (1861-1865)
SAVAÞIN NEDENLERÝ

19. yüzyýlýn 60 yýllarýnda, Kuzeyin sanayici devletleriyle Güneyin köleci devletleri arasýndaki iliþkiler kýzýþmýþtý. Sanayileþmeye
doðru yönelen Kuzey devletlerinin geliþmesi ve çiftlikler sistemi,
ücret sistemine dayanýyordu. Güney devletlerinde ise, tersine plantasyon tarýmý, kölelerin emeði üzerine kurulmuþtu.
Köleci plantasyonlar barbar yöntemlerle iþletiliyordu. Plantasyonlar topraðý zenginleþtirme yollarýna gitmiyorlar, her üç-dört
yýlda bir eskilerini býrakarak yeni topraklar açýyorlardý. Bu sistem
geniþ topraklarý gerektiriyordu. Týpký Doðu ve Kuzey-Doðu devletlerinin çiftçileri ve Avrupa göçmenleri gibi plantasyoncular da, batýya hücum ediyorlardý.
Batýdaki topraklar için savaþým sýrasýnda, çiftçiler ile plantasyoncular arasýndaki çeliþkiler derinleþti.
Ayný biçimde, derin çeliþkiler, Kuzeyin ve Kuzey-Doðunun
sanayi burjuvazisi ile köleci plantasyoncularýný da karþý karþýya getiriyordu. Kölelik, güney devletlerinin iktisadi geliþmesini geciktiriyordu ve bu, Kuzey ve Kuzey-Doðu sanayii için iç pazarýn hacmini
etkiliyordu. Kuzey devletlerinin kapitalistleri, zenci kölelere, eksikliði kuvvetle duyulan geleceðin ücretli iþçileri gözüyle bakýyorlardý.
Güneyli plantasyoncular, Ýngiltereye, pamuk, tütün ve baþka
ürünler ihraç ediyor ve Ýngiltereden gereksindikleri sanayi maddeleri ithal ediyorlardý; bu da, Kuzey-Doðulu kapitalistlerde hoþnutsuzluk uyandýrýyordu, çünkü Güneyin dýþ ticareti Kuzey sanayicilerini
pazardan ve hammadde kaynaklarýndan yoksun býrakýyordu.
Köle emeðine dayanan plantasyon tarýmý, bir bunalým geçiriyordu. Ekstansif tarým, topraðýn gücünü tüketiyordu. Köle emeði,
yeni tarým makinelerinin kullanýlmasýný engelliyordu. Ayýca, köle
edinmek güçleþiyordu; 19. yüzyýlýn baþýnda bir kölenin ortalama
fiyatý 150 dolarken, 1860ta 2.000 [sayfa 64] dolara yükselmiþti. Köleler
baþkaldýrýyor, kaçýyorlardý. Güney devletlerinde hüküm sürmekle
doymayan plantasyoncular, plantasyonlarýný geniþletmek için, Batýya doðru kayýyorlardý. Birleþik Devletler hükümeti, iç ve dýþ siyaseti-
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yle kölecilerin çýkarlarýný destekliyor, köle alým-satýmýný teþvik ediyordu. Plantasyoncular, saldýrgan nitelikte bir yayýlma siyaseti uygulanmasýný ve köleliðin ebedileþtirilmesini istiyorlardý. 1846-1848deki
Meksikaya karþý yapýlan saldýrý savaþýný, Merkezî Amerikanýn ve
Güneyin, köleci bir imparatorluðun eyaletleri haline dönüþmesinin
ilk aþamasý sayýyorlardý.
1854te, Kuzeyde kurulan Cumhuriyetçi Parti, özellikle büyük
burjuvazinin çýkarlarýný temsil ediyor, batýdaki topraklarýn serbestçe
iskan edilmesine taraftar ve köleliðe karþý olduðunu söylüyordu.
1860ta Cumhuriyetçi Parti adayý ve baþkan yardýmcýsý Temsilciler Meclisi üyesi Abraham Lincoln, Birleþik Devletler Baþkanlýðýna
seçildi.
ÝÇ SAVAÞIN ÝLK EVRESÝ

Köleciler, ayrýlma, birlikten çekilme istiyorlardý, yani herhangi bir devletin, Amerika Birleþik Devletleri´nden ayrýlabilme hakkýný savunuyorlardý.Kasým 1860ta Charleston Köleciler Kongresi,
ayrýlma kararý aldý. Aralýkta, Güney Karolina, Amerika Birleþik
Devletlerinden ayrýldýðýný ilan etti. On köleci devlet de ona uydular,
onu izlediler.
Ayýlmaya karþý olduklarýný ifade eden yoksul beyazlar, köleciler tarafýndan vahþice bastýrýldýlar.
Þubat 1861de Montgomeryde (Alabama), birlikten çekilme
yanlýsý olan on devletin temsilcilerinin kongresinde, Güney Konfederasyonu kuruldu; Konfederasyon, baþkan olarak, zengin bir plantasyoncuyu, köleliðin ateþli savunucusu Jefferson Davisi seçti. Virginianýn en baþta gelen kenti Richmond, Güney Konfederasyonunun
baþkenti olarak ilan edildi. Kongrede kabul edilen Amerikan Devletleri Konfederasyonunun [sayfa 65] geçici Anayasasý, köleliðin doðal
bir durum ve uygarlýðýn suru olduðunu ileri sürüyordu.
Nisan 1861de Güney birlikleri, Lincoln hükümetine sadýk
kalmýþ (Güney Karolinada Charlestondan pek uzak olmayan) Samter kalesine karþý askerî harekata geçtiler. Böylece dört yýl sürecek
olan (1861-1865) Birlikten ayrýlma savaþý, iç savaþ baþlamýþ oldu.
Köleci plantasyoncular savaþa özenle hazýrlanmýþlardý, oysa
Kuzey hazýrlýklý deðildi. Baþlangýçta, Lincoln hükümeti, Güneyli plantasyoncularla bütün iliþkilerini koparmak istemeyen, devrimci yön-
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temlerle savaþmayý reddeden Kuzeyli burjuvazinin bir kýsmýnýn, özellikle büyük mali sermayenin, büyük sanayi ve ticaret burjuvazisinin
uzlaþtýrýcý düþünüþünü ifade eden kararsýz bir taktik uyguluyordu.
Bu, savaþýn ilk aþamasýnda (1861-1862), Kuzeylilerin yenilgisine neden oldu.
SAVAÞTA DEVRÝMCÝ YÖNTEMLERE GEÇÝÞ

Halk yýðýnlarýnýn itiþiyle, Lincoln hükümeti, sonuçta, devrimci
yöntemlerle savaþmaya karar verdi.
Kuzeylilerin savaþta devrimci yöntemlere geçiþi, büyük ölçüde, iþçi sýnýfýnýn askerî harekata katýlmasýnýn sonucu oldu. New
York, Philadelphia vb. gibi birçok kentlerde, sendikalar bütün kadrolarýyla cepheye gidiyorlardý. Senatonun bir raporunda yer alan
sayýlar, Kuzeyin sanayi iþletmelerinden 750.000 iþçinin orduya katýlmak üzere ayrýldýklarýný gösteriyordu.
1862de Baþkan Lincoln, zencilerin 1 Ocak 1863ten baþlayarak serbest olacaklarý hakkýnda bir bildiri yayýnladý. Her ne kadar
zenciler, siyasal haklar ve toprak elde edemiyorlardýysa da, bu yasanýn, askerî olduðu kadar siyasal bir etkisi ve önemi vardý.
1863 Mayýsýnda, Lincoln hükümeti, tarlalar, homesteadsler
hakkýnda bir yasa yayýnladý, ki buna göre, konfederasyoncularýn
saflarýnda savaþmýþ olanlardan baþka her bir [sayfa 66] Birleþik Devletler yurttaþý, batýda, 10 dolarlýk bir vergi ödemek koþuluyla 65 hektarlýk (160 akrlýk) bir tarla elde etmek hakkýna sahip oluyordu. Topraklarýn, akrý 1,25 dolardan satýn alýnmasýna izin verildi, bu da spekülatörlerin iþine yaradý. Ama bu yasa, toprak sorununu, çiftçilerin
yararýna olarak ve topraklarýn peþin parayla ve büyük parçalar halinde satýn alýnmasý hakkýndaki eski buyrultudan daha demokratik
olarak çözümlüyordu. Artýk çiftçiler, batýdaki boþ topraklarý ele geçirmek olanaðýna sahiptiler.
Tarlalar hakkýndaki yasa, köleliðe ciddi bir darbe indirdi. Köleci plantasyoncular, artýk batýdaki boþ topraklardan edinmek hakkýna sahip deðillerdi. Yeni verimli topraklarýn deðerlendirilmesi karþýsýnda, Güney plantasyonlarý geliþemiyorlardý.
Temmuz 1862de Birleþik Devletler Kongresi, 18 yaþýndan
45e kadar bütün erkekleri hizmete çaðýran bir yasa kabul etti. Bu
yasa Kuzey devletlerinin, Güney devletlerine oranla büyük nüfus
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üstünlüðünden geniþ ölçüde yararlanma olanaðýný saðladý. Güneyin
9 milyon nüfusuna (3,5 milyonu zenci olmak üzere) karþýlýk, Kuzeyde 22 milyon insan yaþýyordu. Savaþýn sonuna doðru Güneyin insan
kaynaklarý o ölçüde tükendi ki, köleciler, zenci köleleri bile silah
altýna almak zorunda kaldýlar.
Federal hükümet, ancak Temmuz 1862de zencilerin orduda hizmet etmelerine izin verdi. 1863ten baþlayarak zencilerin büyük
gruplar halinde askere alýnmalarýna baþlandý.
Þubat 1864 yasasýyla zencilerin zorunlu askerî hizmet göreviyle cepheye gönderilmesine yetki verildi. Zenciler, iç savaþ tarihine
sayýsýz kahramanlýk sayfalarý yazdýlar. Albay Higginson, her ne kadar daha deðerli iseler de, zencilerle basarý kazandýðý herhangi bir
iþe beyazlarla giriþmeye kalkmanýn delilik olacaðýný açýkladý. Zenci
askerlerinin askerî harekata katýlmasý konusunda. General Banks,
zencilerin davranýþýnýn kahramanca olduðunu ve baþka hiç bir birliðin daha büyük bir cesaret ve dayanýklýlýk gösteremeyeceðini belirtiyordu. Ve gene de zenciler, yüz kýzartýcý bir ýrk ayrýmýna tabi [sayfa
67] tutuluyorlardý. Zencilerin ücretleri, beyaz askerlerinkinden çok
düþüktü.
Askerî harekata katýlmaktan baþka, zenciler en güç iþleri yapmaya zorlanýyorlardý. Zenci asker,. çavuþluktan daha yüksek bir
rütbeye eriþemiyordu. Zenci bir subay görmek çok ender bir þeydi.
1864te, 186.000den fazla zenci (bunlarýn 134.000i köleci devletlerden gelmeydi) orduda hizmet ediyordu, filoda 30.000 zenci bulunuyordu. 250.000 zenci ise federal ordunun geri hizmet birliklerinde
çalýþýyordu.
Federasyon devletleri için zencilerin orduya kabulü, riskler
ve tehlikelerle dolu bir þeydi. Fýrsat bulur bulmaz, zenciler. Kuzeylilerden yana geçiyorlar, böylece onlarýn sayýca üstünlüklerini daha
da artýrýyorlardý. Savaþ boyunca 500.000 kadar zenci. Kuzey devletlerine gitmek üzere Güney plantasyonlarýndan kaçtýlar, bunun sonucunda köleci iþletmelerde üretim adamakýllý düþtü.
Güney ordularýnýn gerilerindeki karýþýklýk ve ayaklanmalar
ve genel bir zenci isyaný korkusu, Güneylilerin birçok kuvvetlerini,
100.000 kadar asker ve subayý, hedeften ayýrýyordu.
Ýç savaþýn baþýndan beri zenciler, özgürlük için, feragatle
savaþým verdiler. Çeteci birlikleri (Ormanlarýn Zencileri) kuruyor,
köleci çetelerini eziyorlardý.

Kapitalist Toplum

61

En sorumlu ve en tehlikeli görevler, zencilere veriliyordu.
Cephede çarpýþan zenciler arasýndaki kayýplar, gönüllü beyaz birliklerindekinden çok fazlaydý. 70.000e yakýn zenci, Birleþik Devletlerin birliði için köleliðe karþý savaþta yaþamlarýný feda ettiler.
Zenciler, Birlikten ayrýlma savaþýnda çok üstün bir rol oynadýlar. 1864te Abraham Lincoln, zenciler olmasa Kuzeyliler savaþý
kaybedeceklerdi, diyordu.
Kuzey ordusunun arýnmasý ve ýslahý, zafer üzerinde büyük
bir etki yarattý. Ýç savaþ sýrasýnda Kuzey ordusunda çiftçi ve iþçi
çevrelerinden gelme, köleliði kaldýrma davasýný güden, demokratik
fikirleri yayan pek çok ilerici subay vardý. Bunlar arasýnda, sosyalist
gazeteci Weydemeyer, Komünistler [sayfa 68] Birliði Merkez Komitesi
eski üyesi Willich, Amerikan iþçi hareketinin ünlü militaný Silvis,
Fransýz subayý Cluseret (sonradan Paris Komünü üyesi olmuþtur),
Macar devrimcisi Schenf, eski Rus subayý Turçaninov vardý.
Savaþýn ikinci döneminde (1863-1865) devrimci yöntemlerin kabul edilmesi, Amerikan halkýnýn, iþçilerin, çiftçilerin, zencilerin candan savaþýmý sayesinde, federallerin, Güneyliler üzerindeki
zaferiyle sonuçlandý.
AMERÝKAN ÝÇ SAVAÞININ ÖNEMÝ

Bu savaþ, özellikle ikinci savaþ evresi sýrasýnda bir burjuva
demokratik devrim oldu. Halk yýðýnlarý, köleliðe karþý haklý bir devrimci savaþým yürütüyorlardý; bu savaþýmýn baþarýsý, onlarýn kahramanca çabalarýnýn meyvesi oldu. Ýþçiler, zenciler, çiftçiler, ileri
burjuvazinin koruyuculuðu altýnda devrimin baþlýca devindirici gücünü oluþturuyorlardý. Yýðýnlarýn etkin savaþýmý sayesinde iç savaþ ülkenin iktisadi ve siyasal bölünmesini ortadan kaldýrdý ve kapitalizmin
hýzla geliþmesi koþullarýný yarattý. Birleþik Devletlerin tarým ülkesi
olmaktan sanayi ve tarým ülkesi haline dönüþmesine karþý çýkan
engelleri tasfiye etti, kapitalizmin tarýmdaki geliþmesinde Amerikan sistemi denilen çiftlikler sisteminin zaferine katkýda bulundu.
Ýç savaþ, büyük sanayi burjuvazisinin siyasal egemenliðini
saðlamlaþtýrdý, kölecilerin iktidar hakkýndaki niyet ve iddialarýný
uzaklaþtýrdý.
Zaferin meyvelerini toplamak, özellikle, plantasyoncularla bir
uzlaþmaya canatan büyük burjuvaziye nasip oldu. 1865-1866da plan-
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tasyoncular, zencileri hedef tutan zenci yasalarý hazýrladýlar, terörist örgütler kurdular: Klu-Klux-Klan vb. gibi. Kölelikten kurtulan
ama topraktan yoksun zenciler, plantasyonculara, çiftlik kiracýlarýna
baðlý yarý-köle haline geliyorlardý. Çiftçilerin bankalara baðýmlýlýklarý
arttý. Ülkede, þiddetlenen iþçi sömürüsü sayesinde zenginleþmekte
olan büyük burjuvazinin diktatörlüðü saðlanmýþ oldu. [sayfa 69]
Ýç savaþ, Birleþik Devletlerin iktisadi geliþmesini büyük ölçüde etkiledi. Birleþik Devletler, 1840ta, sýnai üretim bakýmýndan
dünyada beþinci geliyordu, 1860ta ise dördüncü. Ýç savaþýn bitiþinden önce. Birleþik Devletler, iktisadi bakýmdan, Avrupanýn bir sömürgesiydi. 1870te ise, yalnýz Ýngiltereden sonra, sýnai üretim bakýmýndan dünyada ikinci yeri tutuyordu, ve 1894te kapitalist ülkelerin bütün sýnai üretiminin yarýsýný vererek birinci geliyordu. 1860a
oranla, Birleþik Devletlerin sýnai üretimi, 1895te yedi katýna çýkmýþtý.
Kapitalizmin Birleþik Devletlerdeki hýzla ileri atýlýþýnýn nedenleri arasýnda kayda deðer olanlar: burjuva demokratik cumhuriyetin sürekli varlýðý; feodalitenin yokluðu; Avrupadaki savaþlar
sonucunda Birleþik Devletlerin zenginleþmesi; Avrupa teknik ve
sermayesinden yararlanma olanaðý; zengin doðal kaynaklar; tekniðin
hýzlý geliþmesi; milyonlarca Avrupalý, Asyalý ve Latin Amerikalýnýn
göçleri (1860tan 1900e deðin 14 milyondan fazla insan Birleþik
Devletlere göç etti); göçmenlerin, zencilerin, ve Yerlilerin vahþice
sömürülmesi; komþu devlet ve topraklarýn yaðma edilmesi.[sayfa 70]
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BEÞÝNCÝ BÖLÜM
RUSYADA KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ

19. YÜZYILIN BÝRÝNCÝ YARISINDA RUSYANIN
ÝKTÝSADÝ VE TOPLUMSAL GELÝÞMESÝ

Kapitalist iliþkiler, Rusyada, 18. yüzyýlýn sonunda yerleþmeye
baþladýlar. Ama 19. yüzyýlýn yarýsýna doðru toprak köleliði hâlâ egemen durumdaydý. Toprak köleliði sistemindeki ilk çatlaklara karþýn,
nüfusun %90'ýný kucaklayan, Rusyanýn baþlýca ekonomik dalý olan
tarýmda, emeðin esasýný serfler saðlýyordu.
Geçen yüzyýlýn 30 yýllarýndan baþlayarak sanayi devrimi,
Rusyaya ulaþtý. El iþleri yerini, yavaþ yavaþ makinelere býrakýyordu.
Ýlk buharlý makineler, sanayide ve ulaþtýrmada kendilerini gösterdi.
Tarýmda o zaman için ilerici olan yeni ekim yöntemleri uygulanýyordu. Bu, üretimin ve ticaretin atýlýmýna, meta-para iliþkilerinin büyümesine meydan verdi.
Bu iliþkilerin geliþmesi, sonuç olarak, Rusyanýn toplumsal
yapýsýný deðiþtirdi. Köylerde yeni bir süreç baþladý. Bir [sayfa 71] yan-
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dan köylülerin büyük bir yýðýný yoksullaþýyor, öte yandan köylülerin
varlýklý küçük bir grubu zenginleþiyordu. Toprak sahiplerinin sayýsý
arttý. Derebeylere ait topraklarýn tüccarlar, devlet memurlarý, varlýklý
köylüler tarafýndan satýn alýnmasý, Rusyada toprak mülkiyeti hareketinin ayýrdedici niteliðini oluþturuyordu. Bu süreç, feodal sistemin
temellerini, soylularýn toprak mülkiyeti üzerindeki tekellerini baltalýyordu. Yeni toprak sahipleri, serflere sahip olmadýklarýndan, kapitalizm için tipik olan ücretli emeði geniþ ölçüde kullanýyorlardý. Böylece, Rusya köylerinde bir kýr burjuvazisi oluþmaya baþladý, öte yandan, köylüler arasýndaki servet eþitsizliði, toplumsal bir farklýlaþma
görünüþünü alýyordu.
Meta-para iliþkileri geliþtikçe, köylü iþletmeleri, büyük toprak
sahiplerinin iþletmeleri gibi, gittikçe daha çok pazarýn yörüngesine
sürükleniyorlardý. Rusyanýn bazý bölgelerinde yeni tarým yöntemlerini ve makineleri uygulayan büyük toprak sahipleri ilerlerken,
köylerde yaþayan küçük soylular yýkýlýyordu. Bazý toprak sahipleri
de kapitalist giriþim yolunu tutuyorlardý. Ama çoðunluðu toprak üzerindeki tekel haklarýndan yararlanarak, köylülerin tarlalarýný kýrparak, angaryalarý artýrarak serflik temeli üzerinde arazilerini geniþletiyorlardý. Üretici köylülerin bir iþletmeye sahip olma özelliði, feodalitenin direklerinden birini kemiriyordu. Tarýmcýlar (özellikle küçük
ve orta tarýmcýlar), serflerin emeðinden yararlanmak olanaðýna sahipken, ilerici yetiþtirme yöntemlerine ve makinelere baþvurarak, tarým üretimini geliþtirmekte hiç bir çýkar bulmuyorlardý. Tarýmdaki
durgunluk ve bazý dallarýnda gerileme buradan ileri geliyordu.
Geliþmiþ sanayi bölgelerinde, gelirlerini artýrmaya istekli toprak sahipleri, köylülerin yardýmcý bir iþ edinmelerine izin veriyorlardý. Böylece, köylüler tarýmdan ayrýlýyor, kentlerde bir geçim kapýsý
aramaya gidiyorlardý.
Rusyada, serflik yönetimi tarýmda üretici güçlerin geliþmesini
engelliyordu.
Rus ekonomisinin en önemli dallarýna yayýlan sanayi devrimi, sanayiin geniþlemesine meydan verdi, sýnaî üretim [sayfa 72] oldukça arttý. Rusyanýn iç ve dýþ iktisadi baðlantýlarý saðlamlaþtý. Geri
kalmýþ olan Kafkasya ve Kazakistandan baþka Polonyanýn sanayi
bölgeleri de Rusyaya baðlanmýþ oldu. Bu, sermayenin birikimi sürecini hýzlandýrdý ve sanayiin geliþmesi için gerekli olan yeni hammadde kaynaklarý ve sürüm alanlarý saðladý.
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Ama serflik yönetimi, sanayileþmeyi engelliyordu. Özgür kolgücü sýkýntýsý çekiliyordu, senyörün yardýmcý bir iþ yapmak üzere
kente gitmelerine izin verdiði serf köylüler iþçi yýðýnýnýn temelini
oluþturuyordu. Ama henüz sýký sýkýya köye baðlýydýlar ve eðer köylülerin ödedikleri borç taksitleri, mülk sahibi için elveriþli deðilse köylüleri köye geri çaðýrýyordu.
Feodal yönetim, giriþimcileri, sanayiye yeni gereç getirmekten alýkoyuyordu, çünkü onu iþlemek için emeklerinin sonucu ile
ilgilenecek özgür ücretliler gerekiyordu. Yeni sanayi tekniði, kapitalist giriþimler için yedek iþçi ordusunu kurmaya elveriþli bir özgür
insanlar yýðýný gerektiriyordu.
Rusya, sanayii geliþmiþ kapitalist ülkelere oranla, geri kalýyordu.
Rusyada iç pazarýn dar oluþu kapitalizmin geliþmesini dizginlemekteydi, çünkü tarýmda, doðal ekonomi egemen durumdaydý ve serf köylüler sanayi mamullerini satýn alamayacak kadar
yoksuldular.
Geliþmekte olan üretici güçler ile eskimiþ üretim iliþkileri
arasýndaki çeliþki, Rusyada, hýzla þiddetleniyordu. Üretici güçlerin
sürekli geliþmesi, serflik yönetiminin ortadan kaldýrýlmasýný ve üretici güçlerin ulaþmýþ olduklarý düzeye uygun düþen üretim iliþkilerinin
kurulmasýný gerektiriyordu.
DEVRÝMCÝ ORTAMIN ORTAYA ÇIKIÞI VE GÜÇLENMESÝ

Rusyanýn iktisadi geliþmesindeki bunalým, en baþta köylülerin ve iþçilerin yaþamýnýn maddi koþullarý üzerinde etki yapýyordu.
Feodal angaryalar her gün daha çetin oluyordu, köy, ürünün sýk sýk
kötü oluþu, salgýn hayvan hastalýklarý, ekilebilir topraklarýn ve otlaklarýn kýtlýðý yüzünden sürekli [sayfa 73] olarak açlýk içindeydi. Köylülerin yoksul durumu, salgýn hastalýklara, hastalýða yakalanma ve ölme oranlarýnýn artmasýna ve doðumlarýn azalmasýna neden oluyordu. Serflik, o çaðýn baþlýca üretici gücü olan köy emekçilerini, kýrýp
geçiriyordu.
Koþullarýn gittikçe aðýrlaþmasý, köylüleri, toprak sahiplerine
karþý savaþýmlarýný þiddetlendirmeye itiyordu. Köylüler, senyörlere
olan yükümlülüklerini ödemeyi, angaryalarý yerine getirmeyi reddediyorlar, kaçýyorlar, senyörlere ait araziyi ateþe veriyorlar, senyör-
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leri ve adamlarýný öldürüyorlardý. 1826dan 186le deðin, 1.186 serf
ayaklanmasý saptandý.Karýþýklýklar, hemen hemen Rusyanýn bütün
bölgelerine yayýldý. Kafkasya, Polonya vb. gibi çevredeki ulusal bölgelerde, bu hareket, halklarýn ulusal baskýya karþý savaþýmýyla birleþip
kaynaþýyordu. Ýþçiler, köylülerin savaþýmýný destekliyorlardý; çünkü
onlar da yalnýz patronlarýnýn ve iþletme müdürlerinin deðil, toprak
sahiplerinin de zor, þiddet ve keyfi yönetiminin etkisi altýnda bulunuyorlardý.
Rus köylüsü, toprak için ve özgürlük için, yani feodal baðýmlýlýðýn kaldýrýlmasý için savaþým veriyordu. Köylülerin bu hak iddialarý, Rusyada, kapitalizmin geliþmesinin elveriþli koþullarýnýn
yaratýlmasýna nesnel olarak katkýda bulunuyordu. Köylü ve iþçi isyanlarý, çarlýk yönetimi tarafýndan acýmasýzca bastýrýlmaktaydý. Feodallerin çýkarlarýný savunan feodal devletin yasalarý, cezaevleri, ordusu
ve siyaseti, yeni üretim iliþkilerinin ileri atýlýmýný önlüyordu. Rusyanýn
toplumsal ve iktisadi ilerlemesi, yeni üretim iliþkilerinin kurulup
yerleþmesinde çýkarý olan toplumsal gücün yardýmýyla ilerlemeyi
önleyen engellerin yokedilmesini gerektiriyordu.
Bileþimi bakýmýndan heterojen, yerel çýkarlarý bakýmýndan
da bölünmüþ ve sýnýrlý olan köylü topluluðu, kendi isteklerini saðlama doðrultusunda bir devrimci savaþým verebilmek için güçlerini
birleþtirmek yeteneðinde deðildi.
Yalnýz iþçi sýnýfý, köylülere öncülük edebilirdi. Ama, o çaðda,
Rusyada iþçi sýnýfý henüz oluþmamýþtý.
Ülkenin kapitalist geliþmesinde çýkarý olan Rus burjuvazisi,[sayfa
74] iktisadi ve siyasal bakýmdan henüz zayýftý. Büyük toprak sahipleri sýnýfýndan gelmiþ olan burjuvazinin önünde Batý Avrupadaki burjuva devrimleri örneði vardý. Batý Avrupadaki proletarya savaþýmýnýn
yükseliþini izliyor, bu yüzden de devrimi kuþkuyla karþýlýyordu. Köylü
savaþýndan korkan Rus burjuvalarý, liberallerin sözcülüðü ile, toprak
sahiplerini ve çarý, kapitalizme ödünler vermeye, devrimden sakýnmak için köylüleri baðýmlýlýktan kurtarmaya, toprak mülkiyetinin
kaldýrýlmasýna ve çarlýk otokrasisinin kaldýrýlmasýna razý etmeye
çalýþýyordu.
Serflik düzenindeki bunalýmýn aðýrlaþmasý, Rusyada, devrimci
hareketin yeni bir aþamaya geçmesi sonucunu verdi. 1840-1860ta,
ilerici aydýnlar, umutlarýný paylaþtýklarý emekçi köylülerin sözcüsüydüler. Din adamlarý sýnýfýnýn alt katlarýndan, görevlilerden, küçük-
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burjuvaziden, tüccarlardan, köylülerden ve sýnýf-dýþý kalmýþ soylulardan (soylu olmayanlardan) gelen ilerici aydýnlar, devrimci demokratik düþünceleri öðretiyorlardý. Toprak köleliðinin barbarlýk
olduðunu belirtiyor ve anlatýyorlardý. Köylülerin isteklerini aþaðýdaki
programda formüle ediyorlardý: serfliðin bütünüyle ortadan kaldýrýlmasý, toprak sahibine hiç bir bedel vermeksizin köylülere toprak
verilmesi. Devrimci demokratlar yukardan hazýrlanan Rus köylülerinin baðýmlýlýktan kurtarýlmasýnýn köleci niteliðini ortaya koyuyor,
eleþtiriyorlardý. Bunlardan birçoðu, halkýn, ancak, bir köylü devrimi
yoluyla feodal toprak mülkiyetinin kaldýrýlmasý ve feodal toprak
sahiplerinin iktidarýnýn devrilmesiyle tatmin bulacaðýný kabul ediyorlardý.
O çaðda Batý Avrupada, burjuva demokrasisinin devrimci
ruhu külleniyordu. Batýnýn örneðine bakarak devrimci Rus demokratlarý, kapitalizmin halka getirdiði yoksulluðu görmekteydiler. Onun
için, bunlarýn arasýndan bazýlarý, baþlýca rolün proletaryaya düþtüðü
yeni devrimci geliþmenin yolunu anlamamýþ olanlar, ütopik bir
köylü sosyalizmi teorisi ileri sürdüler. Köylü sosyalizmi, serfliðin
niteliðini ortaya koyarak, kapitalist yönetimi eleþtirerek ve reddederek, geri [sayfa 75] kalmýþ Rusyanýn herkesin topraða sahip olma
hakký ve kendi kendini yönetmesi vb. özellikleriyle, o zaman Rusyada mevcut olan köy komününün geliþmesi yoluyla doðrudan
doðruya sosyalizme geçmesini istiyordu. Köylü sosyalizminin
düþünceleri, devrimci köylülerin, eþitlik, feodal toprak mülkiyetinin
kaldýrýlmasý, toprak beylerinin iktidarýnýn devrilmesi eðilimlerini yansýtýyordu. Ama bu teorinin, bilimsel sosyalizmle ortak hiç bir yaný
yoktu, çünkü, eski toplumsal iliþkilerin kalýntýsý olan tam bir daðýlýp
bozulma halinde bulunan komünal köy topluluðunu kendine destek alýyordu. Sosyalizme ulaþmak için, Rusyanýn kapitalist geliþme
aþamasýndan geçmesi gerekecekti.
Demokrat devrimciler, Herzen, Bielinski, Çerniþevski, Dobroliubov, serflikten ve çarlýktan bütün yürekleriyle nefret ediyorlar ve
Rusyada ilerici bütün insanlarý, otokrasiye karþý savaþýma çaðrýyorlardý. Çerniþevski, toprak köleliðinin bedelsiz kaldýrýlmasýný, bütün
topraklarýn köylülere parasýz olarak verilmesini ve tam bir özgürlük
istiyordu. Otokrasiyi ve toprak köleliðini yeren devrimci demokratlar, dernekler kurmaya baþlamýþ olan ve soylu olmayan gençliðe
devrimci bir bilinç verdiler. Devrimci demokratlarýn ortaya attýðý
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sloganlar, çarlýk ile toprak sahipleri arasýnda hazýrlanmakta olan
anlaþmayý açýða vuruyordu. Çerniþevski, köylüleri, çarlýða ve toprak
köleliðine karþý baþkaldýrmaya çaðýrýyor, devrimcilere Rusyayý, baltayý eline almaya çaðýrýnýz diyordu.
Rusyadaki demokratlarýn kahramanca çabalarý, savaþým
halindeki köylüleri örgütlendirmeye ve yönetmeye yeterli deðildi.
Köylüler toprak için ve özgürlük için amansýz bir savaþým vermekteydi, ve bu da Rusyada devrimci bir ortam olduðunu tanýtlýyordu.
Ama, köylüler, siyasal bakýmdan örgütlenmiþ ve kölelik baðlarýný
koparacak durumda deðillerdi. Bununla birlikte, devrimci atýlýþ, toprak sahiplerini, Rusyada, toprak köleliðini kaldýrmaya zorlayan en
önemli nedenlerden biri oldu. [sayfa 76]
RUSYADA TOPRAK KÖLELÝÐÝNÝN KALDIRILMASI

Yönetici sýnýflar -soylular ve toprak sahipleri- ayakta tutmaya
çalýþtýklarý düzenin, uçurumun kenarýna gelmiþ bulunduðunu
görüyorlardý. Onu çýkarlarýna en uygun biçimde deðiþtirmekten
baþka bir þey düþünmüyorlardý. Birçok toprak sahibi, toprak köleliðinin kaldýrýlmasýnýn iktisadi bakýmdan zorunlu olduðunu kabul
ediyordu. Köylü hareketinin yükseliþi, serfliðin kaldýrýlmasý lehinde
aðýrlýðý olan bir kanýttý. Bu sistemdeki bunalým, Rusyanýn burjuva
devletlere (Ýngiltere, Fransa ve Ýtalyaya) karþý yaptýðý Kýrým savaþýndaki yenilgisiyle çabuklaþtý; savaþ sýrasýnda, Rusyanýn iktisadi
ve askerî geriliði günýþýðýna çýktý. Savaþ, ülkedeki toplumsal çeliþkileri
þiddetlendirdi. Köylülerin toprak ve özgürlük savaþýmlarý sonucunda toprak köleliðinin kaldýrýlmasýnýn kendilerine aþaðýdan gelme
bir zorlama ile kabul ettirilmesinden korkan toprak beyleri ve çar,
erken davrandýlar ve köleliðin kaldýrýlmasýna feodaller için en iyi
koþullarla razý oldular. -1861 reformu gereðince, köylüler hukuksal
özgürlüðe kavuþuyorlardý ve yurttaþlýk haklarý (anlaþma yapma, ticaret, mülkiyet, meslek sahibi olma haklarý) kendilerine yasal olarak veriliyordu. Reform, özü ve ruhu ile burjuva bir reformdu, çünkü
köylü, özgür bir meta üreticisi haline geliyordu, bu da köylülüðün
farklýlaþmasý sürecini hýzlandýrýyor ve büyük çoðunluðunu iflasa
götürüyordu.
Toprak sahipleri, kendi iktisadi ve siyasal egemenliklerini
saðlamlaþtýrmak istiyorlardý. Devlet çarkýnýn gücüne dayanarak, re-
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formun da yardýmýyla, Rusyada kapitalizmin geliþmesini dizginlemek ve feodal devlet düzenini sürdürmek istiyorlardý. Reform, köylüler tarafýndan iþlenmiþ bütün topraklarýn mülkiyetini onlara
býrakýyordu. Köylülerin, ancak, sýnýrý sýký bir biçimde saptanmýþ bir
tarla satýn almak hakký vardý. Mülk sahipleri, en iyi topraklan kendilerine ayýrýyorlardý. Topraðýn bedeli ödeninceye deðin, bu tarla,
senyöre ait olmakta devam ediyordu. Topraðý iþleyen köylü, týpký
reformdan önceki gibi, bazý angaryalar yapmak zorundaydý. [sayfa 77]
Topraðýn bedeli, toprak sahibinin bunu bankaya yatýrdýðý zaman eski gelirlerine eþit bir faiz alabileceði biçimde hesaplanýyordu. Onun için toprak sahibi, bu topraðýn geri alýnýþýndan ve köylülerin
kurtulmasýndan hiç de zarar görmüyordu. Tersine, kazançlý çýkýyordu, çünkü, bedelin tutarý, tarlanýn meta deðerini çok aþýyordu.
Gerçekte, köylüler, yalnýz topraðý deðil, özgürlüklerini de yeniden
parayla satýn alýyorlardý. Feodal devlet, köylülerin baðýmlýlýklardan
kurtulmasýný apaçýk bir yaðma haline çevirmiþti.
Toprak yasasý yanlýlarý, köylüleri, olanaklý olduðunca uzun
zaman ayný durumda tutmak için var güçleriyle çalýþýyorlardý. Topraðýn tam satýn alýnmasýndan önce, köylü senyörün polisvari buyruðu altýnda bulunuyordu, satýn aldýktan sonra ise ayný toprak sahiplerinin temsilcisi olan çarlýk yönetiminin emri altýna giriyordu.
Topraðýn hukuksal sahibi olan köy komünal topluluðu da, köylünün
iktisadi baðýmsýzlýðýný felce uðratýyordu; topluluðun rýzasý olmadýkça, köylü, tarlasýndan yararlanamýyor ya da köyden ayrýlamýyordu.
1861 reformu, köylülerin feodallere karþý savaþýmýný daha da
çetinleþtirdi. Çarlýk serfliðinin niteliðini kavrayamayan köylüler, çarýn, kendilerine gerçek özgürlüðü verdiðini, ama toprak sahiplerinin
çarýn kararýna karþý geldiklerini sanýyorlardý. Köylüler arasýnda reformun neden olduðu hayalkýrýklýðý, çarlýk kararnamesinin toprak
köleliðine karþý niteliði üstüne ortalýkta dolanan söylentiler, feodallere karþý yeni bir köylü hareketi dalgasý doðurdu. Çar birlikleri, bu
hareketleri gaddarca bastýrdýlar. Bu yýllarda, devrimci demokratlar
(Ogarev, Mihaylov ve ötekiler) köylülere, çar hükümetinin reformu
gerçekleþtirirken çýkarýna göre davrandýðýný, toprak beylerinin iradesini yerine getirdiðini anlatýyorlardý. Gençleri, demokratik özgürlüklerin verilmesi, topraðýn kamulaþtýrýlmasý ve topraðýn köy komünal
topluluðuna iadesini saðlamak için halk tarafýndan seçilen bir iktidarýn otokrasinin yerini almasý lehinde devrimci propaganda yap-
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mak üzere, halka gitmeye çaðýrýyorlardý.
O çaðda, Rus Ýmparatorluðu içinde bulunan Polonyada [sayfa
78] 1863 ayaklanmasý, devrimci bir ortamýn yaratýlmýþ olduðunu gösterdi. Bu ayaklanma, ulusal kurtuluþ savaþýmýyla, Polonyalý, Beyaz
Rus, Litvanyalý ve Ukraynalý köylülerin toprak için ve toprak köleliðine karþý savaþýmýnýn birbirleriyle birleþtiðini gösterdi. Çar hükümeti,
ayaklanmayý acýmasýzca bastýrdý, ama bazý ödünler vermek zorunda kaldý: toprak sahiplerinin kendilerine mal ettikleri topraklarýn
Beyaz Rusya ve Litvanya köylülerine geri verilmesi, bu bölgelerde
topraðý geri satýn alma bedelinin düþürülmesi. Böylece, zorlu bir
devrimci savaþýmla, köylüler, durumlarýnda bir iyileþmeyi ve Rusyada toprak köleliðinin daha köklü bir biçimde ortadan kaldýrýlmasýný saðladýlar.
Bununla birlikte, toprak köleliðinin kalýntýlarý, köylerde, kapitalizmin geliþmesini geciktirmeye devam ediyordu. Otokrasi ve feodal devlet yönetimi de, bu geliþmeyi engelliyordu.
1861 reformu, tarýmýn iktisadi geriliðinin temelini, yani yanköleci ekonominin aðýr bastýðý büyük toprak sahipleri yurtluklarýný
muhafaza ediyordu. Reformdan sonra, köylülerin çektikleri toprak
sýkýntýsý, köylüleri, senyörlerden ekilebilir topraklarý, çayýrlarý, otlaklarý
kiralamaya zorluyordu. Karþýlýk olarak da, mülk sahibinin topraðýný
iþliyorlardý. Bunlar, yeni biçimler altýnda, eski kölelik yükümlülükleriydi. Eski düzenin kalýntýlarýndan biri de, yarýcýlýk, köylünün, ürünün yarýsýný mülk sahibine verdiði sistemdi.
Köylülerin yarý-köle olarak sömürüsünden çok büyük gelirler saðlayan toprak sahipleri, yurtluklarýnýn, kapitalist düzenlenmesine geçmekte acele etmiyorlardý.
Toprak köleliðinin kaldýrýlmasý, Rus köylüsünün, burjuva toplumu için tipik olan yeni sýnýflar halinde tabakalaþmasýna katkýda
bulundu. Köyde meta ekonomisinin hýzlý geliþmesi, köylerde toplumsal farklýlaþmayý çabuklaþtýrdý ve belirginleþtirdi. Bir kutupta, tarla
sahibi olan, ama emekgücünü satmak zorunda olan yoksul köylüler bulunuyordu. 80 yýllarýnýn baþlarýnda, yaklaþýk olarak, köylü ailelerinin yarýsýnýn, ya yalnýzca bir tek atý vardý ya da hiç atý yoktu. [sayfa
79]

Öteki kutupta, kulaklar, köylülerin %20ye yakýn bir bölümünü içine alan köy burjuvazisi bulunuyordu. Bunlar, zengin çiftçilerdi, toprak sahiplerinden ve köylülerden toprak satýn alýyor ve köy
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proletaryasýnýn ücretli emeðinden yararlanýyorlardý. Orta köylüler,
büyük bir kýsmý yoksulluða doðru giden, böylelikle de proletarya
saflarýný kabartan ara tabakayý oluþturuyordu. Bunlardan pek azý
varlýklý köylüler arasýnda yer almayý baþarýyorlardý.
Köylü katlarý arasýnda yarýklar gittikçe belirginleþiyordu. Kulaklar, köylülerin ekilebilir topraklarýndan %35-50sini kendilerine
malettiler. Kulak iþletmeleri yapýlýp geniþliyor ve zenginleþiyordu.
Ücretli tarým emekçileri kullanýyor, yeni yetiþtirme yöntemleri uyguluyor ve tarým makinelerinden yararlanýyorlardý. Köylülerin büyük
çoðunluðunun tarlalarý durmadan küçülüyordu. Köylüler toprak
sahiplerinden toprak kiralýyorlar ve kapitalist bir baðýmlýlýk altýna
giriyorlardý.
Rusyada tarým kapitalizmi, Prusya yolu denen bir yolu izledi. Prusyada, toprak köleliðinin kaldýrýlýþý sýrasýnda, toprak sahipleri,
köylülerin topraklarýný ele geçirmiþlerdi. Hemen hemen tümüyle
topraksýz kalan köylüler, toprak sahiplerinin yanýnda, tarým emekçisi olarak iþe girmek ve kendilerine kalmýþ olan parselleri de kulaklara satmak zorunda kaldýlar. Bu yol toprak sahiplerinin iktisadi
ve siyasal egemenliklerini uzun zaman için güven altýna aldý.
Köylüler, devrimci yol için, büyük toprak mülklerinin
paylaþýlmasý için ve feodal yönetimin kalýntýlarýnýn tasfiyesi için
savaþým veriyorlardý.
Tarýmda kapitalizmin geliþmesini yavaþlatan toprak köleliði
kalýntýlarýna karþýn, Rusya, giderek ticaret çevresine sürüklenmekteydi. Kulaklarýn ve toprak sahiplerinin iþletmeleri, iç ve dýþ pazarlara metalar üreten giriþimler haline geliyordu. Öte yandan, bu
giriþimler de daima daha çok sanayi eþyasý istiyorlardý. Böylece
makineli sanayi için bir iç pazar yaratýlmýþ oluyordu.
1861 reformu, Rusyanýn, sanayi kapitalizmi çaðýna giriþini
[sayfa 80] çabuklaþtýrdý.
Köylülerin farklýlaþmasý, zanaatçýlýk ile tarýmýn ayrýlmasý, kentlerin büyümesi, demiryollarý yapýmý, büyük kapitalist sanayi için bir
iç pazar yarattý. Sýký bir biçimde demiryolu yapýmýna baþlandý: reformu izleyen 20 yýl içinde, 20.000 kilometreden fazla demiryolu
döþendi. Rus kapitalizmi, kendi ulusal pazarýný kurabilmek için gerekli olan ulaþým yollarýný saðladý. Birçok sýnai giriþimin ortaya çýkýverdiði görüldü. Tekstil sanayii gibi aðýr sanayi, metalürji, yakýt sanayii
vb. geliþiyordu. Büyüme temposu bakýmýndan Rusya, Batý Avrupanýn

72

Kapitalist Toplum

birçok ülkesini geçti.
Rusyada kapitalizmin geliþmesi, ülkenin merkezinde olduðu
kadar sýnýr bölgelerinde de üretici güçlerde coþkun bir atýlým yarattý: Yeni iktisadi düzen, toplum yapýsýnda köklü deðiþiklikler oluþturdu:
burjuvazi önem kazanýyor, proletarya da güçleniyordu.
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ALTINCI BÖLÜM
19. YÜZYILDA ÝÞÇÎ HAREKETÝ VE
MARKSÝZMÝN DOÐUÞU

1. ÝÞÇÝ HAREKETÝNÝN BAÞLANGICI
PROLETARYANIN SINIF OLARAK ÞEKÝLLENMESÝ

Sanayi devriminin sonucunda, kapitalizm, yeni bir aþamaya,
makineli üretim aþamasýna girdi. Kapitalist üretim iliþkileri, yavaþ
yavaþ toplum içinde egemen olmaya baþlýyor ve iþçi sýnýfý (proletarya) ile burjuvazi arasýndaki savaþým, yeni çaðýn baþlýca içeriði haline geliyor.
Ama kapitalist üretim iliþkilerinin zaferi, kendiliðinden ortaya
çýkmamýþtýr. Yeni sýnýflarýn, eski egemen sýnýflara karþý siyasal ve
iktisadi savaþýmlarý döneminin, Avrupanýn geliþmiþ ülkelerinde 17.
ve 18. yüzyýllar boyunca süren ve 19. yüzyýlýn birinci yarýsýnda son
bulan uzun bir dönemin sonucu oldu. Bu dönemin baþlýca çizgisi,
burjuvazinin iktidar savaþýmýdýr: iktidarý bir kez eline geçirdikten
sonra, burjuvazi, iktisadi ve siyasal bakýmdan egemen sýnýf haline
gelir.
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18. yüzyýlýn sonunda, özellikle 19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda, makinecilikteki büyük ileri atýlým, iþçi sýnýfýnda bir bilinçlenmeye [sayfa 82]
yolaçýyor, iþçi sýnýfý kendi öz örgütlerini yaratýyor, kendi çýkarlarý için
baðýmsýz bir savaþým baþlatýyor ve kendi öz ideolojisini hazýrlýyor.
Baþlangýçta, ve genel kural olarak, iþçi sýnýfý, burjuvazinin feodaliteye karþý ilerici savaþýmýný destekliyor; sonra özellikle siyasal iktidarýn burjuvazi tarafýndan ele geçiriliþinden sonra, sosyalist düzeni
kurmak için burjuvaziye karþý savaþýma giriþiyor. Bu savaþým, tarihin bütün akýþýný belirleyecektir.
Her ne kadar Avrupanýn birçok ülkesinde burjuva devrimleri patlak verdiyse de, feodal düzenin kalýntýlarý, sýnai ilerlemeleri
dizginliyordu. Nüfusun öteki tabakalarý, en baþta da iþçi sýnýfý tarafýndan desteklenen burjuvazi, bu feodal kalýntýlara karþý savaþýma
giriþir. Yavaþ yavaþ iþçi sýnýfý siyasal yaþamda belirleyici bir rol oynamaya baþlar; daha büyük bir tutarlýlýk ruhuyla savaþýr ve demokrasi
ister. Kendi niteliði gereði, iþçi sýnýfý en ilerici sýnýftýr: modem sanayie baðlýdýr ve özel mülkiyete sahip deðildir. Proletarya, insanýn insan tarafýndan her türlü sömürüsüne karþý savaþýr, çünkü, kendisi,
kýyasýya sömürülmekte olup, hiç kimseyi sömürmemektedir. Üretim araçlarý özel mülkiyetinin kaldýrýlmasýný ister.
Elbette ki iþçi sýnýfý, tarihsel özel görevinin ve görevlerinin
hemen bilincine varmaz; baþlangýçta, burjuvazinin manevi etkisi
altýnda kalýr, ama siyasal, iktisadi ve ideolojik savaþým sýrasýnda
gitgide bu etkiden kurtulur, ve kendi öz deneyimiyle, gerek kendi
haklan ve gerek bütün halkýn çýkarlarý için, baðýmsýz bir savaþýmýn
zorunluluðuna inanýr. Bu süreç, ülkeden ülkeye deðiþiklikler göstererek, ama her yerde ayný anlamý taþýyarak, 19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
geliþir.
ÝNGÝLTEREDE ÇARTIST HAREKET

Ýngiltere, kapitalist geliþme yoluna, öteki ülkelerden daha
önce girdi. Ekonomik alanda feodal iliþkilerin pek çoðu çok erkenden kaldýrýlmýþ olduðu için, Ýngilterede, bir burjuva siyasal sistemi
kurulabildi ve iþçi hareketi kendini gösterdi. [sayfa 83]
O çaðda Ýngilterede ortaya konan baþlýca siyasal sorun, seçim
sisteminin demokratlaþtýrýlmasýydý. Yürürlükteki yasalara göre, parlamento seçimleri, nüfus sayýsýna göre nispi olarak deðil, boyutlarý
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ve nüfusu farklý olan coðrafi bölgeler esasýna göre yapýlýyordu. Bundan þu sonuç çýkýyordu: parlamentoya, topraða sahip olanlar, toprak
aristokratlarý, büyük  sanayici ve bankerler seçiliyordu ve büyük
kentlerle az nüfuslu yerler, eþit temsilci sayýsýna sahip olduklarý için,
kentlerden gelen milletvekilleri, parlamentoda azýnlýkta kalýyorlardý. Feodalitenin siyasal alandaki kalýntýsý olan bu temsil sistemi,
sanayiin geliþmesini yavaþlatýyordu. Feodallerin çýkarlarýnýn sözcüsü
olan parlamento, 1815te buðday fiyatýný yükselten Tahýl Yasalarýný
çýkardý. Toprak sahipleri için yararlý olan bu yasalar, açlýktan ölmemeleri için iþçi ücretlerini artýrmak zorunda kalan burjuvaziye zarar
veriyordu; emekçilerin durumu ise, bu yasalarla, daha kötü oluyordu. 1819da kabul edilen bir yasa, yünün Ýngiltereye giriþini vergilendirdi. Ýngiltere sanayiinin en önemli kolu olan tekstil sanayii, bu
vergilendirmeden zarar gördü.
Bu koþullar altýnda, radikal burjuvazi ve en enerjik temsilcileri, genel seçim istediler; daha ihtiyatlý olanlar, seçim sistemini
deðiþtirmeye çalýþýyorlardý: milletvekilleri, nüfusa göre, nispi olarak
seçileceklerdi, ama oy verme hakký, yalnýz bir iþçi ücretinin üzerinde geliri olanlara ve belirlenmiþ bir zamandan beri belirli bir yerde
oturanlara verilecekti. Burjuvazi, kendi siyasal örgütlerini kuruyor,
gazetelerinin ve dergilerinin sayýsýný çoðaltýyor, bunlar aracýlýðý ile
düþüncelerini göklere çýkarýyordu.
Bu arada, Ýngiltere iþçi sýnýfý, siyasal savaþýma katýlýyordu.
Ýngilterede iþçi hareketi, 18. yüzyýlýn baþýnda kendini ortaya
koymuþtu; bu hareket, 14-16 saatlik iþgünü ve geniþ ölçüde kullanýlan kadýn ve çocuklarýn ücretlerinin indirilmesi yüzünden, iþçilerin
sýk sýk makineleri kýrýp parçalamasý biçiminde ifadesini buluyordu.
Ýþçiler para cezalarý ve haksýz vergiler altýnda eziliyorlardý. Daha bir
gün öncesine deðin [sayfa 84] köylü ya da zanaaatçý olan iþçiler, makinelerin gereðini anlamýyorlar ve kendi korkunç durumlarýndan onlarý sorumlu tutuyorlardý. Ýngilterede ve daha sonra baþka ülkelerde,
iþçiler makineleri kýrýyor ve tesisleri yýkýyorlardý; bu, onlarýn çok
kötü olan yaþam koþullarýný protesto ediþ biçimiydi. Ýngilterede bu
hareket, anlatýldýðýna göre, efsaneleþmiþ olan bir iþçinin, çalýþtýðý
makineyi ilk tahrip eden ve böylelikle güya sömürüden kurtulacak
olan Luddun adýndan dolayý, Luddite adýný almýþtýr. Hareket
geniþledi ve hükümet, ilkin (1782de) makine kýranlarý uzun bir süre hapse mahkûm eden bir yasa, daha sonra da bu suça ölüm
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cezasý veren ikinci bir yasa (1813) kabul ederek, burjuvazinin yardýmýna koþtu.
19. yüzyýlýn baþýnda, iþçiler, gittikçe daha kararlý olarak seçim
reformu için, özellikle Londra, Manchester, Birmingham vb. gibi
büyük sanayi merkezlerinde savaþým veriyorlar. Ýþçilerin katýlmasý
bu kampanyaya büyük bir güç verdi. Hareketin kendisini aþmasýndan
korkan hükümet, 1832de, parlamento seçimlerini deðiþtiren bir
yasa çýkardý ve seçme hakký, büyük gelire sahip olan herkese tanýnýyordu, yani büyük burjuvazinin istemleri karþýlanmýþ oluyordu.
Bundan sonra liberal burjuvazinin en önemli kýsmý, seçim reformu
için savaþýmý býraktý ve inisiyatif, proletaryanýn ve radikal burjuvazinin eline geçti.
Proletaryanýn seçim sisteminde yapýlacak deðiþiklikten kazanacaðý hiç bir þey yoktu, bunun için iþçiler burjuvaziden ayrýlmaya ve kendi örgütlerini kurmaya baþladýlar. Böylece, 1836da Londra
Ýþçileri Derneði kuruldu. Dernek ertesi yýl, bir seçim reformu programý sundu ki, bu çart adýný aldý. Harekete de çartizm adý verildi ve
radikal burjuvazinin temsilcilerini de içine aldý. Çart yayýnlandý ve
büyük mitinglerde tartýþýldý. Hükümet iþçilerin de katýlmalarýný önlemek için gece mitinglerini yasakladý. Bununla birlikte hareket
geniþledi. 28 Mayýs 1838de, Glasgowda, 200.000e yakýn kiþinin
katýldýðý bir miting yapýldý. Manchesterde de 400.000 kiþilik bir miting oldu. Mitingler sýrasýnda, Londrada, 4 Þubat [sayfa 85] 1839da
toplanan ilk çartistler kongresine gidecek delegeler atanýyordu.
Kongre, çartist hareketin yönetimini üzerine alacak bir Konvansiyon seçti. Ama, Konvansiyonda burjuva delegelerinin bulunuþu,
Konvansiyonun çalýþmasýný güçleþtiriyordu. Konvansiyon, çart için
imza toplamak üzere bir kampanyaya giriþti. Çart aþaðýdaki istemleri taþýyordu: gizli oyla genel seçim, seçim bölgeleri sýnýrlarýnýn
hakkaniyetle saptanýp belirtilmesi, parlamento üyelerinin adaylýðý
için seçim harcý ödeme zorunluluðunun kaldýrýlmasý, parlamentonun her yýl yenilenmesi, milletvekillerine ödenek verilmesi. Toplam
olarak 1.280.000 imza toplandý, ama parlamento dilekçeyi geri çevirdi.
Ýlk dilekçenin baþarýsýzlýða uðramasý, iþçilerin cesaretini kýrmadý. Ama burjuvazinin temsilcileri, hareketin yýðýnlara ulaþtýðýný
görerek onu býrakmayý yeðlediler, böylelikle de kendi gerçek sýnýf
niteliklerini ortaya koydular. Üstelik burjuva demokratik reform için
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savaþým vermekten de vazgeçtiler. O zamandan sonra çartizm, salt
bir proletarya hareketi haline geldi. 1840ta kurulan Çart Ýçin Ulusal
Dernek, iþçi örgütlerine özgü çizgileriyle ayýrdedilir. Kendi tüzükleri,
yürütme komitesi vardý, ve üyeleri, düzenli olarak, ortak harcamalarý karþýlýyorlardý.
Dernek birçok toplumsal tezi kapsayan yeni bir Çart hazýrladý. Özet olarak, Çartta, iþçilerin korkunç yaþam koþullarýndan, emeðin köleci niteliðinden; siyasal despotizmden sözediliyordu. Yeni
bir imza kampanyasý açýldý, 3 milyondan fazla imza toplayan dilekçe, parlamentoya sunuldu ve yeniden reddedildi. O zaman ülke
grevler dalgasýyla çalkalandý ve 1847de parlamento, 10 saatlik iþgünü hakkýnda bir yasa çýkarmak zorunda kaldý.
FRANSADA ÝÞÇÝ HAREKETÝNÝN BAÞLANGICI

Fransada burjuva devrimi, feodalitenin temellerini yýkmýþtý,
ama feodalite, iktisadi yaþamda olduðu kadar siyasal yaþamda da
binlerce iz býrakmýþtý. Siyasal bakýmdan Fransa, [sayfa 86] daha geri bir
ülkeydi: Napoléonun yenilgisinden sonra mutlakýyet yeniden
kurulmuþtu. Kralýn yetkisi, iki meclisli bir parlamentoyla sýnýrlandýrýlmýþtý: kral tarafýndan atanan pairler meclisi yüksek meclis ile
gelirleri 300 frankýn altýnda olmayan, belirli bir yerde belirli bir süreden beri oturmakta olan yurttaþlarýn seçtikleri milletvekilleri meclisi. Vekillere gelince, onlarýn yýllýk geliri, en az 1.000 franka çýkmalýydý.
Bu, toprak sahiplerinin çýkarlarýný savunmada kralla dayanýþma halinde olan parlamentonun bileþimini belirliyordu. Kral ve parlamento,
metalürji için kömür yapýmýnda kullanýlan odunun fiyatýný yüksek
tutuyordu, böylece de aðýr sanayiin geliþmesini frenliyordu.
Fransýz hükümeti, ayný zamanda, toprak reformuna da karþýydý. Sanayi düzeyi henüz yeterli olmadýðýndan, tarým, ulusal ekonomide baþlýca rolü oynuyordu. Ama yürürlükte olan tarým,
bölünmüþ küçük tarýmdý, kapitalist çiftçilik yöntemleri, iþlenen topraklarýn ancak 1/3i üzerinde uygulanmaktaydý. Yarýcýlýk, yani topraðý kiralayan toprak sahibine ürünün yarýsýný vermek zorunda
olduðu biçim, tarýmýn geliþmesine engel oluyordu; çünkü, kiracý
çiftçilerin verim yükseltmekte ve tarýmsal meta üretimini artýrmakta hiç bir çýkarlarý yoktu. Ayrýca, hükümet, köylü iþletmelerini çok
aðýr vergiler üzerinde eziyordu.
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Fransýz ekonomisinin geliþmesi için, siyasal rejimi deðiþtirmek
gerekiyordu. Sanayi burjuvazisinin ve proletaryanýn istedikleri buydu. Fransýz proletaryasý despotizme ve baskýya karþý savaþým verirken iyi bilinçlenmiþti ve mevcut rejime karþý etkin bir davranýþa
geçti. En bilinçli proleterler, radikal burjuvazi tarafýndan kurulan siyasal kulüplere üye oluyorlardý. Bu kulüplerde, ülkenin iç durumu
tartýþýlýyor ve yeni bir hükümet için program hazýrlanýyordu. Bununla birlikte, radikal burjuvazi bile, ücretlerin artýrýlmasý, iþgününün
kýsaltýlmasý, konutlarýn daha iyi duruma getirilmesi vb. sorunlarýný
incelemeyi reddediyordu. Bunun üzerine iþçiler, kendi kulüplerini
kurmaya, oralarda kendi iþlerini görüþmeye, tartýþmaya baþladýlar.
Ama yalnýzca tartýþmayla yetinmiyorlardý. [sayfa 87] Çok güç maddi
durumlarý yüzünden umutsuzluða kapýlmýþ olan iþçiler, sýk sýk rejime ve patronlarýna karþý baþkaldýrýyorlardý. Böylece, 1831de,
Lyonda, iþçiler, gösteri yaptýlar ve ücretlerin artýrýlmasýný istediler.
Askerî birlikler, iþçilere karþý silah kullandý. Bunun üzerine iþçiler
silahlarýna sarýldýlar ve kente egemen oldular. Ayaklanma kýsa sürede bastýrýldý, ama ertesi yýl, bu kez Paris iþçileri baþkaldýrdýlar ve
1833te, Lyonda, yeni bir proletarya isyaný oldu.
Lyon ayaklanmalarý gösteriyordu ki, yeni bir siyasal güç, iþçi
sýnýfý, tarih sahnesinde ortaya çýkmýþtýr. Ýþçiler, burjuvazinin çýkarlarýnýn, proletaryanýn çýkarlarýna karþý olduðunu anlamaya baþlýyorlardý.
Lyon ayaklanmalarýndan sonra, hükümet, iþçi örgütlerini yasaklayan bir yasa çýkardý. Bunun üzerine iþçiler, illegal örgütler kurdular. Pariste mevsimler adlý gizli derneðin 1839 sýralarýnda 5.000e
yakýn üyesi vardý. Bu dernek yýðýnlara baðlý deðildi, onun için
yandaþlarý, 12 Mayýs 1839da iktidarý ele geçirmeye kalkýþtýklarý zaman, ancak belediyeyi ve bir polis karakolunu almayý baþarabildiler,
sonra jandarmalar tarafýndan daðýtýldýlar.
Fransýz hükümeti, halka kendi istemlerini savunma hakkýný
tanýmayý ýsrarla reddediyordu. Yetkililerin yürüttükleri siyasetin uyandýrdýðý hoþnutsuzluk günden güne artýyordu. Fransada devrim olgunlaþýyordu.
DEVRÝM-ÖNCESÝ GÜNLERDE ALMANYA

1840 sýralarýnda Almanya, henüz burjuva devrimini yapmamýþtý. Ülke, baðýmsýz devletler halinde ufak parçalara ayrýlmýþtý. Cer-
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men Konfederasyonu, 34 Alman devletini ve 4 serbest kenti biçimsel olarak biraraya getiriyordu. Konfederasyonun en yüksek organý
Bundestagdý. Bundestag, pratik olarak hiç bir iktidara sahip deðildi, çünkü ne ordusu, ne adli haklarý, ne de dýþarda diplomatik temsil yetkisi vardý. Bundestagýn kararlarý ancak bütün devletlerin ve
kentlerin baþkanlarý tarafýndan onaylandýktan sonra, yasa gücü kazanýyorlardý. [sayfa 88] Baþka deyiþle, kapitalizmin geliþmesine temel
hizmeti gören merkezî bir devlet, bir ulusal pazar henüz yoktu, ticaret iliþkileri Alman devletleri arasýnda gümrük duvarlarýyla karþýlaþýyordu.
Bu koþullarda, kapitalizm, Almanyada ancak büyük güçlükler pahasýna ilerleyebilmekteydi. Ancak 1818-1834 arasýnda, 18 Alman devletini ve 23 milyonluk bir nüfusu içine alan bir gümrük
birliði kuruluyor: Sanayi ve kentler aðýr geliþiyorlar. Böylece, 1840tan
sonra, Almanyanýn en önemli oniki kentinin nüfusu ancak Parisin
nüfusunu biraz aþýyordu. 19. yüzyýlýn ortalarýna doðru, Almanyada,
sanayi devrimi ancak baþlangýç evresindeydi.
Devrimi gerçekleþtirmek, merkezî bir devlet kurmak ve iktidarý ele geçirmek iþi. Alman burjuvazisine düþüyordu. Ama korkak
Alman burjuvazisi, dönüþümler yolunu izlemeyi yeð tutuyordu.
Ýngiltere ve Fransadakinden oldukça sonra oluþan Almanya
iþçi sýnýfý, 19. yüzyýlýn ortalarýnda savaþýma baþladý. Kendi örgütlerini
yaratmak için olanca gücüyle çalýþtý ve kendi istemlerini ileri sürdü.
Almanyada ciddi bir polis rejimi olduðu için Alman iþçileri, örgütlerini yabancý ülkelerde, rejimin daha demokratik olduðu Ýsviçre ve
Ýngilterede kuruyorlar, iþçi hareketini oralardan yönetmeye çalýþýyorlardý. Bunlar arasýnda, Almanya Halk Birliðini belirtelim, bu
birlik de ötekiler gibi, Alman Devletleri iþçilerine çok zayýf bir biçimde baðlýydý ve bu yüzden de iþçi hareketinin yönetimini pratik olarak üzerine alamýyordu.
Ayný zamanda, iþçiler, kendi haklarýný desteklemek için, topluca mitingler yapmaya baþlýyorlardý. Dayanýlmaz iktisadi koþullarýn
sonucu olarak, Silezya (Almanyanýn sanayi bakýmýndan en geliþmiþ
bölgesi) iþlileri, 1844te, kapitalistlere karþý baþkaldýrdýlar. Hükümet,
derhal, sömürücülerin çýkarlarýný savunmak için birlikler gönderdi.
19. yüzyýlýn ortalarýna doðru. Alman sanayii, manüfaktürden
makineli üretime geçiyor ve onun geliþmesi, artýk feodal rejimin
varlýðýný sürdürmesine baðlý kalýyor. Alman Konfederasyonu[sayfa 89]
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hükümeti, gerekli reformlara giriþmek istemiyor, dolayýsýyla devrim
Almanyada olgunlaþýyordu.
ÝÞÇÝ SINIFININ SAVAÞIM BÝÇÝMLERÝ

19. yüzyýlda, iþçiler, çýkarlarýný savunmak için, mitingler, grevler, ve silahlý savaþým gibi çeþitli yollara baþvurdular. Bunu yaparken farklý amaçlar, iktisadi ve siyasal amaçlar güdüyorlardý. Demek
ki iþçi sýnýfý savaþýmýnýn iki biçimi vardýr: iktisadi çýkarlarý, yani yakýn
çýkarlarý için savaþým (ücretlerin artmasý, iþgününün kýsaltýlmasý,
iþçi lojmanlarýnda normal koþullar vb.) ve siyasal savaþým, yani hükümetin ve mevcut rejimin siyasetini deðiþtirmek için savaþým. Ýþçiler, kendi örgütlerini, sendikalarý, ve çeþitli birlikleri kuruyorlar. Bu
örgütlerin nitelikleri, etkinlikleri, yýðýnlarla baðlantýlarý, somut tarihsel koþullara, o ülkenin siyasal rejimine, iþçi sýnýfýnýn savaþým deneyimine, yaþam koþullarýna vb. baðlýdýr.
Ama o çaðýn iþçi hareketi tüm olarak kendiliðinden bir niteliðe sahipti. Ýþçiler dünya hakkýnda, toplum ve toplumun evrimi
hakkýnda ve tarihsel rolleri hakkýnda ortak bilince varmamýþlardý,
kýsaca ortak bir ideolojiden yoksundular. Ýþçiler birbirlerinden ayrý,
tek tek davranýþlarda bulunuyorlardý ve onlarýn eylemi, baþarýsýzlýða
mahkûmdu. Ama hangi ülkede olursa olsun, iþçilerin iktisadi durumu birbirinin aynýydý. Ýþçiler, toplumsal emeðin ürünlerine özel olarak sahip olma sistemini gereksiz ve zararlý gösteren yeni üretim
biçiminin umuduyla doluydular. Onun için, iþçi sýnýfý, üretim alet ve
araçlarýnýn özel mülkiyetini korumaya canatan burjuvazinin ideolojisine taban tabana karþýt olan kendi ideolojisini koymak zorundaydý. Burjuva ideologlarý, kapitalist toplumu, toplumsal evrimin en
yüksek aþamasý olarak kabul ederler ve insanlýðýn özel mülkiyet
olmaksýzýn mevcut olabileceðini düþünemezler.
O halde, burjuvaziye karþý baþarýyla savaþým verebilmek için,
iþçi sýnýfý, kendi ideolojisini hazýrlayýp geliþtirmek, kendi [sayfa 90] tarihsel özel görevinin bilincine varmak zorundadýr. Bu görev, kapitalist rejimin, iþ aletlerinin ve üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyetine
dayanan yeni bir rejimle, sosyalist rejimle yer deðiþtirmesi gereðinin
bilincinde olan iþçi sýnýfý ideologlarý tarafýndan gerçekleþtirilebilir.
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2. BÝLÝMSEL SOSYALÝZMÝN DOÐUÞU
ÜTOPÝK SOSYALÝZM

19. yüzyýlýn ortalarýna deðin iþçiler, burjuva fikirlerin ya da
ütopik sosyalizmin etkisi altýndaydýlar. Ütopik sosyalizm, kapitalizmin ve iþçi sýnýfýnýn doðuþu ile birlikte ortaya çýkmýþtý. Her þeyden
önce, iþçi sýnýfýnýn baskýya ve sömürüye karþý protestosunu ve yeni,
adil bir rejimin kuruluþunu görmek dileðini ifade ediyordu. Sosyalizmin ve ütopik komünizmin ilk temsilcileri, Thomas Morus (14781535),Tommaso Campanella (1565-1639), François Emile Babeuf
(1760-1798), Morelly vb., sömürü düzeninin ciddi bir eleþtirisini yaptýlar ve yeni adil bir toplumun nasýl kurulmasý gerektiði hakkýnda
bir sürü fikir ileri sürdüler. Onlara göre, bu yeni toplum, herkesin
iktisadi, siyasal, manevi; her alanda eþitliðini saðlamalýydý. Ama,
ütopyacýlar, temel soruna, bu yeni toplumun nasýl düzenleneceði
konusuna yanýt veremiyorlardý. Genel olarak betimledikleri toplum,
gerçek olmayan bir evrene yerleþtirilmiþti. Morus, toplumunu, uzakta bulunan bir Ütopi adasýna yerleþtiriyordu ve o zamandan beri
bu Ütopi sözcüðü, düþsel olan, gerçekleþemez olan her þeyin
eþanlamý haline geldi.
19. yüzyýlda, ütopik sosyalizm, Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837), Robert Owen (1771-1858) tarafýndan geliþtirildi. Bu düþünürler, kapitalist toplumun çeliþkilerini görüyorlardý
ve haklý olarak, burjuva devrimi bayraðýna yazýlmýþ olan özgürlük,
eþitlik ve kardeþlik isteklerinin burjuva devriminden sonra iþçilere
ne özgürlük, ne eþitlik, ne de kardeþlik getirdiði kanýsýndaydýlar.
Ütopik sosyalist1er, [sayfa 91] kapitalizmi þiddetle yeriyorlar, kapitalizmin yaralarýný ve kusurlarýný deþip ortaya koyuyorlar, sömürüden ve
toplumsal uzlaþmaz karþýtlýklardan arýnmýþ yeni bir toplumsal düzen ülküsünü, kapitalizme karþý çýkarýyorlardý. 19. yüzyýlýn ütopik
sosyalistleri, üretimin geliþmesini, emeðe göre paylaþmayý ve insanlarýn temel gereksinmelerinin karþýlanmasýný, sosyalist ilkenin
gerçekleþmesinin önemli bir etkeni sayýyorlardý. Hatta kapitalist toplumdan sosyalist topluma geçiþ yolunu da önermeye çalýþtýlar.
Örneðin, Fourier, düþman birliklerini bütünden ayýrarak onlara tek
tek dövüþ düzenini ordusunda uygulayan Eski Yunanýn askeri lideri
Makedonyalý Filipin fikrinden esinlenerek falanjlar kurmayý tasar-
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lýyordu. Fourierye göre, yeni toplum, sosyalist ilkeleri uygulayacak
olan 300-400 ailelik (1.500-1.600 kiþilik) falanjlar halinde örgütlendirilmeliydi. Bunlar, öteki insanlarý da yeni bir toplum kurmak gereðine inandýracak örnekler olacaktý.
Fourier, yeni toplumun yapýsý üzerine baþlýca düþüncelerini
açýkladýðý bir kitap yayýnladý; kendi isteðiyle sermayesini feda edecek iyi bir kapitalist, yeni toplumu kurmak için çalýþmak isteyen
þevkli kiþiler bulmayý ve falanjýn böylece doðacaðýný umuyordu. Ýsteyen herkesin, kendisini, evinde, herhangi bir gün, uygun bir saatte
görmeye gelebileceðini ilan etti; ama hiç bir zaman, hiç kimse gelmedi. Fourier, düþüncesinin neden desteklenmemiþ olduðunu anlamadan öldü. Saint-Simon ise, parasýný yeni ilkelere göre örgütlenmiþ bir derneðe yatýrdý, ama kýsa zamanda bu dernek, bir kapitalist
giriþimin içinde taþýdýðý bütün çeliþkilerle birlikte sýradan bir kapitalist giriþime dönüþtü.
Neden ütopik sosyalistler yenilgiye uðradýlar? Çünkü toplumun, doðru bir bilimini henüz kuramamýþlardý. Onlarýn teorileri,
büyük bir kýsmýyla insanýn niteliðinin deðiþmezliði, toplumsal yasalarýn çaðlar boyunca deðiþmezliði gibi burjuva fikirlere dayanýyordu.
Toplumsal yasalarýn, fizik yasalarýna benzer olduðunu sanýyorlar ve
insanlarýn iyiler ve kötüler diye ayrýldýklarýný kabul ederek, kapitalist
ile iþçi arasýnda bir ayrým yapmýyorlardý. Onlara göre, nasýl ki, doðada, ayný [sayfa 92] iþaretli yükler birbirlerini iterler, karþýt iþaretli yükler
birbirlerini çekerlerse, toplumda da benzer zevkleri olan insanlar
uyuþamazlar, oysa, ayrý zevkleri olanlar iyi anlaþýrlar. Bu fizik yasalarýnýn toplumun incelenmesine yanlýþ bir biçimde aktarýlýþý, yalnýzca
burjuva fikirlerin etkisinden deðil, toplumsal bilimlerin olduðu kadar doða bilimlerinin de o çaðlarda düþük bir düzeyde bulunmasýndan, kapitalizmin ve iþçi hareketinin az geliþmiþ olmasýndan ileri
geliyordu.
Ütopik sosyalistler, kapitalist toplumun geliþmesine hükmeden yasalarý bulup çýkaramadýlar ve yeni toplumu kurabilecek toplumsal gücü bulamadýlar.
KLASÝK ALMAN FELSEFESÝ

19. yüzyýlýn ortalarýnda, toplumsal bilimler ve doða bilimleri,
bilimsel bir felsefe kurmaya, doðanýn ve toplumun evriminin en
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genel yasalarý üzerine bir öðreti yaratmaya elverecek, oldukça yüksek bir düzeye ulaþmýþtý. Doða bilimleri, evreni, hiç bir þeyin yaratmadýðýný, evrenin kendine özgü yasalarý izleyerek evrim gösterdiðini
ortaya koyuyordu. Böylece, fizikte, genel çekim yasasý, maddenin
sakýnýmý yasasý bulunmuþtu ki, bu yasaya göre, hiç bir þey kaybolmaz, hiç bir þey kendiliðinden yaratýlmaz, þeyler ancak biçim deðiþtirir. Doða bilimlerinin ilerlemesiyle, materyalizm ve diyalektik
geliþti.
Diyalektik felsefeye büyük önem kazandýran Alman filozofu
Ludwig Feuerbach (1804-1887) oldu. Bir diðer Alman filozofu Hegel (1770-1831) doða ve toplum olgularýnýn tahlilinde modern bilimlerce uygulanmýþ yöntemi genelleþtirdi, ve sürekli evriminin ve oluþumunun içersinde düþünebilen herkese uygun olarak diyalektiði
pek yüksek bir düzeye ulaþtýrdý.
Ama ne Feuerbach, ne de Hegel, gerçekten bilimsel olan bir
felsefe kurmayý baþardýlar. Örneðin Feuerbach, diyalektiði kabul
etmiyordu ve bunun için de bilim tarafýndan kullanýlan bilgi yöntemini reddediyordu; idealist Hegele göre, diyalektiðin [sayfa 93] yasalarýna göre deðiþmekte olan doða ve toplum deðil, bir Mutlak Fikirdi.
Hegel bundan baþka, bu fikrin hareketini. Mutlak Fikirin en üst
ifadesi ve toplumun geliþme zirvesi saydýðý meþruti Prusya monarþisinin yaratýlýþýyla sýnýrlandýrýyordu.
BURJUVA EKONOMÝ POLÝTÝÐÝ

Kapitalist üretim biçimi evrim gösterdikçe, yeni bir bilim,
burjuvazinin elinde feodalizme karþý çevrilmiþ bir silah olan ekonomi politik de geliþiyordu.
Burjuvazi, ilerici bir sýnýf oldukça, kapitalist üretimin geliþmesinin bilimsel yasalarýný öðrenmekte, sermayenin iktidarýnýn kurulmasýna engel olan feodal iliþkileri ortadan kaldýrmakta yarar
görüyordu. Kurucularý, Ýngiliz bilginleri William Petty (1623-1687),
Adam Smith (1732-1790) ve David Ricardo (1772-1823) olan klasik
burjuva ekonomi politiði, bu çaðda ortaya çýkar.
Klasik ekonomi politik, önemli bir yasayý, belirli bir metaýn
imali için harcanan emek miktarý ile o metaýn deðeri arasýndaki
iliþki yasasýný buldu, ve insanlar arasýndaki iliþkilerin en önemli alanýný, üretim iliþkilerinin bilimsel olarak incelenmesini ele aldý. Tarih,
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hukuk, estetik vb. gibi öteki toplumsal bilimler bu geliþmeye koþut
olarak ilerlemekteydi.
Ama toplumsal bilimler, idealizme boyanmýþtý, toplum içinde, insanlarýn eyleminin en baþta maddi etkenlerle, kendi iradelerinden baðýmsýz olarak oluþan üretim sistemi karþýsýndaki
tutumlarýyla, yani belirli bir sýnýfa ait olmalarýyla belirlendiði olgusunu
dikkate almýyorlardý. Bilginler istesinler ya da istemesinler, burjuvaziye özgü durumlar üzerinde kalýyorlar, sýnýfsýz ve özel mülkiyetsiz
bir toplumu düþünemiyorlardý.
Bilimsel bir dünya görüþü yaratmak için, insanlýðýn tarihi
boyunca biriktirmiþ olduðu bilgileri özümlemek ve bundan sonra
kapitalist toplumun yasalarýný ve çeliþkilerini bulup [sayfa 94] çýkarmak, iþçi sýnýfýnýn, yeni toplumun kuruluþunda oynamasý gereken
rolü doðru olarak anlamak gerekiyordu. Marx ve Engels, iþçi sýnýfýnýn ideologlarý, bu dünya anlayýþýnýn yaratýcýlarý oldular.
KARL MARX (1818-1883)
VE FRÝEDRICH ENGELS (1820-1895)

Karl Marx, 5 Mayýs 1818de, Almanyanýn en geliþmiþ bölgelerinden biri olan Rhin eyaletinin Treves kentinde doðdu. Babasý
tanýnmýþ bir avukat, ilerici bir adamdý. Berlin Üniversitesini bitirdikten sonra, 1842de, Marx, Gazette Rhenane adýnda ilerici bir burjuva gazetesine katýldý ve kýsa zamanda gazetenin baþyazarý oldu.
Yazýlarýnda, Almanyadaki feodal rejime karþý, hükümetin istibdat
siyasetine karþý çýkýyordu. Ayný zamanda, Marx, özenle, felsefe, hukuk, ekonomi politik okuyordu ve yavaþ yavaþ mevcut düzeni deðiþtirmede demokratik reformlar için savaþým vermenin yeterli olmadýðý, bütün burjuva rejimini deðiþtirmek, bir yenisini, insanoðluna
daha iyi bir rejimi kurmak gerektiði inancýna vardý. Ayný þekilde
anladý ki, yeni rejimin yapýsýna bilimsel bir temel bulmak ve yeni bir
dünya anlayýþý hazýrlamak, kurmak kaçýnýlmaz bir þeydir.
Friedrich Engels de, 1820de gene ayný Rhin eyaletinde, bir
sanayici ailesinin çocuðu olarak dünyaya geldi. 1842de, üniversiteyi bitirdikten sonra, babasýna ait olan bir firmada pratik staj görmek üzere Ýngiltereye gitti; Ýngilterede çartist harekete girdi; bu,
onun yaþamýnda bir dönüm noktasý oldu; Ýngiltere kadar evrim
göstermiþ bir ülkede iþçilerin neden bu denli yoksulluk içinde
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yaþadýklarý sorusuna bir yanýt aramaya koyuldu. Ekonomi politiði,
felsefeyi ve diðer bilimleri canla baþla incelemeye baþladý ve Marxýn
elde ettiði sonuçlara vardý.
1844te, Marx ve Engels karþýlaþtýlar ve görüþlerinin her konuda birbirine uyduðunu gördüler. Ve Marxýn ölümüne deðin, sýký
bir iþbirliði halinde bilimsel bir dünya görüþünün temellerini attýlar.
Hegelin Hukuk Felsefesinin Eleþtirisine [sayfa 95] Katký, Ýngilterede
Emekçi Sýnýflarýn Durumu, Kutsal Aile, Alman Ýdeolojisi vb. gibi yapýtlarý kaleme aldýlar. Bu kitaplarda, onlarýn gelecekteki felsefesinin
baþlýca fikirleri, taslak halinde belirtiliyordu. 1846ya doðru, daha
sonra marksizm adýný alan öðretileri ortaya çýkýyordu. 1847de, toplumun evrimi, proletaryanýn rolü konusundaki fikirlerini, komünist
dünya anlayýþý açýsýndan ortaya koyduklarý Komünist Parti Manifestosunu. yazdýlar.
Bundan sonra, marksizm, kurucularý tarafýndan olduðu kadar, onlarýn öðretilileri tarafýndan da geliþtirildi ve yetkinleþtirildi; bu
öðretililerden biri de, Rus proleter devriminin lideri Lenin oldu. Marksizm, ideolojik kaynaklan Ýngiliz ekonomi politiði, Alman felsefesi
ve Fransýz ütopik sosyalizmi olan, uyumlu bir öðreti durumuna geldi. Marx ve Engels, bu kaynaklardan en iyi öðeleri çekip çýkardýlar,
onlara iþlenmiþ, geliþtirilmiþ bir biçim verdiler ve bu temel üzerinde
bilimsel bir dünya görüþü, iþçi sýnýfýnýn ideolojisini yarattýlar. Bu üç
kaynaða uygun düþen marksizmi oluþturan üç öðe þunlardýr.
DÝYALEKTÝK VE TARÝHSEL MATERYALÝZM

Diyalektik materyalizm, marksizmin teorik dayanaðýdýr. Doðanýn ve insan bilincinin en genel yasalarýnýn günýþýðina çýkarýlýþýdýr.
Diyalektik materyalizme göre, doða, kimse tarafýndan yaratýlmadý,
her zaman vardý ve sonsuza deðin de varolacaktýr; bilinç, doðanýn
evriminin ürünüdür, yüksek bir düzeyde düzenlenmiþ maddenin
ürünüdür. Bunun için, diyalektik materyalizm, tutarlý materyalist bir
tutumu benimser. Ayný zamanda, maddenin ve bilincin geliþmesini
diyalektik bir biçimde, yani onlarýn evrimi ve sürekli deðiþmeleri
açýsýndan ele alýr. Diyalektik materyalizm, ilk kez olarak, tüm maddeyi yöneten yasalarý bularak, diyalektiði materyalizmle birleþtirdi.
Marksizm, maddenin evriminin genel yasalarýný, tarihsel materyalizm tarafýndan formüle edilen toplumun özel yasalarýyla [sayfa
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birleþtirdi. Toplum, doðanýn bir bölümü olduðuna göre, diyalektik materyalizmin açýkladýðý en genel doða yasalarýna baðýmlý olur.
Böylece, toplum, yasalarýna uygun olarak evrim gösterir ve durmaksýzýn deðiþir. Doðanýn geri kalan bölümünden þu bakýmdan
ayrýlýr ki, toplum yaþantýsýný sürdürebilmek için maddi mallarý üretmek zorundadýr. Þu halde, üretimin geliþmesinin baðýmlý olduðu
yasalar, toplumun evriminin temelini oluþturur. Bu sonuç, genel
olarak, doða hakkýndaki materyalist görüþe uygundur, çünkü toplumun evrimini belirleyen þeyin bilinç deðil, maddi üretim olduðunu
ortaya koyar. Tersine, bilinç, hangi biçimde olursa olsun, (bütün
biçimleriyle) üretim düzeyine uygun olarak geliþir. Hukuk, din, ahlak,
estetik, felsefe vb. ile ilgili bütün fikirlerin, ve bunlarýn karþýlýðý olan
kurumlarýn -devlet, din- açýlýp geliþmesi, ayný zamanda toplumsal
iliþkileri, toplumun yapýsýný ve örgütleniþini de belirleyen üretim düzeyine baðlýdýr.
96]

MARKSÝST EKONOMÝ POLÝTÝK

Diyalektik ve tarihsel materyalizm, marksizmin birinci bölümüdür. Marksizmi oluþturan bölümlerden ikincisi ise, ekonomi politik, toplum yaþamýnýn temeli olan toplumsal üretimin ve ürünlerin
üleþtirilmesinin yasalarýnýn bilimidir. Ekonomi politik, tarihsel materyalizmin bulunduðu toplumsal evrimin temel yasalarýndan baþlayarak, üretici güçler düzeyinin ve bu güçlerin niteliðinin toplumdaki
üretim iliþkilerini, özellikle, üretim alet ve araçlarýnýn mülkiyet biçimlerini, ve bunlarla üretim süresince yeralan çeþitli insan gruplan arasýnda kurulan iliþkileri, imal edilen ürünleri maledinme ve bunlarýn
üleþtirilmesi biçimini nasýl belirlediðini gösterir.
Ýlkel topluluðun üretimine, ürünün, topluluðun bütün üyeleri
arasýnda eþit olarak üleþtirildiði aþiret mülkiyet biçimi tekabül eder.
Madenî aletlerin ortaya çýkmasýyla, ürünün bir bölümünün kafa
emekçilerine ayrýlmasýnýn gerekli kýldýðý [sayfa 97] üretim araç ve aletlerinin özel mülkiyeti kuruluyor. Özel mülkiyet, toplumu, sahip-olanlarla, sahip-olmayanlar olarak uzlaþmaz karþýt sýnýflara bölüyor;
sahip-olanlar, sahip-olmayanlarýn emeðinin ürününe elkoyuyorlar,
böylece insanýn insan tarafýndan sömürülmesi doðuyor. Üretimin
ilerlemesiyle özel mülkiyet biçimleri deðiþiklikler gösteriyor; önce
köleci mülkiyet, sonra feodal, daha sonra da kapitalist mülkiyet

Kapitalist Toplum

87

biçimleri kuruluyor. Bunlara baðlý olarak sömürü biçimleri de deðiþik
oluyor. Marx, kapitalist toplumun tahliline özel bir özen gösterdi ve
kapitalist toplumun sömürücü niteliðini ortaya koydu, bu da, kendisinden önce gelen ve kapitalist düzeni öven burjuva iktisatçýlarýnýn yapamadýklarý bir þeydi.
BÝLÝMSEL SOSYALÝZM TEORÝSÝ

Marksizmi oluþturan üçüncü bölüm, sosyalist öðreti, ekonomi politiðe sýký sýkýya baðlýdýr. Ekonomi politik gösterdi ki, makine
çaðýnda, üretimin toplumsal niteliði, artýk, ürünlere özel olarak sahip
olma biçimine uygun düþmüyordu. Kapitalizm, varlýðýný sürdürmeye
devam ediyor ve týpký köleci ve feodal rejimlerde olduðu gibi yavaþ
yavaþ toplumsal evrime bir fren oluyor. Üretimin toplumsal niteliðine uygun düþen sosyalist düzen, kapitalizmin yerini almalýdýr.
Kapitalist toplumun tahlilinden hareket ederek, Marx ve Engels, proletaryanýn, yeni bir toplum yaratmakta herkesten çok çýkarý olduðunu, þu ya da bu biçimde -bu, tarihsel somut koþullara baðlý
olacaktýr- burjuvazinin yerine kendi iktidarýný kurmak zorunda kalacaðýný buldular. Ýþçi sýnýfý, üretim araçlarýnýn özel mülkiyet yerine
toplumsal mülkiyeti koyacak, geniþ emekçi yýðýnlarýnýn desteðiyle,
kademe kademe, kol iþi ile kafa iþi arasýndaki, kent ile köy arasýndaki vb. karþýtlýðýn ortadan kalkacaðý toplumu kuracaktýr.[sayfa 98]
3. AVRUPADA 1848-1849 DEVRÝMLERÝ
Komünist Parti Manifestosu, Avrupada, devrimci ortamýn
olgunlaþmakta olduðu, iþçi sýnýfýnýn siyasal savaþýma giriþtiði bir zamanda ortaya çýktý.
Avrupa ülkelerinin çoðu için devrimin ortak bir amacý vardý:
kapitalizmin geliþmesini önleyen feodal ve mutlakiyetçi rejimlerin
kaldýrýlmasý. Bununla birlikte, bazý ülkelerde, 1848-1849 devrimci
hareketi, özel amaçlar izledi. 1789-1794 devrimi sýrasýnda feodalitenin ve mutlakiyetin yýkýlmýþ olduðu Fransada, 1848-1849 devriminin nesnel görevi, mali aristokrasinin iktidarýný devirmek, burjuva
sýnýfýnýn iktidarýný kurmaktan ibaretti. Almanya ve Ýtalyada devrimin baþlýca amacý, ülkenin parçalanmýþ durumuna son vermek,
ulusal bir devlet kurmaktý. Ýtalya, ayný zamanda, ülkenin kuzeyini
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Avusturya boyunduruðundan kurtarmalýydý. Avusturyada ise devrim,
Habsburglar monarþisini düþürmek ve halklarý ulusal boyunduruktan kurtarmak amacýný güdüyordu.
Fransada, siyasal iktidar, demokratik özgürlüklerin tanýnmasý,
feodal kalýntýlarýn temizlenmesi sorunlarýný çözümlememiþti. Guizot hükümeti, burjuva demokratik reformlar yapmayý inatla reddediyordu. Þubat 1848de yapýlacak olan bir siyasal toplantý, hükümet
tarafýndan yasaklandý. Bu, bardaðý taþýran damla oldu. Paris sokaklarýnda barikatlar kuruldu. Bu kez hükümet birlikleri, yenilgiye uðradýlar, çünkü bu birliklerin saflarýnda hizmet eden burjuvaziden çýkmýþ
unsurlar halkýn yanýnda yeraldýlar. Kral Louis Philippe, önce Guizotu
görevden almak, sonra da kendisi hükümdarlýktan çekilmek zorunda kaldý.
Yeni kurulan burjuva hükümetinde, burjuvazinin temsilcilerinden baþka, iktidarý barikatlarda kazanmýþ olan iþçi temsilcileri de
yer aldý. Artýk, halk yýðýnlarý yalnýz seçim haklarýný deðil, bir sosyal
cumhuriyet kurulmasýný da istiyorlardý. Luxembourg komisyonu
adý verilen, iþ sorunlarýyla görevli bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun baþkaný Louis Blanc, iþçilerin ve köylülerin yaþam koþullarýný düzeltmeyi [sayfa 99] amaçlayan birçok proje, özellikle tarým kolonileri ve kooperatif tipinde üretim birlikleri kurma projesi, iþçiler
için kreþler ve yýkanma yerleri olan konut yapýmý projesi vb. hazýrladý. Ayný komisyon, iþçiler ile patronlar arasýndaki anlaþmazlýklarý
düzene koymaya çalýþtý.
Luxembourg komisyonunun kuruluþu, geçici hükümetin Burjuva çoðunluðunun, devrimci Paris proletaryasýna verdiði bir ödündü. Halk yýðýnlarýnýn sürekli baskýsýyla, hükümet, 28 Þubatta, iþsizler
için ulusal atelyelerin kurulmasý hakkýnda, 2 Mayýsta da iþgününün
bir saat kýsaltýlmasý hakkýnda bir karar yayýnladý. Her ne kadar geçici hükümet, burjuvaziye eðilim gösteriyor, onu hoþ tutuyorduysa da
(yükümlülüðü iþçilere düþen eski vergilerin hemen hepsi olduklarý
gibi kaldý, oysa büyük burjuvazi bundan baðýþýk tutuldu ve 16 Martta köylüler üzerindeki vergi %45 oranýnda artýrýldý), iþçilerin varlýðý,
burjuvaziyi çok kaygýlandýrýyordu. Bunun içindir ki, burjuvazinin temsilcileri, yapýsý bakýmýndan daha gerici olacaðý umuduyla, olanaklý
olan en kýsa zamanda. Kurucu Meclis seçimlerinin yapýlmasýný istiyorlardý. Bu umut, bir o kadar da, geçici hükümetin, iþçilerin kendi
temsilcilerini seçmelerine engel olmak için elinden geleni yapmýþ
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olan seçimleri düzenlemekle görevli eski devlet aygýtýný yerinde
býrakmýþ olmasýna dayanýyordu.
Pariste, ilerici iþçiler, seçimleri (daha iyi hazýrlanabilmek için)
daha sonraya ertelemek ve geçici hükümeti yeniden düzenlemek
gereðini çok iyi anlýyorlardý. Burjuvazinin temsilcileri, sözde bir komünist komplosunu ileri sürerek, orta tabakalarý ve köylüleri yýldýrmaya bakýyorlardý. Komünistlerin fikirlerini kasýtlý olarak baþka türlü
gösteriyorlar, ve onlarýn bütün servetlerin ortaklýðý fikriyle yalnýz üretim alet ve araçlarýnýn deðil, kiþisel eþyanýn da (ortak besin, kadýnlarýn ortak oluþu vb!) ortaklýðýndan yana olduklarýný iddia ediyorlardý.
Ýþçiler üzerinde yapýlan doðrudan doðruya baský ile birlikte, bu kasýtlý kampanya yüzünden, 880 milletvekilinden oluþan Kurucu Meclise iþçilerin ancak 18 temsilcisi seçildi. [sayfa 100]
Sonuçta Kurucu Meclis, büyük kapitalistlerin vergiye tabi tutulmasý, hükümetin eylemlerini denetlemek için bir komite kurulmasý, birliklerin Paristen geri çekilmesi, iþsizlere ve muhtaç durumda olanlara yardým edilmesi gibi iþçilerin istemlerine bir yanýt
vermedi. Luxembourg komisyonu daðýldý, iþçi kulüpleri kapandý,
ulusal atelyeler çalýþmayý durdurdular. Burjuvazi, en enerjik iþçilerin
çalýþtýklarý bu atelyelerden kurtulmak istiyordu. 22 Haziranda ulusal
atelyelerin kapanýþýndan sonra, 25 yaþýndan aþaðý olanlarýn orduda
görev almalarý gerekeceði, daha yaþlý olanlarýn ise teraslama iþlerinde
kullanýlmak üzere taþraya gönderilecekleri duyuruldu.
Hükümet, böylece, gerçek niyetini açýða vurmuþ oldu ve iþçiler, haklarýný silahla savunmaya karar verdiler. Ancak dört gün
süren isyan, gaddarca bastýrýldý: 25.000 kiþi tutuklandý. Ýsyancýlar
tek merkezden yönetilmiyorlardý, köylülerle ve öteki kentlerin
iþçileriyle hemen hemen baðlantýlarý yoktu, oysa burjuvazi yanlýlarýndan toplanmýþ olan ordu, tamamýyla hükümetten yanaydý. Ýsyancýlar, 40-45 bin kiþiydiler, hükümet birlikleri ise 300.000 kiþi. Bu,
proletarya ile burjuvazi arasýndaki ilk iç savaþ oldu.
Haziran ayaklanmasýnýn bastýrýlmasýndan sonra gericilik ayaklandý; gazetelerin yayýmýndan alýnan vergi artýrýldý, bu, demokratik
unsurlarý, kendi basýn organlarýný yayýnlamaktan alýkoyuyordu; demokratlarýn toplandýklarý kulüpler, yetkililer tarafýndan sýký bir þekilde
denetleniyordu; iþgününün kýsaltýlmasý hakkýndaki karar yürürlükten kaldýrýldý, borçlarýný ödemeyenlerin hapsedilmesine baþlandý.
12 Kasýmda yeni Anayasa ilan edildi. Biçimsel olarak baþlýca
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demokratik özgürlükler: söz, basýn, toplantý vb. özgürlükleri tanýnýyordu, ama bu özgürlükler pratikte epeyce kýsýtlanmýþtý. Pek geniþ
yetkileri, haklan olan, özellikle bakanlarý ve ordunun yüksek rütbeli
subaylarýný atama hakkýný elinde bulunduran eylemlerinden dolayý
parlamentoya hesap vermek zorunda bulunmayan bir cumhurbaþkanlýðý görevi ortaya çýkarýldý. Burjuvazi cumhurbaþkaný ile iktidarý [sayfa 101] sýký sýký elinde tutuyordu.
20 Aralýk 1848de, ilk cumhurbaþkaný seçildi; bu Louis
Bonapartetý. Ýþe baþlar baþlamaz devrim sýrasýnda kendilerine görev verilmiþ olan demokratlarý devlet aygýtýndan uzaklaþtýrmakta
ivedi davrandý. 1849 karýþýklýklarýndan sonra, demokratik unsurlar,
hükümetin gerici siyasetine karþý çýktýklarý zaman, Yasama Meclisi,
seçim hakký için üç yýllýk oturma yükümlülüðü ve daha baþka sýnýrlamalar getirdi; bunlarýn sonucunda, yaklaþýk olarak, üç milyon iþçi
seçim hakkýndan yoksun kaldý. Yasama Meclisi, uyumsuz ve tutarsýz bir meclisti. Aðýr yenilgisinden sonra proletarya, toplumsal eyleme etkin olarak katýlacak güçte deðildi artýk. Birbirine hasým olan
burjuva gruplaþmalarý, demokratlara karþý birleþmiþlerdi ve demokratlar da ayrýca kendi örgütlerini kurmuþlardý.
1 Aralýk 185li 2 Aralýka baðlayan gece, Louis Bonaparte, kendisini Fransanýn biricik naibi ilan etti. Yasama Meclisinin daðýtýldýðýný bildirdi ve Paris için sýkýyönetim kararý çýkarttý. Ýþçi sýnýfý gösterilerine bir çare bulmak için Louis Bonaparte, hükümet darbesi
günü, baþkentin tehlikeli olabilecek noktalarýný birliklere iþgal ettirdi. Bu þekilde, birbirinden kopuk, tek tek karþý koyma giriþimleri
kolaylýkla bastýrýldý. Yasama Meclisi, ancak Louis Bonaparteýn görevinden alýndýðýný ve adalete teslim edildiðini duyurabildi.
Böylece, iktidarý, büyük burjuvazinin ellerine teslim eden ve
burjuva demokratik reformlar sorununu askýda býrakan devrim son
buldu.
1848-1849da, Avrupanýn baþka ülkelerinde de devrimler patlak verdi: Almanya, Avusturya, Ýtalya, Polonya ve Macaristanda. Bu
devrimlerin hepsi bastýrýldý ve bu ülkelerdeki somut iþlerden hiç
biri sonuna vardýrýlmadý. Bununla birlikte, 1848 devrim savaþýmý
boþa gitmedi. Bunu izleyen devrimci savaþýmlar, birçok ülkede,
feodal iliþkileri ve kalýntýlarý parçalayýp daðýttýlar, kapitalizmin saðlamlaþmasýna ve geliþmesine katkýda bulundular, proletaryanýn bilincinin ve örgütlenme ruhunun yükselmesine yardým ettiler. [sayfa

Kapitalist Toplum

91

102]

Bu çaðýn bütün devrimlerinde, halk yýðýnlarý, kesin bir rol
oynadýlar. Ýþçi sýnýfý da devrimlerde etkin bir varlýk gösterdi. 1848de,
devrimler tarihinde, ilk kez olmak üzere, iþçi sýnýfý kendi özel siyasal ve iktisadi istemleriyle müdahalede bulundu, ilk kez olarak kendisini feodaliteye olduðu gibi, burjuva düzenine karþý da ayrý bir
sýnýf olarak ortaya koydu.
1848-1849 devrimlerinin baþarýsýzlýðýnýn baþlýca nedeni, devrime yalnýz halk hareketini kendi amaçlarýna kullanmak için katýlan
liberal burjuvazinin ihanetinde yatar. Devrim sýrasýnda, iþçi sýnýfýnýn
eyleminden korkuya kapýlan burjuvazi, monarþiyle, askerî gericilikle uzlaþtý ve halka ihanet etti.
4. ÝÞÇÝLERÝN ULUSLARARASI ÝLK ÖRGÜTLERÝ
ENTERNASYONAL
Devrimin, Fransada, Almanyada, Ýtalyada yenilgisini bir gericilik çaðý izledi. Ama iþçi sýnýfý, artýk eskisi gibi bilinçsiz ve örgütsüz
deðildi ve artýk her fýrsatta kendisine ihanet eden burjuvaziye hizmet etmek istemiyordu. Proletaryamýn önderleri Marx ve Engels ve
yandaþlarý, 1848 Devrimimin baþarýsýzlýðýndan çok ciddi dersler çýkardýlar. Proletaryanýn pratik savaþýmýKomünist Parti Manifestosunda yazýlý teorik sonucu doðruladý; bütün ülkelerin iþçileri
birleþmeliydiler.
Marx ve Engels, 1847de kurulan Komünistler Birliðinden hareketle, iþçilerin ilk enternasyonal derneðini, Enternasyonali (28 Eylül
1864) yarattýlar. Emekçilerin Enternasyonal Derneðinin
(Enternasyonalin ilk adý), Marx tarafýndan kaleme alýnan açýlýþ
konuþmasý ve tüzüðü, marksizmin, iþçi sýnýfý ve onun baþlýca görevi
konusundaki baþlangýç tezlerini içine alýyordu: herkesin çabasýyla
siyasal iktidarýn ele geçirilmesi ve yeni bir toplumun kurulmasý.
Enternasyonal, demokratik merkeziyetçilik ilkelerine, yani bütün organlarýnýn aþaðýdan yukarýya doðru seçilebilmesi, ve aþaðýdaki organlarýn yukardakilere baðýmlý olmasý ilkelerine dayanýyordu. Enternasyonal, enternasyonalin bir tek çizgisini uygulayacak [sayfa 103]
olan ulusal kesimlere bölünmüþtü.
Daha ilk adýmlarýný atar atmaz, Enternasyonal, yararlýðýný iþçilere tanýtladý: bir ülkede, bir grev baþlasa, öteki ülkeler iþçileri
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grevcileri destekliyorlar, grev bozucularýn müdahalesini önlüyorlardý vb.. Halklarýn, Enternasyonale karþý ilgisi gittikçe artýyordu.
Bununla birlikte. Enternasyonal, bir sürü güçlükle karþýlaþýyordu: iþçi hareketine katýlanlarýn pek çoðu, bilimsel sosyalizmi
anlamýyor, küçük-burjuva teorilerin etkisi altýnda kalýyorlardý. Bunun
gibi, Proudhonun ve Lassalleýn, burjuvaziye karþý yalnýzca iktisadi
savaþýmý öneren öðretileri, iþçiler arasýnda çok tutulmaktaydý. Marx
ve Engels gösterdiler ki, iþçi sýnýfýnýn yalnýzca iktisadi savaþýmý,
iþçilerin durumunda köklü bir deðiþiklik yapmayan geçici basarýlara varabilir, ve sömürüyü ortadan kaldýrmaz. Ýþçi sýnýfýnýn iktidarý ve
özel mülkiyetin kaldýrýlmasý, iþçilerin ve bütün emekçilerin kapitalist baskýdan kurtulmalarýna giden biricik yoldur. Marx, iþçilerin iktisadi savaþýmýnýn önemini hiç de küçümsemiyordu, tam tersine, bu
savaþýmýn, proletaryanýn sýnýf savaþýmýný oluþturan öðelerden biri
olduðunu söylüyordu; Marx, Batýda iddia edildiði gibi, yalnýz þiddet
yoluyla yapýlan devrimlerden yana deðildi, demokratik özgürlükler
mevcut olduðu zaman, iþçi sýnýfýnýn barýþçýl yoldan da iktidara gelebileceðini kabul ediyordu. Marxýn Enternasyonaldeki yandaþlarý, elbette ki, sendikalarla ve baþka iþçi örgütleriyle sýký iliþki kurmaya
var güçleriyle çalýþýyorlardý.
Enternasyonalin önemi büyüktür. Sosyalizm ile iþçi hareketini kaynaþtýrmaya, proletarya için kurtuluþ savaþýmýnda bir tek taktik
yaratmaya yardýmcý olmuþtur.
Zamanýmýzdaki iþçi hareketinin temellerinden biri, proleter
enternasyonalizmidir.
Enternasyonal çerçevesi içinde, marksizm, sosyalizmin baðrýndaki bütün küçük-burjuva akýmlara üstün geldi. Enternasyonal,
ulusal devletlerde, yýðýnlarýn sosyalist iþçi partilerinin oluþumunu
hazýrladý. [sayfa 104]
5. PARÝS KOMÜNÜ
FRANSIZ-ALMAN SAVAÞI

Gerici mutlakiyet rejimi, Fransada, daha uzun zaman süremezdi, çünkü 1848 Devriminin ortaya koyduðu burjuva demokratik
reformlarýn baþlýca sorunlarýnýn çözümlenmesini engelliyordu. Ýmparator Napoléon III, ülkeyi yönetmekte hiç bir yeteneði olmadýðýný
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gösterdi. Yandaþlarýnýn sayýsý gittikçe azalýyordu ve ülkede, yavaþ
yavaþ bütün desteðini yitiriyordu. 1869 parlamento seçimlerinde,
yandaþlarý 4.500.000 oy topladýlar, muhalifleri ise ancak bundan bir
milyon eksik oy aldýlar. Hoþnutsuzluk dalgasýnýn yükselmesini hisseden, yeni bir devrimden korkan Napoléon, yýðýnlarýn dikkatini, iç
durumdan baþka yöne çekmek için Prusyaya karþý bir serüvenci
savaþa atýldý.
19 Haziran 1870te Ýmparator, Prusyaya savaþ açtý. Ordu,
askerî harekata iyi hazýrlanmýþ deðildi, askerler ve subaylarýn bir
kýsmý savaþmak istemiyorlardý. Fransýzlar yenilgi üstüne yenilgiye
uðramýþlardý. 2 Eylülde, baþýnda Ýmparator olmak üzere, bütün Fransýz ordusu, Sedanda tutsak düþtü. Haber, Parise ulaþtýðý zaman
öfkelenmiþ halk yýðýnlarý sokaða döküldüler, Yasama Meclisini bastýlar ve hükümeti devirdiler. Ama burjuvazi, bu hükümet darbesinden yarar saðladý, þatafatla Ulusal Savunma Hükümeti adý verilen
yeni bir hükümet kuruldu, baþýna da General Trochu getirildi, iþçiler
de, kendi örgütlerini oluþturmaya baþladýlar, bu örgütlerin temsilcileri, Enternasyonalin Paris þubelerinin lokallerinde toplandýlar ve bu
toplantýlarda merkezî bir komitenin yönetimi altýnda, Parisin yirmi
yönetim bölgesinde genel güvenlik komiteleri kurmaya karar verdiler. Merkez Komitesi, Parisin savunmasýný örgütlendirmeyi hükümete vaadetti, ve ayný zamanda kendi çalýþma programýný sundu:
halkýn yýðýn halinde silahlandýrýlmasý, polisin daðýtýlmasý, derhal komün seçimlerinin yapýlmasý.
O çaðda, herkes, Komünü deðiþik biçimlerde düþünüyordu:
[sayfa 105] bazýlarý, bunun, Parisin kendi-kendini yöneten bir belediye
organý olacaðýný sanýyordu; bazýlarý, Komüne daha büyük bir önem
veriyor ve onu bütün ülkeyi kaplayan yeni bir iktidar organý gibi
görüyordu. Hükümet, Parisin devrimci iþçilerine, seçimle gelmiþ
kendi iktidar organlarýna sahip olma olanaðýný vermemek gerektiðini gözönünde bulunduruyor, her çareye baþvurarak Komün
seçimlerine karþý çýkýyordu. Bununla birlikte, yönetim bölgelerinde,
bir ulusal muhafýz örgütü kurulmasýna yetki verdi. Halk, yurdun
savunmasý parolasýna hemen karþýlýk verdi ve Parisin yirmi yönetim bölgesinde kurulan ulusal muhafýz taburlarýnda görev almaya
baþladý. Bu þekilde iþçiler silah saðladýlar, ve ulusal muhafýz taburlarýnýn sayýsý, hükümetin tahminlerini pek çok aþtý.
18 Eylülde, Prusya ordusu, Parise yaklaþtý ve Parisi kuþattý.
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Ýþçiler tahkimatlar üzerinde yiðitçe savaþýyorlardý. Bununla birlikte,
hükümetin, onlarýn silah yapýmýný artýrmak, kiralarý, fiyatlarý düþürmek, iaþeyi düzeltmek vb. yolundaki isteklerini yerine getirmek istemediðini görüyorlardý. Ýþçiler hükümetin, Komün seçimlerinin
hazýrlanmasýna, istemeye istemeye razý olduðunu ve ülkeye ihanet
ettiðini anlýyorlardý. Bu durum, 30-31 Ekimde, Metz kalesi gibi büyük
bir ordunun savunduðu birinci sýnýf bir yapýnýn teslimi sýrasýnda iyice
belli oldu. Bir iþçi gösterisi, isteklerini sunmak üzere, hükümetin
toplandýðý binaya doðru yöneldi. Ama bu, kendiliðinden ortaya çýkan bir gösteriydi ve hükümet bunu çabucak bastýrdý ve gösteriye
katýlanlarýn çoðunu tutukladý.
Proletaryanýn eylemi, hükümetin siyasetinde deðiþiklik yapmadý: Trochu, istediði gibi davranmakta serbest olmak ve devrimci
proletaryaya karþý durabilmek için en kýsa zamanda Almanlarla
anlaþmaya çalýþtý. Cephede, yenilgiye mahkûm kýþkýrtýcý bir saldýrýya giriþti, sonra. Ocak 1871de Alman komutanlarý ile karþýlaþmak
üzere acele Versaillesa hareket etti. Almanlar, büyük bir savaþ tazminatý, Alsace ve Lorrainein Almanyaya býrakýlmasý ve hemen Millet Meclisi seçimlerinin yapýlmasý isteklerini ileri sürdüler. [sayfa 106]
Seçim hazýrlýklarý baþladýðý zaman, Paris iþçilerine karþý bütün
Fransýz basýnýnda bir karaçalma kampanyasý ortaya atýldý. Seçimlerde Ýmparatorluðun eski yönetim usulü kullanýldý. Böylelikle de
Millet Meclisinin bileþimi, gerici bir nitelikte oldu. 17 Þubatta, Thiers,
hükümetin baþýna geçti. 26 Þubatta Almanlarla barýþ antlaþmasýný
imzaladý. Almanlarýn koþullarýna uygun olarak, Alman birlikleri, Parisin bazý mahallelerini iþgal ediyor ve savaþ tazminatýnýn bir bölümünün ödenmesine deðin burada kalýyordu.
PARÝSTE ÝKTÝDAR ÝÞÇÝLERÝN ELÝNE GEÇÝYOR

Parisli iþçiler, en baþta da ulusal muhafýzlar, durumu öðrendikleri zaman, Almanlarýn iþgal edecekleri bölgelerdeki toplarý iþçi
mahallelerine geçirmeye karar verdiler. O sýralarda, ulusal muhafýzlar iyi örgütlenmiþti, Merkez Komitesi vardý, ve bir ulusal muhafýz
federasyonu kurulmuþtu. 18 Martta, Thiers kendisine sadýk kalan
birliklerin yardýmýyla, toplarý, ulusal muhafýzlarýn elinden almaya
kalkýþýnca, iþçiler sokaða çýktýlar ve karþý koydular. Pratik olarak,
iktidarý, ulusal muhafýzlarýn merkez komitesi elinde tutuyordu. 18
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Martý 19 Marta baðlayan gece, ulusal muhafýz merkez komitesi,
hükümetin muhalefetine karþýn. Komün için seçim yapýlmasýna karar verdi. Bu, yeni bir iktidar, proletaryanýn iktidarý demekti.
Ulusal muhafýz merkez komitesi, programýný hazýrladý: Komün (belediye) seçimleri, öteki kentlerin belediyeleri ile bað kurma, bütün görevlilerin seçimle gelmesi, polisin ve burjuvaziye baðlý
düzenli ordunun daðýtýlmasý, mesleki eðitim, ücretli emeðin ve yoksulluðun tasfiyesi. 28 Martta seçilen Komün, bu programý uygulamaya baþladý.
Seçmenlerin aþaðý yukarý yarýsý seçimlere katýldýlar. Bu, yeni
iktidarýn sýnýf niteliðine tanýklýk ediyordu: burjuva mahalleleri seçimleri boykot ederken, iþçi mahalleleri büyük bir eylem örneði gösteriyorlardý. 86 kiþi seçildi, ama bunlarýn arasýndan bir bölümü seçildikleri görevi üzerlerine almayý [sayfa 107] reddettiler. Komünde 28 iþçi, 8
memur, 29 çeþitli meslek temsilcisi (gazeteci vb.) oturuma katýlýyordu; 21 kiþi blankiciydi, (siyasal iktidarýn, en bilinçli iþçiler tarafýndan, iþçi yýðýnlarýna çaðrýda bulunmaksýzýn, ele geçirilmesinden
yana), 20 kiþide küçük-burjuva iktisatçýsý Proudhonun yandaþý.
KOMÜN TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER

Ýktidarý eline geçirdikten sonra Komün, eski burjuva devlet
makinesini yýktý, onun yerine kendi iktidar organlarýný koydu. Polis
daðýtýldý, bakanlýklarýn yerini komisyonlar aldý, silahlý halký temsil
eden ulusal muhafýzlar, sürekli ordunun yerine geçti. Komün, bir
dizi toplumsal önlem de aldý: patronlarý tarafýndan terkedilen iþyerleri
iþçilere býrakýldý, fýrýncýlarýn gece çalýþmalarý yasaklandý, görevliler
kalifiye iþçi gibi ücret alýyorlardý, boþ konutlar en çok gereksinmesi
olan ailelerin emrine veriliyordu vb..
Thiers, Pariste doðmuþ olan yeni hükümeti devirmek üzere
önlemler almakta pek ivedi davrandý. Hükümete sadýk kalmýþ olan
bütün birlikleri ve bütün görevlileri Paristen Versaillesa çaðýrdý ve
Alman þansölyesi Bismarcktan Versaillesdaki birliklerin sayýsýný artýrmak yetkisini elde etti.
Versailles hazýrlýklarýný öðrenen Komün, Fransanýn hainlerine karþý savaþa girmeye karar verdi. Ama çok geç kalýnmýþtý: Versailles birlikleri takviye edilmiþ olduklarý için, ulusal muhafýzlarýn
2-4 Nisan saldýrýsý püskürtüldü. 6 Nisanda, Versailles ordusunun top-
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lanmasý tamamlanmýþtý. Komünden hiç haberi olmayan eski Fransýz savaþ tutsaklarýný ve düzenli ordunun birçok taþra taburlarýný bu
orduya kattýlar. Çok sayýda topçu ve atlý kuvvetler getirildi. Thiers,
saldýrýya geçti.
Parisin direniþi, Komünün düþüþ tarihi 28 Mayýs 1871e deðin sürdü. [sayfa 108]
PARÝS KOMÜNÜNÜN YENÝLGÝSÝNÝN NEDENLERÝ

Komünün yenilgisinin baþlýca nedenlerinden biri, o çaðda,
koþullarýn proletarya devrimi için henüz olgunlaþmamýþ olmasýnda
aranmalýdýr; kapitalizm, evrimine devam ediyordu; iþçi sýnýfý, iktidarý ele almaya henüz hazýr deðildi. Paris Komünü, sosyalizmi kurmak parolasýný bile ortaya atmamýþtý. Ýþçi sýnýfýnýn baþýnda, yeni
iktidarýn kuruluþunun esas sorunlarýnýn pek çoðu hakkýnda, aralarýnda bir görüþ birliðine varmamýþ olan çeþitli partilerin temsilcileri
bulunuyordu. Böylece, prudoncular, özellikle iktisadi sorunlarla ilgileniyor, merkezî bir proleter devlet gücü oluþturmayý gereksiz buluyorlardý. Blankiciler, yýðýnlarýn örgütlenmesine ve onlarýn iktisadi
gereksinmelerine fazla önem vermiyorlardý. Birlik halinde bir proletarya partisinin bulunmayýþý. Komünün baþarýsýzlýðýnýn en önemli
nedenlerinden biri oldu. Komünün ileri gelen kiþileri arasýnda, hiç
biri, Marx ve Engels öðretisini derinliðine anlamýyordu, toplumun
evrimi ve sýnýf savaþýmý yasalarýna göre yollarýný saptayamýyorlardý,
birçoðu ise birbirine karþýt olan sýnýflar arasýnda «iþbirliði»ni övüyorlardý.
Komün, köylülük ile bir birlik kurmayý bilemedi. Yanýlgýlarý,
düþüþünü hýzlandýrdý. Ulusal muhafýz merkez komitesi, hasýmlarýný
ezmeden önce seçimlere gitmekte ivedi davranmýþtý, Paris birliklerinin hareket etmelerine izin verdi, tam bir kargaþalýk hüküm sürdüðü anda, Versailles üzerine yürümedi. Komün, Fransa Bankasýný
kamulaþtýrmadý, bu yüzden de maddi bakýmdan çok güç bir duruma düþtü, taþra ile saðlam baðlar kurmadý ve tarým sorunuyla ilgilenmedi. Komün, burjuvazinin karþýsýnda yalnýz kalmýþtý.
PARÝS KOMÜNÜNÜN TARÝHSEL ÖNEMÝ

Komün, proletaryanýn siyasal iktidarý ilk ele geçirmeye
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kalkýþmasý olarak, proletarya diktatörlüðünün kuruluþunun ilk deneyimi olarak, insanlarýn anýsýnda yaþayacak. Ýnsanlýðý, [sayfa 109] insanýn insan tarafýndan sömürüsünden kurtarmaya canatan çaðýmýzýn
en iyi devrimcileri, Komün deneyimini özümlemiþlerdir. Onun sonuçlarýný tahlil ederken, Marx, Paris Komününün, proletarya devrimi sýrasýnda burjuva devlet makinesini yýkmayý ve yerine kaçýnýlmaz
olarak, bir komünist partisinin önderliðinde proletarya diktatörlüðünü koymayý gösterdiðini ve onun deneyimi sayesinde, gelecekte,
proletarya devriminin baþarý saðlayacaðýný söylüyordu.
Paris Komünü, 19. yüzyýl iþçi sýnýfý savaþýmýnýn en yüksek
noktasý oldu. [sayfa 110]
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YEDÝNCÝ BÖLÜM
SÖMÜRGE SÝSTEMÝ

1. SÖMÜRGE ÝMPARATORLUKLARININ KURULUÞU
SERMAYENÝN ÝLKEL BÝRÝKÝMÝ DÖNEMÝNDE
SÖMÜRGE SÝYASETÝ

Sömürgeler her ne kadar antikçaðda da varolduysa da sömürgecilik, gerçek anlamýyla, ancak kapitalizmde ve özellikle bu ekonomik ve toplumsal rejimin geliþmesinin son aþamasýna, emperyalizme girdiði dönem sýrasýnda açýlýp geliþmiþtir. Sömürgecilik, tarihsel sýnýrlara sahiptir ve dünyada kapitalizmin hegemonyasý ile
ayný zamanda yokolmaya mahkûmdur.
Sömürgeciliðin tarihi, üç aþamaya ayrýlýr. Birinci aþama, sermayenin ilkel birikim dönemidir. Ýkinci aþama, kapitalizmin tekelöncesi dönemine karþýlýk düþer, ve üçüncüsü, emperyalizme. Sermayenin ilkel birikimi çaðýnda Avrupalý büyük devletlerin sömürge
siyaseti, birçok ülkenin fethi ve yaðmalanmasýyla, bu ülkeler halklarýnýn insanlýða sýðmaz bir biçimde sömürülmesiyle, ve Asya, Afrika
ve Amerika ülkeleri ile yapýlan ticaret üzerinde Avrupalý tüccarlarýn
tekel kurmasýyla [sayfa 111] açýklanabilir. Bu yüzden, muazzam zenginlikler, altýn, gümüþ, deðerli eþya þeklinde, Avrupaya aktý. Bu,
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meta-para iliþkilerinin geliþmesini, muazzam meblaðlarýn özel kiþiler
elinde birikmesini kolaylaþtýrdý, bu da kapitalist üretimin önemli bir
baþlangýcýný oluþturdu.
ÝSPANYA VE PORTEKÝZ FETÝHLERÝ

Ýspanya ve Portekiz, kapitalizmin þafaðýnda büyük sömürge
imparatorluklarý oluþturdular. Daha Araplara karþý savaþ döneminde, Portekizliler, Afrikanýn kuzey kýyýlarýna çýkmýþtýr ve 1415 yýlýnda
Ceuta kentini ele geçirmiþlerdi. Ceuta kenti, sonradan Portekizlilerin deniz ticaret üssü ve sömürge fetihlerinin hareket noktasý haline
geldi. 15. yüzyýlýn ikinci yansýnda, Portekiz denizcileri, Afrikada, Yeþil
Burnu, Gine Kýyýlarýný (Altýn Sahilleri), Umut Burnunu, Afrikayý dolanan Hindistan denizyolunu bulmuþlardý. Bunlar, basit keþif seferleri deðildi ve hiç de saf amaçlar izlemiyorlardý. Yeni keþfedilen
topraklar üzerinde, Portekizliler, yerel halkla yapýlan ticari deðiþimlerin merkezi haline gelen ve sömürgeciler için askerî dayanak noktalarý niteliðini kazanan ticaret acenteleri kurdular. 16. yüzyýlýn ilk
yirmibeþ yýlýnda, Portekizliler, Hindistanýn batý kýyýlarý ve doðu kýyýlarýnýn bir. kýsmý ile Malaka üzerinde kesin bir denetim kurdular. (Kýzýl Denizin Hint Okyanusu üzerindeki aðzýnda) Adeni, (Ýran körfezinde) Hürmüzü ele geçirdikten sonra, Portekizliler, Kýzýl Deniz
üzerinde Ýskenderiye ve Suriye; Mezopotomya üzerinde Hindistan
geleneksel ticaret yollarýný kapadýlar. Ayrýca, Sonde takým- adalarýnýn önemli bir parçasýna, Endonezyaya ve Brezilyaya sahip olan
Portekizliler, böylece, geniþ bir sömürge imparatorluðu oluþturuyorlardý.
Ýspanyol sömürge imparatorluðu da ayný zamanda kuruldu.
Ýmparatorluðun baþlangýcý, Kolombun Bahama, Haiti, Küba adalarýný ve Güney Amerika kýyýlarýný bulduðu 1492 tarihine deðin uzanýr.
Ýspanyollar, yeni bulunan topraklarda, hemen kanlý saldýrý savaþlarýna
baþladýlar. Yerlileri Hýristiyanlaþtýrmak [sayfa 112] bahanesiyle, Ýspanyollar, haraca ve ikiyüzlülüðe baþvurarak, yeni topraklarda gittikçe daha
derinlere iniyorlardý. 1519da, Fernando Cortez, nispeten küçük sayýlabilecek bir birlikti, Azteklerin egemenliðinde bulunan geniþ ve
zengin Meksika topraklarýný ele geçirdi. Bundan sonra, Ýspanyollar,
Maya devletini bozguna uðrattýlar, Meksika ve Orta Amerika yaylasýndaki öteki halklarýn ve aþiretlerin direncini kýrdýlar.
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1532-1535te, zalim ve kaba Francisco Pizarronun komutasýndaki baþka bir Ýspanyol birliði, Ýnka devletine baskýn yaptý. Zaferin kazanýlmasýnda, silahlarýn ve atlarýn da yardýmý oldu. Meksikada
olduðu gibi, burada da yeni gelenler, amaçlarýna ulaþmak için yalan ve ikiyüzlülükten yararlanýyorlardý. Ýspanyollar ile Ýnkalar arasýndaki savaþ, onyýllar boyu sürdü. Güney Amerikanýn, Orta Amerikanýn öteki topraklarý ve Kuzey Amerikanýn bir kýsmý, kýsa zamanda, Ýspanyol fatihlerinin egemenliði altýna girdi. Yalnýz daha önce,
Portekizliler tarafýndan iþgal edilmiþ olan Brezilya ile istilacýlarýn Arokan aþiretleri birliðinin uzun ve çözülmez direnciyle karþýlaþtýklarý
Þilinin bir kýsmý, bunun dýþýnda kalýyordu.
Sömürgeci fetihler, halklarýn yaðmalanmasý, soyulmasý ile
birlikte sürüyordu. Ýnka naibi Atahualpa ve Aztek naibi Moktuzuma,
büyük zenginlikler sundular. Ýspanyollar, antik mezarlarý yerlerinden kaldýrýyor, tapýnaklarý yýkýyor, gözkamaþtýrýcý sanat yapýtlarýný
harap ediyor, altýnlarý, deðerli taþlarý ve gümüþü alýp götürüyorlardý.
Ýstilacýlar, bu topraklarýn sahiplerini yerlerinden ediyorlar, ya köle
yapýyorlar, ya da kendi mülklerinde, plantasyonlarýnda ve madenlerinde çalýþmaya zorluyorlardý. Ýnanýlmayacak ölçüde aðýr sömürü
biçimleri, yerli halkýn sayýsýnýn birdenbire azalmasý sonucunu verdi.
Yalnýzca Ýspanyol egemenliði altýndaki Bolivyanýn gümüþ madenlerinde, sekiz milyon kadar yerli, kýrýlýp yokoldu. Ýþte bu durumdur
ki, sömürgecileri, umutsuz bir köleliðe mahkûm Afrikalý zencileri
buraya getirmeye zorladý.
Portekizlilerin sömürgeleþtirme yöntemleri daha az gaddar
[sayfa 113] olmadý. Arap, Hintli ve Çinlilerin gemilerini batýrýyor ve soyuyorlardý. Acentelerinden ve ellerinde bulunan adalardan yola çýkarak, aþiretler üzerine çullanýyorlar ve onlarý, kendilerine baharat ve
baþka deðerli tropikal ürünler baðýþlamaya, armaðan etmeye zorluyorlardý, ve sonra Portekiz tüccarlarý bunlarý akýl almayacak kadar
yüksek fiyatlarla Avrupa pazarlarýnda satýyorlardý. Yerlilerle Portekizlilerin ticareti kaba bir aldatmacaya dayanýyordu. Ýncik, boncuk
ve deðersiz eþya karþýlýðýnda kendilerine çok büyük kârlar saðlayan
gerçekten çok büyük deðerde metalar elde ediyorlardý.
Ýspanyol ve Portekiz sömürgeciliðinin bütün bu oluntularý (altýn ve gümüþ madenlerinin bulunmasý, Asya, Afrika ve Amerika
halklarý tarafýndan biriktirilmiþ zenginliklerin yaðma edilmesi, yerli
halklarýn topraklarýndan edilmesi ve köleleþtirilmesi, zencilerin köle-
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liði, deðiþimlerin dengesizliði), sermayenin ilkel birikiminin temelini oluþturur. Kapitalist üretim çaðýnýn þafaðý böyle baþladý.
AVRUPA DEVLETLERÝ ARASINDA SÖMÜRGE YARIÞI

Ýspanya ve Portekiz, ilk sömürge imparatorluklarý oldular.
Sömürgeler ve deniz ticareti uðruna, bu iki ülke arasýnda, ateþli bir
yarýþma baþladý. Açýk çarpýþmalarý önlemek için 1529da, bir
anlaþmaya varýldý; bu anlaþma, bir kutuptan ötekine, dünyanýn iki
parçaya ayrýlmasýný öngörüyordu: biri Ýspanyollarýn, öteki ise Portekizlilerin emrinde olacaktý. Bu, dünyanýn ilk sömürgeci bölünüþü
oldu. Ama bölüþme, iki ülke arasýndaki çeliþkileri pek de azaltmadý. Baþka istilacýlar da, Hollanda, Ýngiltere ve Fransa ortaya çýktýlar.
17. yüzyýlda Hollanda, Ýspanya ve Portekizi arka plana iterek
sömürgeci büyük güçlerden biri haline geliyor. Daha 16. yüzyýlýn
sonunda, Hollandalý tüccar fatihler, Hindistana burunlarýný sokuyorlar. 1602de, Doðu Hindistan Þirketi (ki, 1798e kadar yaþamýþtýr),
kurulmuþtu; Hint Okyanusu ve Pasifik üzerindeki ticaret tekelinden
yararlanýyordu. Hollandalý tüccarlar ve onlarýn paralý askerleri, Endonezya halkýna [sayfa 114] boyun eðdirerek bu tropikal ülkenin zenginliklerini sömürüyordu. Gereksiz nüfusu adalardan sürdüler,
piyasasýný yüksek tutmak için bir yýðýn deðerli ürünü yaktýlar.
1621de, Hollandalýlar, Amerika kýtasý üzerindeki iþlemleri üzerine alan Batý Hindistan Þirketini kurdular.
17. yüzyýlýn ortalarýnda, Hollandalýlar, Portekizlileri, Güney
Afrikadan attýlar ve kendi sömürgeleri Kap Bölgesini kurdular.
1656da, Portekizlileri, Seylandan kovuyorlardý. Bununla birlikte,
Hollandanýn, sýnai olmaktan çok ticari bir anýklýk ve eðilimi vardý,
onun için de kendisine karþý çýkan sanayici Ýngiltere karþýsýnda yenildi. Ýngiliz-Hollanda savaþlarýndan sonra, Ýngiliz birlikleri, Kuzey
Amerikadan, Hollandalýlarýn ayaklarýný kaydýrdýlar. Sömürgeci
yükseliþinde Ýngiltere, eski sömürgeci devletler ile, Ýspanyol ve Portekizliler ile karþý karþýya geliyordu. Hükümetlerinin onayý ile Ýngiliz
gemileri Avrupadan Amerikaya gitmekte olan Ýspanyol deniz filolarýna saldýrýyor, soyuyorlardý. Ýngiliz-Ýspanyol rekabeti, 1588de, Ýngiliz filosu tarafýndan parçalanan Yenilmez Armadanýn yenilgisi
sýrasýnda en yüksek noktasýna ulaþtý. Ýngiltere kýsa zamanda, denizlerin efendisi haline geldi. Ama bu tumturaklý ada genç Ýngiliz bur-
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juvazisinin gereksinmesi yoktu. Denizlerin efendiliði, karada hüküm
sürmeye hizmet etmeliydi. 17. yüzyýlda, Ýngiltere, 12. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda baþlamýþ olan Ýrlandanýn fethini tamamlýyordu. Ýngilterenin
sömürgeci siyaseti, 18. yüzyýlýn 30 yýllarýndan baþlayarak özellikle
saldýrgan oluyor. Sömürge savaþlarý, öteki halklarý ezme konusunda, rakipleri uzaklaþtýrmayý hedef tutan açýða vurulmuþ soygun savaþlarýydý. Ýngilizler için, baþlýca rakip, kapitalist iliþkilerin hýzla geliþmekte olduðu Fransaydý.
Fransa, sömürge imparatorluðunu, 17. ve 18. yüzyýllarda yarattý. Kanadayý, Çin-Hindini ve Hindistan topraklarýnýn bir kýsmýný
ele geçirdi. Ayný þekilde, Doðu Hindistan ve Senegal Þirketlerini ve
baþka þirketleri kurdu, bunlar aracýlýðýyla fetihlerini gerçekleþtiriyordu.
Boyuneðdirdiði ülkeleri, metropolün (anayurdun) bir tarým
[sayfa 115] uzantýsý haline dönüþtürmek için, Ýngiliz sömürgecileri, bu
ülkelerin halklarýný yoksulluða, geriliðe ve ekonomik durgunluða
sürüklüyorlardý. Ýspanya ile savaþtan sonra Ýngilizler, Batý Hindistan
sömürgelerini geniþlettiler ve Floridaya girdiler. 18. yüzyýlýn ortalarýndaki savaþlar (1740-1748 Avusturya tahtý yüzünden çýkan savaþ
ve 1756-1763 yedi yýl savaþý) Ýngiltereye yeni sömürgeler saðladý:
Kanadada Fransýz sömürgesinin ve Hindistanda yeni topraklarýn
alýnmasý. Hindistandaki iþgaller, Fransýzlarýn ve öteki rakiplerin dýþarý
atýlmasý, aslýnda, 1660ta kurulmuþ olan Doðu Hindistan Ýngiliz Þirketi
tarafýndan gerçekleþtirilmiþ oldu. Kalleþlik, zalimlik ve doymakbilmez bir açgözlülükte, bu þirket, Ýspanyol fatihlerinden hiç de farklý
deðildi. Böylece Bengalin ele geçiriliþi, Bengal hazinelerinin yaðma
edilmesi, büyük ganimetlerin kaldýrýlmasý bütün halka çok aðýr vergilerin yüklenmesi ile birlikte yürütüldü. Þirket, büyük ölçüde, köle
emeðinden yararlanýyor, Hintli dokumacýlarý Ýngilizler hesabýna parasýz çalýþmaya zorluyordu. Afyon plantasyonlarýnda Hintli köylülerin zoraki çalýþtýrýlmasýna giriþiyordu. Bunun sonucu olarak, 1770te,
Bengalde korkunç bir kýtlýk oldu ve bu kýtlýk sýrasýnda yedi milyon
Hintli öldü., Genç Ýngiliz kapitalizmi, Hindistanýn öteki bölgelerinde
de ayný gaddarlýkla hareket ediyordu.
Doðu ve Batý Hindistan Þirketlerinin þu özelliði vardý ki, özel
þirket olduklarý halde, devletten kuvvetli bir destek görüyorlardý.
Ordular ve savaþ filolarý, bu þirketlerin çalýþmalarýný, silah gücüyle
güven altýna alýyordu. Zamanla, bu þirketler, geçmiþte olduðu gibi,
özel sermayenin çýkarlarýný koruyan birer hükümet kurumu haline
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dönüþtüler.
Köle ticareti, Avrupalý sömürgecilerin baþlýca uðraþlarýndan
biri oldu. Hollandalýlarýn, Endonezyada, ailelerinden kaçýrýlan çocuklarýn çile çektikleri gizli özel hapisaneleri vardý; bu çocuklar büyüdükten sonra köle olarak satýlýyorlardý. Afrika esas olarak, Amerikaya
satýlan köleleri avlamak için en gözde yer haline geldi. [sayfa 116]
SÖMÜRGELERDE SERMAYENÝN ÝLKEL BÝRÝKÝMÝ

Sömürge fetihleri dönemi, ilkel birikim sürecinin önemli bir
yanýný oluþturmasý yönünden, bizi ilgilendiriyor. Bununla birlikte,
sömürgelerdeki ilkel birikim süreci Avrupadaki ayný süreçten temelden ayrýlýyordu.
Ýlkin, yaðma edilen ürünler metropole ihraç ediliyor, ancak
orada sermayeye çevriliyordu. Böylece, sömürge imparatorluklarýnýn kuruluþu, esas olarak, genellikle sýnai üretime yatýrým yapan
ticaret þirketlerinin ellerinde toplanan büyük sermayelerin Avrupaya
geliþini kolaylaþtýrýyordu.
Ýkinci olarak, Hindistan topraklarýnýn Ýngilizler, Endonezya topraklarýnýn Hollandalýlar, Güney Amerika topraklarýnýn ise Ýspanyollar tarafýndan geniþ parçalar halinde zoralýmý, baðýmlý ülkelerde
kapitalist iliþkilerin ortaya çýkýþýný ve geliþmesini güçleþtiriyordu.
Sömürgeciler, kabilesel (tribale), köleci ve feodal sömürü yöntemlerini sürdürdüler ve hatta bunlarý aðýrlaþtýrdýlar, bu da, milyonlarca
insanýn canýna maloldu. Bengalde, 1770 kýtlýðý, nüfusun üçte-birini
götürdü. Ýspanyol keþiþlerinin ve Las Casasýn tanýklýðýna göre, Ýspanyollarýn geliþi sýrasýnda Jamaika ve Porto-Rico adalarýnda, yaklaþýk
olarak 600.000 yerli vardý. 33 yýl sonra, bunlarýn sayýlarý, ancak 400
kadardý. Yerli nüfus, Ýspanyollar tarafýndan istila edilen bölgelerde
korkunç bir oranda azaldý.
Üçüncü olarak, ilkel birikim döneminde, sömürgelerin çoðunluðunda komünal emeðin, köle ya da serf emeðinin yerini ücretli emek almadý, bu da büyük bir iktisadi gerileme anlamýna geliyordu.
ÝLKEL BÝRÝKÝM DÖNEMÝNDE SÖMÜRGE
SÝYASETÝNÝN BÝLANÇOSU

Esas sonuç þudur ki, yaðma, soygun, köle alým-satýmý, ulus
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topluluklarýnýn ve kabilelerin kýrýmý, savaþlar, yerli kölelerin ve serflerin zoraki çalýþtýrýlmasý, sermayenin, sömürgecilerin elinde hýzla
birikmesini kolaylaþtýrdý. Sömürgeler sistemi, henüz ortaya çýkmýþ
olan manüfaktürlere pazar saðlayarak, [sayfa 117] ticarete yararlý oldu.
Büyük coðrafi keþifler yapýlýr yapýlmaz, bir dünya pazarý
oluþmaya baþlýyor; iþte, bu dönemin baþlýca sonuçlarýndan biri budur. 18. yüzyýlda, dünya pazarý henüz kurulmamýþtý ama, sömürge
imparatorluklarýnýn varlýðý, dünya pazarýnýn kurulmasýný
kolaylaþtýrýyordu. Sömürgelerin sömürülmesi, kapitalist devletlerin
sanayi gücünü uyarýrken, ayný zamanda sömürgelerde, üretici güçleri
ve toplumsal iliþkileri durduruyor ya da birçok halde olduðu gibi,
geriletiyordu.
Ýlkel birikim döneminde, Çin, Ýran, Osmanlý Ýmparatorluðu
gibi baðýmsýzlýklarýný biçimsel olarak korumuþ olan Asyanýn büyük
devletleri, birer yaðma ve sömürü konusu haline geldiler.
18. yüzyýlýn sonunda, Ýngilterenin, öteki sömürgeci devletler
üzerindeki üstünlüðü, mutlakiyetin ve feodalizmin sürüp gitmesi
yüzünden iktisadi ve toplumsal planda giderek gerilemekte olan
Ýspanya ve Portekizi hesaba katmazsak, Fransa ve Hollandaya göre
üstünlüðü kesin olarak belli oldu.
Fransýz devrimi sýrasýnda, eski sömürgeci sömürü biçimleri,
artýk zamanlarýný doldurmuþlardý. Dolambaçsýz aldatmaca, apaçýk
zor kullanma, ticaret þirketlerinin tekeli, deðiþimlerin aykýrýlýðý, az
geliþmiþ bir kapitalizme özgü bütün sömürü biçimleri, artýk istenen
zenginlikleri getirmiyordu. Sayýsýz tekelci ticaret þirketleri, ilkel birikim döneminin sonunda dayanýksýzlýklarýný ortaya koyuyorlar: sürekli olarak bütçe açýðý veriyorlar ve iflasa gidiyorlar. Özellikle Fransýz
þirketleri, bu durumun kurbaný oldu, ama Ýngiliz ve Hollanda þirketleri
de zarar gördü. Baðýmlý halklarýn ve kölelerin durmadan baþkaldýrmalarý da sömürge sömürüsünde yeni yöntemlere geçiþi zorunlu kýldý. [sayfa 118]
2. TEKEL-ÖNCESÝ KAPÝTALÝZM DÖNEMÝNDE
SÖMÜRGE SÝSTEMÝ
FRANSIZ DEVRÝMÝ VE SÖMÜRGELER

Burjuva devrimleri, hiç bir þekilde sömürge ve yarý-sömürge
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halklarýný özgürlüðe kavuþturmadý. Metropol emekçilerinin kopardýðý, her þeye karþýn sýnýrlý burjuva özgürlükler, sömürgelere ve
baðýmlý ülkelere kadar uzanmadý. Fransýz Devriminin yarattýðý özgürlük, eþitlik, kardeþlik, insan haklarý, yurttaþlýk haklarý gibi sloganlar, hiç de Senegalin zencileri. Batý Hindistanýn melezleri ve
Amerika Yerlileri için deðildi. Üstelik, feodaliteyi devirdikten sonra,
burjuvazi, siyasal iktidarý, yalnýzca metropol emekçilerini ezmek için
deðil, yeni sömürgelerin ele geçirilmesi ve köleleþtirilmesi için kullandý. Burjuvazinin sözcüsü Napoléon, Fransanýn en baþta gelen
rakibi Ýngiltere ile savaþýrken, açýk bir biçimde, Fransanýn yeryüzündeki sömürgeler hegemonyasýný kurmayý hedef tutuyordu. Bu
planlarý arasýnda, Mýsýr, Hindistan, Ýran, Afganistan, Türkiye ve Latin
Amerikaya elkoymak da vardýr.
Napoléon imparatorluðunun düþmesi Fransýz burjuvazisinin,
dünya üzerindeki sömürge egemenliði umudunun yýkýlmasýný
onayladý; ama bu, hiç de Fransýz-Ýngiliz sömürge rekabetinin durmasý demek deðildi. Ýngiltere için baþka bir ciddi rakip ortaya çýktý,
Ýngiltere tacýnýn incisi Hindistaný kuzeyden tehdit etmeye baþlamýþ
olan Rusya. Rusya ile Ýngilterenin çýkarlarý, Uzak-Doðuda çarpýþýyordu.
DÜNYA PAZARININ KURULMASI VE SÖMÜRGELERÝ
SÖMÜRÜ YÖNTEMLERÝNÝN DEÐÝÞMESÝ

Dünyanýn bellibaþlý büyük devletleri arasýndaki kýzgýn rekabet sonucunda yararlanýlabilir, yani fethedilecek topraklarýn miktarý azalýyordu. Dünya, kapitalist iliþkilerin yörüngesine giriyordu.
Londra, Paris, Washington, Afrikayla, [sayfa 119] Arjantinle, Havai adalarýyla ilgilenmeye baþlýyorlar. Artýk, her ülkenin tarihi, yüzlerce baðla, öteki ülkelerin tarihine baðlanmýþtýr.
Geçen yüzyýlýn 50 yýllarýnýn sonunda kurulup yerleþmiþ olan
dünya pazarý üzerinde dünya tarihinin tek bir seyir izlediði iktisadi
temeli oluþturdu. Her ne kadar kapitalizm, hemen hemen bir onbeþ
yýl daha, yukarý doðru çýkan bir eðri izlemekte devam ettiyse de,
burjuvazi kendisine nesnel olarak kabul etmiþ olduðu amaçlara
ulaþmýþtý.
Sanayi devrimi, esasý bakýmýndan, 19. yüzyýlýn 50 yýllarýnda
tamamlanmýþtý. O zaman, çok miktardaki sanayi mamullerinin sür-
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ümü ve bunlarýn yapýmý için hammaddelerin elde edilmesi sorunu
ortaya çýktý. Sanayi devrimi, o zamana deðin bilinmeyen taþýma ve
ulaþtýrma araçlarýný yarattý. Dünya pazarýnýn kuruluþu, ticaretteki atýlým, demiryolunun ortaya çýkýþý, ezilen halklarýn kesintisiz savaþýmý,
sömürge ve yarý-sömürgelerin yeni sömürü biçimlerine geçiþini belirledi. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri, sanayileþmiþ ülkelerin
ürettikleri metalarýn sürüm pazarý ve hammadde ve besin kaynaðý
haline dönüþüyorlar. Güçsüz sömürge halklarýnýn soyulmasý, her ne
kadar vurgun, çapul, bütün bütüne ortadan kalkmamýþsa da, yeni
bir biçimde, serbest deðiþim biçiminde sürdürülüyor. Serbest
deðiþim, elbetteki, ilkel birikim döneminin tipik özellliði olan ticaret þirketlerinin tekelci durumuna öldürücü bir darbe indiriyor, himayecilik yýkýlýyordu.
SÖMÜRGE EKONOMÝSÝ ÜZERÝNDE SERBEST
DEÐÝÞÝMÝN ETKÝSÝ

Büyük miktarda metaýn ezilen ülkelere akýný, onlarýn metapara iliþkilerinde bir canlýlýk yarattý. Yerel derebey1er, aþiret reisleri,
gittikçe daha sýk olmak üzere, pazara koþar oldular. Bu, köylü sömürüsünün þiddetlenmesinin, köylülerin yoksullaþmasýnýn, hatta çoðu
kez yýkýmýnýn nedeni oldu. Yabancý kapitalistlerin, sömürge yönetiminin, yerel derebeylerin, ticaret aracýlarýnýn ve tefecilerin doðrudan doðruya [sayfa 120] baskýsý altýnda, köylü, kapitalist pazar için hammaddeleri ve besin maddelerini üretmek ve bunlarý olaðanüstü
düþük fiyatlarla satmak zorunda kaldý. Kapitalist pazar durumunda
en ufak bir çöküþ, sömürge ve yarý-sömürgeler köylüsünün durumunda yansýyordu.
Metropol sanayi eþyasýnýn çýð gibi artmasý, evrim geçirmiþ
ülkelerin sanayi rekabetine dayanamayan zanaatçý giriþimlerin ve
manüfaktürlerin daðýlýp yokolmasýna neden oldu. Böylece metropolden gelen sanayi eþyasýnýn sürümü, Asya, Afrika ve Latin Amerikanýn sýnai geliþmesini engelliyordu. Yerel ticaret, zanaatçýlýkla
birlikte sönüyordu. Herkes, köylüler kadar zanaatçýlar, hatta yerel
burjuvalar da yoksullaþýyordu, yalnýz sömürgecilerle sömürge halký
arasýnda ticari aracý rolü oynamaya baþlamýþ olan burjuvazinin bir
kesimi (iþte komprador burjuvazi denen budur) bunun dýþýnda
kalýyordu.
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Serbest deðiþim, sömürge sömürüsünün baþlýca yöntemiydi, ama tek yöntemi deðildi. Kapitalizm, plantasyon tarýmýný da
yaydý, geniþletti (Batý Hindistan, Endonezya, Hindistan vb.), sömürgeleþtirme özgürlüðüne uygun olarak, topraklarýn ve halklarýn yaðmalanmasýný örgütlendirdi (Cezayir, Güney Afrika vb.).
Plantasyon ülkelerinde, Fransýz ve Ýngiliz sömürgecileri, etkinliðini tümden yitirmiþ olan, daha az verimli hale gelmiþ bulunan
ve plantasyonun rantabilitesinin yükselmesine olanak vermeyen
köleliði kaldýrmak zorunda kaldýlar. Bununla birlikte, köleliðin kaldýrýlmasýndan sonra bile, eski köleler, yeni iþe alýnan Çinli ve Hintli
iþçiler, korkunç bir sömürüye konu oluyorlar, açlýktan ve hastalýktan yýðýn halinde ölüyorlardý. Ýngiliz ve Fransýz plantasyoncularý,
köleliðin yerine sözleþmeler sistemini koydularsa da, Hollandalý
sömürgeciler, Endonezyaya, yerli halkýn kolgücü bakýmýndan zorunlu çalýþmasýný getirdiler. 5-10 köy, hammaddelerin iþlendiði bir iþ
yerine baðlanýyordu. Halk, oraya hammaddeleri götürüp teslim etmek ve kolgücü gereksinmesini saðlamak zorundaydý. [sayfa 121]
Serbest deðiþimin sömürgeler ile metropoller arasýndaki
iktisadi baðlarý esas biçimini oluþturduðu kapitalizmin tekel-öncesi
dönemi boyunca sömürgelerdeki kapitalist iliþkiler uyumaya devam etti. Ama dünya pazarýna sürüklenmeleri ile birlikte, sömürgeler, oluþum halindeki dünya kapitalist sisteminin sömürülen bir kýsmý
haline geliyordu. [sayfa 122]
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SEKÝZÝNCÝ BÖLÜM
EMPERYALÝZM

1.EMPERYALÝZM, KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI
TEKEL-ÖNCESÝ KAPÝTALÝZMÝN EMPERYALÝZM
BÝÇÝMÝNÝ ALMASI

Tekel-öncesi kapitalizmden emperyalizme geçiþ, 19. yüzyýlýn son üçte-birinde gerçekleþti. Tekelci kapitalizm, yani emperyalizm, kapitalizmin en yüksek ve son evresidir. Kesin olarak 19. yüzyýl
ile 20. yüzyýlýn kavþaðýnda oluþmuþtur.
19. yüzyýlýn sonunda, maden iþleme, kimya ve makine sanayiinde çok büyük teknik ilerlemeler kaydedildi; sanayi üretimi hem
büyüdü, hem de yoðunlaþtý. Yeni maden döküm yöntemlerinin (Martin fýrýnlarý, Bessemer, Thomas yöntemleri) ortaya çýkýþý, büyük çelik ve metalürji fabrikalarýnýn yapýlmasýna olanak saðladý. Çelik
üretiminin artmasý, makine yapýmýnýn ve demiryollarýnýn geniþlemesini kolaylaþtýrdý. Beri yandan, sanayi üretimi ve taþýma da yeni devindirici makinelerin: dinamo-elektrik, patlarlý motorlar, buhar türbinleri, dizel motorlarý, tramvaylar, otomobiller, lokomotifler ve uçaklarýn icadý ile hýz kazandý. [sayfa 123]
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19. yüzyýlýn ortasýnda hafif sanayi, özellikle tekstil sanayii aðýr
basarken, yüzyýlýn sonunda bellibaþlý yeri aðýr sanayi, öncelikle metalürji ve makine sanayii, maden ocaklarý sanayii, kimya, enerji gibi
çok büyük ve pahalý tesisler isteyen, satýn alýnmalarý ve yapýmlarý
için büyük sermayeler gerektiren sanayi kollarý aldý. 1870te 500 bin
ton çelik dökülürken, 1900de 28 milyon ton çelik dökülüyordu,
yani 56 kat daha fazla. Ayný süre içinde petrol elde edilmesi 0,8
milyon tondan 20 milyon tona çýkarak 25 kat artmýþtý.
Emperyalizme geçiþ, üretici güçlerin ve üretim iliþkilerinin
tekel-öncesi dönem boyunca geliþmesiyle hazýrlanmýþtý. 19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda, kapitalist üretim biçimi, yalnýz Batý Avrupanýn birkaç geliþmiþ ülkesinde: Ýngiltere, Fransa ve Hollandada egemen
durumdaydý. 60-70 yýllarýndan baþlayarak, kapitalizm, Amerika
Birleþik Devletlerinde, Almanyada, Rusyada ve Japonyada hýzla
geliþti. ABDnde, 1863te, köleliðin yasaklanmasý; Rusyada, 1861de,
sertliðin kaldýrýlmasý; Japonyada, 1867-1870 burjuva devrimi; Almanyanýn 1871de birleþtirilmesi, bu hýzlý geliþme olayýna yardýmcý
oldu.
EMPERYALÝZMÝN TEMEL NÝTELÝKLERÝ

Emperyalizmi tanýmlayan iktisadi temel özellikler þunlardýr:
1. Üretim ve sermayenin bir merkezde toplanmasý, bu, kesin
iktisadi bir rol oynayan tekellerin oluþumuna götürür.
2. Banka sermayesi ile sanayi sermayesinin kaynaþmasý ve
bu finans kapital temeli üzerinde bir finans oligarþisinin doðuþu.
3. Meta ihracýndan farklý olarak sermaye ihracý, özel bir önem
kazanýr.
4. Dünyayý aralarýnda paylaþan uluslararasý tekelci birliklerin
oluþumu.
5. Dünya topraklarýnýn en büyük kapitalist devletler arasýnda
paylaþýlmasýnýn son bulmasý. [sayfa 124]
ÜRETÝMÝN BELÝRLÝ MERKEZLERDE TOPLANMASI
VE TEKELLER

Serbest rekabet, tekel-öncesi kapitalizmin özelliðiydi. Bu, üretimin gittikçe daha büyük iþletmelerde hýzla yoðunlaþmasý sürecini
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koþullandýrýyordu. Serbest rekabet, kimilerini zenginleþtirerek, kimilerini ise yoksullaþtýrarak üretimin belli merkezlerde toplanmasý
sonucuna vardý, yani iþletmelerin bütünü içinde büyük iþletmeler
payýnýn artmasýna, ve bütün dünya üretimi içinde bu büyük iþletmeler üretiminin payýnýn büyümesine, kolgücünün ve üretim kapasitesinin gittikçe artan bir kesiminin büyük iþletmelerde toplanmasýna vardý.
1909da, ABDde, üretimleri milyon dolarý aþan en büyük iþletmeler, iþletmelerin tüm sayýsýnýn %1,1im temsil ediyorlardý.
Ýþçilerin %30,5ini kullanýyorlar, ve dünya sýnai üretiminin %43,9unu
saðlýyorlardý. Bunun sonucu olarak, ulusal üretimin 2/5sinden fazlasý iþletmelerin onda-birinin elinde toplanmýþtý.
Bundan sonraki dönemde üretimin büyük merkezlerde toplanmasý daha da belirginleþti. 1939da, bir milyon dolarlýk ve bunun
üstünde bir üretimde bulunan en büyük iþletmeler, bütün iþletmelerin %5,2sini oluþturuyordu. Ýþçilerin %55ini kullanýyorlar, ve dünya sanayi üretiminin %67,5ini veriyorlardý.
Üretimin yoðunlaþmasý, tekellerin egemenliðe geçiþini hazýrlar. Yayýlmak, geniþlemek, anlaþmalara varmak, dev iþletmeler için
artýk büyük güçlükler göstermiyordu.
Emperyalizmin iktisadi özü, kapitalist serbest rekabetin yerini tekellerin egemenliðinin almasýdýr. Tekeller, en büyük kapitalist
iþletmelerden belirli bir daldaki üretimin en büyük payýnýn üretimini, ya da sürümünü ellerinde toplayan kapitalist iþletmelerin ortaklýklarýndan ya da birliklerinden ortaya çýkmýþlardýr. Üretimin belli bir
kesimindeki ekonomik güçleri, iktidarlarý, muazzam aðýrlýklarý ile
kendini gösteren tekeller kendi tekel fiyatlarýný kurar ve çok büyük
bir kâr elde ederler. [sayfa 125]
TEKELLERÝN BAÞLICA BÝÇÝMLERÝ

Karteller, sendikalar, tröstler, konsorsiyumlar, tekelci birliklerin bellibaþlý biçimleridir.
Kartel, büyük kapitalist iþletmelerin bir birliðidir. Kartele katýlanlar, metalarýn satýmý, hammaddelerin satýn alýnmasý, ödeme
süreleri ve koþullarý üzerinde anlaþýrlar, sürüm pazarlarýný paylaþýrlar,
üretilen metaýn, hammaddelerin ve satýn alýnmýþ gereçlerin fiyatlarýný saptarlar, kartel üyelerinin herbiri tarafindan üretilecek metala-
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rýn miktarýný belirler, ki buna da, kota denir. Kartele giren iþletmeler,
baðýmsýzlýklarýný korurlar.
Sendika, üyelerinin, metalarýn sürümünde özerkliðini kaybettiði bir tekelci iþletmeler ortaklýðýdýr. Bu tipte, üretim baðýmsýz
kalýr, ama metalarýn satýmý ve bazý halde hammaddelerin ve gereçlerin satýn alýnmasý, bir ticaret aygýtýnýn, ortak bir þirketin aracýlýðýyla gerçekleþtirilir.
Tröst, üyesi olan bütün iþletmelerin bir tek iþletme halinde
birleþip kaynaþmak üzere üretim özerkliðini kaybettiði bir tekeldir,
ayný zamanda, bu iþletmelerin sahipleri, ellerinde bulundurduklarý
hisse senetlerinin miktarýna göre nispi olarak kâr alan hisse sahipleri
haline gelirler. Üretim, mali ve ticari faaliyetin yönetimi, hisse sahiplerinin genel meclis tarafýndan seçilen bir yönetim konseyine düþer.
Yönetim konseyine, genel olarak çok sayýda hisse senedine sahip
olanlar girer, ABDde, 1911de, tröstlere karþý yasanýn yayýnlanmasýndan sonra, tröstler, þirket adýný aldýlar. Böylece, Rockefellerlerin
koskoca petrol tröstü Standard Oil Company, bir sürü þirketlere
bölündü. Standard Oil Co. of New Jersey, Standard Oil Co. of Califonia, vb.. Bütün bunlarýn hepsi, Rockefellerler tarafýndan denetlenmektedir.
Konsorsiyum, çeþitli sanayi dallarýndan iþletmeleri, bankalar,
ticaret firmalarý, taþýma þirketleri, sigorta þirketleri gibi ortak mali
çýkarlarý olan ve konsorsiyuma giren iþletmeleri denetleyen ayný
büyük kapitalistler grubuna mali bakýmdan baðlý olan iþletmeleri
biraraya toplar. [sayfa 126]
ABDde, elektrik üretimi, General Electric Company konsorsiyumu tarafýndan; hava yollarý, Douglas Aircraft Company konsorsiyumu tarafýndan; alüminyum, Mellon konsorsiyumu tarafýndan;
kimyevi maddeler, Du Pont de Nemours and Company tarafýndan
denetlenir. Otomobil sanayiinde, iki tekel, General Motors Corporation ve Ford Motor Company, 1956da, satýlan otomobillerin %80ini
yaptýlar. Ýmalat sanayiinin 43 dalýndan herbirinde, dört korporasyon, üretimin %75inden fazlasýný ellerinde toplar; ve 102 dalda, daha
büyük dört tekel, bütün üretimin %50-75ini verir.
Tekeller, rekabet savaþýmýný uzaklaþtýrmak þöyle dursun daha
da kýzýþtýrdýlar ve daha yýkýcý kýldýlar. Bu savaþým tekelleri birbirine
karþý çýkarýr, bizzat tekellerin baðrýnda ortaya çýkan tekelleri, tekelleþmemiþ iþletmelerin karþýsýna diker. Tekellere boyuneðmeyi redde-
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denlere gelince, ticari dalavereler yoluyla yýkmaya dek varan çeþitli
baský yöntemlerine baþvurulur. Tekeller arasý savaþýmda, her çare
mubahtýr: rüþvet, þiddet, þantaj, sabotaj ve rakiplerin fizik olarak ortadan kaldýrýlmasýna varýncaya kadar yasalarýn cezalandýrdýðý tüm
fiiller.
FÝNANS-KAPÝTAL (MALÝ SERMAYE) VE
FÝNANS OLÝGARÞÝSÝ

Emperyalizmde, üretim alanýna iyice giren bankalar, büyük
bir rol oynarlar. Bankalar, birinci ve baþlýca görevleri ödemelerde
aracý olarak hizmet etmek olan, özel kapitalist iþletmelerdir. Yararlanýlabilir sermayeyi ve gelirleri mevduat þeklinde toplar ve giriþimcilere ödünç sermaye olarak verir. Mevduat için ödedikleri faiz,
verdikleri krediler için aldýklarý faizden daha azdýr: bu fark, bankanýn kârýný oluþturur.
Bankalar arasýndaki savaþým, daha büyükleri tarafýndan yutulan küçük bankalarýn yýkýmý ile sonuçlanýr. Küçük bankalarýn bir
kýsmý, biçimsel olarak baðýmsýzlýklarým korurlar ve büyük bankalarýn þubesi haline dönüþürler.
Mali iþlemlerin sayýsý arttýðý halde, ABDde, bankalarýn [sayfa
127] sayýsý, 1921de 30.419dan 1955te 14.243e düþtü. En büyük bankalarýn 10u, 1923te tüm iþlemlerin %10unu yaparken, bu, 1955te
%21e yükseldi. New Yorkta, en büyük dört bankadaki mevduatlarýn hacmi, 1900de %21 iken, 1955te %60a yükselmiþtir. ABDnin
en aðýr basan 16 mali merkezinden l0u içinde 4 banka, tüm ticaret
bankalarýnýn aktiflerinin %50sinden fazlasýný ellerinde tutarlar. Bu
mali merkezlerin dokuzu içinde, 2 banka, aktiflerin %60'ýna sahiptirler. San Franciscoda Bank of American National Trust and Savings
Association, Bostonda First National Bank, Pittsburghda Mellon
National Bank and Trust Company: bunlardan herbiri, bulunduklarý
kentlerin aktifinin yansýndan çoðunu denetler.
Ýngilterede 1936da, en büyük beþ banka, ülkenin bütün bankalarýnýn mevduatlarýnýn tüm tutarýnýn %74,6sýný, 1957de ise
%77,3'ünü ellerinde tutuyorlardý.
Banka iþlerinin bir elde toplanmasý ve merkezleþmesi, banka tekellerinin oluþumuna yolaçar. Bankalar, ödemelerdeki mütevazý aracýlardan kudretli tekeller haline gelirler. Halkýn yatýrdýðý
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paralarýn ve hazýr sermayenin hemen hemen hepsinden yararlanýrlar. Krediler aracýlýðýyla, sýnai giriþimlerle, çok sýký baðlar kurarlar,
onlarýn eylemlerini denetler ve onlara uzun vadeli krediler sunarlar.
Bankalar, sýnai iþletmelerin hisse senetlerini elde ederler, öte yandan, bu iþletmelerin sahipleri de hisse senetlerinden bir kýsmýný satýn aldýklarý bu bankalarýn hissedarlarý haline gelirler. Banka tekellerinin ve sanayi tekellerinin sermayesinin kaynaþmasý, mali sermayenin (fînans-kapitalin) oluþumunu saðlar. Bu iki unsurun birbiri üstüne binmesi, ayný kiþiler tarafýndan yönetilen sanayi ve banka tekellerinin kodamanlarýnýn kiþisel birliðinde kendini gösterir. Bunun
gibi, Mellon mali grubunun üyelerinden biri olan Mellon National
Bank and Trust Companynin baþkaný Richard Mellon, ayný zamanda, daha baþka dört bankanýn: Gulf Oil Corporation, Aluminium
Company of America; General Motors, Pennsylvania Railroadun
müdürlük görevlerini de üzerine almýþtýr.[sayfa 128]
ABDde, en büyük bankalarýn 1955te öteki þirketlerin yönetim organlarýnda temsilcileri vardý; J. P. Morgan and Companynin
92 þirkette, Chase Manhattan Bankýn 104 þirkette, First National
City Bankýn 115 þirkette, Guaranty Trust Companynin 91 þirkette,
Bankers Trustin 84 þirkette temsilcileri bulunuyordu. 1951de Ýngilterenin en büyük beþ bankasýnýn müdürleri baþka þirketlerde,
1.008 müdürlük mevkii iþgal ediyorlardý.
Emperyalizm çaðýnda, bütün kollarda, baþlýca mevkiler, ülkenin ekonomisini olduðu kadar, siyasetini de denetleyen bir yüksek mali grubun, büyük sanayi ve banka sermayesi sahiplerinin
küçük bir grubu tarafýndan tutulmaktadýr. Bu tekelci bankacýlar ve
sanayiciler grubu, çok güçlü bir finans oligarþisi oluþturur.
Ýþtirak sistemi, finans oligarþisinin iktisadi egemenliðinin
bellibaþlý biçimlerinden biridir. Elinde bulundurduðu hisse senetleri
dolayýsýyla en baþta gelen ortaklýðý, yani anakurumu denetlemek
olanaðýný saðlayan çok sayýda hisse senedine sahip büyük bir sermayeci ya da büyük sermayeciler grubu, bu ilk ortaklýðýn sermayesini, baþka anonim ortaklýklarýn, yan kurumlarýn hisse senetlerinden
büyük bir miktar satýn almak için kullanýr. Bu yan kurumlar da, hisse senetlerinin çoðunluðunu elde etme yoluyla, ayný þekilde akrabalýklarýný uzatýrlar.
Bu birçok dereceli mali baðýmlýlýk sayesinde, büyük maliyeciler, kendilerininkini çok aþan bir sermayeyi denetler. 1955-1956da,
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ABDnin en önemli finans gruplarý, þu sermayeleri denetliyorlardý:
Morgan, 7 milyar dolarlýk kiþisel bir sermaye ile 65,3 milyar dolarlýk
bir sermayeyi denetliyordu; Rockefeller için yaklaþýk sayýlar 61,4
milyar için 3,5 milyardý; Du Pont 4,7 milyar sermayeyle 16 milyarý;
Mellon 3,8 milyar ile 10,5 milyar dolarý denetliyordu.
Bu pek çok dallanýp budaklanmýþ ortaklýk sistemi, büyük
maliyecilerin gücünün dev gibi artmasýný kolaylaþtýrýyor. Bu sistem,
onlara her çeþit dalavereye giriþmek ve küçük hisse senedi sahiplerini yolmak olanaðýný veriyor. Nedeni þu ki, [sayfa 129] anakurum, özerk
ve baðýmsýz sayýlan yan-yavru-kurum için, yasa karþýsýnda, hiç bir
sorumluluk taþýmaz. Birleþik Devletlerde, sekiz oligarþi grubu, ulusal ekonomi üzerinde hüküm sürmektedir: Morgan, Rockefeller,
First National City Bank, Du Pont, Mellon, Bank of America, Chicago ve Cleveland gruplarý. Bunlar tarafýndan denetlenen aktifler,
1955te 218,5 milyar dolara yükseliyordu.
Morgan ve Rockefeller, finans oligarþisinin para sürücüleridirler. Morganlar, en büyük bankalarýn beþini, 14 demiryolu þirketini,
United States Steel Corporationý, General Electrici, American Telephone and Telegraph Companyyi, American Gas and Electric
Companyyi vb. boyunduruklarý altýnda tutarlar.
Rockefellerlerin etki alanýna, Chase Manhattan Bank, Metropolitan Life Insurance Company, petrol tekelleri olan New Jersey Standard Oil Company, Socony Mobil Oil Company, Ýndiana
Standard Oil Company, California Standard Oil Company, Ohio Standard Oil Company vb. girer.
Zenginliðin hemen hemen tümü, birkaç mali kodamanýn
çelik, petrol, demiryollarý, burjuva basýný, sinema, bankalarýn, vb.
taçsýz krallarýnýn ellerinde toplanmýþtýr. Birleþik Devletlerde nüfusun
%1i ulusal servetin %59una sahiptir. Ýngilterede, özel mülk sahiplerinin %2den azý, ulusal servetin %67,5unu ellerinde tutarlar.
Finans oligarþisi, burjuva devletini egemenliði altýna alýr. En
büyük tekelciler, burjuva ülkesinin siyasetinde kilit noktalarý ellerinde tutarlar.
Finans oligarþisi, devlet iktidarýný emrinde bulundurmaktadýr, bakanlýklarýn kuruluþunu, ülkenin iç ve dýþ siyasetini belirler.
Finans oligarþisi, metropolde iþçi hareketlerini, sömürgelerde ise ulusal kurtuluþ hareketini ezmek için devlet iktidarýndan yararlanýr. Burjuva basýný, radyo, televizyon, sinema, onun hizmetin-
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dedir. Her emre uyan bir propaganda makinesinin yardýmýyla, oligarþi, kamuoyunu yanýltýr, þovenizmi, ýrk ve ulus ayrýmý tohumlarýný
ortalýða saçar, iþçi sýnýfýnýn [sayfa 130] sayýlarý az olan seçkinlerini para
ile satýn alýr.
SERMAYE ÝHRACI

Sermaye ihracý, emperyalizmin baþlýca ölçütlerinden biridir,
meta ihracý ise tekel-öncesi kapitalizmin özelliði idi. Tekelci kapitalizmde de emtia ihracý geniþlemeye devam eder, ama sermaye ihracý önemli bir deðer kazanýr. Sermaye ihracý, dünyanýn büyük bölümünün bir avuç geliþmiþ kapitalist ülke tarafýndan sistemli olarak
sömürülüþünü saðlayan baþlýca sömürü aracýdýr.
Dev sermaye yoðunlaþmalarýyla tekellerin egemenliði, halkýn yararlanýlabilir kaynaklarýný, büyük yýðýnlar halinde merkezileþtiren bankalarýn ve hisse senetli ortaklýklarýn geliþmesi, bir kýsým
kapitalist ülkelerde, bir sermaye fazlalýðý nýn oluþumuna neden
olur. Bu sermaye fazlalýðý, ayný zamanda hem nispi, hem de saymacadýr. Kapitalizmde, yýðýnlarýn yaþam düzeyi nispi olarak düþük
kalýr, bunun yanýnda, sanayiye göre çok geride kalan tarýmýn geliþmesi için kesin önlemlere gerek vardýr. Ama, tekelci kapitalizm
sermaye fazlalýðýný halkýn yaþam düzeyinin yükseltilmesine doðru
yöneltemez, çünkü bu, tekellerin kârýnýn azalmasýna yolaçacaktýr.
En yüksek kâr peþinde olan tekeller, sermayelerini yabancý
ülkelere ihraç ederler. 20. yüzyýlýn baþýnda sermaye, öncelikle, geri
kalmýþ, sömürge ve baðýmlý ülkelere gidiyordu, buralarda sermaye
azlýðý, düþük toprak fiyatý, yüksek olmayan ücretler, hammaddelerin ucuzluðu, efsanevi kârlar saðlýyordu.
Azgeliþmiþ ülkelere sermaye ihracý halen de sürmektedir.
1946-1960 döneminde Latin Amerikadan, ABD tarafýndan götürülen kârlar, 8,8 milyar dolara yükselmektedir. Ayný zaman içinde, Latin Amerika ülkelerinde, Amerikalýlar tarafýndan doðrudan doðruya
yapýlan yeni özel yatýrýmlar, ancak 4,5 milyar dolardý.
Bu son yýllarda, çok geliþmiþ bir ülkeden bir ötekine sermaye [sayfa 131] ihracý, rekabetin keskinleþmesi ve ücretler düzeyindeki
farklar yüzünden hýzlý bir geniþleme göstermektedir.
Sermaye, baþlýca iki biçimde ihraç olunur:
1. Sýnai giriþimlerde, fabrikalarda, tarýmda, taþýmada yatýrým
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biçiminde üretken sermaye olarak;
2. Hükümetlere ya da belediyelere verilen borçlar, yardýmlar
ya da özel krediler olarak. Sermaye ihracýnýn deðiþik biçimlerine
karþýn izlenen amaç ayný kalýr: yüksek bir kârý tekeline almak.
Sermaye özel ya da devlet sermayesi olarak ihraç edilebilir.
20. yüzyýlýn baþýnda, sermaye ihracý, hemen hemen yalnýz özel
kiþilerin iþiydi. Zamanýmýzda ise, devlet sermayesinin payý, sermaye
ihracýnýn yarýya yakýnýný tutuyor ve artmaya devam ediyor; çünkü,
özel sermaye kurtuluþ hareketleri olan ülkelerde, ulusallaþtýrma riskine girmemeyi yeð tutar.
Emperyalist devletler, sermaye ihracýndan, eski hammadde
kaynaklarýný büyütmek, yeni kaynaklar, sürüm pazarlarý, sermaye
uygulama alanlarý ele geçirmek için kendi iktisadi, siyasal ve askerî
yayýlma siyasetlerini gerçekleþtirmek için yararlanmaktadýrlar.
DÜNYANIN KAPÝTALÝST BÝRLÝKLER ARASINDA ÝKTÝSADÝ
PAYLAÞILMASI

Ýç pazar üzerinde hüküm süren tekeller (tröstler, sendikalar,
karteller) onu kendi aralarýnda paylaþýrlar. Yabancý yatýrýmlar, en
büyük tekellerin etki alanýný ve uluslararasý baðlarýný büyük ölçüde
geniþletir. Bazý ülkelerin tekelci birlikleri, birçok ülkenin pazarý üzerinde hüküm süren tekelci ortaklýklar haline dönüþür. Bu ortaklýklar, uluslararasý tekeller haline gelirler.
Uluslararasý tekeller, baþka baþka ülkelerin kendi ulusal sýnýrlarý çerçevesini aþan tekellerinin topluluðu, ya da çeþitli ülkelerin
ulusal tekelleri arasýndaki ittifaktýr.
1897de, uluslararasý 40 kartel sayýlýyordu, 1910da 100 [sayfa
132] taneydiler, Ýkinci Dünya Savaþýndan önce, yaklaþýk olarak 1.200
tane. Kapitalist alemin dýþ ticaretinin %40'ýndan fazlasýný denetliyorlardý. En büyük uluslararasý tekeller, çelik, demiryollarý, petrol, alüminyum, kimyasal boya, azot, bakýr, kalay, kauçuk vb. kartelleridir.
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra, büyük uluslararasý tekeller, burjuva
hükümetlerinin etkin bir biçimde katýlmasýyla yaratýldý. Federal Alman Cumhuriyeti, Fransa, Ýtalya, Belçika, Hollanda ve Luxembourgu
içine alan Avrupa Kömür Çelik Ortaklýðýný belirtelim.
Eperyalizmin savunucularý, tekelci birliklerin bir barýþ aracý
olduklarýný ve bu birliklere katýlanlarýn kapitalist ülke ve gruplar
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arasýnda ortaya çýkan çeliþkileri barýþçý yoldan çözümleyebildiklerini ifade ederler. Buna benzer açýklamalarýn gerçekle hiç bir ilgisi
yoktur. Kapitalizmde, iç pazarlar olduðu gibi dýþ pazarlar da sermaye güçlerindeki oranýn deðiþikliklerine uygun olarak paylaþýlýr.
Kapitalist ülkelerin ve bazý tekellerin geliþmelerindeki eþitsizlik, uluslararasý tekeller içindeki kuvvetler oranýnýn sürekli olarak tartýþma
konusu haline gelmesine neden olur. Taraflardan herbiri, daima,
kendi payýnýn büyümesi, kendi sömürü alanýnýn geniþlemesi için
savaþým verir. 1927de Ýngiliz kraliyet kimya tröstünün sahibi Alfred
Mondun belirttiði gibi, kartel ya da ortaklýk, aslýnda sanayi savaþýnda,
bir ateþkes anlaþmasýndan baþka birþey deðildir.
Uluslararasý tekellerin kuruluþu, ne dünyanýn paylaþýlmasý için
düþmanlýklarýn durdurulmasý, ne de emperyalist devletlerin barýþçý
bir iþbirliðine geçiþi anlamýna gelir; tam tersine, sürüm pazarlarý,
hammadde kaynaklarý ve yatýrým alanlarý için savaþýmýn aðýrlaþmasýný temsil eder.
DÜNYA TOPRAKLARININ BÜYÜK DEVLETLER ARASINDA
PAYLAÞILMASININ TAMAMLANMASI VE
YENÝ BÝR PAYLAÞMA ÝÇÝN SAVAÞIM

Dünyanýn emperyalist devletler arasýnda ekonomik paylaþýlmasýna koþut olarak, toprak bakýmýndan da paylaþýlmasý [sayfa 133]
olayý ortaya çýkar. Bu toprak paylaþýlmasý, 19. yüzyýl ile 20. yüzyýl
kavþaðýnda tamamlanýr. 1876dan 1914e deðin altý büyük devletin
(Ýngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, ABD, Japonya) sömürge topraklarý, 40 milyon kilometre kareden 65 milyon kilometre kareye
çýkmýþtýr. 1876da Almanya, ABD ve Japonyanýn sömürgeleri yoktu, Fransanýn da hemen hemen yok sayýlýrdý. 1914te, bu dört büyükler, Avrupa yüzeyinin birbuçuk katý kadar, 14 milyon kilometre karelik
bir sömürge alaný elde ettiler.
Emperyalist devletler için sömürgelerin önemi hýzla arttý. Tekellerin egemenliði, bütün hammadde kaynaklarý bir tek elde toplanýrsa, çok daha saðlamlaþýr. Bu kaynaklar, ayrýca potansiyel kaynaklar olarak da önem taþýr. Bilim ve teknikte hýzlý ilerlemeler, bugünün kýsýr topraklarýný, yarýnýn ekilebilir topraklarý haline çeviriyor.
Uzun zaman hiç bir biçimde yararlanýlamaz sanýlan Sahra çölünde,
Fransýz tekellerine önemli kârlar getiren petrol bulundu. Cezayire
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baðýmsýzlýðýný vermek zorunda kalan Fransa, salt bu kârlar yüzünden Sahra petrolünü yitirmek istemiyor. Emperyalist ülkeler kendi
denetimleri altýnda kalan ekonomik alanlarý büyütmeye çalýþýyorlar.
Sömürgelere sahip olmak, emperyalistlere sermaye yatýrýmý
için bir alan ve sýnai mallarýn sürümü için bir pazar garantiliyor, bu
pazar üzerinde, öteki rakipleri uzaklaþtýrmak daha kolay oluyor. Bu
sömürgeler, ayný zamanda, emperyalist devletlerin askerî üssü olarak da büyük önem taþýrlar. Askerî üsler de beri yandan sömürgelerin denetimine yardýmcý oluyorlar.
Sömürge alanlarýnýn paylaþýlmasýnýn sona ermesi, yeni bir
çað açýyor. Artýk yeni sömürgeler ya da etki alanlarý ele geçirmenin
tek yolu, bunlarý ancak baþka sömürgeci devletlerden almak oluyor.
Emperyalizmde, yalnýz iki tipik temel grup, sömürgelerle sömürgeleri ellerinde bulunduranlar bulunmaz; ayný zamanda, siyasal planda biçimsel olarak baðýmsýz olan, ama gerçekte iktisadi ve
mali baðýmlýlýk tuzaðý içine alýnan ülkeler [sayfa 134] de vardýr. 20. yüzyýlýn baþýnda, Çin, Ýran, Türkiye, Latin Amerika devletlerinin çoðunluðu bu gruba dahil edilebilirdi.
EMPERYALÝZMÝN SÖMÜRGELER SÝSTEMÝ

Duyulmamýþ bir zalimlikle, çok kez birçok ülkenin silahsýz,
savunma olanaðýndan yoksun halklarýna karþý en geliþmiþ ölüm
aletlerini kullanarak, emperyalistler, koca devletlerin, koskoca kýtalarýn tüm halklarýný köleleþtirdiler. 20. yüzyýlýn baþýnda, Asyanýn
ve Latin Amerikanýn büyük bölümü bütün Afrika ve Avustralya,
sömürge, yarý-sömürge ve baðýmlý ülkeler haline getirilmiþ, emperyalizmin sömürge sistemi ayaklarý üzerine oturtulmuþtu.
Emperyalizm, sömürge ve baðýmlý ülkelerden, metropole tarým ürünleri ve hammaddeler saðlayan kaynaklar olarak, sermaye
yatýrým alaný ve sürüm pazarý olarak yararlanýr. Ýkinci Dünya Savaþýndan önce, kapitalist alemde üretilen kauçuðun %97si, kalayýn
%96dan fazlasý, nikelin %95i, altýnýn %82si, gümüþün %70i, bakýrýn %64'ü, jütün %99u, yerfýstýðýnýn %97si, yünün %67si sömürgelerden ve yan-sömürgelerden saðlanýyordu. Genel kural olarak,
emperyalist ülkeler, bu hammaddeleri, fiyatlarda oransýzlýk sistemine göre elde ediyorlardý, yani satýn alýrken deðerlerinin altýnda bir
fiyat ödüyorlar, sýnai eþyayý satarken ise deðerlerinin üzerinde bir

Kapitalist Toplum

119

fiyata satýyorlardý. Sömürgelerin ve baðýmlý ülkelerin emekçileri, sermaye ihracý ve deðiþimlerin eþitsizliði yoluyla, yani sýnai metalarýn
sömürgelere yüksek fiyatlarla sokulmasý ve. sömürgelerden
hammaddelerin çok ucuza satýn alýnmasýyla sömürülüyordu.
Amerikalý iktisatçý Victor Perlonun verilerine göre, ABD tekelleri, 1948de baðýmlý ülkelerden 7,5 milyar dolar kâr saðlamýþtý,
dökümü þöyleydi: yatýrýmlar üzerinden bildirilen kâr, 1,9 milyar dolar; taþýma ve sigorta, 1,9 milyar dolar; deðerinin üzerinde satýþ, 2,5
milyar dolar; deðerinin altýnda alýþ, 1,2 milyar dolar.
Yüksek bir tekel kân elde etmek için tekelci sermaye, [sayfa
135] emperyalist soygun ve yaðma ile emekçilerin feodal sömürü
biçimlerini birleþtirir. Emperyalizm, sömürgelerde ve baðýmlý ülkelerde, feodalizmin ve köleci rejimin kalýntýlarýný sürdürür ve zora
da-yanan çalýþmayý kurar. Sömürgeler ve baðýmlý ülkeler, emperyalist devletler için yüksek kâr saðlayan sermaye yatýrým alaný oluþtururlar.
Petrol þirketlerinin 1958deki kâr oranlan þöyle görünüyordu:
ABDde %10, Latin Amerikada %25, Yakýn ve Orta-Doðuda %75.
1948de, Amerikan otomobil tekeli General Motors, iç pazardan
%25lik bir kâr oraný, yabancý ülkelerdeki yatýrýmlarýndan ise %50lik
bir kâr oraný elde ediyordu.
Maden çýkarma sanayii ve tarým, emperyalist devletlerin
sömürge ve baðýmlý ülkelerdeki baþlýca yatýrým alanlarýdýr. Az
geliþmiþ ülkelerdeki yabancý yatýrýmlarýn önemli bir bölümü maden sanayiine, özellikle petrol, demir cevheri, kalay, bakýr, nikel,
alüminyum, uranyum, kobalt ve demirli olmayan ve az bulunan
diðer metalarýn çýkarýlmasýna yönelir.
Burjuva iktisatçýlarý, dekolonizasyon teorisi denen teoriyi
kurdular: bu teoriye göre, sömürge ve baðýmlý ülkeler, emperyalizme ve sömürgeciliðe karþý ulusal kurtuluþ hareketi olmaksýzýn, emperyalist devletlerin yatýrýmlarý sayesinde sanayileþmelerini gerçekleþtirebilecekler, iktisadi ve siyasal baðýmsýzlýklarýna kavuþabileceklerdir. Gerçek bu teoriyi yalanlamaktadýr. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin tarihsel deneyimi gösteriyor ki, yalnýz ulusal kurtuluþ
savaþý, tam baðýmsýzlýðýn ilk ve en önemli öncülü, önkoþulu siyasal
baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýna olanak saðlar. Genel kural olarak, emperyalist devletlerin yabancý ülkelerdeki yatýrýmlarý, sömürge ve baðýmlý ülkelerin iktisadi geriliklerini gidermeye yardým etmiyor. Ya-
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bancý yatýrýmlarýn yalnýz pek küçük bir kýsmý, makine yapýmýnýn,
genel anlamýyla aðýr sanayiin geliþmesine gider, ve bu da siyasal
baðýmsýzlýklarýný elde etmiþ olan ülkelerin denetimi-sonucunda olur.
Emperyalist devletlerin, sömürge ve baðýmlý ülkelerdeki yatýrýmlarý, bu ülkelerin iktisadýna tek yönlü bir nitelik vererek dengesini bozar. Tek ürün, bu ülkeleri karakterize [sayfa 136] eder. Örneðin,
Suudi Arabistan, Kuveyt, Ýran, Venezüellanýn iktisadi temelleri petroldür; Malezyanýn kauçuk ve kalay; Bolivyanýn kalay; Brezilyanýn
kahve; Sudanýn pamuk; Senegalin yerfýstýðý; Gabonun manganez
ve deðerli cevherlerdir.
Sermaye ihracý, az geliþmiþ ülkelerde, kapitalizmin geliþmesini hýzlandýrýrken, bu ülkelerin, geliþmiþ ülkelerin iktisadi boyunduruðu altýna girmesine yolaçar. Yalnýz emperyalizme karþý ulusal kurtuluþ savaþý, sömürge ve baðýmlý ülkelerin siyasal baðýmsýzlýklarýný
kazanmalarý ve bunun sonunda sanayilerini ve baþka ekonomi dallarýný geliþtirmeleri, eðitimi halka maletmeleri, halkýn yaþam düzeyini
yükseltmeleri ve teknik kadrolar yetiþtirmeleri olanaklarýný saðlar.
2. EMPERYALÝZMÝN TARÝHSEL YERÝ
Emperyalizm, kapitalizmin, özel tarihsel bir aþamasýdýr. Üçlü
bir görünüþü vardýr: tekelci, çürüyen ve can-çekiþmekte olan kapitalizm.
EMPERYALÝZM, TEKELCÝ KAPÝTALÝZM

Ekonomik temeli bakýmýndan emperyalizm, tekelci kapitalizmdir. Kapitalizmin bellibaþlý özellikleri emperyalizmde de devam
etmekte ve geliþmektedir ve kapitalizmin iktisadi yasalarý tekelci
kapitalizmde de geçerliliklerini korur. Bu yasalarýn etkileri, bütün
çeliþkilerin, özellikle kapitalizmin baþlýca çeliþkisinin, yani üretimin
toplumsal niteliði ile üretim sonuçlarýna özel olarak ve kapitalistçe
elkoyma arasýndaki çeliþkinin derinleþmesi sonucunu verir. Tekelci
birlikler, üretimin toplumsallaþmasýný, kapitalist rejim altýnda olanaklý olan en aþýrý sýnýrlarýna deðin götürür, oysa üretim araçlarý, geçmiþte olduðu gibi, burjuvazinin özel mülkiyeti olarak kalýr. Azami
kâr peþinde koþan tekelciler, proletaryanýn sömürülmesini þiddetlendirirler; bu, halkýn satýnalma gücünü azaltýr. Büyümekte olan
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üretici güçlerle, kapitalist [sayfa 137] üretim iliþkilerinin dar sýnýrlarý
arasýndaki çeliþkiler, ancak sosyalist devrimle çözümlenebilir.
Tekelci devlet kapitalizmi, emperyalizmde büyük boyutlara
ulaþýr. Kapitalist devlet, mali oligarþinin yararýna olmak üzere, ekonomik yaþama doðrudan doðruya müdahale eder. Burjuva devleti,
bu yönde düzenleyici çeþitli önlemler alýr, bazý iktisadi kesimlerin
ulusallaþtýrýlmasýndan yararlanýr. Nasýl, tekel-öncesi kapitalizmde,
hükümet, tüm burjuvazinin iþlerini yürüten bir yönetim komitesiyse, emperyalizmde de, pratik olarak, tekelci burjuvazinin iþlerini
yürüten bir komite haline gelir. Bundan çýkan sonuç, tekelci burjuvazi ile bütün halk tabakalarý arasýndaki -küçük ve orta burjuvazi de
bu halk tabakalarý arasýnda olmak üzere- çeliþkilerin keskinleþmesidir.
EMPERYALZM, ÇÜRÜYEN KAPÝTAÝZM

Emperyalist aþamasýna varmýþ olan kapitalizmin çürümesi
ve asalak niteliði, üretimin geliþme temposundaki genel bir yavaþlamayla, bazý kapitalist ülkelerde, bazý sanayi dallarýný geliþmesine
koþut olarak bozulmasýna ve çürümeye doðru bir eðilimle, teknik
ilerlemelerin bir frenleniþiyle, tek yanlý ve eþit olmayan geliþmesiyle,
çaðdaþ bilim ve tekniðin günýþýðýna çýkardýðý pek büyük olanaklardan yararlanýlmamasýyla ortaya çýkar. Kapitalizmin emperyalist çaðda çürümesi ve asalak niteliði, büyük bir rantiyeler tabakasýnýn bulunmasýyla, üretici cihazýn yeteri kadar kullanýlmamasýnýn sürüp gitmesiyle, geniþ çaptaki sürekli iþsizlikle, militarist bir kudurganlýkla,
burjuvazinin asalak tüketiminin artmasýyla, emperyalist devletlerin
gerici iç ve dýþ siyasetleriyle, emperyalist ülkelerdeki iþçi sýnýfýnýn az
sayýdaki seçkin tabakasýnýn bozulmasýyla kendini gösterir.
Nitelikleri gereði, tekelci ortaklýklar çürümeye ve durgunluða
uðrarlar. Egemen durumlarý dolayýsýyla tekeller, fiyatlarý saptayabilir
ve onlarý yüksek bir düzeyde tutabilirler. Bu bakýmdan, sanayicilerin, yeni buluþlarý uygulamakta ve [sayfa 138] tesislerini yenilemekte
her zaman çýkarlarý yoktur.
Tekelci kapitalizmde, toplumun zenginliklerini çoðaltma çareleri olan bilimin ve tekniðin olanaklarý ile bu olanaklarý kullanma
derecesi arasýndaki uçurumun geniþlediði görülür. Birçok tekel, yeni
buluþlarýn ortaya çýkmamasý için, bunlarýn beratlarýný satýn alýrlar.
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Örneðin, General Motors, eli altýndaki beratlarýn ancak yüzde-birini
iþletir.
Çürüme eðilimi, emperyalizmin ilerlemeyi tanýmadýðý anlamýna gelmez. Tekeller durgunluða neden olurlar, ama gene emperyalizmdeki mevcut yarýþma, kapitalistleri, öteki rakiplerden ucuza
satabilmek ve daha büyük bir kâr elde etmek için, bilimin ve tekniðin en son buluþlarýný üretime uygulamaya iter. Bunun içindir ki,
emperyalizmde, teknik, bazý üretim dallarýnda, özellikle yeni dallarda çok çabuk geliþir.
Bu iki eðilim, çürümeye ve teknik ilerlemeye doðru eðilim,
durmadan karþý karþýya gelirler. Sýrayla bir biri, bir öteki üstün gelir,
bu da kapitalizmin ayýrdedici niteliði olan geliþme eþitsizliðini daha
belirgin bir hale getirir.
Sanayi üretiminin artýþ temposundaki düþüþ, kapitalizmin çürümesinin bir belirtisi, bir ipucudur. ABD sanayi üretimindeki artma,
nüfus artýþýný zorlukla aþmaktadýr. 1953ten 1960a deðin yýllýk nüfus
artýþý yaklaþýk olarak %2 idi, oysa üretim, ortalama olarak, yýlda
%2,4 oranýnda bir artma göstermiþti. 1961'de ise üretim artýþý %1den
az, %1,5 olan nüfus artýþýnýn altýndaydý.
Kapitalizmin asalak niteliði, militarizmin yükselmesinde de
yansýr. Ulusal gelirin, özellikle emekçi gelirlerinin büyük bir bölümünü savaþ giderleri yutar. Aþaðýdaki sayýlar, savaþ giderlerinin dev
gibi büyümesine tanýklýk ediyor: 1929da bütün kapitalist ülkelerin
doðrudan doðruya savaþ giderleri 4,2 milyar dolar tutuyor. 1958de,
yalnýz NATO üyesi olan devletlerin savaþ giderleri 60 milyar dolarý
geçiyordu. Bu devletlerin aylýk askerî giderleri. Sahra çölünü sulamaya yetebilirdi.
Ýkinci Dünya Savaþý için harcanan kaynaklarla, yeryüzündeki
[sayfa 139] her aileye beþ odalý bir daire yapýlabilir, yeryüzündeki bütün
çocuklara orta eðitim saðlanabilir ve 5.000 yataklý bir hastane donatýlabilirdi.
Kapitalizmin çürümesinin baþka çizgileri: emperyalist burjuvazi, kârýnýn bir kýsmýný, iþçi aristokrasisi denilen iþçi sýnýfýnýn seçkin
tabakasýný satýn almak ve onu kendi hizmetini koþmak için kullanýr.
EMPERYALÝZM, CANÇEKIÞEN KAPITALÝZM

Emperyalizm, kapitalizmin çeliþkilerini aþýrý dereceye vardý-
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rýr. Baþlýca çeliþkiler þunlardýr:
(1) sermaye ile emek arasýndaki çeliþkiler,
(2) büyük emperyalist güçler arasýndaki çeliþkiler,
(3) metropoller ile sömürgeler arasýndaki çeliþkiler.
Bu çeliþkiler artýk kapitalizm çerçevesi içinde çözümlenemez duruma gelmiþlerdir.
Þöyle ki, kapitalizmin geliþmesi, özellikle en üst aþamasýnda,
zorunlu olarak, üretim araçlarýnýn özel mülkiyetini ve insanýn insan
tarafýndan sömürüsünü ortadan kaldýran sosyalist devrime yolaçar.
Kapitalist ülkeler, emperyalist çaðda, eþit olarak geliþmezler;
bu geliþme, sýçramalar þeklinde olur. Dünya sanayi üretimine oranla bazý kapitalist ülkelerin sanayi üretimi paylarýndaki deðiþiklikler
buna tanýklýk etmektedir, (veriler yüzde olarak ifade edilmiþtir):
ÜLKELER
ABD
Ýngiltere
F.Almanya**
Fransa

1870
23,3
31,8
13,2
10,3

1913*
37,9
14,8
16,6
6,8

1937
41,4
12,5
9,0
6,0

1946
59,1
12,1
3,8
5,1

1958
46,9
10,5
8,3
5,4

* Rusya hariç
** Ýlk üç yýl bütün Almanya
[sayfa 140]

Tablodan çýkan sonuca göre, 1870te, Ýngiltere, kapitalist ülkelerin sanayi üretiminde baþ yeri tutuyordu; Birleþik Devletler, ikinci;
Almanya, üçüncü; Fransa, dördüncü geliyordu. 1913te, sanayi üretiminde, Birleþik Devletler yalnýz baþta gelmekle kalmýyor, ayný zamanda, hemen hemen Almanya, Ýngiltere ve Fransanýn hep birlikte
çýkardýklarý kadar sanayi mamulü çýkarýyordu.
Almanya ikinci durumdaydý. Ýngiltere üçüncü, Fransa dördüncü. 1937de, ABDnin sanayi üretimi, Ýngiltere, Almanya ve Fransanýn birarada üretimlerinin bir yarýsý kadar fazlaydý. Ýkinci Dünya
Savaþýndan sonra, 1946da kapitalist alemin sanayi üretiminde ABDnin payý %59,1e kadar çýkýyordu, oysa 1958de gene %46,9a iniyordu.
Eþit olmayan geliþme, emperyalist ülkeler arasýndaki çeliþkileri son derece keskinleþtirir.
Emperyalist çaðda, kapitalist ülkelerin iktisadi geliþmesindeki
zikzaklar, onlarýn siyasal geliþmelerinde de zikzaklar ortaya çýkarýr.
Bunun gibi, iþçi hareketi de doðuþundan beri eþit olarak geliþmiyor.
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19. yüzyýl boyunca iþçi hareketinin merkezi, Ýngiltere (30-40 yýllarý),
Almanya (1844-1849), sonra Fransa (1871) ve yeniden Almanya
(19. yüzyýlýn son üçte-biri) olmuþtu. 20. yüzyýlýn baþýnda, uluslararasý devrimci eylemin ekseni, Rusyaya geçti.
Bu geliþme eþitsizliði, çeþitli ülkelerde sosyalist devrim zaferinin öncüllerinin hazýrlayýcý koþullarýnýn farklý bir biçimde olgunlaþmasý sonucuna varýr. Siyasal ve iktisadi geliþmede eþitsizlik yasasýnýn
etkisiyle dünya emperyalizm cephesinde bir zayýflama ortaya çýkar.
Bu koþullarýn farklý biçimde olgunlaþmasý, bütün ülkelerde ya da
ülkelerin çoðunluðunda sosyalizmin ayný zamanda zafere ulaþmasý
olanaðýný ortadan kaldýrýr. Emperyalist zinciri en zayýf halkasýndan
koparmak ve sosyalist devrimin, baþlangýçta, yalnýz birkaç ülkede
hatta birtek ülkede baþarýya ulaþtýðýný görmek olanaklý olur.
Ýþte, emperyalizm teorisini, kapitalizmin en yüksek ve son
aþamasý emperyalizm teorisini, sosyalist devrimin bir [sayfa 141] tek
ülkedeki zaferi teorisini hazýrlayan, kuran, Lenin olmuþtur.
3. 19. YÜZYILIN SONUNDA VE 20.YÜZYILIN BAÞINDA
BÜYÜK DEVLETLERÝN EMPERYALÝST SÝYASETLERÝ
EMPERYALÝST ÇELÝÞKÝLERÝN AÐIRLAÞMASI

19. yüzyýlýn sonunda, en büyük emperyalist güçler arasýndaki çeliþkiler aðýrlaþmýþtý. Yavaþ yavaþ birbirine düþman iki grup ortaya çýktý: gruplardan birinin baþýnda Ýngiltere, diðerinde Almanya
bulunuyordu. Pazar ve sömürge sorunlarýnýn bir an önce çözülmesi
gerekiyordu. Ama yeryüzünde artýk yararlanýlabilir topraklar kalmamýþtý. Topraklarýna sömürgeler katma siyasetine ötekilerden sonra atýlan büyük kapitalist devletler, baþta Almanya, ABD ve Japonya,
hammadde kaynaklarý, pazarlar bakýmýndan, kendilerini, haklan
yenmiþ ve horlanmýþ sayýyorlar, bu yüzden de sömürgelerin ve etki
alanlarýnýn yeniden paylaþýlmasý sorununu ortaya atýyorlardý. Sömürgelerin fethi, yalnýzca sömürgelerden çok büyük kârlar saðlamak
amacýný deðil, sömürge halklarýnýn zararýna olarak, sömürgeci ülkelerin iç çeliþkilerini de çözümlemek amacýný güdüyordu; çünkü,
sömürge kârlarýnýn bir kýsmý, iþçi aristokrasisini satýn almaya hizmet ediyordu.
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DOÐU AFRÝKA HALKLARININ KÖLELEÞTÝRÝLMESÝ
SUDANDA MEHDÝ AYAKLANMASI

19. yüzyýlýn 70 yýllarýnýn sonunda, Ýngiliz ve Fransýz bankacýlarý, Mýsýrý kendi denetimleri altýna aldýlar. Mýsýr ordusunun bir subayý
olan Arabi Paþanýn yönetiminde, 1882de, bir halk ayaklanmasý patlak verdi. Baþkaldýranlar, yabancýlarýn dýþarý atýlmasýný ve burjuva
reformlarý istiyorlardý. Ýngiltere, buna, Mýsýra karþý savaþ açmakla
karþýlýk verdi, Mýsýrý tümüyle iþgal etti ve orada bir sömürge rejimi
kurdu. [sayfa 142]
1881de, anti-emperyalist bir halk hareketi oldu, Sudan Mehdisi (Muhammed Ahmet) baþa geçti. Bu köylüler, göçebeler. Sudanlý köleler ayaklanmasý, Ýngiliz sömürgeciliðini ve Mýsýr feodal
bürokrasisini hedef tutuyordu. 1885te isyancýlar, bütün ulusal topraklarý kurtardýlar ve baþkent Hartumu iþgal ettiler. Baðýmsýz bir
Mehdi hükümeti kuruldu ve 13 yýl sürdü.
1896-1898 savaþý sýrasýnda, Ýngiliz sömürgecileri, bütün Sudaný ele geçirdiler ve Mehdi devletini yýktýlar. Omdurman kentini
barbarca yaktýlar, Hartum ve Omdurman kentinin duvarlarý üzerinde tutsaklarýn kesik baþlarýný sergilediler. Mehdinin anýt-mezarýný
yýktýlar ve kemiklerini bir geminin kazanýnda yaktýlar. Mehdi ayaklanmasý, Mýsýr, Hindistan ve Afrika ve Asyanýn boyunduruk altýna
alýnan öteki halklarýnda da sömürgecilere karþý direnme özlemi
uyandýrdý.
ALMANYANIN SÖMÜRGE FETÝHLERÝ

1882de, üçlü ittifakýn (Almanya, Avusturya-Macaristan, Ýtalya) kuruluþundan sonra, Almanyanýn dünya üzerinde rolü büyüdü. Alman emperyalistleri, kendi iktisadi ve askerî güçlerine uygun
bir miktarda sömürgenin kendilerine verilmesini açýkça istediler.
80 yýllarýnda, Almanya, geniþleme siyasetini þiddetlendirdi.
Nisan 1884te Güney-Batý Afrikada Angra Pequena koyundaki, ve
Kap sömürgesine kadar Portekiz sömürgesi Angola kýyýlarýndaki
Bremli tüccar Lüderitzin acenteleri üzerinde himayesini kurdu. Böylece, Almanya, Güney-Batý Alman Afrikasý adýný verdiði geniþ topraklarý, kendi topraklarýna katýyordu.
1884'ün ortasýnda, Togoyu, Kamerunu, 1885te Afrikanýn

126

Kapitalist Toplum

doðu kesimini, bu arada, Doðu Alman Afrikasý denen Zanzibarý ele
geçiriyordu. [sayfa 143]
ÝSPANYOL-AMERIKAN SAVAÞI

Büyük bir sömürgeci faaliyet gösteren ABD, 1898de Ýspanyol-Amerikan savaþýný çýkardý.
Savaþtan çok önce, ABD, Latin Amerika ve Uzak-Doðu ülkelerindeki geniþleme siyasetini açýk açýk ilan etti. Monroe öðretisinin
ve iyi komþuluk siyasetinin arkasýna gizlenerek, ABD, Avrupa devletlerini Latin Amerikadan dýþarý attý ve Latin Amerikadaki iktisadi
müdahalesini iyice ortaya koydu. Ayný zamanda, Uzak-Doðu ülkelerinde: Japonyada, Çinde vb. iktisadi egemenliðini kurmak için vargücüyle çalýþtý. ABD, bu bölgelerdeki durumunu saðlamlaþtýrmak
ereðiyle, bu alandaki yayýlmalarý için atlama tahtasý olarak kullandýklarý Havai adalarýný, 1898 yýlýnda kendi topraklarýna kattý; 1899da
sýra Doðu Samoaya geldi. Birleþik Devletler, Uzak-Doðudaki durumunu saðlamlaþtýrmak için bir Ýspanyol sömürgesi olan Filipinleri
ve Latin Amerikaya sýzmak için de Kübayý ele geçirmek istiyordu.
Ýspanyaya karþý savaþ hazýrlýklarýna geçildi.
Kübada, 1895te, Jose Marti, Maximo Gomez ve Antonio Maceo yönetiminde bir silahlý ayaklanma baþladý ve 1896da, baþka bir
baþkaldýrma hareketi, Filipinlerde patlak verdi. ABD, durumdan kendi çýkarý için yararlandý, ve isyancýlara yardým etmek bahanesiyle
Küba ve Filipinleri ele geçirdi. 1896da, ABD Kongresi, Küba olaylarýna müdahale etmek zorunluluðu üzerine özel bir karar kabul
etti ve Ýspanyaya aracýlýk önerisinde bulundu. Ýspanya, ABDnin önerisini reddedince, o da savaþ hazýrlýklarýna hýz verdi.
ABDnin yeni baþkaný Mc Kinley, Kübanýn ve Filipinlerin hemen ilhak edilmesi siyasetini aklýna koydu. 15 Þubat 1898de Amerikan kruvazörü Mainede pek gizemli görünen bir patlama oldu, ve
gemi Havana limanýnda battý. Bir soruþturma açýldý. Ama soruþturma
daha baþlamadan. Amerikan hükümeti, patlamanýn sorumluluðunu Ýspanyaya yükledi. Ýspanya ödünlerde bulunmaya hazýrlanýyordu, ama savaþ kararlaþtýrýlmýþtý bile. [sayfa 144]
21 Nisanda, ABD, savaþ bildirisinde bulunmadan harekete
geçti. Ýspanya denizde olduðu gibi karada da ezildi. Ýspanyol birliklerinin Manillada tesliminden sonra imzalanan ateþkes antlaþmasý
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gereðince Ýspanya, Küba, Porto-Rico ve öteki Batý Hint adalarýný
ABDye býrakýyordu. Filipinler sorunu askýda kalmýþtý.
Ýspanyanýn zayýf düþmesinden yararlanan Ýngiltere ve Almanya, Ýspanya sömürgelerinden bir kýsmýný kapmaya niyet ettiler.
Almanya, Mariannes, Carolines, Marshall ve Kanarya adalarýnýn kendisine satýlmasýný istedi. Ýspanya, Kanarya adalarýndan baþka bütün
adalar üzerinde görüþmelere girmeyi kabul etti.
Almanya ve Ýngilterenin iddialarý öyle oldu ki, Ýspanya, ABDnin isteklerini yerine getirmek zorunda kaldý, ve 10 Aralýk 1898de
Pariste bir barýþ anlaþmasý imzalandý; bu anlaþmaya göre Ýspanya,
Kübanýn baðýmsýzlýðýný tanýyor, Porto-Rico ve Guamý ABDye veriyor ve Filipin adalarýný 20 milyon dolar karþýlýðýnda satýyordu.
1899un baþýnda, Mariannes, Carolines ve Marshall adalarýnýn gülünç
bir fiyatla (25 milyon pesos) Almanyaya satýþ anlaþmasý imzalandý;
Batý Samoa adalarý, bir Alman sömürgesi oldu, ABD, barýþ
anlaþmasýndan sonra da baðýmsýz Küba topraklan üzerinde kaldý.
Orada bütün iktidar, Amerikan askeri valisinin elinde bulunuyordu.
ABD emperyalistleri, 1901de, Küba anayasasýnda Platt
deðiþikliðini kabul ettirdiler: Kübanýn ABDnin fiilî sömürgesi haline
geliþi böylece onaylanmýþ, kesinleþmiþ oluyordu. Anayasadaki bu
düzeltmeye göre, Birleþik Devletler emperyalistleri, Kübaya müdahale etmek hakkýný elde ettiler; Kübanýn pratik olarak baþka
devletlerle anlaþma yapmasýný, Amerika Birleþik Devletlerinin onayý
olmadan yabancý krediler almasýný yasakladýlar; askerî üslerini
Kübaya kabul ettirdiler. Baðýmsýzlýðý için savaþým veren Küba halkýnýn yeni eylemlerinden korkan ABD, Küba ordusunu terhis etti,
daðýttý. Ve böylece, Birleþik Devletler, hükümet bildirilerine göre
Kübanýn vermekte olduðu baðýmsýzlýk ve özgürlük savaþýna [sayfa 145]
son verdi.
Ýspanyol-Amerikan savaþý, kapitalizmin eþit olmayan, sýçramalar halindeki geliþmesinin sonucu olan dünyanýn yeniden paylaþýlmasý uðruna yapýlan savaþlarýn ilki oldu. En güçlü emperyalist
devletlerden biri, dünyanýn yeniden bölüþülmesi ve sürüm pazarlarý
için ilk kez olarak savaþa girdi.
ÝNGÝLÝZ-BOER SAVAÞI

Ýngiltere, 1899da, Hollandalý göçmenlerin torunlarý Boerle-
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rin yaþadýklarý, Orange ve Transvaal Güney-Afrika cumhuriyetlerine
karþý bir fetih savaþýna giriþti. Boerler, topraklarýný, onlarýn meþru
sahipleri Afrikalýlardan koparýp almýþlardý. Boerler, çetin bir direniþ
gösterdiler. Geniþ bir çete savaþý düzenine geçerek, Ýngiliz birliklerini sayýsýz yenilgilere uðrattýlar. Ama Boerlerin kendileri de zenci
halka karþý bir ýrk ayrýmý siyaseti uyguluyorlardý, bu yüzden de kendi güçlerini yýpratýyorlardý.
Ýngiltere, 1902de Orange ve Transvaale emperyalist bir barýþ
kabul ettirdi, bu iki cumhuriyet Ýngiliz sömürgesi haline geliyorlardý.
ABDNÝN LATÝN AMERÝKADA EMPERYALÝST YAYILMASI

1870-1880 yýllarý arasýnda, bir Fransýz þirketi, Panama kanalýnýn açýlmasý iþine giriþti. Bu inþaatý bir skandal haline getiren
duyulmamýþ bir ahlaksýzlýk (o zamandan beri Panama sözü kötü
anlama gelmektedir), þirketin iflasý ile sonuçlandý. 1902de Fransýz
hükümeti, imtiyazlarýný, ABDye sattý. Ocak 1903te Birleþik Devletler ve Kolombiya hükümetleri arasýnda, kanalýn yapýmý için þerit
halinde bir toprak parçasýný 99 yýl süreyle Birleþik Devletlere kiralama anlaþmasý imzalandý. Bununla birlikte, Kolombiya Kongresi, hükümetinin bu haince anlaþmasýný onaylamayý reddetti. Bunun
üzerine, ABD, kanal bölgesindeki ajanlarýnýn yardýmýyla bir ayaklanma hareketi yarattý ve açýkça bunu destekledi. Panama [sayfa 146]
kýstaðýnda, Panama devleti ortaya çýktý; Birleþik Devletler bu devleti
hemen tanýdý, ve silahlý kuvvetlerinin himayesinde kanalýn yapýlmasýna geçti. 1914te tamamlanan kanal, Latin Amerikayý, ABDnin
boyunduruðu altýna almasýna yardým etti.
Amerikan tekelcileri, Latin Amerika devletlerine, kendileri
için son derece elveriþli koþullarda krediler sunuyorlardý. Ýngiliz bankacýlarý da, bu ülkelerde, sayýsýz yatýrýmlarda bulunuyorlardý, ama
Ýngilizlerle Almanlar arasýndaki anlaþmazlýklarýn vahimleþmesi
karþýsýnda, Ýngiltere, ABD ile arasýný açmamaya karar verdi ve büyük
ödünler verdi. ABD de, Latin Amerikada, Alman ticaret þirketlerinin
gittikçe artan rekabetinden hoþnut deðildi.
Emperyalist yayýlmaya ve feodal kalýntýlara karþý yapýlan 19101917 Meksika devrimi, dinsel-feodal irticaýn ve yabancý sermayenin
durumunu sarstý ve Latin Amerika halklarýnýn ulusal kurtuluþ hareketlerinin yükseliþi bakýmýndan büyük bir önemi oldu.
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ÇÝNDE BOKSERLERÝN HALKÇI AYAKLANMASI (1899-1901)

Ýngiltere ve Fransa, Almanyayý, kendilerinin baþta gelen rakibi sayýyorlardý. Almanya ise, bir büyük savaþa hazýrlanmakta
olduðunu gizlemiyordu. Sürekli olarak demiryollarý yapýyor, sömürgelerdeki garnizonlarýný berkitiyor, güçlü bir savaþ filosu oluþturuyordu. Ýngiltere ve Fransanýn Alman militaristlerinin sömürge konusundaki iddia ve niyetlerini tatmin etmeyi reddetmeleri, bu ülkeler arasýndaki iliþkileri gerginleþtirdi. Bu gerginlik, gene de, onlarýn
hep birlikte ulusal kurtuluþ hareketine müdahalede bulunmalarýna
engel olmadý. 1899da Bokserlerin anti-emperyalist halk isyaný patlak verince, emperyalist devletler, 1901de, bir Alman generalinin
komutasý altýna verilmiþ uluslararasý bir seferi kuvvetle isyaný bastýrttýlar.
Bokserlerin savaþýmý, Çinin tümüyle paylaþýlmasýna engel
oldu. Halkýn bu anti-emperyalist baþkaldýrýsýnýn, bu ülkede, [sayfa 147]
ulusal kurtuluþ hareketinin geliþmesi bakýmýndan büyük önemi oldu.
Uzun görüþmelerden sonra emperyalist devletler, 1901de,
Çine bir protokol imzalamayý zorla kabul ettirdiler, bu protokol gereðince Çin, istilacýlarýn toprak iddialarýnýn çoðunluðunu yerine getirmek, onlara halktan vergi almak hakkýný tanýmak, 980 milyon
lianglýk (yaklaþýk olarak birbuçuk milyar altýn ruble) büyük bir savaþ
tazminatý ödemek zorundaydý. Gerçekte Çin, büyük emperyalist
devletlerin yarý-sömürgesi haline geliyordu. Mançu hanedanýnýn temsilcileri, halkýn zafer kazanmasý korkusuyla bu isteklere razý oldular.
Daha Bokserler ayaklanmasýndan önce Çin, zaten etki alanlarýna bölünmüþtü; yenilgi, bu paylaþmayý onaylamýþ oldu. Yangçe
havzasý, Ýngiltereye; Þan-tung eyaleti, Almanyaya; Yunnan, Fransaya; Kuzey-doðu illeri çarlýk Rusyasýna; Fukien eyaleti, Japonyaya
düþüyordu. Ýngiltere, 25 yýllýk kira ile Veyhovey limanýný; Fransa,
Kuang-çeu limanýný (99 yýl kira ile); Almanya, Çing-tao limanýný (99
yýl kira ile); çarlýk Rusyasý, Port-Arthur limanýný (25 yýl kira ile) aldýlar.
Çin halkýna karþý sömürgecilerin ortak hareketi, kendi aralarýndaki çeliþkileri gidermedi.
Çinin etki alanlarýna bölünmesinden sonra, ABD, açýk kapýlar öðretisini hazýrladý, çünkü kendisinin Çinde yayýlabilmesini,
iktisadi yoldan daha çabuk gerçekleþtireceðini düþünüyordu.
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ALMANYANIN YAKIN-DOÐU VE ORTA-DOÐUDA YAYILMASI

Almanya, Ýstanbul Boðazýndan baþlayýp Küçük Asya ve
Mezopotamyadan geçerek Basra Körfezine varan Baðdat demiryolunu yapmak için Türkiyeden imtiyazlar elde etti. Bu yolun büyük
bir stratejik önemi olacaktý .Türkiye ile anlaþmalar 1893 ve 1903 tarihlerinde imzalandý.
Almanyanýn Yakýn ve Orta-Doðuda yayýlmasý ve Ýran körfezine doðru ilerlemesi, Ýngiliz emperyalistlerinin Hindistandaki çýkarlarýný tehdit ediyordu. Ocak 1899da, Ýngiltere, [sayfa 148]
Kuveyti himayesi altýna aldý ve Arabistanýn ve Mezopotamyanýn fethi için bir plan hazýrladý. Bütün bunlar, Ýngiltere ile Almanyanýn bu bölgelerdeki ve Afrikadaki emperyalist çeliþkilerini þiddetle
keskinleþtiriyordu. Ýngiltere ve Fransa, isteklerini, barýþçý yoldan yerine getirmeyi kabul etmediklerinden, Alman emperyalistleri amaçlarýna ulaþmak için kuvvet kullanmaya karar verdiler. Ýngiltereninkiyle yarýþabilecek yetenekte güçlü bir savaþ filosu yapýmý için geniþ
bir program uygulamaya baþladýlar.
Almanyanýn savaþ hazýrlýklarýnda her yeni adýmý, Ýngiltere ve
Fransa ile arasýný biraz daha açýyordu.
Almanyaya, Kuzey Denizindeki ve Baltýk Denizindeki savaþ
filolarýný biraraya getirebilmek olanaðýný saðlayan Kiel Kanalýnýn yapýmý (1895), deniz ve kara kuvvetlerinin hýzla büyümesi, Amiral Tirpitzin hazýrladýðý ve Reichstagýn 1898de onayladýðý savaþ gemileri
yapýmý konusundaki büyük plan, Alman tekellerinin, Latin Amerika, Afrika ve Balkanlara nüfuz etmesi, Baðdat demiryolu yapýmý
için imtiyazlar, bütün bu olgular, Ýngiliz ve Fransýz yönetici çevrelerinde kaygý uyandýrýyordu.
1904-1905 RUS-JAPON SAVAÞI

Japonya, Çinin madenler bakýmýndan zengin Kuzeydoðu illerini ele geçirmek için planlar hazýrlamýþtý. Ruslar bu planlara karþý
koyuyorlardý. Üstelik Japonya, kendine Sibiryaya bir giriþ kapýsý açmak için Rusyanýn elinde bulunan Sahalin adasýný kapmaya
çalýþýyordu.
1904 yýlýnýn baþýnda, Japonya, savaþ bildirisinde bulunmaksýzýn Rusyaya saldýrdý; hiç hazýrlýðý olmayan Rusya, 1905in baþýnda
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bir ateþkes anlaþmasý imzalamak zorunda kaldý.
1905'te, ilk Rus devrimi patlak verdi; devrim, birçok baðýmlý
ülkede yankýlar uyandýrdý: Ýran devrimi (1906-1911), Jön Türkler
hareketi (1908-1909), Çinde Sinhay devrimi (1911-1913). Devrimci
hareket, Korede kendini gösterdi, [sayfa 149] ulusal kurtuluþ savaþýmý
Hindistanda, Endonezyada ve Arap ülkelerinde güçlendi.
Çarlýk Rusyasý hükümeti, her þeyden önce, kendi halkýndan
korkuyordu. 1905-1907 devrimi, yönetici çevrelerini öyle büyük bir
korkuya düþürmüþtü ki, devrimin zaferini önlemek için Japonyaya
teslim oldular. Portsmut anlaþmasýna (Eylül 1905) göre, Rusya, Sahalin adasýnýn güney kýsmýný Japonyaya býrakýyor, Japonlarýn
Koredeki ve Mançuryadaki üstünlüðünü tanýyor, Port-Arthur limaný ve Doðu Çin demiryolu üzerindeki haklarýndan vazgeçiyordu.
Rusyanýn uluslararasý prestiji sarsýlmýþtý. Almanya, Balkanlarda ve Türkiyedeki yayýlma siyasetini kuvvetlendirmek için bundan yararlandý. Almanyanýn saldýrgan siyaseti, yalnýz Rusyayý deðil,
Yakýn ve Orta-Doðudaki nüfuzu zedelenmiþ olan Ýngiltereyi de
kuþkulandýrýyordu.
Ýç çeliþkiler ve baský altýndaki halklarýn ulusal kurtuluþ savaþýmlarýyla baþý dertte olan Türkiye, Ýngiltere ve Fransanýn gittikçe
daha büyük bir mali ve iktisadi baðýmlýlýðý altýna giriyordu.
ÝKÝ EMPERYALÝST BLOKUN KURULUÞU

Üçlü ittifak (emperyalist Almanya, Avusturya-Macaristan, Ýtalya) korkusuyla Ýngiltere ve Fransa, kendi fetih planlarýný uzlaþmalarla
gerçekleþtirmeyi istiyorlardý, ve 1904te, tarihte Entente cordiale
ya da kýsaca Antant adýyla tanýnan bir uzlaþmaya vardýlar. Bu uzlaþma, esas olarak Afrika, Orta ve Yakýn-Doðuda ulusal kurtuluþ
hareketlerini ezmeyi hedef tutuyordu.
Avrupada, Almanyaya karþý bir denge kurmak için, Rusyayý
Almanyanýn üzerine çekmeye karar verdiler. Uzun görüþmelerden
sonra, 1907de, Ýranda, Afganistanda ve Tibetteki etki alanlarý konusunda bir Ýngiliz-Rus anlaþmasý yapýldý. Anlaþma, Ýranýn üç bölgeye ayrýlmasýný öngörüyordu: kuzey, Rusyanýn denetim alanýna
düþüyordu; orta bölge, tarafsýz ilan edilmiþti; güney, Ýngilterenin
etki alanýna giriyordu. [sayfa 150] Ýngiltere, Ýranýn bu bölgesinin efendiliðini elde etmek için çok direndi, çünkü burada çok zengin petrol
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yataklarý vardý. 1907 anlaþmasýna göre Rusya, Afganistanda baþ
yeri Ýngiltereye býrakýyordu. Bunlar, Ýngiliz-Rus çeliþkilerini azaltýyordu. Rusya yayýlma siyasetini Balkanlara kaydýrmak zorunda kaldý. Ýngiltere, Rusyayý, Almanyanýn müttefiki olan AvusturyaMacaristana karþý itmeyi, ve böylelikle Rusya ile Antant arasýndaki
baðlarý sýklaþtýrmayý umuyordu.
4. ÝLK EMPERYALÝST DÜNYA SAVAÞI
Rusya ile Ýngiltere arasýndaki uzlaþma, Ýngiltere, Fransa ve
Rusyanýn emperyalist bloku olarak Antantýn kuruluþunu onayladý.
Ýki blok arasýnda þiddetli bir savaþým baþladý. Bununla birlikte, bloklarýn kendi içlerindeki çeliþkiler de öyle keskindi ki (Tyrol, Adriyatik kýyýlarý ve baþka topraklar yüzünden Ýtalya ile Avusturya-Macaristan arasýndaki uyuþmazlýk), Ýtalya, Antant devletleri yanýnda bir
destek aramaya baþladý ve Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda, üçlü ittifaktan ayrýlarak Antantla birleþti. Antantýn kendi içinde de çekiþmeler
eksik deðildi. Rusya, Ýngiltere ve Fransanýn, çarlýðýn uzun zamandan beri peþinden koþtuðu Karadeniz boðazlarý (Ýstanbul ve Çanakkale) yolunu kendisine kapamaya uðraþmalarýndan hoþnut deðildi.
Afrikanýn Ýngiliz ve Fransýz etki bölgeleri halinde paylaþýlmasýnda anlaþmaya varýlmýþ olduðu halde, gene de bazý ayrýlýklar
giderilmiþ olmuyordu. Birleþik devletler, hukuksal bir tarafsýzlýkla
yetinir görünüyordu, ama pratikte Antant devletleriyle birleþiyordu,
çünkü, Alman emperyalizmi, Birleþik Devletlerin gözünde daha
büyük bir tehlike oluþturuyordu.
BÝRÝNCÝ DÜNYA SAVAÞI

Böylece, Üçlü Ýttifak ile Antant (itilaf) devletleri arasýndaki
savaþým., Birinci Dünya Savaþý ile sonuçlandý, daha sonra [sayfa 151]
Japonya, ABD, Türkiye ve baþka ülkeler de bu savaþa katýldý.
Þu bakýmdan ya da bu bakýmdan, çatýþma, emperyalist bir
nitelik taþýyordu ve haksýz bir savaþtý.
Alman emperyalistleri, Baltýk ülkeleri, Ukrayna, Ýskandinavya, Belçika, Hollanda, Ön-Asya, Avustralya; Macaristan, Balkanlar
ve Fransadan bir parçayý içine alacak olan bir Büyük Almanyaya
da Orta Avrupa yaratmayý düþünüyorlardý. Afrikada, Pasifik
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havzasýnda geniþ bir sömürge imparatorluðu oluþturmayý tasarlýyorlar, Latin Amerikada hüküm sürmeyi düþünüyorlar, Fransa, Ýngiltere, Belçika ve baþka ülkelerin sömürgelerini ele geçirmeyi umuyorlardý. Alman emperyalizmi, baþ rakibi Ýngilterenin ayaðýný kaydýrmayý, onun denizler üzerindeki egemenliðini yýkmayý ve deniz
üslerini elinden almayý istiyordu.
Ýngiliz emperyalistleri, dünya pazarý üzerindeki en tehlikeli
rakipleri Almanyanýn yenilmesini hedef tutuyorlar, onun iktisadi
gücünü zayýflatmayý, savaþ filosunu ve ticaret filosunu yoketmeyi,
sömürgelerini elinden almayý, Mezopotamya, Filistin ve Arap yarýmadasýný ele geçirmeyi, Mýsýrdaki durumlarýný saðlamlaþtýrmayý istiyorlardý.
Fransýz emperyalistleri, yalnýzca, 1871de ellerinden alýnan
Alsace ve Lorrainei geri almayý deðil, Ruhr havzasýný da almayý,
Sarreý kendi topraklarýna katmayý, Almanyanýn iktisadi ve mali gücünü azaltmayý ve Afrikadaki Alman sömürgelerini iþgal etmeyi istiyorlardý.
Çarlýk Rusyasý emperyalistleri, Balkanlarda siyasal ve askeri
egemenliklerini kurma, Galiçyayý kendilerine katma, Ýstanbulu ve
Karadeniz boðazlarýný ele geçirmeyi düþlüyorlardý.
Her iki blokun emperyalistleri de, savaþ yoluyla, kendi ülkelerindeki iþçi hareketini zayýflatmaya ve durdurmaya uðraþýyorlardý.
Birinci Dünya Savaþý, iktisadi alanda, bazý ülkelerin önemini
azalttý, ötekilerin (ABDnin, özellikle Japonyanýn) geliþmesini ve
zenginleþmesini hýzlandýrdý, 1916da, ABDnin en önemli 48 tröstü,
yalnýz kendi baþlarýna 965 milyon dolar [sayfa 152] kar saðladýlar, yani
savaþtan önceki üç yýl boyunca gerçekleþen kar ortalamasýnýn üç
katý kadar. Birinci Dünya savaþýnýn kurbanlarýnýn sayýsý ve maddi
kayýplarý, savaþtan-önceki 125 yýlýn kurban ve kayýplarýný aþtý. Resmi
verilere göre 9.700.000 insan öldü, 21 milyonu yaralandý ve sakatlandý milyonlarca insan açlýktan ve salgýn hastalýklardan öldü. [sayfa
153]
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DOKUZUNCU BÖLÜM
RUSYADA SOSYALÝST DEVRÝMÝ HAZIRLAYAN
TOPLUMSAL VE ÝKTÝSADÝ ÖNKOÞULLAR

1. RUSYANIN EMPERYALÝST DÖNEME GÝRÝÞÝ
Toprak köleliðinin kaldýrýlmasýndan sonra kapitalizm,
Rusyada, büyük adýmlarla ilerledi. Sanayi devrimi, Rusyada, 19.
yüzyýlýn 80 yýllarýnda ortaya çýktý. Birçok sanayi iþletmeleri kuruldu:
1886dan 1890a deðin, imalathanelerin ve fabrikalarýn sayýsý 2.5003.000den 6.000e çýktý. Demiryollarýnýn uzunluðu, 4.000 kilometreden 29.000 kilometreye ulaþýyordu. 1890da, l0dan fazla iþçinin çalýþtýðý iþletmeler, bütün iþletmelerin %7sini oluþturuyordu, ama sýnai mallarýn yarýsýndan çoðunu üretiyorlardý. 90 yýllarýnýn yarýsýndan
sonra sanayi hareketi hýzlandý. 1890da 1,5 milyar rublelik, 1900de
ise 3 milyar rublelik meta üretilmiþti.
20. yüzyýlýn baþýnda Rusyada, kapitalizm, öteki kapitalist ülkelerde de olduðu gibi son ve en yüksek aþamasý emperyalizme
giriyor. Tekeller baþlýca sanayi kollarýnda egemen duruma geçiyor-

Kapitalist Toplum

135

lar. Tekelci sermayenin en büyük örgütleri, [sayfa 154] 1900-1903 iktisadi bunalýmý sýrasýnda, iþletmelerin yarýsý çalýþmayý durdurduðu
zamanlarda kuruldular. 1902de Prodamet sendikasý (Rus metalürji fabrikalarý ürünlerinin satýþ ortaklýðý) kuruldu. Demir üretiminin %83'ünü, dökme üretiminin %74'ünü veriyordu. 1904te kurulan
Produgal sendikasý, ulusal kömürün %75ini satýyordu. Ayný yýl
kurulan vagon fabrikalarý sendikasý Prodvagon, Rusyadaki hemen hemen bütün vagon üretimini ve satýþýný tekeline aldý. Sanayiin öteki dallarýnda da büyük tekeller ortaya çýkýyordu.
Öteki emperyalist ülkelerde olduðu gibi, Rusyada da, banka
sermayesi ile sanayi sermayesinin mali bir oligarþi yaratan içice
girme süreci ortaya çýktý. Devlet Bankasý, Soylular Bankalarý, Köylü
Bankalarý, özel aksiyonlu (eshamlý) bankalar (Petersburg Enternasyonal Bankasý, Volyisko-Kadski, Azovsko-Donskoy vb.) sanayide,
taþýmada, ticarette büyük bir rol oynadýlar. Mali oligarþi, çarlýk hükümetinin siyasetini gittikçe daha çok etkiliyordu.
Tekelci kapitalizm, Rusyada ayýrdedici bütün genel nitelikleriyle geliþiyordu, ama ayný zamanda özellikleri de vardý.
RUSYADA EMPERYALÝZMÝN BAÞLICA ÖZELLÝKLERÝ

Bunlar, özellikle feodalizmin iktisadi ve siyasal rejimdeki çok
kuvvetli kalýntýlarýdýr. Bunun en vahim sonuçlarýndan biri, Rusyanýn
Batý Avrupa emperyalizmine göre baðýmlýlýðýydý; bu baðýmlýlýk, ülkenin emperyalist devlet olarak özel çizgilerine biçim veriyordu.
Büyük toprak mülkiyeti ve çarlýk, kapitalist Rusyada, serfliðin en önemli kalýntýlarýydý. 20. yüzyýlýn baþýnda 30.000 toprak sahibi 70 milyon desiyatin (76,3 milyon hektar) topraða sahip
bulunuyordu. 10,5 milyon köylünün ise hemen hemen ayný miktarda topraðý vardý. Bir köylü ailesi, ortalama olarak, 7 hektar topraðý
ekip biçiyordu, büyük bir toprak sahibi ise 2.300 desiyatinden fazla.
Toprak sahipleri arasýnda en önemlileri onbinlerce desiyatinlik koskoca yurtluklara sahip [sayfa 155] bulunuyorlardý. Çar, en büyük toprak
sahibiydi, çar ailesi 7 milyon desiyatinlik bir topraðýn sahibi bulunuyordu, yani yarým milyon tarým iþletmesinin topraklarýna eþit bir
arazi. Köylü, ailesini geçindirebilmek için, çok aðýr koþullarla toprak
sahiplerinden toprak kiralamak zorundaydý. Köylünün kirayý ödeyecek durumu yoktu, onun için belirli bir zaman toprak sahibinin
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topraðýnda çalýþmak zorunda kalýyordu. Toprak sahibi, iþletmesini,
eski usullerle, köylüyü zor yoluyla çalýþtýrarak ve az verimli köylü
emeðinden yararlanarak yönetiyordu. Bütün biçimleriyle topraðýn
iþlenmesi ilkeldi ve hemen hemen çaðdaþ teknikten bütün bütüne
habersizdiler. Bütün bunlar, tarýmda, üretici güçlerin ilerlemesini
frenliyordu. Toprak tekeli, büyük mülk sahiplerine, toprak fiyatlarýný
yüksekte tutmak olanaðýný veriyordu, bu da, sanayide ve tarýmda
kapitalizmin geliþmesini geciktiriyordu. Ýlkel topluluk toprak mülkiyeti ve feodal yükümlülükler, köy nüfusunun kentlere doðru yer
deðiþtiriþini yavaþlatýyor ve ucuz kolgücü bulma olanaklarýný sýnýrlandýrýyordu.
Siyasal ve toplumsal alanda feodal toprak köleliði kurumunun kalýntýlarýyla karþýlaþýlýyordu. Çarlýk otokrasisi, serf sahipleri diktatörlüðünün bir biçimiydi. Devletteki baþlýca görevlerin hepsi, büyük
mülk sahiplerine ayrýlmýþtý. Binlerce polis memuru, çarý, büyük mülk
sahipleri ve kapitalistleri, halkýn saldýrýlarýna karþý koruyordu. 200.000
e yakýn rahip ve keþiþ, sömürücülere karþý alçakgönüllülüðü öðretiyordu. Çarlýk, emekçileri, cahil olarak býrakýyordu: nüfusun beþtedördü okuma-yazma bilmiyordu.
Büyük toprak sahiplerinin çýkarlarýnýn sözcüsü çarlýk otokrasisi, kapitalistleri de destekliyordu. Ýmalathane ve fabrika patronlarýnýn isteði üzerine yetkililer, grevleri ezmek için, birlikler göndermeye
canatýyorlardý. Bunun içindir ki, herþeyden çok halk yýðýnlarýnýn hareketinden korkan Rus burjuvazisinin elinde koskoca bir baský aygýtý bulunduran çarlýðý desteklemekte çýkarý vardý. Hiç bir biçimde
çarlýða karþý, toprak köleliði kalýntýlarýna karþý savaþým vermeye
giriþmiyor, ama onunla anlaþýyordu. [sayfa 156]
Toprak köleliði artýklarý, Rusyanýn ilerlemesini engelliyordu.
20. yüzyýlýn baþýnda Rusya, ABDden 20 kez daha az, Ýngiltereden
hemen hemen 14 kez daha az kömür üretiyordu. Aradaki açýðý
kapamak þöyle dursun, Rusyanýn geliþmiþ kapitalist ülkelere oranla iktisadi geriliði yýldan yýla artýyordu. Böylece, toprak köleliðinin
kaldýrýlmasýndan 50 yýl sonra, Rusyada, demir tüketimi beþ katýna
çýkmýþtý, ama Ýngilterede olduðundan dört, Almanyadakinden beþ,
ABDdekinden on kez daha düþük kalitede bir malzemeyle donatýlmýþtý. Makine-alet yapýmý, aðýr makine yapýmý, otomobil vb. gibi temel sanayi kollarý yoktu, gerekli makineler dýþardan ithal ediliyordu.
Ýktisadi ve teknik gecikme, Rusyayý, Batý Avrupa emperya-
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lizmine baðýmlý kýlýyordu. Kapitalist iliþkilerin geliþmesi, Rus sermayesinin yetersizliði yüzünden bir yabancý sermaye akýmýna neden
oldu. Avrupa ülkelerinin emperyalizme geçiþiyle, Rusyaya yapýlan
sermaye ihracý, gitgide meta ihracýnýn yerini aldý. Rus sanayiindeki
yabancý yatýrýmlar, hisse senetli ortaklarýn aracýlýðýyla gerçekleþiyordu. Yabancý sermaye akýný, bankalarda da önemli yer tutuyordu.
1890da hisse senetli giriþimlerde yabancý yatýrýmlar 200 milyon ruble
tutarken, 1917de 2 milyar rubleyi geçiyordu. Hisse senetli ortaklýklarýn sermayesinin üçte-biri ve baþlýca Rus bankalarýnýn sermayesinin %45i, yabancý kökenliydi. Yabancý kapitalistler, sanayiin temel
dallarýnýn efendileri durumundaydýlar. Rusyanýn güneyinde dökülen pik demirin %67sini, Donetz havzasýnda çýkarýlan kömürün
%70ini, petrolünün %60'ýný, bakýrýn %63'ünü, ellerinde tutuyorlardý.
Yabancý sermayenin Rusyaya akýnýnýn nedeni, bu sermaye
sahiplerinin iþçileri korkunç bir biçimde sömürerek elde ettikleri
yüksek kârlarla açýklanýr. Yabancý mali sermaye, özellikle Fransýzlar, çarlýk hükümetine gönüllü olarak ödünç para sunuyorlardý. Bu
borçlar üzerinden hesaplanan faizlerin ödenmesi, Rus halkýnýn sýrtýna yükleniyordu. 15 yýlda, 1898den 1913e deðin, çarlýk Rusyasý,
yabancý emperyalistlere, faiz ve yabancý sermaye kârý olarak 5 milyar ruble [sayfa 157] ödedi. Rusya, giderek daha çok geliþmiþ emperyalist devletlerin, özellikle Ýngiltere ve Fransanýn iktisadi baðýmlýlýðý
altýna giriyordu.
Rusyada emperyalizmin þekillenmesinin özellikleri, bu ülkenin kendine özgü temel çizgilerini belirledi.
Rusyada üretimin merkezileþmesi, öteki ülkelerdekinden
daha yüksek bir düzeye vardý. Onun için, Rusyada 500den fazla
iþçi çalýþtýran iþletmeler tüm emekçilerin %53'ünü kullanýyorlardý;
bu oran, ABDde %33tü. Ama bu büyük iþyerlerine karþin teknik
ilerlemeyi (aðýr makine yapýmýný, elektrik donatýmý vb.) güvence
altýna alan tüm halinde eksiksiz sanayi dallarý yoktu. Bütünüyle ele
alýndýðýnda sanayiin teknik düzeyi, ileri kapitalist ülkelere bakarak
geriydi. Rusyadaki tekelci birlikler, esas olarak, sürüm alanýný, bundan daha az olmak üzere de üretim alanýný kucaklýyorlardý; bunun
içindir ki, Rusyada, en yaygýn tekel biçimi sendikalardý. Yabancý
sermaye, bunlarda, çok kez kesin ve belirleyici bir rol oynuyordu.
Rus sermayesinin ihracý pek önemli deðildi. Ancak bazý geri
kalmýþ ve yarý-sömürge ülkelere doðru sermaye ihracý yapýlýyordu,
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örneðin Ýran, Türkiye, Çin, Rusya, Ýngiltereden, Fransadan ve Belçikadan gelen sermayelerle besleniyordu.
Rus emperyalizmi, kapitalistlerin uluslararasý tekelci birliklerinin dünyayý paylaþmasýna katýlýyor, ama bunda da ancak ikinci
planda bir rol oynuyordu. Ayrýca, Rus pazarý, Batý Avrupa ve ABD
tekelleri arasýnda paylaþýlmýþtý.
Çarlýk Rusyasý, dünyanýn yeniden bölüþülmesine katýlmaya
uðraþýyordu. Japonlara yenildikten, Mançuryadaki nüfuz alanýný yitirdikten sonra, Ýranýn kuzeyinde, kendisine bir etki alaný edinmiþti.
Ýngiliz ve Fransýz emperyalistleriyle birlikte, çarlýk hükümeti, Türkiyenin paylaþýlmasý planlarýný olgunlaþtýrýyordu.
Rusya, kapitalist toplumun içindeki ve ondan ayrýlmaz bir
biçimde varolan çeliþkilerin en yüksek derecesine vardýðý dünya
emperyalist sisteminin unsurlarýndan biri haline gelmiþti. Rusyada
bu çeliþkilerin keskinliði öyle bir noktaya [sayfa 158] varmýþtý ki, devrimci yolla çözülmeleri kaçýnýlmaz bir hale geliyordu. Rusyada devrim, en baþta, ülkenin ilerlemesini engelleyen toprak köleliði artýklarýný ortadan kaldýrmalýydý. Bütün gerici güçler -çarlýk, büyük toprak sahipleri ve Rus ve yabancý burjuvazi-, ortak çýkarlarla birbirine
baðlýydý. Bu, çarlýða ve toprak sahiplerine karþý savaþýmýn, ayný zamanda, emperyalizme karþý bir savaþým olduðunu açýklar, ve burjuva demokratik devrimini sosyalist devrime dönüþtürme olanaðýný
yaratýr. Böyle bir devrim için zorunlu olan güçler, Rusyada ortaya
çýkýyordu. Proletarya, bu güçler arasýnda baþtaydý.
ÇAÐDAÞ ÝÞÇÝ SINIFININ OLUÞUMU

Rusyada, ilk iþçiler, toprak köleliði altýnda ortaya çýkmýþtý.
Ama o çaðda, baðýmsýz bir siyasal güç oluþturmuyorlardý. Çaðdaþ
proletarya, büyük sanayiin geliþmesiyle þekillenmeye baþladý. 1865
te, büyük sanayi iþletmelerinde, ancak 706.000 iþçi varken, bu sayý,
bir çeyrek yüzyýl sonra iki katýna çýktý, 20. yüzyýlýn baþýnda ise 2,5
milyona yakýn iþçi sayýlýyordu. Sanayide, taþýmada, inþaatta, tarýmda vb. kullanýlan emekçilerin tüm sayýsý onmilyonlara varýyordu.
Rus proletaryasý, oluþumunu yöneten nesnel koþullar yüzünden dünyanýn en devrimci proletaryasý durumuna geliyordu.
Rusyada kapitalizmin geliþmesi ve feodal kalýntýlarýn sürdürülmesi, her türlü siyasal haklardan yoksun emekçilerin korkunç
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bir biçimde sömürülmesi sonucunu verdi. Hemen hemen 19. yüzyýlýn sonuna deðin 12-13 saatlik, tekstil fabrikalarýnda ise 15-16 saatlik iþgünü uygulanýyordu. Çalýþma güvenliði yoktu; kapitalist, ücretleri
kendi keyfine göre saptýyordu. Ýþçilerin ücretlerinden çalýnýyordu,
iþçiler gereksinmelerini fabrikalardaki satýþ yerlerinden, pahalý satýlan mallarla karþýlamaya zorlanýyordu. Ücretlerin %35-40'ý ceza olarak tutuluyordu. Devrimci iþçi Piyotr Moysenko anýlarýnda þunlarý
yazýyor: Her þeye ceza. Baþýndaki bereyi çýkar madan müdürün
penceresinin altýndan geçtin diye bir ceza. Koðuþta fazla yüksek
sesle konuþtun diye bir ceza. Yolda akordeon çaldýn diye bir ceza.
Karýn ikiz doðurdu diye bir ceza. En iyisi git yat aþaðý, ölümü bekle.
Ýþçiler, fabrikanýn koðuþlarýnda, 2-3 katlý yataklarda barýnýyorlardý.
Moskovalý iþçiler hakkýnda bir soruþturma yapmakla görevli bir polis memuru, 1902de þöyle yazýyordu: Sekiz bölüme ayrýlmýþ çok
küçük odalarda 18-24 kiþi yaþýyor, herbir bölmede çocuklarýyla birlikte bir aile yatýyor. Her bölmenin 2,5 arþýn uzunluðu, 2 arþýna yakýn
geniþliði var. Ýþçiler, herhangi bir hoþnutsuzluk gösterisinde bulunsalar, iþlerinden atýlýyor, hapsediliyor, zindana gönderiliyorlardý.
Sermaye ile emek arasýndaki çeliþki, Rusyada en sert uca
varmýþtý. Amansýz bir sömürü, kötü yaþama ve çalýþma koþullan,
bütün bunlar, iþçileri kapitalistlere karþý kesin bir savaþýma doðru
itiyordu. Sanayi iþçilerinin en büyük kýsmý, büyük iþletmelerde yoðunlaþmýþtý; buralardaki çalýþma koþullarý da, emekçilere, örgütlenme
ve disiplin anlayýþýný öðretiyordu. Çalýþmanýn ortaklaþa niteliði, sömürücülere karþý savaþýmda, emekçilerin birbirine baðlanýp kaynaþmasýný kolaylaþtýrýyordu.
Rus proletaryasý, öteki ülkelerin proletaryasýndan daha sonra doðmuþtu. Onun için, o zamana deðin öteki ülkelerin emekçilerinin birikmiþ deneyimlerinden yararlanabiliyordu. Onun örgütleniþi
ve uðradýðý sýkýntýlar, proletaryayý, devrimci teorinin derinliklerine
inebilir bir hale getiriyordu. Batý Avrupanýn iþçi sýnýfý, savaþýmýna,
burjuvazinin yönetimi altýnda, feodallere karþý baþlamýþtý; Rusyada
ise tersine, iþçi sýnýfý, daha baþýndan beri baðýmsýz bir siyasal güç
olarak hareket ediyordu. Çarlýk, yalnýz Rus gericiliðinin deðil, ayný
zamanda, Avrupa ve Asya gericiliðinin de kalesiydi, bu nedenle,
çarlýðý devirmek için verilen savaþým, Rus proletaryasýný, uluslararasý devrimci proletaryanýn öncülüðüne getirmiþti. Emperyalizm altýnda, Rus proletaryasý, çarlýðý yýkabilecek ve sosyalist devrime
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yolaçabilecek yetenekte kararlý bir güç haline geliyordu. [sayfa 160]
Ýþçi sýnýfýnýn gücü, onun sayýsý, bilinci, örgütlenmesiyle sýnýrlý
deðildir; bu güç ayný zamanda, öteki emekçi tabakalarýyla aralarýndaki çýkar ortaklýðýna da baðlýdýr. Aileleriyle birlikte iþçiler, nüfusun %5ini oluþturuyorlardý, ama devrimci harekette proletaryanýn
aðýrlýðý, proleter olmayan emekçi yýðýnlarýnýn desteðini saðlamasý
bakýmýndan, sayýsýyla karþýlaþtýrýlamayacak kadar büyüktü.
KÖYLÜLERÝN TOPRAK ÝÇÝN SAVAÞIMLARININ GÜÇLENMESÝ

Köylüler, Rus halkýnýn ezici çoðunluðunu oluþturuyorlardý.
Büyük toprak mülkiyetinin sürdürülmesi, köylüleri, yoksulluða ve
yýkýma sürüklüyordu. 1861 reformundan sonra yeterli bir toprak
parçasýndan yoksun olan köylülerin çoðu, kendi iþletmelerinden
gereksinmelerini karþýlayamýyorlardý. Köylüler gereksinmelerini
tamamlayabilmek için, satýn aldýklarý topraklar için yüksek bir para
ödemek zorundaydýlar. Zamanlarýnýn büyük bir kýsmýnda, toprak
kirasý, çayýrlardan yararlanma, mülk sahibinin topraklarýndan geçmek için vb. büyük mülk sahibi hesabýna çalýþmaya devam ediyorlardý.
Çarlýk hükümeti de köylüleri yýkýma sürüklüyordu. Köylü, ordunun, polisin ve öteki iktidar organlarýnýn devamýný saðlamak için
aðýr vergiler ödüyordu. Borcunu ödemede herhangi bir gecikme
yüzünden kýrbaçlanýyor, mallarý satýlýyordu. Görevlilere karþý her türlü
itaatsizlik þiddetle cezalandýrýlýyordu. Kiliseler ve manastýrlar da kendi
ondalýklarýný (aþar) ayrýca alýyorlardý.
Kötü iþlenen ve kötü bakýlan, kötü gübrelenen toprak, zayýf
bir ürün veriyordu. Köylülerin hiç bir zaman karný doymuyor, ve
kýtlýk yýllarýnda onbinlerce köylü açlýktan ve hastalýktan ölüyordu.
Kapitalizmin geliþmesi, köylü sýnýfýnýn baðrýnda bir farklýlaþma
oluþturdu. Köylülerin arasýnda ufak bir bölüm zenginleþiyor, topraðý,
çekim hayvanlarýný kendi elinde topluyor ve yoksullarý acýmasýzca
sömürüyordu. Zengin köylüler, köy burjuvazisini oluþturuyorlardý,
bunlar, kulak adýný alýyorlardý. Orta köylüler kendi iþletmelerinde
[sayfa 161] ancak tutunuyorlar, çok kez de iyice batýyorlar ve tarým
proletaryasýný ve yarý-proletaryasýný temsil eden yoksul köylüler saflarýna katýlýp bu saflarý çoðaltýyorlardý. 19. yüzyýlýn sonunda, 10 milyon
aile ocaðýndan, yaklaþýk olarak 6,5 milyonu yoksul köylü, 2,5 milyo-
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nu orta köylü, 1,5 milyonu da kulaktý. Yoksul iþletmelerin sayýsý,
yýldan yýla, orta köylülerin zararýna artýyordu.
Umutsuz durumlarý, köylüleri, büyük mülk sahiplerine karþý
savaþýma itiyordu. Köylü eylemleri, 1902de, özellikle, Harkov ve
Poltava eyaletlerinde ve Ukraynada, Rusyanýn Avrupa topraklarýnýn
bazý illerinde yaygýnlaþtý. Köylüler, büyük mülk sahiplerinin buðdayýna ve hayvanlarýna elkoyuyorlar, senyörlerin evlerini yakýyorlardý. Ayaklanmalar, çarlýk hükümetinin birlikleri tarafýndan amansýzca
bastýrýldý, ama köylüler savaþýmlarýný sürdürdüler. 1900den 1904e
deðin Rusyada, 670 köylü hareketi görüldü. Bu hareketler, kendiliðinden ortaya çýkmýþ, daðýnýk hareketlerdi, ama köylülüðün büyük
bir devrimi temsil ettiðini gösteriyorlardý. Toprak için savaþým verecek örgütten yoksundu ve yoksulluktan kurtulmakta yalnýz iþçi sýnýfýnýn kendisine yardým edebileceðini anlayarak, ona doðru dönmeye
baþlýyordu.
Köylü ve iþçilerin, çara ve toprak sahiplerine karþý ittifaký, 20.
yüzyýlýn baþýnda kuruldu. Köylülüðün kendi baðrýnda da yoksullarýn
kulaklara karþý savaþýmý baþladý, bu da iþçi sýnýfý ile emekçi köylülerin, yalnýz burjuva demokratik devrimi için deðil, sosyalist devrim
için de ittifakýnýn hazýrlayýcý koþullarýný yarattý.
ULUSAL KURTULUÞ HAREKETÝNÝN YÜKSELÝÞÝ

Çarlýk Rusyasý, halklarýn hapishanesi lakabýný alýyordu; çünkü, Rusya nüfusunun %57si Rus deðildi. Çevre bölgelerdeki ulusal
bölgelerde iþçi ve köylülerin durumu, merkezdeki iþçilerin durumundan daha kötüydü. Hem kendi yerel sömürücülerinin, hem de
Rus toprak sahipleri ve kapitalistlerinin çifte baskýsýna katlanýyorlardý. [sayfa 162]
Rusyanýn emperyalist döneme giriþiyle, Rus olmayan emekçilerin durumu daha da kötüleþmiþti. Üretici güçlerin yeteri kadar
geliþmeyiþi yüzünden, ezilen halklarýn soyulmasý, egemen sýnýflarýn
baþlýca gelir kaynaklarýndan biriydi. Ulusal bölgelerdeki köylülerin
topraklarý elinden alýnýyor, bu topraklara, merkezî Rusyadaki topraðý az olan Ruslarýn tarlalarýný geniþletmek bahanesiyle onlar yerleþtiriliyordu. Böylece halklar arasýna anlaþmazlýk tohumlarý
ekiliyordu. Bu bölgelere zengin mülk sahibi Rus çevrelerden gelme
valiler atanýyordu. Sonsuz yetkileri olan bu valiler, týpký öteki memur-

142

Kapitalist Toplum

lar güruhu gibi, halktan zorla rüþvet alýyorlardý.
Rus kapitalistleri ve toprak sahipleri, ezilen halklarý sayýsýz
sýkýntýlara, hakaretlere uðratýyorlardý. Ulusal bölgelerde, anadillerinde öðretim yapacak okullar kurmak, kitaplar ve dergiler yayýnlamak yasaktý. Bu bölgelerde, halklar, hemen hemen hiç okumayazma bilmiyordu ve hatta bazý halklarýn alfabesi bile yoktu. Rusça,
bütün ülkenin resmi diliydi.
Halklarý sýnýf savaþýmýndan döndürmek için çarlýk hükümeti,
ulusal uyuþmazlýklarý körüklüyordu. Bir ulusu, ötekine karþý kýþkýrtýyordu, iktidar temsilcileri, yahudilere karþý katliamlar (pogrom) düzenliyor, Ermenileri, Azerbaycanlýlarý silahlandýrýyor ve karþýlýklý kýrýmlara olanak veriyordu. Uluslarýn birbirlerine karþý kin beslemeleri,
emekçilerin çarlýk üzerindeki baskýsýný azaltýyordu.
Ulusal bölgelerin burjuvazisi, kendi ulusal emekçilerini daha
elveriþli koþullarda sömürebilmek için, çarlýktan yakasýný kurtarmak
istiyordu; ama ulus içinde büyümekte olan iþçi hareketinden korkuyordu, onun için çarlýk ile, Rus kapitalist ve toprak sahipleri ile
birleþiyordu. Yalnýz ezilen halklarýn proletaryasý, emekçileri, halkýný,
ulusal kurtuluþ için savaþýma götürebilirdi. Çarlýk, özgür ulusal geliþme için en baþta gelen engeldi. Bütün ezilen halklar, Rus proletaryasý ile ittifak halinde olan yerel proletaryanýn yönetiminde, çarlýða
karþý ayaða kalktýlar. Ulusal kurtuluþ hareketi, Rus otokrasisi için
tehlikeli, tehdit edici bir güç haline geldi.
Emekçileri ulusal baskýdan tümüyle kurtarmak, ancak [sayfa
163] insanlarý bölüp parçalayan üretim aletlerinin özel mülkiyetinin
ortadan kaldýrýlmasýyla olanaklýdýr. Onun içindir ki, çokuluslu Rusyada proletaryanýn yönettiði ulusal kurtuluþ savaþýmý, yalnýz burjuva demokratik devrim için deðil, sosyalist devrim için de güçlü bir
yedek kuvvet oldu.
DEVRÝMCÝ HAREKETÝN PROLETER DÖNEMÝNÝN
BAÞLANGICI

20. yüzyýlýn Rus devrim hareketinde üç dönem ayýrdedilir.
Yönetici sýnýflarýn temsilcileri soylular, 19. yüzyýlýn baþýnda, çarlýða
karþý hareketin basýndaydýlar. Devrimci soylular, halktan kopmuþlardý
ve bütünüyle çarlýk otokrasisi için saðlam bir destek oluþturan yönetici sýnýfýn ancak ufak bir azýnlýðýydýlar. 1861den sonra, köylü
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sýnýfýndan ve kent küçük-burjuvazisinden gelme demokratik aydýnlar zümresi, savaþýma katýldý. Bu soylu olmayan devrimciler, halka,
soylulardan daha sýký baðlarla baðlýydýlar. Ama, henüz devrimin yolunu bilmiyorlardý, proletaryanýn baþlýca belirleyici güç olduðunu
görmüyorlardý. Proleter dönem, 90 yýllarýnýn ortasýnda, geniþ halk
yýðýnlarýnýn, tümüyle, eksiksiz olarak devrimci olan biricik sýnýf, proletaryanýn yönettiði devrimci harekete katýldýðý zaman baþlýyor.
Daha 60-70 yýllarýnda devrimci hareket taslak halinde belirmeye baþlýyor. 1870ten 1879a deðin, tam olmayan verilere göre
326 iþçi hareketi oldu. Ýlk iþçi örgütlerinin kuruluþu 70 yýllarýnda
oluyor: Güney Rusya Ýþçileri Birliði ve Rus Ýþçileri Kuzey Birliði.
Ama bunlar, iþçi sýnýfýnýn baðýmsýzlýk savaþýmýndaki ilk adýmlarýndan baþka bir þey deðildi. Hareketlerin çoðu henüz kendiliðinden
olmaydý, iþçiler, o zamanlar, yalnýzca iktisadi istemlerde bulunuyorlardý.
80 yýllarýnda 446 grev yapýldý. 1885te Morozov fabrikasýndaki
Orehovo-Zuevo dokumacýlarýnýn grevi, özellikle önemli bir grev oldu.
Bu grev, öncü iþçilerden Piyotr Moysenko ve Vasili Volkov tarafýndan yönetildi. En devrimci iþçilerin bir toplantýsý sýrasýnda, düzenli
bir þekilde greve baþlamak ve baþlýca istekleri, yani kýsa zaman önce düþürülen ücretlerin [sayfa 164] yeniden eski tarifeye göre ödenmesi, ve para cezalarýnýn kaldýrýlmasý kabul edilmedikçe iþe baþlamamalarý kararlaþtýrýldý. Grev 10 gün sürdü, 8.000 iþçi katýldý. Hükümet,
hareketi ancak silahla ezebildi. 600e yakýn iþçi tutuklandý. Bu hareketin geniþliðinden dehþete kapýlan hükümet, para cezalarý konusunda kapitalistlerin keyfi davranýþlarýný azçok sýnýrlandýran bir yasa
çýkarmak zorunda kaldý. Rus iþçi sýnýfý, örgütlü savaþýmýyla, kapitalistlerden bazý ödünler koparmýþtý.
Bu sýralarda, ilk marksist örgütler, Rusyanýn bazý kentlerinde
ve yabancý ülkelerde ortaya çýkmýþlardý. Bu örgütlerin hepsi de, iþçi
sýnýfýna henüz çok gevþek baðlarla baðlýydýlar ve onu yönetemiyorlardý.
90 yýllarýnýn ortalarýnda Rus proletaryasý, artýk baðýmsýz bir
siyasal güç olarak kendini gösteriyordu. 1895in sonunda, Petersburgda, marksist illegal bir örgüt kuruldu: Ýþçi Sýnýfýnýn Kurtuluþu
Ýçin Savaþým Birliði. Lenin bu örgütün kurucusu ve yöneticisi oldu.
Lenin (1870-1924), 1887de, devrimci eyleme katýldýðý zaman, Kazan Üniversitesinde öðrenciydi ve 17 yaþýndaydý. Devrimci
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eyleme katýldýðý için tutuklandý ve sürgüne gönderildi. Marx ve Engelsin yapýtlarýný özenle incelemek, onu, inanmýþ bir marksist yaptý. Marksist derneklerin çalýþmalarýna etkin olarak katýldý ve marksizmin Rusyada yayýlmasýnda önemli bir rol oynadý. 1893te Petersburga yerleþtiði için, Lenin, kýsa zamanda, Petersburg marksistlerinin ünlü lideri haline geldi.
Rus sosyal-demokrasisi tarihinde ilk kez olarak Petersburg
Ýþçi Sýnýfýnýn Kurtuluþu Ýçin Savaþým Birliði, bilimsel sosyalizmin eðitimi ile iþçi hareketi yönetimini birleþtirdi. 1896da, Birlik, Petersburgdaki 30.000 tekstil iþçisinin grevini yönetti. Bu savaþýmýn baþarýsý
büyük oldu ve çarlýk hükümeti iþgününü yasal olarak 11,5 saat olarak sýnýrlandýrmak zorunda kaldý. Bu, daha þimdiden iþçi sýnýfýnýn
bir baþarýsýydý. Petersburg grevleri, Rusya tarihinde yeni bir dönem,
halk devriminin hazýrlanmasý dönemini baþlattý. Bu andan [sayfa 165]
baþlayarak, iþçi yýðýnlarýnýn hareketi, marksistlerin yönetiminde büyüyecektir. Savaþým Birliðine benzer örgütler öteki kentlerde de doðacaktýr.
Ýþçi hareketinin yükseliþi, 20. yüzyýlýn baþýnda, 1900-1903 iktisadi bunalýmýnýn sonunda özellikle coþkun bir hal aldý. Bu iktisadi
bunalým, Rusyada, 3.000e yakýn iþyeri ve fabrikanýn kapanmasýna,
onbinlerce emekçinin iþlerini kaybetmesine neden oldu. Ýþçi sýnýfý,
yeni savaþým biçimlerine, siyasal grevlere, gösterilere geçmeye
baþladý. 1901de, ilk kez olarak, Petersburg, Moskova, Harkov, Kiev
vb. iþçileri kahrolsun otokrasi sloganýyla sokaða döküldüler.
Petersburgun Obukov fabrikasý emekçilerinin grevi, özellikle direnen grev oldu. 1 Mayýsý bayram olarak kutlamýþ olduklarý için iþlerinden çýkarýlan arkadaþlarýnýn yeniden iþe alýnmalarýný ve 1 Mayýs gününün bayram günü olmasýný istiyorlardý. Grev, çarlýk birlikleriyle
çarpýþmaya deðin vardý. 1902de grevler ve gösteriler birçok kentte
patlak verdi. Pek çoðu birlikler tarafýndan gaddarca bastýrýldý. Don
üzerindeki Rostovlu iþçilerin grevi çok önemli bir grev oldu; polis,
grevcilerin yanýna yaklaþamadý, grev, ancak askerî birliklerin gelmesiyle ezildi.
1903 yazýnda, siyasal genel grevler, Rusyanýn bütün güneyini
kapladý. Transkafkasyanýn ve Ukraynanýn birçok kentlerine yayýldý
ve grevlere katýlanlarýn sayýsý 200.000i aþtý.
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RSDÝPNÝN KURULUÞU
20. yüzyýlýn baþýnda, Rusyada, bir devrimin nesnel öncülleri
vardý: kapitalizmin nispeten yüksek olan geliþme düzeyi, gereksinmeler altýnda ezilmiþ milyonlarca köylüyle ittifak halinde bulunan
proletaryanýn varlýðý, güçlü bir ulusal kurtuluþ hareketi. Toprak köleliði kalýntýlarýyla daha da þiddetlenen emperyalizmin çeliþkileri, kritik bir noktaya varmýþtý ve bu çeliþkiler, devrimle çözümlenebilecekti.
Kapitalist sömürünün, toprak köleliðinin kalýntýlarýyla, ulusal baskýyla ve tüm siyasal ve toplumsal yaþam üzerinde çarlýðýn [sayfa 166] hüküm sürmesiyle büsbütün aðýrlaþtýðý Rusya, dünya emperyalist zincirinin en zayýf halkasý haline gelmiþti.
Bu halkayý koparmak için, yani devrim için yalnýz nesnel
hazýrlayýcý koþullarýn varlýðý yeterli deðildi, öznel hazýrlayýcý koþullar
da, yani ileri sýnýfýn devrimci yetenekte olmasý ve bu isteði duymasý
da gereklidir; bu istek ve yetenek, ileri sýnýfýn bilinciyle ve örgütüyle
belirlenir. Yýðýnlarýn devrimci kabarýþýnýn bir yol göstericiye, bir siyasal örgütleyiciye, bir yönetici güce gereksinmesi vardý. Yalnýzca ilerici bir teoriyle donatýlmýþ devrimci bir proletarya partisi, iþçi sýnýfýnýn
savaþýmýnýn baþýna geçebilirdi. Yalnýzca parti iþçi sýnýfýný eðitebilir,
onu, bütün halk için savaþým veren bir güç haline getirebilir, çeþitli
akýmlarý (proletaryanýn sýnýf savaþýmýný, köylülerin toprak için demokratik savaþýmýný, halklarýn ulusal kurtuluþ savaþýmýný), bir dalga
halinde birleþtirebilirdi.
Daha 1898de, sosyal-demokrat dernek ve örgütlerin kongresi toplandýðý zaman böyle bir parti kurma iþine giriþilmiþti. Kongre, Rus Sosyal-Demokrat Ýþçi Partisinin (RSDÝP) kuruluþunu bildirmiþti. Gerçekte, parti mevcut deðildi. Partinin ne programý, ne de
tüzüðü kabul edilmiþti ve seçilmiþ olan Merkez Komitesi az sonra
tutuklanmýþtý. Yerel sosyal-demokrat örgütler daðýlmýþtý. Bazý örgütler içinde ekonomizm denilen oportünist akým üstün durumdaydý. Ekonomistler, mevcut rejimi deðiþtirmek için siyasal savaþýmý
reddediyorlar, ekonomik reformlar için savaþýmla sýnýrlý kalmayý
öneriyorlardý.
Partiyi yaratmak için, bütün devrimci marksist güçleri, biraraya toplamak, birleþtirmek zorunluydu, þu halde yapýlacak þey,
partinin durumunu açýk-seçik olarak ve kesinlikle tanýmlamak ve
bütün oportünist unsurlardan partiyi uzak tutmaktý. Yeni tipte bir

146

Kapitalist Toplum

parti yaratmak, yöneticilerinin, iþçilerle kapitalistler arasýnda bir anlaþmaya varmaya uðraþtýðý ve proletaryanýn iktidarý eline geçirmesinden vazgeçtikleri Batý Avrupa partilerinden farklý bir parti yaratmak
gerekiyordu.
Lenin, bu yeni tipteki partinin örgütleyicisi oldu. 1895 [sayfa 167]
devrimci eylemi yüzünden tutuklanan Lenin, hapiste ve sürgünde
beþ yýl geçirdi. Sürgün sona erince, Lenin, Rusya dýþýna gitmek
zorunda kaldý, orada Plehanov ve öteki sosyal-demokratlarla birlikte Iskra (Kývýlcým) gazetesini kurdu. Leninin Ýskrasý sosyal-demokratlarýn ideoloji ve örgüt planlarýnda devrimci birliðini saðlamak
için büyük bir çaba gösterdi. Ýskra, ekonomistlerin burjuva etkisini proletarya saflarýna taþýdýklarýný göstererek maskelerini düþürdü,
partinin bir program ve tüzük taslaðýný hazýrladý, RSDÝPnin II. Kongresinin toplantý hazýrlýklarýný yaptý.
1903'te toplanan II. Kongre, önce gizli olarak Brükselde, sonra
da Londrada çalýþtý. Rusyada marksist bir iþçi partisi kurdu, bir
program ve tüzük kabul etti ve yönetici organlarýný seçti. Program,
partinin baþta gelen amacýný, gerçekleþmesi, esas olarak, sosyalist
devrimin tamamlanmasý koþuluna baðlý olan devrimci iktidarýn kurulmasýný ve burjuva demokratik devrimiyle varýlacak en öndeki
hedefleri de kaydediyordu: otokrasinin devrilmesi ve demokratik
bir cumhuriyetin kurulmasý, sekiz saatlik iþgünü, kendi kaderlerini
tayin etme hakkýna sahip olacak olan bütün uluslar arasýnda tam
bir eþitlik, köyde toprak köleliði kalýntýlarýnýn yokedilmesi. Bu programýn önderliðinde, parti, Rus iþçi sýnýfýnýn, çarlýðýn devrilmesi ve
kapitalizmin ortadan kaldýrýlmasý yolundaki savaþýmýnýn baþýna geçti.
Kabul edilen yönetmeliklerle, partinin içyapýsýnda demokratik merkeziyetçilik ilkesi onaylandý. Kongre, oportünist özerklik ve
federalizm ilkesini geri çevirdi.
Kongre sýrasýnda, Leninin yandaþlarý ile hasýmlarýnýn program ve taktikle ilgili birçok sorun üzerinde karþý karþýya geldikleri
görüldü. Partinin yönetim organlarýnýn seçimi sýrasýnda, Lenin yandaþlarý, oylarýn çoðunluðunu aldýlar, onlarýn bolþevik adý (bolþinstvo - çoðunluk) buradan gelir, azýnlýkta kalan Leninin hasýmlarýna
ise menþevik (menþinstvo - azýnlýk) adý verildi. [sayfa 168]
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1905-1907 BURJUVA DEMOKRATÝK DEVRÝMÝ

Bütün Rus toplumunu sarsan çeliþkiler, Ocak 1904te
baþlayan Rus-Japon savaþý ile derinleþmiþti. Savaþ, emekçilerin durumunu daha kötüleþtirdi. Ulusal ekonomi sarsýlmýþtý. Fiyatlar yükseliyordu, bu da emekçilerin gerçek ücretlerinin %25 oranýnda
düþmesi demek oluyordu. Erkeklerin askere alýnmalarý yüzünden
tarým iþletmelerinde kolgücü sýkýntýsý vardý. Bütün bunlar emekçilerin hoþnutsuzluðuna neden oluyordu. Çar birlikleri yenilmiþti, çarlýk,
bir savaþý yürütmek ve ülkeyi yönetmek yeteneðinde olmadýðýný
göstermiþti. Yalnýz bir devrimin çözümleyebileceði bir ulusal bunalým olgunlaþýyordu. Devrim, 9 Ocak 1905 olaylarýndan, çarýn, emekçilerin barýþ yanlýsý gösterilere karþý ateþ açýlmasý emrini verdiði olaylardan sonra patladý ve 1907ye deðin sürdü.
Bu ilk Rus devrimi, bir burjuva devrimiydi, çünkü, doðrudan
doðruya kapitalizmi yýkmayý hedef tutmuyor; toprak köleliði kalýntýlarýný yoketmek amacýný güdüyordu. Bununla birlikte, devrim, gene
de bir halk devrimiydi, çünkü demokratik bir cumhuriyetin kurulmasýný, sekiz saatlik iþgününün yasalaþmasýný, büyük mülk sahiplerinin topraklarýnýn zoralýmýný isteyen devrimin baþlýca güçleri, proletarya ve köylü sýnýfýydý.
Bu devrim, emperyalizm çaðýnýn ilk burjuva demokratik devrimi oldu. Devrimin baþýnda, Batý devrimlerinde görülmüþ olduðu
gibi burjuvazi deðil proletarya vardý. Toprak davasýný köylülüðün
yararýna çözümlemeyi kendisine baþlýca amaç edindiði ölçüde,
köylü niteliðinin aðýr bastýðý bir devrimdi bu. Ýçeriðiyle burjuva demokratik olan devrim, yönetimi ve savaþým yöntemleriyle proleter
devrimdi; baþarý kazanýldýðý takdirde sosyalist devrime dönüþmeliydi.
Ýþçilerin ve köylülerin kahramanlýðýna karþýn, devrim yenilgiye uðradý. Henüz iþçi sýnýfý ile köylülük arasýnda saðlam bir ittifak
kurabilecek noktaya ulaþýlamamýþtý, ve bu iki sýnýf birbirinden ayrý
hareket ediyorlardý. Askerlerin çoðunluðu çara baðlý kaldý ve devrimin bastýrýlmasýnda yer aldý. Ýþçiler [sayfa 169] bile kendi hareketlerini
yeteri kadar baðdaþtýramadýlar. Hareket, kentlerde hep birden, ayný
zamanda baþlamadý. Ýþçi sýnýfýnýn yönetimi tek elden yapýlmýyordu;
iþçi hareketi içinde burjuvazinin ajanlýðýný yapan menþeviklerin
bölücü davranýþlarý, iþçi sýnýfýnýn çarlýk üzerindeki baskýsýný zayýflatýyordu. Baþka ülkelerin emperyalistleri devrimi vurmak için krediler
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vererek çarlýða ciddi bir dayanak oldular.
Ýlk Rus devrimi, devrimci hareketin merkezinin Rusyaya kaydýðýný doðruladý. Devrimin, dünya iþçi hareketinde ve ulusal kurtuluþ
hareketinde kuvvetli bir yankýsý oldu. 1905-1907 devrimi, Rus proletaryasý için çok önemli bir savaþým deneyimi oldu. Þubat 1917 burjuva demokratik devriminin ve Ekim Sosyalist Devriminin bir çeþit
genel provasý oldu.
Rus emekçilerinin siyasal bilinci bir yýlda dev bir sýçrayýþ yaptý. 9 Ocak 1905te emekçiler hâlâ çara inanýyorlardý, yaþam koþullarýný
düzeltmesini istemeye gidiyorlardý. Aralýk 1905te, iþçi sýnýfý kendi
özgürlüðünü kazanýyordu. Ocak 1905te 440.000 iþçi grev yapmýþtý;
oysa bundan önceki 10 yýl içinde grev yapanlarýn sayýsý, ancak
430.000di. Yalnýzca 1905 yýlý içinde 3 milyon sanayi iþçisi greve
katýldý. Hiç bir ülke bu çapta bir grev hareketi tanýmamýþtý.
Rusyanýn bölgelerinin yarýsýndan çoðu, köylü hareketinden
etkilendi. Köylü hareketi Ukrayna, Transkafkasya ve Doðu-Baltýk
ülkelerinde (Estonya, Letonya, Litvanyada) kendini gösterdi. Ýþçi
ve köylü ittifaký ve çeþitli ulusal topluluklarýn iþçileri arasýndaki birlik, devrimci savaþým ateþinde kurulup saðlamlaþtý.
Bütün sýnýflar ve partiler, devrimde yer aldýlar. Rus burjuvazisi, açýkça çarlýktan yana geçti ve böylece karþý-devrimci niteliðini
ortaya koydu.
1905te, daha önce bilinmeyen, silahlý ayaklanmaya dönüþen
siyasal genel grev gibi savaþým biçimlerinin ortaya çýktýðý görüldü.
Devrim sýrasýnda, bizzat yýðýnlar iþçi vekillerinin sovyetlerini
yarattýlar, Bunlar, yeni bir devlet iktidarýnýn embriyon [sayfa 170] biçimleri oldular.
Bolþevik partisi büyük bir siyasal deneyim kazandý. Barikatlarda, yýðýn içinde yetki elde etti, saflarý kabardý, artýk bir yýðýn partisi oluyordu.
1905 devriminden alýnan derslerden ve edinilen deneyimlerden 1917 Ekim Devriminde yararlanýldý.
ÞUBAT 1917 BURJUVA DEMOKRATÝK DEVRÝMÝNÝN
ZAFERÝ

1905-1907 devriminin yenilgisinden sonra korkunç bir gericilik dönemi baþladý. Tenkil birlikleri, son devrim ocaklarýný da ezi-
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yorlardý. Binlerce iþçi, köylü ve aydýn zindana gönderilmiþti. Ama
çarlýk da, artýk ayný çarlýk deðildi, güçleri zedelenmiþti. Mutlakiyette
bir gedik açýlmýþtý; bu gedik, yavaþ yavaþ ama ara vermeden
geniþliyor, eski ortaçað düzenini zayýflatýyordu. Çarlýk göstermelik
bir parlamento, devlet dumasý kurmak, sendikalara, legal devrimci
yazýlarýn yayýnlanmasýna izin vermek zorunda kaldý. Bolþevik partisi
yeraltýna inmiþti.
Yeni devrimci dalga, 1910 yýlýnýn ikinci yarýsýnda baþlýyor.
Baþlangýçta çok yavaþ, sonra gittikçe daha çabuk büyüyor. 1914'ün
altý ayý içinde yaklaþýk olarak 1,5 milyon grevci vardý, 1905 yazýndan
daha fazla. Petersburgda, Lodzda ve baþka bazý kentlerde barikatlar ortaya çýktý. Ama savaþ devrimci atýlýþý kýrdý.
Birinci Dünya Savaþý, kapitalizmin genel bunalýmýnýn
baþlangýcýný iþaret etti. Kapitalizmin emperyalist dönemde eþit olmayan ve sýçramalý geliþmesi, kapitalist dünya sisteminin dengesinde sert bir kopmayý ortaya çýkardý. Dünyanýn paylaþýlmasýný
saðlamasý gereken savaþ, kapitalizmi zayýflatýyor, vurulabilir, yararlanýlabilir bir duruma getiriyordu, iþte bu dönem içindedir ki, Lenin,
sosyalist devrimin marsist teorisini geliþtirerek emperyalizm altýnda, devrimin baþlangýç olarak bir ya da birkaç ülkede zafere ulaþmasýnýn olanaklý olduðu, devrimin bütün ülkelerde birden ayný zamanda zafere ulaþmasýnýn olanaklý olmadýðý sonucunu çýkardý.[sayfa
171] Lenin kapitalist ülkelerin emperyalizm döneminde, siyasal ve
iktisadi geliþmelerindeki eþitsizliðin daha da kuvvetlendiði olgusuna dayanarak bu sonuca varýyordu. Bu geliþme eþitsizliði, devrimin
de eþit olmayan bir þekilde olgunlaþmasýna yardým ediyordu. Rusya, bu eþit olmayan siyasal geliþmenin çok parlak bir örneðiydi.
Çok kýsa bir zaman içinde, siyasal planda öteki ülkelere yetiþmiþ ve
devrimci hareketin merkezi haline gelmiþti; Rus proletaryasý, uluslararasý iþçi hareketinin öncü müfrezesi durumuna geldi. Leninin
teorisine göre devrim, iktisadi ve siyasal koþullarýn olgunlaþtýðý yerde patlak vermelidir. Bu teori, ayrý ayrý ülkelerin devrimci proletaryasýnýn eylemine hýz verdi.
Demek ki, Rusya, sosyalist devrime en çok hazýrlýklý olan ülkeydi, emperyalist zincirin en zayýf halkasýydý. Rusyada devrimin
birinci ve en öndeki hedefi, çarlýðýn devrilmesi ve feodal kalýntýlarýn
ortadan kaldýrýlmasýydý; ayný zamanda, burjuva demokratik devrimi
sosyalist devrime dönüþtürme olanaklarý 1905e oranla þimdi daha
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kuvvetliydi. On yýlý aþan süre içinde proletarya güçlenmiþti. Savaþýn
çetin okulundan geçmiþti. Köylü arasýnda farklýlaþma daha da
derinleþmiþti. 1916da, Asyadaki ve Kazakistandaki ayaklanmalarýn gösterdiði gibi, ulusal kurtuluþ hareketi geniþlemiþti.
Rusya savaþa hazýr deðildi. Yeteri kadar silahlý olmayan ve iyi
komutanlardan yoksun bulunan çarlýk ordusu, askerlerinin özverisine karþýn, yenilgilere uðruyordu. Savaþ, emekçilere açlýðý, soðuðu
getiriyordu, sayýsýz kurbanlara ve bu da yýðýnlarýn hoþnutsuzluðuna
neden oluyordu. 1914'ün ikinci yarýsýnda, 35 bin grevci vardý. 1915te
500.000den fazla. Ve 1916da bir milyondan fazla. Köylerde, köylüler, evlerini yaktýklarý büyük toprak sahiplerinin buðdayýna ve araçlarýna elkoyuyorlardý. Ordu içinde de devrimci nitelikte hareketler
çoðalýyordu. 1917 Þubatýnda, Petrogradda, Putilov fabrikasýnýn iþçileri greve giriþtikleri zaman, önemli olaylar patlak verdi. Kýsa bir
zaman içinde öteki fabrikalar da bu iþçilere katýldýlar. 23-26 þubat
günlerinde bolþeviklerin çaðrýsý üzerine gösteriler yapýldý. Polis bunlarý daðýtamadý ve 27 þubatta [sayfa 172] devrim bütün baþkenti kaplamýþtý. Garnizonun erleri, iþçilerle birleþtiler. Otokrasi o gün devrildi.
Burjuva demokratik devrim zafere ulaþmýþtý. Proletarya, üniforma
altýndaki köylü müttefiki ile birlikte baþlýca etkin güç olmuþtu. Geniþ
halk yýðýnlarýnýn katýlýþý, burjuva demokratik devrimin sosyalist devrime dönüþtürülmesi için elveriþli koþullarý yaratýyordu. [sayfa 173]
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